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 *وتقدير*شكر 
 

 محمد العريب ساكرالشكر اىل أ س تاذي املرشف ال س تاذ ادلكتور أ تقدم جبزيل 

 

 اذلي أ رشدين بتوجهياته ومالحظاته ابرك هللا فيه وجازاه هللا عين لك خري.

 

 كام أ تقدم ابلشكر اجلزيل لل ساتذة ال فاضل أ عضاء جلنة املناقشة عىل ترشيفي 

 

ثراهئمابملوافقة عىل مناقشة هذا العمل املتواضع، وعىل حضورمه   واإ

  

 ملوضوع البحث.

 

 كام ل يفوتين أ ن أ شكر ال خت الفاضةل " هبرية جنوى " عىل مساعديت عىل 

 

خراج هذا العمل هبذا الشلك.  اإ

 

 

 

 *رفيعة داببش*                                                         
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 الملخص باللغة العربية:

امل املسببة يف ارتفاع تكلفة السكن االجتماعي باجلزائر هتدف هذه الدراسة اىل حصر أهم العو  
والتقليل منها، للتمكن من بلوغ السلبية مع حماولة إجياد السبل والطرق للتخلص من آثارها 

 .ن قبل الدولة ويف آجاهلا احملددةاألهداف املسطرة م

ملتعاقبة يف اجلزائر منذ وقد مت اإلعتماد على املنهج التارخيي عند التطرق اىل السياسات السكنية ا
االستقالل، كما مت اإلعتماد على املنهج الوصفي وذلك عند التطرق اىل بعض اإلحصائيات اليت 

 ختص السكن، واملنهج التحليلي عند حماوله ربط هذه اإلحصائيات بالواقع وحتليلها.

زائر كان نتيجة عدة أن ارتفاع  تكلفة السكن االجتماعي باجل ومن أهم النتائج املتوصل إليها هو 
عوامل، من أمهها ارتفاع أسعار مواد البناء األساسية املتمثلة يف احلديد واالمسنت وعدم ضبط 
اإلنتاج احمللي منهما، ندرة اليد العاملة احمللية املؤهلة يف البناء مما أدى اىل اللجوء اىل اليد العاملة 

كما أن مشكل ندرة االحتياطات  جتماعي،األجنبية ما إجنر عنه زيادة تكاليف بناء السكن اال
العقارية وخاصة احلضرية منها وعدم، وضع اإلطار القانوين احملدد هلا كان سببا يف تعطيل إجناز 

 يف تكلفتها. العديد من املشاريع السكنية ومن مث الزيادة

التشريعي كما توصلت الدراسة اىل مجلة من التوصيات، من أمهها: ضرورة ضبط اإلطار القانوين و 
للعقار يف اجلزائر، ضرورة اإلهتمام بالصناعات اإلنشائية اجلزائرية واإلستثمار يف اليد العاملة احمللية 

 بقطاع البناء وذلك من خالل برامج تكوينية للرفع من كفاءهتا املهنية. 

 
نت أزمة السكن، عوامل اإلنتاج السكنية، تكلفة احلديد، تكلفة االمسالكلمات المفتاحية:  

 .االحتياطات العقارية
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Résumé: 

 Cette étude vise à identifier les facteurs les plus importants à l'origine du coût 

élevé du logement social en Algérie, tout en essayant de trouver les moyens 

d'éliminer ses effets négatifs et de les réduire, afin de pouvoir atteindre les 

objectifs fixés par l'État et dans ses délais impartis. 

L’approche historique a été prise en compte dans le traitement des politiques 

d’habitation successives en Algérie depuis l’indépendance, et l’approche 

descriptive a été adoptée pour l’analyse de statistiques relatives au logement. 

et l’approche analytique pour tenter de relier ces statistiques à la réalité et à 

l’analyse. 

 L'une des conclusions les plus importantes, est que le coût élevé du logement 

social en Algérie est le résultat de plusieurs facteurs, dont les plus importants 

sont les prix élevés des matériaux de construction de base, à savoir le fer et le 

ciment, et le manque de contrôle de son production locale. la pénurie de main-

d'œuvre locale qualifiée dans la construction, qui a conduit à recourir à la 

main-d'œuvre étrangère et par suite L’augmentation du coût de la construction 

de logements sociaux. 

 Et le problème de la rareté des réserves immobilières en particulier des zones 

urbaines, et de l’absence de sa cadre juridique, ont été à l’origine de la 

perturbation de l’achèvement de nombreux projets d’habitation et partant 

d’une augmentation des coûts. 

L'étude a également formulé un certain nombre de recommandations, dont les 

plus importantes sont les suivantes: nécessité de contrôler le cadre juridique et 

législatif de l'immobilier en Algérie, de prêter attention aux industries de la 

construction algériennes et d'investir dans la main-d'œuvre locale du secteur 

de la construction, par le biais de programmes de formation renforçant leurs 

compétences professionnelles 

 

 Mots-clés: crise du logement, facteurs de production de logements, coût du 

fer, coût du ciment, réserves foncières. 
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 مقدمة 

وتبعا  ،كل وامللبساملأ شأنه شأن ،لكل مواطن مسكن حق من احلقوق األساسية عترب توفريي 
فلم  ،خر تطورا عرب الزمنادي واالجتماعي فإن مفهوم السكن شهد هو اآلللتطور االقتص

جدران وسقف بل تعدى ذلك اىل ضرورة توفري كل متطلبات الراحة  يعد مقتصرا على أربعة
  .التطور التكنولوجي احلاصل ومسايرة

األسباب الرئيسية لظهور أهم  اكانت  التحضر، ظاهرة وانتشار العاملسكان عدد ن تزايد إ
هذه األزمة قد  وإن كانت ،الطلب على السكن واليت تعرب عن العجز يف تلبية األزمة السكنية

منها: الصعيد  وتة. وعلى عدة أصعدةمست كل دول العامل، إال أن ذلك كان بدرجات متفا
 ولتدارك. على الصعيد السياسيوحىت  الصعيد اإلجتماعي، الصعيد اإلقتصادي العمراين،

وحتقيق التوازن يف  متصاص العجزإل لوضع سياسات سكنية عاجلة الوضع سعت هذه الدول
 . السوق السكين

ولتحقيق التوازن يف سوق السكن البد من توفري عرض سكين يغطي الطلب الكلي على 
السكن غري زيادة العرض من املساكن يصطدم جبملة من العوائق لعل من أمهها ارتفاع تكلفة 

تتكون عناصر اإلنتاج السكنية من مجيع مدخالت عوامل االنتاج السكنية، وندرهتا أحيانا. و 
، كما أن أمهيتها النسبية يف ويصعب حتديدهامتشابكة  وهي عناصرعملية بناء مسكن، 

لية وأخرى ناء خمتلفة، إذ جند عناصر هلا تأثري كبري يف حتديد التكلفة الكتكوين تكلفة الب
حسب هذا التقسيم ميكن حصر العناصر ذات التأثري الكبري على تأثريها يكون ضعيفا. و 

إذ  ، اإلمسنت، اليد العاملة.كل من: األرض، احلديدتكلفة  للبناء يف  تكوين التكلفة الكلية
وهناك من يعطيها  ثي التكلفة اإلمجالية لبناء مسكن،ثل تصل إىل بعض الباحثون أهنا قديرى 

 .قيمة أقل أو أكرب غري أن اجلميع يشرتك يف أمهيتها يف تكوين التكلفة الكلية للبناء
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للقضاء على األزمة السكنية وألجل ذلك اتبعت عدة  ، سعتواجلزائر كغريها من دول العامل
، غري أهنا مل تسلم هي األخرى من أثر وإصالحات إجراءاتسياسات، واعتمدت عدة 

 السكنية.  اإلنتاجاالرتفاعات املتتالية لتكلفة عناصر 
 إشكالية البحث:

 التالية: وعلى ضوء ما سبق ميكن طرح اإلشكالية
تحكم في تكلفة السكنات االجتماعية من خالل التحكم في هل يمكن للدولة أن ت

 ؟وما مدى تأثير ذلك على تحقيق األهداف المسطرة ؟السكنيةعوامل االنتاج 
 األسئلة الفرعية:

  :ميكن تلخيصها يف إن هذا التساؤل العام يطرح معه عدة تساؤالت فرعية
 املتعاقبة يف السياسات السكنية ت متويل السكن االجتماعي املعتمدة لياهل متكنت آ

 ؟من تقليص العجز السكين باجلزائر
 السبب الوحيد وراء عدم توازن سوق  السكنات العموميةل يعترب نقص عرض ه

 ؟السكن باجلزائر
 وراء ارتفاع تكلفة باجلزائر سببا أساسيا ل يعترب مشكل االحتياطات العقاريةه 

 ؟السكن االجتماعي
 ي باجلزائر يعود اىل السكن االجتماع السبب الرئيسي وراء ارتفاع تكلفة نهل أ

 ؟هبا واليد العاملةارتفاع تكلفة اإلمسنت واحلديد 
 كيف يؤثر ارتفاع تكلفة السكن االجتماعي على اجناز الربامج املسطرة؟ 

 :البحث فرضيات
 لإلجابة على هذه األسئلة ميكن طرح الفرضيات التالية: 
السياسات السكنية  آليات متويل السكن االجتماعي املعتمدة يف تمتكن :ولىالفرضية األ 

 ر.باجلزائ من تقليص العجز السكين املتعاقبة
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سوق : ال يعترب عرض السكنات العمومية السبب الوحيد وراء عدم توازن ةالثاني الفرضية
 .السكن باجلزائر

ساسيا وراء ارتفاع سببا أحاليا : يعترب مشكل االحتياطات العقارية باجلزائر ثالثةالفرضية ال
 .السكن االجتماعي لفةتك
السكن االجتماعي باجلزائر  رتفاع تكلفةإالسبب الرئيسي وراء  يعود :رابعةالفرضية ال 

 .بالبناء مسنت واحلديد واليد العاملة املؤهلةفة اإلالرتفاع تكل
: يؤدي ارتفاع تكلفة السكن االجتماعي اىل تعطيل اجناز الربامج املسطرة الفرضية الخامسة
 وقد يوقفها أحيانا.

 :بحثأهداف ال 
 :اىل يهدف هذه البحث 

 التعرف على العوامل املؤثرة يف حتديد تكلفة السكن االجتماعي. -1
 ظل السياسات املتعاقبة. على واقع قطاع السكن باجلزائر يف إلقاء الضوء  -2
 ه.هم مشاكلوالوقوف على أ حتليل سوق السكن باجلزائر -3
 ثر ارتفاع تكلفة السكن االجتماعي على إجناز املشاريع املربجمة.حتديد أ -4
، السكن االجتماعي تكلفةثر ارتفاع تكلفة عناصر االنتاج السكنية على أحتديد  -5

 .منه لتقليلومعرفة سبل ا
 :البحث أهمية

ه ثر نظرا لتأ ،قتصادياتأن قطاع السكن يأخذ مكانة هامة يف االيف  البحث تكمن أمهية
كان   لذلك ...،كقطاع التشغيل والصناعة ريه يف العديد من القطاعات اهلامة األخرىثوتأ

هم العراقيل اليت البد من دراسة وضعية القطاع يف ظل السياسات املتعاقبة، والوقوف على أ
 ه. تعرتض
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م العراقيل اليت واجهها القطاع هونظرا لكون ارتفاع تكلفة بناء السكن االجتماعي من بني أ
مث  االرتفاع ومنهلذا  كان البد من دراسة وحتليل العوامل املسببة ،هدافهووقفت أمام حتقيق أ

 .ةالسلبي رهاثللتخفيف أو القضاء على أ وضع اقرتاحات
 :مناهج البحث

إعتمدنا على  والختبار مدى صحة الفرضيات املقرتحة، ،لإلجابة على التساؤالت املطروحة
 املناهج التالية:

لتتبع السياسات  ما بعد االستقالل املنهج التارخيي من خالل الرجوع اىل فرتة  -1
 .السكن ونتائجها أسباب أزمةمعرفة و  املنتهجة السكنية

 بعض املؤشرات املتعلقةو  الل عرض الربامج السكنية املنجزةاملنهج الوصفي من خ -2
 .بالسكن

السكنية املتبعة، وحتليل نتائج خالل حتليل نتائج السياسات املنهج التحليلي من  -3
 .صالحات املعتمدةاإل
 :بحثحدود ال
على  إذ يتم دراسة سياسات السكن املتبعة ،اجلزائر دراسة حالة طار املكاين يفيتمثل اإل

 .كلمستوى اجلزائر ك
 .ستقالل اىل الوقت احلاضراإل أما اإلطار الزمين فهو منذ

 
 :الدراسات السابقة

اليت تناولت ن املراجع ، لذا جند أاالقتصادينيمل يستحوذ موضوع السكن على إهتمام 
 همن يانب التمويلهم ركزوا على اجلقليلة. كما أن أغلب االقتصاديةموضوع سكن من الزاوية 

 :، وميكن ذكر بعض الدراسات كما يلينادرة فالدراسات فيه أما جانب التكلفة
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، عام إسماعيل إبراهيم الشيخ درة"، ألفه إقتصاديات اإلسكان" كتاب  :ولىالدراسة األ 
 عن سلسلة عامل املعرفة بالكويت. 1811

إقتصاديات السكن من عدة جوانب، كالتكاليف والتمويل والتخطيط  الكاتبوقد درس 
 السكين. وقد قسم تكاليف اإلنشاءات إىل: 

 .واحدكن الـــ تكلفة املس

 .املرت املربع املبينــ تكلفة 

 .ـــ تكلفة الغرفة الواحدة

أتى إال من ومن أهم النتائج اليت توصل إليها الكاتب هي أن حل مشاكل اإلسكان ال يت    
 وقد أوصى الكاتب بـ: السليم. خالل التخطيط السكين

 وهو األمر الذي ضرورة بعث االهتمام من قبل املؤسسات العاملة يف قطاع السكن ،
جيب أن يتمثل يف وجود املسؤولية املشرتكة التضامنية يف هذه اهليئات على اختالف 

 الواجبات امللقاة على عاتقها.

  ضرورة وجود املنهاج املتكامل عند دراسة نفقات اإلسكان الذي يستند إىل الوحدات
 حد سواء.  واحلديثة علىالقدمية 

إن ما مييز دراستنا عن هذه الدراسة هو حداثتها، كما أن هذه الدراسة مشلت موضوع  
 السكن بصفة عامة، أما دراستنا فتتخصص يف دراسة حالة اجلزائر.

"، جبامعة حممد بوضياف عابي خليدة" مذكرة ماجستري من إعداد الطالبة :ةالدراسة الثاني
 2691سوق السكن في الجزائر في ظل التحوالت االقتصادية من  باملسيلة واملعنونة بـ"

"ما هي أمهية سوق السكن  " وقد جاءت إشكاليتها الرئيسية على النحو التايل:1006الى 
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اسرتاتيجية إسكانية تعتمد بشكل أساسي على طبيعة االقتصادية بالنسبة للجزائر لرسم 
 الظروف االقتصادية واالجتماعية للدولة؟".

إن مشكلة السكن يف اجلزائر ارتبطت  وقد وصلت اىل نتيجة رئيسية من خالل حبثها هي: 
بسياسات سكنية ظرفية، حيث أهنا مل تراعي القدرة الشرائية للمواطن اجلزائري البسيط و ال 

كانيات املعيشية القادرة على استيعاب و توزيع السكان حسب مصادر الثروة حىت اإلم
الوطنية املتاحة مما أدى يف األخري اىل عدم التقليص من الفجوة السكنية وكنتيجة فإن مشكل 

 السكن ال يزال قائما.
 وقد خلصت الدراسة اىل عدة توصيات أمهها:

  اجبات اإلدارية والفنية ذات العالقة حث السلطات املسؤولة على اإلسكان القيام بالو
املباشرة باألنشطة اإلسكانية على حنو يدعو اىل إشباع حاجات املستهلكني مبا 

 من وحدات سكنية. حيتاجون إليه
  ضرورة وجود مناهج متكاملة عند دراسة نفقات اإلسكان واليت تستند اىل وحدات

 قياسية قدمية وحديثة على حد سواء.
  اإلسرتاتيجية الوطنية لقطاع اإلسكان واملراجعة الدائمة العمل على حتديث

 للمعلومات واملستجدات اليت حتصل يف قطاع السكن.
وقد ركزت هذه الدراسة على سوق السكن يف اجلزائر، من حيث املشاكل اليت يواجهها،  

ة أما بالنسبة لدراستنا فإن الرتكيز كان حول العناصر املتحكمة يف تكلف وكيفية تطويره.
 السكن االجتماعي، والعوامل اليت تؤثر عليها.

، جبامعة احلاج 2111" عام ل جماليجع"جنازها اه قام بإدكتور  أطروحة: الدراسة الثالثة
)دراسة السكن في الجزائر  نحو نظرة استشرافية لسياسة" ة بــنونخلضر باتنة، واملع

 . "(تحليلية
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 أزمة ملاذا فشلت السياسات املتبعة يف اجلزائر يف معاجلة: التالية اإلشكالية الرئيسية وقد عاجل 
 السكن؟

 :ما يلي وكان من بني أهم نتائج الدراسة،
 تنويع عرض السكن يف السوق ضرورة تبين سياسة. 
 ستثمار يف سوق السكنللقطاع اخلاص لإل مالية وضريبية حوافز حمن. 
 ضعف نظام التمويل العقاري يف اجلزائر. 
 جناز مشاريع السكنال إجبآلتزام عدم اإل. 

 :مهها وقد خلصت الدراسة اىل مجلة من التوصيات أ 
 داء السوق املايلإنشاء بنوك عقارية متخصصة يف التمويل السكين وحتسني أ. 
 روض السكن واليت تصل اليت تطبقها البنوك على ق ر يف معدالت الفائدةالنظ عادةإ

 .% 7اىل 
 ختطيط األحياء الفوضوية. إلعادةاملدى  وضع اسرتاتيجية طويلة 

كن اجلوانب اليت متس الس وتطرقها اىل بعض ،هو حداثتها نسبيا إن ما مييز هذه الدراسة
جانب  على ننا ركزناوخاصة جانب التمويل. وما مييز دراستنا عنها أ االجتماعي يف اجلزائر

 التكلفة.
امعة أ ي بكر جب 2112"بن حيي حممد" عام  بإجنازهااطروحة دكتوراه قام  الدراسة الرابعة:

 املعنونة بـ " واقع السكن باجلزائر واسرتاتيجية متويله".بلقايد بتلمسان، و 
 ما مدى فعالية" ما هو واقع السكن يف اجلزائر و :وقد عاجل اإلشكالية الرئيسية للدراسة التالية

 .اسرتاتيجية متويله؟"
 ومن بني أهم نتائجها نذكر:

 يف تطوير نظام التمويل االسكاين. لإلسكاناالسرتاتيجية الوطنية  تواضع دور 
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  على  حتياجافئات األفقر يف اجملتمع واألكثر اعدم وصول املؤسسات املقرضة اىل
 التمويل، وذلك بسبب عدم قدرهتا على تلبية متطلبات اإلقرتاض.

  واملمولة منالطلب املتزايد على السكنات االجتماعية  ملواجهةعدم مقدرة الدولة 
 طرف اخلزينة العامة.

 وقد مت تقدمي مجلة من التوصيات، أمهها:
  الشروع يف الدراسات واالحصاءات الدقيقة تسيري قطاع االسكان و حتديث أدوات

بنك املعلومات الضرورية  بإدخال أنظمة االعالم املتطورة ذات الفعالية باستعمال
 .ورسم الربامج للتحليل البحث

  للخالفات الناجتة عن النزاعات اخلاصة بأمالك العقارية، قصد تقدمي تسوية سريعة
البناء،  حلول لعدد هام من األراضي املتنازع عنها منذ زمن بعيد، لدفع ديناميكية

 للقطاع. االقتصادينيبني كل املتعاملني  وثقة الضروريةخلق مصداقية و 
 األمالك للقضاء على السوق سعار املسرية إداريا للعقارات و الشروع بتحرير األ

 الضبا ي مصدر الفساد والغىن الغري شرعي.
  العمل على ختفيض معدل الفائدة الذي تتقاضاه البنوك على القروض بشكل

 يتناسب طرديا مع زيادة حجم أعمال هذه البنوك.
ركز الباحث يف دراسته على مشكل متويل السكن وآليات معاجلته، يف حني ركزنا يف دراستنا 

 لى مشكل التكلفة وآليات معاجلتها.ع
 :هيكل البحث

 ألجل االحاطة باملوضوع، والختبار صحة الفرضيات املوضوعة، ارتأينا تقسيم البحث اىل
 :  أربعة فصول على الشكل التايل
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 . إطار مفاهيمي للسكنالفصل األول: 
براز إالرتكيز على  مع ماهية السكن وأثره اإلقتصادي اولـتنسناىل ثالث مباحث،  هو ينقسمو 

السياسة  مفهوم كما سنتناول  .واالجتماعية واملستدامةدور السكن على التنمية االقتصادية 
سوق السكن  اىلطرق ضها، ويف األخري سنتتعرت  أهدافها، أدواهتا وأهم املشاكل اليت السكنية

  من حيث الطلب والعرض فيه. 
 تكلفة السكنالعوامل المتدخلة في تحديد الفصل الثاني: 

، وعالقتها باختاذ قرار التنفيذ يف املبحث دراسة اجلدوى للمشروعات السكنية أمهية سنتناول
تقدير التكلفة يف املشروعات السكنية، مفهومها  دراسة طرقويف املبحث الثاين  األول،

فيه اىل  سنتطرقوماهي أهم أنواع عقود البناء وماهي شروطها، أما املبحث الثالث ف وأنواعها
  عوامل االنتاج السكنية.

 السياسات السكنية في الجزائر وآليات تمويلهاالفصل الثالث: 
يف املبحث األول، أما املبحثني  أسباهبا ونتائجها ضم حملة عن أزمة السكن يف اجلزائروسي

اجلزائر وآليات متويلها خالل عدة  تقييم السياسة السكنية يف فيهما فسنحاولاملتبقيني 
 فرتات.

 عوامل ارتفاع تكلفة السكن االجتماعي في الجزائر وسبل التحكم فيهاالفصل الرابع: 
وضعية السكن خالل التسعينات وأهم  يضم ثالث مباحث، املبحث األول حولس

باجلزائر ما بعد سوق السكن حتليل  لتحسينه، أما املبحث الثاين فيتناول اإلجراءات املتخذة
العوامل املؤثرة على حتديد تكلفة  ، ويف املبحث األخري سنتطرق اىل دراسة وحتليل1881

 وكيفية التحكم فيها. السكن اإلجتماعي يف اجلزائر
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 :بحثالصعوبات 
 متثلت الصعوبات اليت واجهتنا يف دراستنا أساسا يف:
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 تمهيد:
يعترب توفري السكن ضرورة ملحة وحاجة أساسية ألي فرد، إذ مينح الفرد الشعور باالستقرار 

، وهذا ما نتاجيتهإن العمل يف أحسن األحوال مما يزيد يف ويسمح له بتجديد طاقته وميكنه م
ولذلك أولت احلكومات اهتماما بالغا لتوفري السكن  يف البالد. ميةينعكس إجيابا على مسار التن

ملواطنيها خاصة وأن معظم دول العامل تشهد أزمة سكن ختتلف حدهتا من دولة إىل أخرى. وذلك 
 ة التحضر، تركز الصناعة يف املدنزيادة نسب راجع لعدة أسباب لعل أمهها: النمو الدميغرايف السريع،

 ...اخل.اهلجرة حنو املدناليد العاملة و مما أدى إىل نزوح 
خلص من آثارها السلبية لتوبرامج سكنية خمتلفة لوملعاجلة هذه األزمة استخدمت الدول سياسات  

 ناء املساكن،تقدمي إعانات لبفقامت ب .وحتقيق التوازن يف سوق السكن ،اإقتصادياهتعلى منو 
االهتمام  انني لتأطري استخدام األراضي،ى القروض العقارية، وضع قو نسبة الفائدة عل يضفخت

  .مبؤسسات االجناز وتنظيمها
فهو يتميز ، عن باقي األسواقكسلعة، فإن سوق السكن أيضا يتميز ونظرا لتميز السكن   

أن بضخامة رؤوس األموال املستثمرة فيه، وتشابك العالقات بني القائمني عليه، باإلضافة اىل 
 هعدم تأثر اخلواص والعرض العمومي، والذي يتميز بدوره ب عرض السكن فيه ينقسم اىل عرض

فهو ال  كنية فيه ال يتحدد باألسعار التوازنية،من الوحدات الس املعروضألن بقوى السوق 
كل هذا جيعل حتقيق التوازن يف سوق السكن من   .لحوافز اإلعتيادية لتعظيم الربحيستجيب ل

 األمور الصعبة.
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 ة السكن وأثره اإلقتصاديالمبحث األول: ماهي 
يكتسي السكن يف حياة الفرد أمهية بالغة وطابعا خاصا، إذ يعترب أحد أهم األساسيات يف حياته، 
فهو يؤمن لإلنسان األمن واالستقرار والراحة، مما يدفعه للعمل يف ظروف أحسن وميكنه من تقدمي 

 جمهود أفضل.
كن أيضا تطورا يف مفهومه ومتطلباته ويف وكنتيجة للتطور الذي عرفته البشرية، عرف املس 

مة اليت تعىن باحلفاظ خصائصه اإلقتصادية واإلجتماعية. كما أخذ بعدا آخر يف التنمية املستدا
باإلستهالك الرشيد ملواردها، واحلفاظ على حق األجيال القادمة يف العيش يف بيئة  على البيئة

 وآمنة.  نظيفة صحية
 سكننسان والالمطلب األول: اإل

 التجمع وعوامل احلياة االجتماعيةةلقد وجد اإلنسان على سطح األرض وهو حيمل يف نفسه بذور 
 وإحسةةاسومبةةا ركةةب فيةةه مةةن ورائةةز وعواطةةف  ،وسةةائل احليةةاة إىلنظةةرا ليكيبةةه العضةةوي الةةذي حيتةةا  

 وشةةةعور وعقةةةل يةةةدرك بةةةه األشةةةياء واألمةةةور ومييةةةز بةةةه مةةةا ينفعةةةه ومةةةا يضةةةره وهةةةو ال يسةةةتطيع أن حيقةةةق
الةيت يقةدر  االكتفاء الذايت ويتحصل على كل ما حيتاجةه. وذلةك ال يةتم إال بالتعةاون مةع اجلماعةات

        (1) .اع واحلصول على ما يريدل النقص الذي يعانيه يف مسألة الدفبواسطتها فرض وجوده واكما
عةةات وتقةةوم علةةى إن نشةوء هةةذه الشةةبكة مةةن العالقةةات االجتماعيةةة املتينةةة، الةةيت تةةرب  األفةةراد واجلما

أسةةةاس التكافةةةةل والتعةةةاون يف مواجهةةةةة املشةةةكالت والتحةةةةديات، إن كةةةل هةةةةذه العوامةةةل قةةةةد عملةةةةت 
فقةةةد اختةةةذ اإلنسةةةان  (2) جمتمعةةة علةةةى إجيةةةاد متجةةةاورات سةةةكنية اجتماعيةةةة ميابطةةة ومتقاربةةةة مكانيةةةا.

ود احليوانةات بداية البيوت الصةخرية مسةكنا لةه د بةدأ يف رعايةة األونةام واإلبةل فصةنع مةأواه مةن جلة
وبعةةد هةةذه الطةةرق الةةثال  بةةدأ  ،والصةةوف وبعةةدها فكةةر يف الطةةني وفةةروع األشةةجار فبةةىن بيوتةةا طينيةةة

يعطي ملسكنه ما حيلةو لةه مةن عناصةر زخرفيةة د تطةورت هةذه املسةاكن علةى مةر العصةور وتقةدم فةن 
                                                 

 .43، ص: 7002، عني مليلة، اجلزائر، للطباعة والنشر والتوزيع ، دار اهلدىواإلسكان(دراسة في العمران )السكن  ،عبد احلليم ديلمي( 1)
، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، االردن، دراسات في التخطيط العمراني والبيئي ،عاطف علي اخلرابشة، عثمان حممد ونيم( 2)

 .040، ص: 7000



  مفاهيمي للسكن مفاهيمي للسكن إطار إطار                                                                                                                   الفصل األول                                الفصل األول                                
 

- 4 - 

 

كن ال كمةأوى العمارة مةع تقةدم العلةوم اهلندسةية وأصةبح لزامةا علةى اإلنسةان أن يفكةر يف إجيةاد مسة
فقة  إلمةةداد  يةع أفةةراد األسةرة باحلاجةةات األساسةية كالغةةذاء والصةحة والنظافةةة واالسةتقالل وتةةوفري 

 اخلدمات املختلفة.
وعلةةةى هةةةذا األسةةةاس يتبةةةني أن املسةةةكن فضةةةاء تتجمةةةع فيةةةه جمموعةةةة مةةةن التقاليةةةد واملمارسةةةات وهةةةي 

      (1)ختتلف من جمتمع إىل آلخر. 
 لسكنالمطلب الثاني: تعريف ا

ميكن إعتبار السكن على أنه: الفضاء الذي يأوي إليه اإلنسان ليحميه من العوامل اخلارجية، وفيه 
.، ويؤثر عليه كل من العوامل د الراحة، األكل، النوم.يتم جتديد الطاقة املبذولة خالل اليوم أين جي

املكان  ،كن إذن هو الوطنالية: العامل الديين، االجتماعي، الثقايف، املوقع واملناخ، فاملسةةالت
     (2) .الثقافة

ومع التطور الكبري الذي شهدته خمتلف جوانب احلياة فقد اتسع مفهوم املسكن إذ مل يعد يقتصر 
ا يشمل عليه من اخلدمات على جمموعة اجلدران األربعة وما يعلوها من السقف، بل على م

ل اإلنسان على العيش يف هذا املبىن بكل والتسهيالت اليت يقدمها اجملتمع له لكي يقباملساعدة 
   (3)واستقرار.راحة 

املسكن  7000العاملية لإليواء لعام  واإلسياتيجيةوقد عرفت اللجنة املعنية باملستوطنات البشرية 
واإلضاءة والتهوية  واألمن الكايف صوصية الكافيةعلى أنه: "املأوى املالئم الذي يتمتع باخل

ساسية الكافية واملوقع املالئم فيما يتعلق بالعمل واملرافق األساسية وأن تكون الكافيتان والبنية األ
   (4) معقولة. يعها بتكلفة 

                                                 

 .43ص:  مرجع سابق، ،عبد احلليم ديلمي( 1)
: 15. , la bibliothèque arabe sindbad, 1970, pConstruction avec le peuple, Hassan Fathi (2 ) 

 .03 :، ص0811عامل املعرفة، الكويت،  اقتصاديات االسكان، ،إمساعيل إبراهيم الشيخ درة( 3)
، "على احلق يف السكن 03ر عن الدورة السادسة، التعليق العام رقم، هيئة األمم املتحدة، جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تقري( 4)

 .003-003ص:  .، ص0887، 0فقرة  73، املرفق الثالث، املادة 04املالئم" امللحق رقم 
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داللة السكن يف اإلسالم فتتضح من كونه ظرفا لتحقيق السكينة والطمأنينة والقرار أما عن 
 كنا  ةةةةةةةةةم س  ةةةةةةةةةكةةةةوت  بيه  ن  م م  ةةةةةةةةةةلكه  ةةةةل  عج   "والله ى: ةةةةقال تعال (1) .وبانعدام هذه الغايات تسق  الداللة معه

ا ه  ار  ب  و  أ  ها و ةةةةةةةواف  ةةةةص  ن أ  م  م و  كه ت  ام  ق  م إ  و ةةةةةةةةةةةةةةةةي  م و  كه عن  وم ظ  ةةةةةةةوهنا ي  خفه ست  ت   ةوتا  ةةةةةبيةةةه  ام  ع  ةةةةاألن ود  ةةةله ن جةةةةةه م م  ةةةةةلكه  عةةةةةةةل  وج  
 من سورة النحل( 08 )اآلية  "ني.ةةةة  ةةةةةةا إىل حةةةةةاع  ةةةةةةتةةةةا وم  اث  ث  ا أ  ه  ار  ةةةةع  ةةةةةةةةةةةش  وأ  

لذي يوفر للفرد الراحة هو اإلطار املكاين ا من التعاريف السابقة ميكن أن نستخلص بأن السكن
  د طاقته.ستقاللية فيسمح له بتجدياإلواألمن والسكينة والطمأنينة واالستقرار و 

على  اإلسكانفيمكن تعريف  ،كان والسكنوجتدر اإلشارة هنا إىل ضرورة التمييز بني اإلس    
ين من عناصر أكثر تعقيدا وأوسع من املسكن كما يعترب النم  التنظيمي للجماهري، به جمموعة  أنه"
 (2) ."بل اإلنسان يف الوس  الذي يعيش فيهق  

سكان ليس جمرد املأوى ولكنه جزء من نسيج احلياة االجتماعية جهة نظر أبرامز فإن "اإلو ومن    
يف اجملاورة، ويف اجملتمع ككل، ويف نفس الوقت يلمس أوجه كثرية من التنمية واألنشطة 

   (3) "االقتصادية
اجملال املنظم واملسكون "ويف هذا اإلطار توصل فريق آخر من الباحثني إىل أن اإلسكان هو 

ية لتنمية إنتاجهم املادي والثقايف والذي بين يف حدود اإلمكان وهو يلعب دورا  باجملتمعات اإلنسان
   (4) ."كبريا يف النمو االقتصادي واحلضاري للمجتمع

وعلى الروم من وجود هذا الفرق بني املصطلحني إال أن والبية االقتصاديني والدارسني 
 .يستعملوهنما للداللة نفسها ويقصدون هبا الوحدة املنزلية

 
 

                                                 

 .060، ص: 0887مطبعة أبو داوود، اجلزائر،  إشكالية العمران والمشروع االسالمي،إبراهيم بن يوسف، ( 1)
 .48ص:  مرجع سابق، ،يعبد احلليم ديلم( 2)
HOUSING IN THE MODERN WORLD,  ,CHARLES ABRAMSنقال عن:  نفس المرجع،( 3)

MAN’S STRUGGLO FOR SHELTER IN AN URBANIZING WORD. M.I.T.1964 
 .30-30ص: . ص ،المرجع نفس (4)
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 :الحاجيات الفيزيائية الضرورية بالمسكن
حيتا  املسكن من أجل استمرار وظيفته إىل جمموعة من الشبكات إما أن تظهر على السطح أو  

أن تكون مغمورة يف الياب، كذلك حيتا  إىل جماالت متنوعة من أجل حتسني منظره وتنميته وتوفر 
 مال املنزلية وهي:هذه احلاجيات يسهل حياة األسرة وكذلك كل األع

 املياه املنزلية: .0
املياه هي العصب الرئيسي حلياة أي كائن حي لذا فكل فرد يسعى ألن يزود منزله هبا ولذلك 
 :تسعى الدول لتزويد مساكن األفراد باملاء، فاستعمال املاء يف املنزل متعدد وضروري يستعمل

وفرة بشكل كايف ومعاجلة وجبودة ، وجيب أن تكون املياه مت.... إخلللطهي ،للنظافة للشرب
 عالية لضمان صحة املواطن.

 قنوات الصرف الصحي "اجملاري": .7
هي قنوات تصريف املياه القذرة من داخل املنزل إىل احلفر اخلاصة بكل مسكن، وتعد هذه 

رز الكثري من إن هذه الشبكات التحتية تف ،أدوات التعمري أساسية يفالقنوات بىن حتتية 
لألمراض املختلفة والروائح املزعجة، وعند إنشائها تتطلب تكاليف ا مصدر املشاكل كوهن

 باهضة لذلك فأولب مساكن البناء الفوضوي ال تتوفر على صرف صحي.
 الكهرباء والغاز: .4

 تعترب من أهم وسائل االستخدامات املنزلية وتعد من أهم عوامل الراحة باملنزل.
 املطبخ، احلمام، املرحاض: .3

اسية وضرورية لكل مسكن خاصة يف املساكن احلديثة، ألن بعض املساكن التقليدية هي مرافق أس
تعاين من عدم توفر هذه املرافق بالصورة الضرورية خاصة احلمام بالنسبة للسكنات اهلشة 

 واألكواخ.
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وتعرف كل هذه العناصر األساسية بعامل الراحة باملساكن والتجهيزات الصحية وكلما زادت درجة 
   (1) توفرت الراحة لألفراد الساكنني. وجودها

 : السكن من منظور اقتصاديطلب الثالثالم
مهية األ متكنوا من حتديدبعد دراسة االقتصاديني ملختلف مفردات هيكل النظام السكين،  

يف قطاع على مسار التنمية بالبلد، و معرفة اآلثار اليت خيلفها هذا الاالقتصادية لقطاع السكن. و 
ب األبعاد جند عدة اجتاهات اختلفت يف حتديد الدور االقتصادي للسكن على حس هذا الصدد

إن كان ثابت أو متغري املواد الداخلة يف تكوينه و وقد ذهبوا بعيدا يف طبيعة  اليت اعتمدها كل اجتاه
 مهيتهعرب الزمن إىل وري ذلك من املعايري املعتمدة. لكن ما جتدر اإلشارة إليه هو اجتماعهم على أ

 على حتقيق التنمية املستدامة.وأثره على التنمية االقتصادية واالجتماعية و 
 : الدور االقتصادي للسكنأوال

 املسكن ووظيفته االقتصادية إىل ثالثة اجتاهات: تفرعت الدراسات حول دور
 االتجاه الماركسي /1

 بعاد التالية:ويرى هذا االجتاه أن املسكن ميكن أن يؤدي وظيفته االقتصادية من خالل األ
املسكن كسلعة ضرورية ومن ضمن السلع األساسية للتطور الصناعي واالقتصادي للطبقات  -

املختلفة للمجتمع وبدونه ال ميكن إجياد القوى العاملة للتنمية الشاملة، كما أن تكاليف الوحدة 
أن تؤثر فعال  السكنية مرتبطة ارتباطا وثيقا مع الصناعات املختلفة، فمكونات املسكن تستطيع

      (2) على منو وازدهار واستثمار رأس املال العامل يف العمليات الصناعية التنموية.
الوحدة السكنية سلعة ثابتة ال ميكن تغيريها أو نقلها مبرور الوقت ألهنا جيب أن تشيد على  -

 قطعة أرض مبوقع ثابت، وتتداول األراضي املخصصة للسكن كسلعة وسيطة يف األسواق

                                                 

، كلية العلوم االجتماعية والعلوم جتماع احلضريمذكرة ماجستري يف علم اال النمو الحضري ومشكلة السن واإلسكان،، ( وناسي سهام1)
 .070-070: ص.، ص7001/7008اإلسالمية، جامعة احلا  خلضر، باتنة، 

 .81، ص: 0886دار الراتب اجلامعية، بريوت، لبنان،  اإلسكان والتنمية في الدول النامية، ،أمحد منري سليمان( 2)
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وعليه فإن قيمة السكنات ميكن أن تتأثر بالسلب واإلجياب حبسب  (1) واملضاربات العقارية.
املنطقة اليت يقع فيها السكن. ويتم حتديد ذلك يف سوق السكن الذي يكون والبا سوق حملية 

ولكن معظم الدول االشياكية  وعلى اخلرباء أن يكونوا معتادين ودراسيني للسوق يف منطقتهم.
ك  يع األراضي الواقعة داخل نطاقها وال تسمح باملضاربات العقارية وعليه تتحكم يف سعرها متتل

 (2) لفية زمنية كبرية.

   االتجاه الليبرالي  /2
 ويعتمد على األبعاد الرئيسية التالية: 

 غيريالتفرقة بني تعريف املسكن كاسم وتعريفه كفعل فإذا استعمل كاسم ال حيد  له تطوير أو ت -
أفراد العائلة القاطنة بالوحدة  إىلأي أجزاء أو فراوات جديدة  على مدى الزمن وبذلك ال يضيف

 السكنية.
الزمن حسب احتياجات ية وتطور باستمرار مع مرور بينما تعريفه كفعل فهو يف عملية ديناميك

حتوي عدد مبىن يتكون من عدة وحدات سكنية  إىلالقاطنني، إذ ميكن أن يتحول من نواة صغرية 
 إىلأكرب من القاطنني وعليه سيؤثر على آليات سوق اإلسكان بإضافة وحدات سكنية جديدة 

 (3) جممل احتياطي اإلسكان يف اجملتمع.

املسكن من املكونات األساسية الداخلة يف حركة التنمية الشاملة ويرى بعض االقتصاديون أن  -
األخرى إذ جيتذب إليه املوارد االقتصادية املالية  هناك عالقة تنافسية بني قطاع البناء والقطاعات

 حيويوري أن أولبهم يرون أن هناك عالقة تكاملية إذ  (4) واألرضية والبشرية على حد سواء.
املسكن كوحدة  لة من العناصر واملواد واخلدمات املتصلة اتصال فعلي باألنشطة املختلفة سواء  

                                                 

 .88ص:  ،مرجع سابق، أمحد منري سليمان (1)
مذكرة ماجستري وري منشورة، جامعة حممد  ،2886الى  1692سوق السكن بالجزائر في ظل التحوالت االقتصادية من  ،ايب خليدةع( 2)

 .47بوضياف، ملسيلة، ص :
 .88ص:  ،مرجع سابق، أمحد منري سليمان( 3)
 .70-08ص:  .ص مرجع سابق، ،إمساعيل إبراهيم الشيخ درة( 4)
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ل ذلك مواد البناء املختلفة مثل احلديد واالمسنت كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية مثا
واخلشب...أو خدمات البنية التحتية أو شبكة الطرق واملواصالت... حيث يدخل فيها استثمار 

 رؤوس األموال اليت بدورها تعكس حركة التطور االقتصادي والتنموي للمجتمع.
من آليات سوق اإلسكان بتنمية تأثري املسكن على القاطنني أنفسهم حيث أن اهلدف الرئيسي  -

رأس املال املستثمر للحصول على أكرب عائد مادي ممكن وليس االهتمام بتحقيق االحتياجات 
 (1) الرئيسية لألفراد الذين سيشغلون الوحدة السكنية.

 االتجاه المعتدل /3
اطنني فق  ويرى أصحاب هذا االجتاه أن املسكن املالئم يعكس احلالة الصحية والبيئية ليس للق

ولكن للمجتمع ككل. وعليه فإن املسكن عبارة عن سلعة استهالكية جلميع فئات اجملتمع وجيب 
على اجلهات احلكومية توفريها لألفراد الذين يعجزون عن توفريها بأنفسهم وذلك كجزء من 

     (2)جملتمع.وظائف الدولة اليت جيب أن تقوم هبا لتحقيق العدالة يف توزيع اخلدمات على  يع أفراد ا
 السكن والتنمية االقتصادية، االجتماعية والمستدامة ثانيا:

تشهد اجملتمعات حاليا منوا متزايدا ومتسارعا على عدة أصعدة، وقد أدركت هذه اجملتمعات أن 
هناك عالقة وطيدة بني التنميتني االقتصادية واالجتماعية وذلك لألثر الكبري املتبادل بينهما لذا  

د من حتقيق التوازن بني التنميتني من خالل اإلبقاء على عالقة معقولة يف التوسع يف كان ال ب
التنمية االجتماعية مع منو الناتج من القطاعات اإلنتاجية والناتج من قطاعات اخلدمات األخرى 
ومها يشكالن الناتج من القطاعات االقتصادية عامة، دون إوفال األثر الناتج على التنمية 

ري على كل امة وذلك بضمان مستقبل األجيال القادمة. فالسكن كقطاع حيوي له تأثري كباملستد
 واالجتماعية واملستدامة.   من التنمية االقتصادية

     

                                                 

 .000-000ص ص:  ،سابقمرجع ، أمحد منري سليمان( 1)
 .004ص:  ،نفس المرجع (2)
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 السكن والتنمية االجتماعية  /1
ومن  أهم هذه األهداف ملا له من أثر. االجتماعية يعترب السكن واحد منإجناز األهداف  إطاريف 

كما يؤدي إىل سني مستوى الصحة العامة  حت إىللك أن حتسني مستوى اإلسكان يؤدي أمثلة ذ
كما أن   ،واإلنتا إنعكاس واضح على قدرة األفراد على العمل  هذا ما يكون لهاالستقرار النفسي و 
ومن د يصبح يف مقدور هذه األسر أن تسكن مساكن دخل األسر  رفع منزيادة فرص العمل ت
 روف أحسن.أفضل وتعيش يف ظ

صحيح وإذا كانت التنمية اإلجتماعية ذات األثر الواضح على التنمية اإلقتصادية فإن العكس 
أن التخطي  السليم من أجل التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  إىلاإلشارة  ومن األمور املهمة، أيضا

  (1) .حتقيق التوازن بينهما يقتضي
ير حجم التوسع يف اخلدمات اإلجتماعية مع العالقة إن املبدأ العام الذي يسيشد به يف تقد

التوازنية للتوسع يف القطاعات اإلقتصادية يتمثل يف تقدير مدى املنافع املشتقة من اإلنفاق املتزايد 
 على اخلدمات اإلجتماعية ويقوم هذا التقدير على أساسني:

 شة املواطنني.هو أن هذه اخلدمات تسهم بصورة مباشرة يف حتسني مستوى معي األول:
هو أن هذه اخلدمات ترفع من إنتاجية السكان العاملني، ومن د تسهم يف تعظيم الناتج  الثاني:

 (2) القومي، ومن د الدخل القومي.

  التنمية االقتصادية.السكن و  /2
فهي تقدم  ،تعد مشاريع اإلسكان وختطي  املدن من جوانب التخطي  العديدة من أجل التنمية

رزا يف تنمية مشاريع أخرى، على الروم من أن البلد يبدأ يف تنفيذ برامج اإلسكان من إسهاما با
 يستفيد تلقائيا البلد اقتصاديف املقابل جند أن  .جديدة خاصة بالربامج املسطرةأجل إقامة مساكن 

 كذلك السكن، قطاع خيلقها اليت الشغل مبناصب البطالة حدة من عديدة كالتخفيف جوانب من

                                                 

 .740، ص: 0881، دار الفكر العريب، مصر، مبادئ التخطيط اإلقتصادي والتخطيط التأشيري في نظام اإلقتصاد الحر حسني عمر، (1)
 747، ص: نفس المرجع (2)
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 من االقتصادية التنمية يف تساهم كما البناء مواد استعمال خالل من السوق تنشي  على تعمل
 جديدةآفاق  بدورها تفتح مقبولة بفائدة القروض يقدم لرهوناتا فإنشاء ،االدخار عمليات خالل
   (1) .الضرائب عن الناجم للدخل

من جمموع النشاط  %20إىل  %60يف املتوس  نسبة تياوح بني  ميثل السكنقد أثبت أن و 
 %8إىل  %2دولة )أي يياوح بني  الصناعي العمراين، ويشغل عمالة هامة حسب القطاع لكل

إىل  %6السكنات نسبة تياوح بني  كما ميثل االستثمار السنوي يف إجناز  ،من الفئة النشطة(
 . الوطين اخلام من الناتج 1%

 ، ترى أن األنشطة االقتصادية تستخدممؤخرا تحاليل االقتصادية اليت ظهرتالجممل  ولإلشارة إن
 .كبريا من األنشطة اليت تستخدم العمل استخداما اإلسكانرأس املال مبقادير كبرية بينما ظهر 

الدويل  إن الدراسات االقتصادية اليت قامت هبا معظم اهليئات املالية الدولية وخاصة صندوق النقد
العالقة املوجودة  طار االقتصادي الكلي، أدركتاإليف من خالل مناقشته ملوضوع إجناز السكنات 

والقطاعات األخرى من جهة  بني هذا القطاع احلساس يف تركيبته لالقتصاد الوطين من جهة،
 (2) أخرى.

على التنمية  وآخر وري مباشر مباشر عليه خنلص إىل أن االهتمام بقطاع السكن له تأثريو 
 للبلدان.االقتصادية 

 مية المستدامةالسكن والتن /3
ن تةداخال وثيقةا مةع كافةة جمةاالت التنميةة املسةتدامة والةيت هتةدف إىل حتسةني يتةداخل قطةاع السةك

نوعيةة حيةاة األفةراد باعتباره اخلطوة األوىل لتحسني نوعية حياهتم ملا يوفره من استقرار هلم وبيئة 
 صحية آمنة مزودة باخلدمات األساسية.

                                                 

 .044ص:  ،مرجع سابق، ( وناسي سهام1)
كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،  ر واستراتيجية تمويلهواقع السكن في الجزائ،  حممدبن حيىي (2)

 .71ص: ، 7007-7000، جامعة ايب بكر بلقايد، تلمسان، التسيري
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هتمةام بقضةايا اإلسةكان علةى املسةتوى الةوطين للةدول فحسةب، وإمنةا عملةت األمةم ومل يقتصةر اال
 اإلسياتيجيةاملتحةدة علةى ترسةيخ االهتمام بقضايا السياسات اإلسكانية والتنمية وذلك بإقرار 

ر وأدت جهةود األمةم املتحةدة يف اجملةال اإلسةكاين إىل ظهةو  .0811العاملية للمأوى يف عام 
بوضةع برنةامج  1990والةذي تبلةورت مفاهيمةه يف عةام  " التنميـة الحضـرية المسـتدامة " مفهةوم

لقيةاس "مؤشةرات اإلسةكان" لةرب  سياسةة قطةاع اإلسةكان بعمليةة ختطةي  احلكومةات الشاملة 
 للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

فقةد مت  1996البشةرية بةاألمم املتحةدة )املوئةل( يف عةام أمةا يف املةؤمتر الثةاين ملركةز املسةتوطنات 
تطةوير مفهةوم "مؤشةرات قطةاع اإلسةكان" إىل مفهةوم أمشةل وهةو "املؤشةرات احلضةرية" لتضةم 

تحتية، وقطاع التنمية االقتصادية جبانةب مؤشةرات قطةاع اإلسةكان قطةاع النقةل، وقطةاع البنيةة ال
 (1)واالجتماعية.

حتقيق التوازن بني التوزيع اجلغرايف للسكان واألنشطة  إىلبرامج التنمية املستدامة ا تدعو كم
يف املدن  واألثريةاالقتصادية واخلدمات واحلفاظ على الذات العمراين لألحياء واملباين التارخيية 

هو النمو  والقرى وهذا ما يتطلب تعزيز الالمركزية. وأهم ورض تسعى التنمية املستدامة لتحقيقه
االقتصادي املقين بارتقاء مستويات الرفاهية اإلنسانية حبيث حتقق األجيال احلالية حاجاهتا، دون 

   (2) أن يكون ذلك على حساب األجيال الالحقة.
 (3) ومن بني العناصر اليت تعزز أداء وكفاءة التنمية املستدامة يف جمال السكن:

                                                 

ول: أزمة قطاع السكن يف الدول امللتقى الدويل ح ،أفاق التنمية االسكانية المستدامة في الدول العربية عبد الرزاق سالم، نذير بوسهوة، (1)
 .08ص: ، 7007ماي 23-24العربية واقع وآفاق، جامعة حيي فارس، املدية، يومي 

مذكرة  ،بسكرة CNLتقييم فعالية سياسات تمويل السكن االجتماعي وقدرتها في تخفيف أزمة السكن دراسة حالة ( دبابش رفيعة، 2)
 .73، ص: 7003، ماجستري وري منشورة، جامعة حممد خيضر بسكرة

 .027-068ص:  .ص ،مرجع سابق، أمحد منري سليمان( 3)
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تطوير  إىلن من خالل اسياتيجيات هتدف وضع سياسات لتحسني ظروف سوق اإلسكا-0
دي الدخل، وتنظيم وتطوير األراضي حقوق امللكية، ومتويل القروض العقارية، وتوفري البيئة حملدو 

 واإلسكان.
إخضاع تنمية األراضي لقوى سوق اإلسكان مع وضع سياسات واضحة لنمو املدن وري -7

مما يؤدي  ،رائب تصاعدية على األراضياملخط  عن طريق التسجيل الدقيق لألراضي مع فرض ض
الفقرية لتحقيق التنمية املستدامة  األحياءولالرتقاء بالبيئة العمرانية يف  أفضل استخدام هلا. إىل

جيب العمل على حتسني األداء اإلداري باجلهات احلكومية وحتقيق التفاعل بينهم وكذا تعزيز 
ن أجل إجياد مناخ مناسب لنقل ومعرفة احتياجات العالقة بني اجلهات احلكومية ووري احلكومية م

 (1) الطبقات حمدودة الدخل وهذا يتأتى عن طريق اجملاالت التالية:
تعزيز بناء القدرات على املستوى القومي واحمللي مبا يناسب كل منطقة أو مدينة كال على -0

 حدى.
ؤسسات األخرى والتنسيق فيما تعزيز التعاون اإلقليمي الفعال بني املنظمات وري احلكومية وامل-7

 بينهما وبني اهليئات الدولية خاصة باملناطق ذات األولوية للتنمية السكنية.
إقامة حوار مثمر على حنو متبادل على الصعيد الوطين بني احلكومات واملنظمات وري -4

 .اإلسكانيةاحلكومية هبدف االعياف بدور كل منهما يف التنمية 
 اركة واحلوار فيما بني املنظمات وري احلكومية واألجهزة احمللية والقاطنني.تشجيع وتسيري املش-3

عقةةد جملةةس إدارة برنةةامج األمةةم املتحةةدة للمسةةتوطنات البشةةرية مةةؤمتره الواحةةد  2007ويف عةةام 
   م املتحةدة للفةيةملوئةل األمة والعشةةرين إلقةةرار اخلطةةة االسةياتيجية واملؤسسةية املتوسةطة األجةل

 (2) علةى مخسةة جمةاالت عمةل رئيسية هي: تركةز والةيت  2013 ـــــ2008
 رصد الواقع احلضري؛ 
 الشراكات احلكومية مع القطاع اخلاص والقطاع احمللي؛ 

                                                 

 .024ص:  ،مرجع سابق، أمحد منري سليمان (1)
 .00-00ص. ص:  ،مرجع سابق عبد الرزاق سالم، نذير بوسهوة،( 2)
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 توفري اإلسكان واألراضي بالتكاليف امليسورة؛ 
 توفري اخلدمات األساسية املتوافقة مع البيئة؛ 
 تكر للمستوطنات البشرية، والتخطي  والتنظيم واإلدارة احلضرية.التمويل املب  

تربز األحبا  األخرية يف جمال التنمية املستدامة ضرورة االعتماد على معايري بيئية عند القيام 
أن الشخص الواحد يقيم يف املنزل ما  إىلوذلك ألن التقديرات املبدئية تشري  ،بتصميم املساكن

وهذا من شأنه أن جيعل التصميم اجليد للبناء يراعى  ،وقته اإل ايل من %23-61يقارب من 
وكمية الطاقة الشمسية العمودية اليت  ،ألقسام املنزل صيفا وشتاءا األفرادفيه ساعات استخدام 

كما جيب أن يراعى أيضا عند التصميم ضرورة التقليل من آثار   .تتساق  عليه يف هذين الفصلني
فاع درجة احلرارة يف املناطق الصحراوية، أما يف املناطق الباردة فإن احلاجة الشمسي وارت اإلشعاع

تربز يف وضع التصاميم اليت تكفل االستفادة من الشمس لتدفئة البيوت وذلك إذا ما أريد الوصول 
  (1) اىل أقصى درجة من حاالت اإلشباع السكين.

 (2) يف: ة املستدامةتكمن أهم التحديات اليت تعيق حتقيق التنمية اإلسكانيو 
 مع  خاصةة يف العواصةم الكةربىاء يف معظةم املنةاطق احلضةرية و نقص يف األراضي الصةاحلة للبنة

بشةكل مةةنظم هلةةذا  عةدم وجةةود نظةةام مسةةتدام إلدارة األراضي السةةكنية الةةذي حيةةول األراضي
ية لتوزيع األراضي السكنية على فئات واعتمةةاد أسلوب االجتهادات والقرارات املرحلالغةةرض، 

 .وشرائح معينة
  حمدودية عدد املستثمرين والشركات يف القطاع السكين وبالذات املوجهة خلدمة فئات الدخل

 .املنخفض واملتوس  واملناطق القليلة السكان
  ساكن.ونقص االستثمارات يف صيانة امل اإلمكاناتتدهور حالة الرصيد السكين حملدودية 

                                                 

 .73-74ص:  .ص ،مرجع سابق، إمساعيل إبراهيم الشيخ درة( 1)
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 تطوير معظم الرصيد السكين يف املناطق الريفية، كون معظمه مبين  وإعادةاجة اىل جتديد احل
 .مبواد وري دائمة ودون مستوى النم  السكين املقبول

 جديةة إليقاف  إجراءاتداخةل املةدن الرئيسةية وعةدم وجةود  كنات العشةوائيةالسة تفةاقم مشكلة
 .املساكن الغري خمططة الظاهرة أو حتسني وإعادة تطوير هةذه

  ةم إدارة املعلومةات احلضةرية.وويةاب نظيف أولب الدول ويةاب قواعةد بيانةات إسةكانية موحةدة 
  وعدم  ذات املعامل الياثيةتدهور كبري وتدين البيئة السكنية يف مراكز املدن واألحياء القدمية

 دها.ديوجود إجراءات وخط  جدية حلمايتها أو إعادة تطويرها وجت
 .إرتفاع النمو الدميغرايف 
  أو املسةتوردة مبواصةفات جيةدة مقارنةة باحلاجةة املواد اإلنشائية املنتجة حمدودية العرض من

 .املتوقعةة يف حةال تنفيةذ الربامج السكنية
  تداخل صالحيات اجلهات اإلدارية املكلفة باإلسكان وتقاعس القطاع العام عن دوره يف

 خاصة ذات الكثافة السكانية العالية. السةكنية يف الكثري من الدول السعي حلل األزمة
 يةؤثر التضةخم سةلبا علةى التنميةة اإلسةكانية املسةتدامة بتقليلةه لفةرص األفةراد مةن التضةخم :

 :مهااحلصةول علةى مسةكن مالئم، ويرتب  التضخم يف هذا القطاع بقضيتني 
  من قدرة األفراد على تشييد منازهلم أو صيانتهاارتفاع أسعار مواد البناء مما حيد. 
  ارتفاع أسعار إجيارات املساكن بشكل يهدد فرص ذوي الدخل احملدود واملتوس  من

 (1) .احلصول على سكن مالئم
وروم هذه املشاكل إال أن أولب الدول قد رفعت التحدي لتغطية احتياجاهتا السكنية، مع بداية 

 عند اجناز املشاريع وهو يظهر عند الدول املتقدمة أكثر من الدول الناميةاالهتمام بالبعد املستدام 
اليت تعاين من عجز سكين كبري، جعلت من اهتمامها ينصب حول توفري ووضع سياسات سكنية 

 فعالة المتصاص هذا العجز.

                                                 

 .03-04ص:  .ص ،مرجع سابق عبد الرزاق سالم، نذير بوسهوة،( 1)
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 نيةالسك : السياساتالمبحث الثاني

بلدان يف العامل املتقدمة كل ال  وري أن، توجهاتهألي بلد تبعا لظروفه و  تتغري السياسات السكنية
وري املباشر على مسار من مكانتها وتأثريها املباشر و  النامية هتتم بالسياسة السكنية إنطالقامنها و 

مستواهم املعيشي،  التنمية هبا، وهي تشيك يف هدف توفري مسكن مالئم لكل املواطنني مهما كان
إجراءات قف أمامها، وعلى كل دولة وضع خط  و الدول عدة عراقيل ت تواجهولتحقيق ذلك 
 للتغلب عليها.

 أهدافهاو  نية مفهومهاسكالمطلب األول: السياسة ال

تسعى كل الدول لوضع سياسات ختدم مصاحل مواطنيها، وتتنوع هذه السياسات تبعا لتنوع 
 إلسكانية.ومن بينها جند السياسة السكنية أو ما يسمى عند بعض الباحثني بالسياسة ا أهدافها

 نية.أوال: مفهوم السياسة السك

ميكن تعريفها بأهنا "عبارة عن جمموعة منتظمة من املقاييس املتبناة واملوضوعة من طرف 
 واهلدف الرئيسي منها يكمن يف وضع الوسائل وآليات التدخل يف السوق السكين، الدولة،

 (1)ايري السعر والكمية احملددة ".وذلك يف ظل احيام مع وضمان التوازن العام بني العرض والطلب

 (2)من التعريف السابق، ميكن إستنتا  اخلصائص املتعلقة بالسياسة السكنية واملتمثلة يف: 

 ةةة تتكفل الدولة بوضع السياسة السكنية املناسبة حسب أوضاعها. 0  

حق  الواقع مبادئ نية حملاربة الفروقات االجتماعية حيث أهنا تيجم يفالسكةةةة توجه السياسة  7  
احلصول على سكن، وذلك عن طريق تصحيح االختالفات يف مستويات دخول األفراد من أجل 

 حتقيق عدالة اجتماعية.
                                                 

مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم  دور البنوك والمؤسسات المالية في تمويل قطاع السكن في الجزائر، عيسى بوراوي، (1)
 .03.ص:7004/7003  خلضر، باتنة، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة العقيد احلا 

 .41، ص: مرجع سابق ،حممد بن حيي (2)
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ةةة توجه السياسة السكنية من أجل احلد من سوء توزيع السكان على مستوى قطر البلد عن  4 
ق الصناعية واملدن كثرة يف املناطجل السكان يتمركزون وب طريق تشجيع السكنات الريفية، باعتبار

  النزوح الريفي. الكربى وهذا بسبب
ةةةة تأخذ السياسة السكنية بعني االعتبار مشكل الندرة االقتصادية نتيجة نقص املوارد االقتصادية  3

من جهة، وزيادة احلاجات من جهة أخرى، حيث أهنا حتارب ظاهرة االستغالل لألراضي وسوء 
  اء وطرق استعماهلا، باإلضافة إىل ظاهرة سوء استغالل املوارد املالية.استغالل مواد البن

وفورات إقتصادية يف عدة قطاعات  نية ناجحة يسمح باحلصول علىإن وضع سياسة سكةةةة  3
 بالتايل عدد كبري من األيدي العاملة، و تطلب إجناز املشاريع توفريمنها قطاع التشغيل، إذ ي
عليه تتحسن القدرة الشرائية للمواطن ما ينجر عنه زيادة يف الة، و إمتصاص جزء كبري من البط

 حىت اإلستثمار. إلستهالك واإلدخار و ا

 ثانيا: أهدافها 

 املسطرةميكن أن منيز األهداف وهي على عدة أصعدة، إذ نية، هناك عدة أهداف للسياسة السك
 اإلقتصادي وعلى الصعيد اإلجتماعي كما يلي: الصعيد على

 ألهداف اإلجتماعية:اةةة  0

 (1) :ميكن تلخيصها فيما يلي 

مراعاة السياسة السكنية اجلانب االجتماعي للفرد، ويتجلى ذلك من خالل الوسائل  -     
توفريه  واآلليات املتعلقة هبا واليت أخذت بعني االعتبار املستوى االجتماعي للفرد وما مدى

 على ملكية سكن.إلمكانيات املادية واملالية من أجل احلصول ل

                                                 

 .48، ص: مرجع سابق، حممد بن حيىي (1)
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اإلعانات املباشرة ووري مباشرة كدعم لتكلفة السكن، أو عن طريق متويل الدولة ملشاريع  -     
السكنات االجتماعية وتقدميها بصفة جمانية للطبقات الفقرية ذات الدخل الضعيف أو املنعدم 

 تسمح هلا إمكانياهتا من احليازة على ملكية سكن. أنواليت من املستحيل 

قابل أو على األقل احلد من الفوارق االجتماعية وبامل إلغاء إىلنية هتدف السياسة السك -     
 األفرادلكن على األقل توفري الشعور لدى  ،إن مل يكن بنسبة مطلقة حتقيق الرفاهية جلميع وحىت

  جبهود الدولة املتمثلة يف اهتمامها هبذا اجلانب.

 ـــــ األهداف اإلقتصادية:2

ارتباطا وثيقا بالنشاطات اإلقتصادية  دور الكبري الذي يلعبه قطاع السكن كونه مرتب نظرا لل
على النشاط  هذا االرتباطثر ويتمثل أ األخرى بواسطة ميكانيزمات مالية وضريبية واقتصادية،

 أما شراء السكن، وكذا شراء التجهيزات املتعلقة بالسكن. متويل نشاطات البناء، :يف االقتصادي
فإهنا تتمثل يف النسب الضريبية املفروضة واإلعفاءات املقدمة.  ثار الضريبة على قطاع السكنآ عن

ي قطاع السكن فعلى السياسة السكنية أن تراعي مدى هذا الياب  بني هذا القطاع احلساس أ
ض رو تأطري القو  تنبثق عنها أسعار الفائدة واليت أدواهتا وآلياهتا من خالل باقي القطاعات األخرىو 

وكذا تشجيع االستثمارات العمومية وإقرار حقوق امللكية. كلها  الرسوم اجلمركية،وفرض الضرائب و 
وانتعاش هذا األخري  عوامل تؤثر بشكل مباشر أو وري مباشر على تسيري وتطوير قطاع السكن،

طالة ةةةةمن الب ضةةةةةةةالتخفيو االقتصادي و ات األخرى ومن د زيادة يف النمةةةجيذب وراءه كل القطاع
 (1) وارتفاع الدخل القومي.

 

 

                                                 

، جملة دفاتر اقتصادية، جامعة زيان عاشور، اجللفة، برامج السياسة السكنية ودورها في معالجة أزمة السكن بالجزائراملؤمن عبد الكرمي،  (1)
 .76ص: ، 7004، 6، العدد 4اجملد 
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 المطلب الثاني: أدوات السياسة السكنية

لتدخل يف و وسائل لتعتمد الدولة يف رسم سياساهتا السكنية على  لة من األدوات أ      
ب طبيعة النظام املتبع السوق السكين، وري أن هذه الوسائل ختتلف من دولة إىل أخرى وذلك حس

باإلضافة إىل سبب هام يكمن يف مدى  من جهة أخرى، و منو الدولةتطور أ درجةو  من جهة
 ن منيزميكن أ ننا ويف الغالبحتكم وتوجيه سياساهتا السكنية على حسب األهداف املسطرة وري أ

  التالية: رئيسيةال األدواتليات و اآل

 المتعلقة بالسكن. والمراسيم التنفيذيةــــــ القوانين  1

 التمويلانني واملراسيم التنفيذية املتعلقة بالسكن  يع القواعد املتعلقة به من حيث امللكية حتدد القو 
املتعلقة بالسكن   اخل، وعليه تعترب القوانني واملراسيم ... التوزيع، احليازة، تنظيم سوق السكن،

قتصادية كأداة توجيه هامة للسياسة السكنية خاصة إذ أخذت بعني االعتبار وراعت الوضعية اال
واالجتماعية للبلد املعىن، وكذا مدى تطوره ومدى توفره لإلمكانيات الالزمة إلجناز 

حىت تصل يف األخري إىل نتيجة مرضية وهي القضاء حىت وإن مل يكن بصفة مطلقة  السكنات،
 (1)ومن بني أهداف قواعد تسيري القطاع نذكر: .على أزمة السكن

 إتاحة إمكانية احلصول على سكن. -

 الضمان القانوين لشغل املسكن.-

 ساسية.ت واملوارد واملرافق واهلياكل األتوفري اخلدما-

 القدرة على حتمل الكلفة. -

 صالحية السكن.-

 ميزانيات مالية للسكنات. اعتماد -
                                                 

 .32، ص: مرجع سابق، حممد حيىي نب (1)
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 ــــــ تنمية وتطوير المؤسسات المختصة 2

ماعي كطريقة أخرى يعد خلق وتطوير مؤسسات االجناز املتخصصة ذات طابع اقتصادي واجت
تستعملها الدولة لرسم سياساهتا السكنية حيث أهنا تشجع خلق هذا النوع من املؤسسات مثل 

تكفل كل واحدة منها ل ... اخل، ومن أج الوكاالت السكنية، الدواوين العقارية، مؤسسات البناء،
ومن د ختفف العبء  خل،...ا لسكنات وتوزيعها وبيعها ومتويلهاجبميع اإلجراءات املتعلقة بإجناز ا

 (1)م سوق السكن من جهة أخرى.تنظعلى الدولة من جهة و 

تقوم هبا الدولة  واإلجراءات اليتنية يف األساس تعتمد على جمموع الوسائل أن السياسة السك كما
جناح السياسات السكنية  وقياس مدىا، ملواجهة مشكلة السكن من أجل إجياد احللول املناسبة هل

 (2) توزيع األدوار بينهما.واملؤسسات و مبدأ الشراكة بني الدولة  عتمد علىي

 طرف الدولة والمقدمة منالمفروضة  اإلعانات والضرائب ةةةة 4

 ــ الضرائب 1ـــ  3

وكذلك  ،من املتعارف عليه أن الدولة تستعمل الضرائب كأداة للتحكم وتوجيه االقتصاد من جهة
 تقوم هبا الضريبةباإلضافة اىل األدوار األخرى اليت تلعبها أو  ،من جهة أخرى تعترب كموارد خلزينتها

تخفيض يف نسبة الضرائب الن طريق فع داة من أدوات السياسية السكنيةتستعمل هذه األخرية كأ
لفة إجناز هذه من شأنه أن يقلل من تك على العقارات أو كل ما يتعلق بإجناز السكنات مثال،
جه . ومن هنا جند أن سياسة السكن تو األخرية ومن د زيادة عرض السكنات يف السوق السكين

 (3) .مشكل أزمة السكن ىمن أجل تلبية حاجيات األفراد والقضاء عل

                                                 

 .31ص:  ،مرجع سابق، حممد بن حيىي (1)
:160 , Co édition, Alger,1989,p, LeLogement: un défiRachid Hamidou (2) 

 .02:، صمرجع سابق، عيسى بوراوي (3)
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: تعد اإلعانات أو املساعدات املالية اليت تقدمها الدولة لألفراد من أجل ـــ اإلعانات 2ــــ  3
نية للتدخل يف السوق السكين السك أو وسائل السياسة على سكنات، من إحدى الطرقاحليازة 

 شكلني: وذلك مبا يتماشى مع متطلبات األفراد، واملخط  أن هذه اإلعانات تأخذ
واملقصود باملباشرة أي أهنا تقدم لغرض احليازة على سكن  :مباشرة.إعانة مالية 1ـــ  2ـــ  3 

وما  الشراء، وتقدم للفرد املعين بعملية لمسكن،من مبلغ الشراء ل نسبةحيث أهنا تقدر على أساس 
جند هيئة  مثال في اجلزائرف عليه إال أن يكمل ما تبقى من باقي املبلغ للحصول على ملكية سكن.

تابعة للدولة متخصصة يف منح هذا النوع من االعانات متمثلة يف الصندوق الوطين للسكن الذي 
 (1) للفرد لغرض شراء سكن معني وذلك وفق شروط موضوعة. يقدم اعانات مالية

نقصد بغري املباشرة أن اإلعانة ليست موجهة بصفة مباشرة .إعانة مالية غير مباشرة: 2ــــ  2ــــ  3
راضي للفرد من أجل احليازة على سكن بل هي موجهة للمؤسسات اإلجنازية يف شكل تنازل عن أ

عملية اإلجناز ومتس يف  وارد املادية واملالية اليت ختضاملسكين، دعم ختفيض ضريبة النشاط ال ،للبناء
خاصة ذوي الدخل الضعيف من أجل الرفع من قدراهتم  ،بعض األحيان حىت األفراد

 (2) كتخفيض يف مبالغ السكنات املوجهة للكراء أو الشراء. الشرائية،

الوسائل أو اآلليات )الضرائب ومما جتدر اإلشارة إليه، أنه من الناحية االقتصادية، هذه 
يكون حسب طبيعة نظام البلد  واإلعانات( تؤدي دائما إىل نفس النتائج، وري أن اخليار بينهما

 منوه.و  هوكذا مدى تطور 

 

 

 

                                                 

 .72ص: ، مرجع سابق ،عبد الكرمي عبد املؤمن (1)
 .01ص:  ،مرجع سابق ،عيسى بوراوي (2)
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 نيةالسكالمطلب الثالث: أهم المشاكل التي تواجه السياسة 

تبقى عرضة جملموعة من  روم الدور الكبري والفعال الذي تقوم به السياسة السكنية، وري أهنا
النامية  هذه املشاكل تعاين منها الدول ا،تعيق مسارها وحتول دون حتقيق أهدافه اليتاملشاكل 

بصفة كبرية مقارنة بالدول املتقدمة اليت قلم تصادف مشكال يف مسار سياساهتا السكنية. ولعل 
 (1):شاكل وأبرزها كان على صعيدأهم هذه امل

 ي:العقار المخزون أوأل: 

تواجه جممل أو خمتلف املؤسسات أو اهليئات املشرفة على اجناز السكنات مشكل االحتياطات 
حيث أهنا جتد نفسها أمام  له من العوائق من بينها: النزاع القائم واملنافسة حول احملي   العقارية،

عائق  حة،كوزارة الفال الوزارات األخرىوخمتلف السكن  وزارةاملخصص للتهيئة العمرانية بني 
وإجراءات حتديد قواعد نزع امللكية من حيث عدم إيضاح قواعد التعويض للمالك من جهة 

واملالحظ أن هذه األراضي املتحصل عليها أو املسيجعة من طرف  .من جهة أخرى التحكيم
 إلجناز السكنات وإعطاء األولوية لة: استغالهلايتم  الدولة

 لكراء.ةةةة البنايات العمومية املوجهة ل 0

 ةةةةةة البنايات العمومية املوجهة للبيع.7 

 ةةةة البنايات الفردية اجملمعة حتت شكل عمارات. 4

كذلك مشكل ندرة األراضي أو قلة األراضي يطرح نفسه حبدة يف خمتلف املناطق خاصة احلضرية   
يد من األمر املناطق الصناعية الكربى يز  واإلكتضاض ومتركزهم يفمنها، ومع تزايد عدد السكان 

 (2) تعقيدا.

                                                 

 .30-30ص:  .، صمرجع سابق، حممد حيىي نب (1)
 .36 33ص:  .ص، مرجع سابق( عايب خليدة، 2)
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 ثانيا: الموارد المالية، المادية والبشرية 

ختضع عملية متويل السكنات جلملة من املبادئ واملعايري نظرا لألمهية الكبرية والدور الفاعل الذي   
مسار السياسة تطرح نفسها كمشكل يعيق  تلعبه يف إجناز السكنات، وري أن عملية التمويل

ألهداف املرجوة منها، فانعدام أو قلة املصادر التمويلية املختلفة، من شأنه أن نية لتحقيق االسك
 نقص يف إنتاجية السكن ووفرة عرضه. إىلخيلق مشكل متويل السكنات وهذا ما يؤدي 

من املتعارف أن من بني العوامل األساسية إلجناز السكنات هي توفري مواد البناء، وري أن  كما أنه
يها وباملقادير املطلوبة وباألسعار املالئمة يعترب من املهام األساسية اليت ترتكز عل هذه املواد إجياد

 فراد.طلبات األ ىل إجناز السكنات بالقدر الالزم وإلرضاءالسياسة احلكومية حىت تتوصل إ

وري أن مشكل ندرة هذه املوارد مقارنة بتزايد الطلب عليها يبقى كعائق يف وجه ما تصبو إليه 
 (1) منها.ية السكنية لتحقيق األهداف املرجوة السياس

ن خمتلف الدراسات االقتصادية احلديثة اعتربت املوارد البشرية العنصر األساسي اىل أ باإلضافة 
واملهم يف االقتصاد الوطين، حيث تعترب مبثابة الرأس املال احلقيقي الذي يتجدد من فية زمنية 

 اب الكفاءات باألعداد والنوعية املطلوبة.ألخرى، خاصة حينما يتعلق األمر بأصح

 (2)هناك  لة من العوامل اليت تؤثر على منو العمالة أو انكماشها يف قطاع البناء ونذكر منها:

 طبيعة النشاط االستثماري يف اجملاالت العقارية من حيث الروا  والركود.-

 نية للدولة املتعلقة ببناء املساكن والبيوت.السياسة اإلسكا-

 اإلسكان. حجم التسهيالت االئتمانية والقروض اليت تقدمها بنوك-

 مدى توفري مواد البناء يف األسواق وسهولة احلصول عليها.-

                                                 

 .30، ص: مرجع سابق، حممد بن حيىي (1)
 .37ص:  المرجع،نفس  (2)
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 ثالثا: المهن والوظائف

نية اليت نلمسها من خالل األدوار واملهام اليت السكنظرا لألمهية الكبرية اليت تكتسبها السياسة 
اعا أن يصبح قطاع التهيئة العمرانية واألشغال العمومية قطتشرف عليها، فإنه من الطبيعي 

خاصة من بعض املهن األخرى اليت هلا  ،بأكثر من وجه يكون عرضة للتالعب الذيو اسياتيجيا، 
اخلواص، مكاتب الدراسات واملهندسني املعماريني. هذا  عالقة هبذا القطاع احلساس مثل املقاولني

 .االوصول إىل األهداف املسطرة هل مننية السكالسياسة  التالعب الذي من شأنه أن يعيق

لذا وهبدف جتنب مثل هذه التالعبات اليت من شأهنا إعاقة مسار السياسة السكنية جيب 
يكون تدخل هذه املهن يف إطار تشريعي منتظم وواضح ومتكامل وذلك جتنبا لزيادة املشاكل  أن

 اليت يعاين منها هذا القطاع.

كونه ضرورة ملحة، باعتبار أن هذا القطاع  مر يستوجب التدخل احلازم للدولةومن هنا فإن األ
جاهدة على توفري السكن بوصفه حقا من  الدول تعمل، و خيص شرحية هامة وكبرية يف اجملتمع

 (1) إختاذ كل اإلجراءات الالزمة للحد من ظهور هذه احلاالت. وعليها احلقوق

 رابعا: النظم اإلدارية

و كل السكن الذي يعترب من املشاكل احلساسة يف حد ذاته يف كيفية تدخل الدولة أخيتلف مش   
البناء  إىل احلاجة وزيادة الطلب عليه يستلزم احلاجةإن لتحسني وضعيته.  السلطات العمومية

اإلجراءات الالزمة كإجراءات  وإجناز السكنات بكثرة، وهلذا جيب تفادي العراقيل اإلدارية وتسهيل
 ، وتوفري املوارد املالية الضرورية.راضي الصاحلة للبناءألحتصيل ا

ن عملية إجناز السكنات أل على املقاولني أو املتعاملني العقاريني، صارمة كما يتطلب وضع مراقبة
من شأهنا جتنب مثل هذه اليت قوانني  سن ه جيب على الدولوعلي .عملية صعبة وختضع للمضاربة
أمر  لبناء بداية من مرحلة اإلجناز وضمان سالمة هذه اإلجراءاتالتجاوزات. وري أن مراقبة ا

                                                 

 .72:ص، مرجع سابق ،عبد الكرمي عبد املؤمن (1)
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بالقدر الذي يصعب معه مراقبه اهليئات عادة، صعب للغاية وذلك يرجع لضخامة هذه املشاريع 
نية جبديه زمام أمرها كلما كان ذلك أفضل السك ما اختذت السياسةلوعليه ك على االجناز، املشرفة

مع  وكلما كان جتاوهبا هاتعيقأو املشاكل اليت من أجل ختطي  يع العواقب 
 (1) ممكنة.االقتصادية  املستجدات

 النمو الديمغرافيو  الهجرة الداخلية خامسا: 

، والذي يؤثر ككل  التنمية هم األسباب اليت تؤثر يف عمليةأحد أالسريع  يعترب النمو السكاين 
مشكل توفري موازنة تساهم يف حل ل زايدةاملت على اخلط  املربجمة ويعرقل تنفيذها نتيجة احلاجة

 مبا يتناسب مع حجم هذا النمو. وتوفري مستلزمات التعليم واخلدمات وتطوير االقتصاد البطالة

اىل تزايد الضغ  كما أن اهلجرة الداخلية تسببت يف رفع الكثافة السكانية يف املدن، مما أدى 
مثال، إضافة اىل إختناق حركة النقل يف أولب  املدارسلى مرافقها العامة كاملستشفيات و عو عليها 

املصانع  إلقامةيعود السبب يف جاذبية املدن أساسا و  .املدن الكبرية لتصل أحيانا اىل حد الشلل
 (2) ضل.حياة أففرص  وحبثا عنهبا ومن د توفرها على فرص كبرية للعمل 

لتغطية العجز على مستوى  وميكن أن نالحظ أن ما مييز السياسات السكنية هو سعيها الدائم
على عدة قطاعات هامة  ن أثرملا له م ة،العرض السكين هبدف الوصول اىل توازن السوق السكني

 .وترية النمو القتصاديات الدول تساهم يف دفع
 
 
 
 

                                                 

 .34، ص: مرجع سابق، حممد حيىي نب (1)
 .34، ص: مرجع سابق، رةامساعيل ابراهيم الشيخ د (2)
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 ث: التحليل اإلقتصادي لسوق السكنالمبحث الثال
ستهالكها يتم خالل الفية اليت اليت تعين بأن إ السلع املعمرة، من نوع تصنف الوحدة السكنية
فهو بذلك يشبع حاجته منها. وهي معمرة مبعىن أهنا متنح هذه املنافع لفية  يعيش اإلنسان فيها،

 طويلة من الزمن قبل أن تصبح متقادمة أو بالية.
تتحدد  يع أسعار السلع من ضمنها املعمرة بقوى العرض والطلب. فسوق  يف السوق احلر 

ض معايري السوق احلرة، لكنه يتصف بعدد من الصفات اخلاصة اليت تؤدي إىل السكن يفي ببع
بعض الصعوبات. هذه الصفات اخلاصة هي املسؤولة عن مشكلة السكن خاصة احلضري منه 

 (1) وجتعل من حلها أمرا عسريا.
وميكن توضيح خصوصية سوق السكن من خالل دراسة صفات العرض والطلب املصاحبة لقطاع 

 السكن. 
  المطلب األول: الطلب على السكن

تقسيم الطلب على السكن إىل  وري أن يصنف الباحثون الطلب على السكن من عدة زوايا،
فيعرب الطلب الفعال على الروبة يف احلصول على  .إعتمادا ل والطلب املرووب أكثرهاالطلب الفعا

ب املرووب فهو الذي ال يتوافر أما الطل وحدة سكنية مقرونة بالقدرة الفعلية يف احلصول عليها.
وجبمع الطلبني حنصل على  ظروف السوق السائدة، لصاحبه القدرة الشرائية حليازة سكن يف ظل

 الطلب اإل ايل على السكن يف البلد.
 أوال: اعتبارات الطلب

، يعترب شراء مسكن يف أولب األحيان اإلنفاق املايل األكرب للفرد، وهو مرتب  من جهة مبيزانيته 
ومن جهة أخرى بالعوامل اإلقتصادية للبلد. فالتغريات السكانية تؤثر على حجم الوحدة السكنية 

سكنية أصغر يكون حنو توفري وحدات للدول اإلجتاه العام  تبعا حلجم األسرة إال أن املطلوبة
طلب األفراد  ي تكون ذات تأثري وري مباشر على، فروم أن مؤشرات االقتصاد الكلللعائالت

                                                 

 .773ص:  ،7003دار اليازوري العلمية، األردن،  االقتصاد الحضري،( فؤاد حممد الشريف بن وضبان، 1)
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نب كزيادة القدرة الشرائية للفرد. وإذا  إال أهنا تتدخل من عدة جواشراء مساكن من اخلواص ل
 كانت مؤشرات الدخل القومي جيدة سينعكس ذلك على حجم ونوعية السكنات املنجزة.

سكنية حضرية بدرجة كبرية، مما زاد من مشاكل  ويبدو أن من  الطلب احلايل أصبح حنو وحدات
  التحضر أكثر.

لى الروم من أن الغالبية العظمى من الوحدات السكنية تطلب بغرض توفري أسباب الراحة وع
لشاوليها فإن هناك بعض االستثناءات املصاحبة لقيمة العقارات على املدى الطويل مثل التضخم 

كذلك  الذي يؤدي إىل أن تصبح عملية متلك الوحدة السكنية مرووب جدا لغرض االستثمار،
كن احلصول عليه من التأجري، فكلما كان الدخل احملتمل احلصول عليه من الدخل الذي مي

حنو استثمارها. أما يف حالة األمد القصري فإن أسعار  السكن أعلى كلما كان اجلذب أعظم
الوحدات خيضع لتقلبات عديدة تشجع املضاربني الستغالل فرصة الكسب الكبري يف رأس 

ستثمرين يف سوق السكن أدى إىل استمرار حالة عدم حيث أن دخول املضاربني امل املال،
وزادت من تقلبات األسعار فيه. هذه احلالة  االستقرار يف هذا القطاع خالل األمد القصري،

 خلقت مشاكل جديرة باالعتبار يف عدد من املدن الكبرية.
ى السكن أما عن السكنات اليت توفرها السلطات احمللية، فهي تضيف تعقيدا آخر يف الطلب عل

ألن   السلطات احمللية ال تستجيب للطلب باملعىن االقتصادي التقليدي. ذلك أهنا ال تبين 
افياضاهتا يف تقدير الطلب على الوحدات السكنية يف املستقبل على الطلب الفعال، ولكن على 
إن  األولب على فكرة وري واضحة للحاجة. وهي كمفهوم اجتماعي ال تتعلق إطالقا بالسعر.
 (1) التمييز بني الطلب واحلاجة هو أمر أساسي لتقدير السلطات الطلب على السكن يف البلد.

 
 
 

                                                 

 .772-773ص:  .ص مرجع سابق،( فؤاد حممد الشريف بن وضبان، 1)
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 ثانيا: التحليل اإلقتصادي للطلب على السكن.
على سكن إىل عدة أنواع، وذلك حسب الزاوية اليت ينظر إليه منها.  يصنف الباحثون الطلب

 وميكن أن منيز األنواع التالية:

 يل والطلب املتوقع:الطلب احلا / 0 

ذاك الطلب الذي ميكن تقديره على ضوء معطيات  رب الطلب احلايل على الوحدات السكنيةتيع 
)ويستثىن منها جمموعة املساكن اليت يكون عمرها  سابقة وحالية من جمموع احلضرية السكنية للبالد
عامة، أي معدل  مع عدد السكان اإل ايل بصفه أو شروط سكناها وري مقبولة بصفة خاصة(،

شغل املسكن، وعدد املتزوجني يف تلك الفية بصفة خاصة ألهنا تدخل السوق ألول مرة وبالتايل 
فإنه يأخذ يف احلسبان الطلب املياكم نتيجة عدم حتقيقه والطلب املتوقع من قبل العائالت 

 احلديثة.

ت اإل الية لألفراد للفية يعرف على أنه جمموع االحتياجا الطلب املتوقع للوحدات السكنية أما
 (1) املقبلة والناتج عن التزايد الطبيعي يف عدد األسر اجلديدة، وتوسع األسر القدمية.

  الطلب الومهي والطلب احلقيقي: /7

الطلب الومهي على الوحدات السكنية هو عبارة عن طلب ناتج عن حاجة ومهية للوحدات 
حدات السكنية من أجل جعلها كاحتياطات عقارية. السكنية مبعىن أن الشرحية اليت تطلب الو 

ويؤثر هذا الطلب بشكل كبري يف تقدير قيمة املشاريع الالزمة، ويؤدي إىل عدم دقة اإلحصاءات 
 وبالتايل جمموعة السياسات اليت ميكن أن تتخذ من أجل التقليل من كمية الطلب السكين.

ة للسكن من قبل األفراد الذين ال ميلكون الطلب احلقيقي وهو عبارة عن نتائج عن حاجة حقيقي
أمر مهم، وتسعى لتحقيقه معظم وحدات سكنية، أو أهنم أسر جديدة. ويعترب االهتمام به 

 الدول.
                                                 

 .030:ص ،مرجع سابق عايب خليدة، (1)



  مفاهيمي للسكن مفاهيمي للسكن إطار إطار                                                                                                                   الفصل األول                                الفصل األول                                
 

- 29 - 

 

 الطلب الفعال والطلب املرووب: / 4

الطلب الفعال للوحدة السكنية هو الروبة يف احلصول على وحدة سكنية مقرونة بالقدرة الفعلية  
ليها، ويتوقف على السوق والقوة االقتصادية من جهة، وعلى روبة املستهلك يف دفع يف احلصول ع

الثمن اخلاص بالوحدة من جهة أخرى. وهو بذلك يتوقف على الوضع االقتصادي واالجتماعي 
 للمستفيد من الوحدة السكنية.

توافر الطلب املرووب على وحدة سكنية وهو الروبة الفعلية يف احلصول على سكن مع عدم  
القدرة الشرائية حليازته، فبالنسبة ملنتجي السلعة يعترب مبثابة طلبا مكبوتا، يتعني دراسته والنظر يف 

 (1) املتطلبات اليت يتعني توافرها حىت يكون فعاال.

وبناء عليه تسعى الدول إىل ضمان توفري السكن لكل فئات اجملتمع، وعليه متنح إعانات تساعد 
 .زلمناألفراد على إمتالك 

 ن شرح ذلك من خالل الشكل املوايل:وميك   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 033-030ص:  .ص ،مرجع سابق عايب خليدة، (1)
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 : الحاجة واالختيار في سوق السكن في البلد1.1شكل رقم
 

 

، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة احلا  نحو نظرة استشرافية لسياسة السكن في الجزائر ال جعيل،  المصدر:
 com .chgan/www.ge  ال عن:. نق48، ص: 7000-7000خلضر باتنة، 

                

ما يالحظ من الشكل، هو أن الدولة تتدخل لتلبية الطلب على السكن بنسبة معينة، هذه   
النسبة أو اإلعانات تتحدد تبعا للسياسة املنتهجة من قبل الدولة وعلى حسب حالتها املالية. فإن  

فية رخاء اقتصادي ترفع الدولة من نسبة اإلعانات مما يساهم يف حتسن ظروف الطلب  كانت يف
على السكن، أما يف حالة العجز فإن نسبة اإلعانة تقل مما يؤثر سلبا على الطلب. كما نالحظ 
أن اإلختيارات بالنسبة لألفراد تنقسم إىل: مستوى اختيارات أقل من مستوى إعانة الدولة واليت 

ا توفره هلا وهي تعرب عن الفئات حمدودة الدخل، واملستوى الثاين بإمكانه اإلختيار فوق ترضى مب
 مستوى اإلعانة وهو ما ميثل الفئة ذات الدخول املرتفعة.

 
 
 
 
 

 

 الطلب والحاجة الى السكن 

 الدخل

 تدخل الدولة

 االختيارات

http://www.ge/chgand
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 المطلب الثاني: عرض السكن

يعرب عرض السكن على جمموع الوحدات السكنية املتداولة يف السوق السكين، وميكن أن منيز بني 
 .ضة ألول مرة وأخرى مت تداوهلا)قدمية(لوحدات املعرو ا

 أوال: إعتبارات العرض
يتميز السكن كونه منتوجا وري متجانس، لكن من املمكن تقسيمه إىل أقسام ثانوية بطرق  

 عديدة:
/ التقسيم حسب النوع، مثل: مساكن منفصلة، شبه منفصلة وشقق متصلة على شكل صف  0 

 ووريها.
 سب امللكية، مثل: مسكن مؤجر، مسكن ملك، مؤجرة بعقد./ التقسيم ح 7 
 / التقسيم حسب املوقع، مثل: قرب الضواحي أو مركز املدينة.... 4
 / التقسيم حسب عمرها، مساكن قدمية وحديثة. 3 
 . F2, F3, F4, F5/ التقسيم من حيث طاقتها االستيعابية:  3 
احية اإلدارة الرمسية إىل مساكن خاصة / إضافة إىل ذلك ميكن تقسيم قطاع السكن من ن 6

 وأخرى عامة.
وأن املعروض من  ال تتأثر مساكن القطاع العام يف سوق السكن مباشرة بقوى السوق، يف الغالب

بسبب أن املعروض من الوحدات اليت ميلكها  الوحدات السكنية فيه ال يتحدد باألسعار السائدة،
فإن الفكرة التقليدية ملنحىن العرض ال  ادية لتعظيم الربح،القطاع العام ال يتأثر باحلوافز اإلعتي

تنطبق عليه بصورة مباشرة، فتتحدد كمية الوحدات السكنية اجلديدة التابعة للقطاع العام بتوافر 
األموال الكافية فيه، كذلك بواسطة الضغوط السياسية على السلطات احمللية لتوفري وحدات 

 (1) سكنية أكثر.

 
                                                 

 .773-773ص:  .ص مرجع سابق،حممد الشريف بن وضبان،  ( فؤاد1)
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 يل اإلقتصادي لعرض السكنثانيا: التحل
السكن من قبل املستثمرين  حيث يتم إنتا  ية االقتصاد اجلزئييتم دراسة عرض السكن من زاو 

، مواد مثل قوة العمل توظيف عوامل اإلنتا املالكني للحظرية السكنية املوجودة يف زمن معني مع 
 .البناء األرض

قدرا ممكن من  أكربحتقيق الربح وتغطية  يادةوبالتايل ز وعليه يهدف املنتج إىل تعظيم اإلنتا  
 .السوق
 /عرض السكنات الجديدة:0

 (1) إن إنتا  مساكن جديدة يتطلب توظيةف عوامةل اإلنتةا  التالية:

  األرضية نرمز هلا بالرمزT 
  كل عوامل اإلنتا  األخرى ماعدا األرضية كالعمل ومواد البناء ونرمز هلا بالرمز.K 

  K = F (T.cQ)اليت متثل دالة العرض  cQكن اجلديدة فدالة إنتا  املسا 
إن عرض السكنات سواء كانت  اعية أو فردية هو جمموع الكميات املنتجة اليت يروب املنتجون 

قني العقاريني عموميني كانوا أو يف املر  ويتمثل املنتجون Rيعهةا يف زمن معني وبسعر معني بب
 خواص.

 
 
 
 
 
 

                                                 

ص:  .ص، 7008-7001مذكرة ماجستري علوم التسيري، جامعة اجلزائر،  ،الصيغ الجديدة لعرض السكن في الجزائرأمحد خريات،  (1)
03-06. 
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 لسكن: منحنى عرض ا2.1رقم شكل

 
مذكرة ماجستري علوم التسيري، جامعة اجلزائر،  ،الصيغ الجديدة لعرض السكن في الجزائرأمحد خريات، : المصدر
 .06ص:  ،7001-7008

 

عالقة طردية مع األسعار وذلك ألن املنتجني)املرقني( يسعون نالحظ أن عرض السكنات يف 
 تحقيق أقصى قدر ممكن من األرباح.لدائما 

 سكنات القديمة:/عرض ال2
، وهي مما جتدر اإلشارة إليه انه بعد السبعينات فق  بدأ التفكري يف دالة عرض السكنات القدمية

  N = F (L.hQ) علة الشكل:
 .اىل عامل اإلنتا  املتمثل يف مواد البناء  Nحيث يرمز

 .إىل عامل اإلنتا  املتمثل يف قوة العمل Lويرمز ب  
 ض اخلاصة بتهيئة املساكن القدمية.إىل دالة العر  hQب  ويرمز 

تأخذ إعادة هتيئة املساكن القدمية عدة أوجه ويقصد هبا  يع األشغال الكربى املراد هبا حتسني 
وتةشمل  حيتا  اىل األرض، ، وذلك يتطلب استخدام مواد البناء واليد العاملة فق  والاملسكن

للسكن أي عدد الغرف وبالتايل الزيادة يف أيةضا توسيع املساكن من حيث زيادة املساحة القابلة 
عرض السكنات. وهتدف إعادة هتيئة املساكن القدمية إىل تعظيم الربح والزيادة يف الريع العقاري 

 من منظور اإلقتصاد اجلزئي.
 

q 
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 المطلب الثالث: توازن السوق
ذا التوازن يف ن هحيد  التوازن يف األسواق عند إلتقاء الطلب على السلعة بالعرض عليها، وري أ

احلال يف سوق السكن، إذ من النادر أن حيد  التوازن يف  وهذا هواألسواق ال حيد  إال نادرا، 
 املتميزة. خلصائصههذا السوق نظرا 

السوق  ويف ظلالباحثون بدراسة سعر التوازن يف هذا السوق يف ظل السوق التنافسي،  وقد قام 
 . االحتكاري

 تنافسيأوال: التوازن في السوق ال
بشكل تام للطلب  والسلع مساويايتم التوازن يف السوق التنافسي عندما يكون عرض اخلدمات 

الذي حيقق هذه احلالة بسعر  ويسمى السعرأي عدم وجود نقص أو فائض يف السوق،  عليها
 التوازن.

 الى السكنات مساوية للمعروضة منهيف سوق السكن عندما تكون قيمة الطلب ع وحيد  التوازن
سوق السكن يف ظل اقتصاد تنافسي  ازن يف حالة التو  وميكن متثيلفية زمنية معينة.  وذلك خالل
 كما يلي:

 : دالتا العرض والطلب وسعر التوازن في سوق المنافسة التامة3.1شكل رقم

 
 

 علوم التسيري، جامعة احلا  ، أطروحة دكتوراه يفنحو نظرة استشرافية لسياسة السكن في الجزائر ال جعيل،  المصدر:
 .35، ص: 7000-7000خلضر، باتنة، 

 السعر دالة الطلب دالة العرض

 سعر التوازن

 الكمية

 كمية التوازن
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أن تكونا  واليت يفيض، والطلبإن التوازن يف السوق التنافسي حيد  عند إلتقاء داليت العرض 

هناك عدد من الباحثني الذين يرون أن سوق السكن بإمكانه أن خيضع  وروم أنمرنتني لألسعار. 
 ي سلعة أخرى، إال أن الغالبية منهم يفندون ذلك حبجة:للسوق التنافسي مثله مثل أ

 وقد سبق/ إن الفرضية األوىل اليت يقوم عليها السوق التنافسي هي وحدة السلع املتداولة،  0
 اإلشارة بأن الوحدة السكنية سلعة وري متجانسة.

واملشيين ر /إن الفرضية الثانية اليت يقوم عليها السوق التنافسي هي أن يكون كافة التجا 7
بشكل تام طبيعة عمل  يع التجار اآلخرين، وري أن سوق السكن كثريا ما يشهد  يعلمون

 .وبني السماسرةاملضاربات بني األشخاص 
/ إن الفرضية الثالثة اليت يقوم عليها السوق التنافسي هي أن التوازن يف السوق جيب أن يكون  4

األخرى، وري أن سوق السكن مرتب  إرتباط وثيق  مستقال بشكل تام عن وريه من أنواع األسواق
 هو شديد احلساسية هلم.ق العمل و سوق احلديد ....اخل، و ة أسواق، كسو دبع
السوق،  واخلرو  إىل/ إن الفرضية الرابعة اليت يقوم عليها السوق التنافسي هي حرية الدخول  3

 ق السكين.يف السو  وقواعد للمتدخلنيوري أن الكثري من الدول تضع شروط 
 االحتكاريثانيا: التوازن في السوق 

يتميز السوق االحتكاري بسيطرة شركات كربى عليه، إذ تستطيع زيادة العرض أو ختفيضه حسب 
وخرو  تتمكن من التحكم يف السعر التوازين، مما خيلق نقاط دخول  ومن دالسياسة املتبعة لديها، 

 للسوق صعبة.
لسوق السكن عدة خصائص  وذلك إلنخل يف السوق السكين إن العديد من الدول تلجأ للتد

متيزه عن باقي األسواق، منها ضخامة األموال املستثمرة فيه، الطلب على السكن كخدمة أكثر 
من الطلب عليه كسلعة، تعتمد أكثر الدول يف إنتاجها السكين على قرارات سياسية أكثر منها 

 خاصة.علنا ننظر لسوق السكن نظرة إقتصادية...اخل. كل هذه العوامل ووريها جت
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 نألوذلك السكن كسلعة أيضا، أنه يف املدى القصري ال ميكن زيادة العرض السكين منه  وما مييز
ظل هذه الظروف  أن نتصور التوازن يف وعليه ميكنالوحدة السكنية تتطلب فية طويلة إلجنازها. 

 على الشكل التايل:
 ب على السكن في المدى القصير: دالتا العرض والطل1.1الشكل رقم

 
 

يف األجل القصري، بينما دالة الطلب  ثابتةمن خالل الشكل نالحظ أن دالة العرض على السكن 
يف ظل الظروف احلالية بلغ سعر التوازن ، و  عالقة عكسية مع أسعار السكناتهي يفة و عليه مرن

1P 2رض، ارتفع السعر إىل مستوى ثبات العع زيادة الطلب يف األجل القصري و لكن مP  . وهذا
 مشكل السكن يف الدول. عمق يف يزيد ما

أما يف األجل الطويل، تضاف منتجات أخرى إىل العرض السكين، وري أن عدد هذه املنتجات 
التحكم يف السوق( إهتمامها على التحكم يف العرض و  يف ظل السوق اإلحتكارية )اليت يقتصرو 

سكن يف تزايد مستمر وبتسارع  لطلب على ال، خاصة إذا علمنا بأن اهزيال تأثريها سوف يكون
 ا يؤدي إىل تراجع منحىن العرض.وهذا م كبري.

 الشكل التايل يوضح ذلك: و  
 
 

 األسعار

 ارتفاع األسعار

 الكمية

 دالة العرض
 دالة الطلب دالة الطلب
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 : دالتا العرض والطلب على السكن في المدى الطويل1.1شكل رقم

 
مذكرة ماجستري علوم التسيري، جامعة اجلزائر،  ،لجزائرالصيغ الجديدة لعرض السكن في اأمحد خريات، : المصدر
 .06ص:  ،7001-7008

 

أي هو  3Qد إىل  2Qإىل  1Q من خالل الشكل يتضح لنا بأن عرض السكنات إنتقل من     
هذا ما أدى إىل إرتفاع الطلب فاقت الزيادة يف العرض، و  يف تناقص مستمر بسبب أن الزيادة يف

زيد من فرص ما ي، وهذا ما يرهق كاهل املشيي و 3Pإىل  1Pكنات من األسعار التوازنية للس
 من د يزيد من حدة أزمة السكن.املضاربة يف السوق، و 

 
 
 
 
 
 
 
 

 العرض

 الطلب

D P 

Q1

1 

Q2

1 
Q3

1 



  مفاهيمي للسكن مفاهيمي للسكن إطار إطار                                                                                                                   الفصل األول                                الفصل األول                                
 

- 38 - 

 

 خالصة الفصل األول:
يعترب السكن حق من حقوق كل مواطن، تنص عليه تشريعات  يع الدول، وإن كان اإلهتمام 

 أصبح اليوم يف طليعة إهتمامات الدول.هبذا احلق ضئيل يف السنوات السابقة، فقد 
وألجل توفري سكن الئق، سعت برامج األمم املتحدة ليسيخ ذلك كمبدأ تلتزم به  يع الدول،  
كما سعت إىل توضيح فكرة أن السكن مل يعد جمرد مكان لإليواء فق . بل أصبح فضاء لتكوين 

 أجيال املستقبل.
د، فقد وضعت برامج للسياسات اإلسكانية هبا، ومل وألجل حتقيق ذلك، مل تدخر الدول أي جمهو 
حمدودة الدخل أكثر من وريها، ووضعت بقات الفقرية و تغفل أي طبقة إجتماعية، بل إعتنت بالط

 هلم برامج سكنية خاصة تناسب قدراهتم املالية.
قطاع كما عرفت الدول بأن منو قطاع السكن جير معه منو عدة قطاعات أخرى حساسة، ك

بيعة السكن  . وري أن طالتطور يف إقتصادياهتالصناعة. مما يدفع بعجلة النمو و قطاع او  التشغيل
، كل ذلك أثر على تطور السوق اخلاصة تسيريهتداخل عدة هيئات يف كسلعة وري متجانسة، و 

ة بني الطلب به، إذ مازالت تعاين من اإلحتكار يف أولب الدول، كما تعاين من الفجوة الدائم
 يت تؤدي يف النهاية إىل أزمة سكن.الو  العرض،و 

ذلك بسبب إرتفاع تكلفة عناصر رة فهو يعترب سلعة مكلفة أيضا، و السكن سلعة معم وإذ يعترب
 اإلنتا  املتدخلة يف تكوينه، مما خيلق عائق آخر أمام الدول للقضاء على هذه األزمة. 
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 :متهيد
 املفاضلة بينها إذ يتمالبد من التفكري يف عدة بدائل و  قبل الشروع يف إجناز أي مشروع،

لألموال، وحيقق أعلى التوظيف األمثل  وأولويتها ترتيبا منطقيا حيقق حسب أمهيتها يبهارتت
 .هكما حيدد املكان والطريقة املثلى لتنفيذعائد ممكن
أن هناك جوانب غري قابلة للتقومي اإلقتصادي واملايل والفين ولكنها تؤثر إىل شارة وجتدر اإل

يف املضي قدما يف تنفيذ املشروع من عدمه. وتظهر مثل هذه  أو إجيااب على القراربا سل
تظهر كما  .خاصة السياسية واإلنسانية يف اجلوانب سبا  ال ي يستييل تقوهمها مادااأل
 .ت القطاع اخلاصيف مشروعات القطاع العام أكثر منها يف مشروعا وح أكثرضبو 

 ذلك، إذ سمى ابلسكن االجتماعي خري مثال علىو ما يأالسكنات املدعمة  اريعمشوتعترب 
رمزية للمواطنني. ان أو أبسعار جما هقدمابملقابل تو من أموال الدول يستهلك ميزانيات ضخمة 

هناك فوائد غري مباشرة يتأثر هبا  إال أن ،يف أغلب األحيان نه ال يعطي إيراد مباشرم أرغو 
ل تشك دخل يف حتسني قطاعات متعددةيين إجيااب نتيجة لتنفيذ املشروع، إذ اإلقتصاد الوط

لدول، كما حتقق االستقرار االجتماعي يف هذه امثال.   هيكل اإلقتصاد القومي كالصناعة
 هذه املشروعات دون النظر لعائدها.تكاليف ع دفذلك تقوم بألجل 

وعلى الرغم من هذه اخلاصية ال ي يتميز هبا القطاع العام، تبقى دراسة اجلدوى يف مشاريعه 
كلما أجنزت املشاريع يف آجاهلا قريبة للواقع  فكلما كانت الدراسة دقيقة و شديدة األمهية، 

ا يؤثر ألن التكلفة املقدرة يف دراسة اجلدوى تكون قريبة لليقيقية ممدون أي عراقيل، وذلك و 
إجيااب على سري املشاريع، فتتجنب بذلك االرتفاعات املفاجأة لتكلفة عوامل االنتاج 

 السكنية.
وقد اختلفت الدراسات حول طرق حتديد تكلفة املباين، نظرا لتشابك العناصر املشكلة  

اجياد منوذج قياسي موحد حلسا  تكلفة بناء مسكن، وهذا  للوحدة السكنية، مما صعب من
 ما سنياول التفصيل فيه أكثر يف هذا الفصل.
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 للمشروعات السكنيةدراسة اجلدوى  األول: أمهيةاملبحث 
عدة ه يتبادر إىل ذهن هجناز عند التفكري يف إأيمل كل شخص يف إمتالك منزل خاص أيويه، و 

كذلك احلكومات عند شروعها يف بناء و  الختيار أنسبها له. عليه املفاضلة بينهااختيارات و 
 عوامل فنية وأخرى اقتصادية منها ،حتكام إىل عدة عواملمشاريعها السكنية تقوم ابال

 .تدخل يف عملية صنع القرار ال ي جبانب األسبا  التمويلية اجتماعيةوعوامل بيئية و 
املقارنة بني البدائل املختلفة، مما  إن عملية دراسة اجلدوى للمشروعات ذات أثر مهم يف

 ثبت جدواه وفائدتها يستطيع تبين ما يلعدم مالءمتها متاما، كم هابعضا من يسمح ابستبعاد
 .البدائل بقيةمقارنة مع 

 دراسة اجلدوى من مشروع سكين : ماهيةاملطلب األول
يهمل هذه املرحلة  تعترب مرحلة دراسة اجلدوى ملشروع سكين ذات أمهية ابلغة رغم أن الكثري

أصيا   يساعديوي ومهم إال أن دراسة اجلدوى أمر حالعتقادهم أبهنا عدهمة الفائدة. 
قرارهم على أساس علمي واقتصادي سليم. ويدخل  إىلعلى الوصول  وصانعي القرار املشاريع

 .ية واالقتصاديةضمن دراسة اجلدوى من املشروع بشكل أساسي اجلوانب الفنية واملال
 

 مشروع           تعريف دراسة جدوى  أوال:
  إذاتطوير حل هلا بتفصيل كاف لتيديد فيما وى أبهنا عملية حتقيق يف مشكلة و تعرف اجلد

 (1) يستيق التطوير.كان احلل ممكنا اقتصادا و 
أهداف لى افرتاضات معينة و سلسلة من الدراسات ال ي تقوم ع يقصد بدراسة اجلدوى "و 

ذلك اعتمادا على جمموعة النهائي بقبول املشروع أو رفضه و تؤدي إىل اختاذ املوقف  حمددة

                                                 
 .47:، ص2005املنظمة العربية للتنمية االدارية، مصر،  ادارة وتقييم املشروعات.نعيم نصري، ( 1)
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من املعايري ال ي تنطلق من مبدأ التكلفة بغية التعرف على قدرة املشروع يف بلوغ األهداف 
 (1) ."املنشئ من أجلها

 وع مقرتحمات والبياانت عن مشر عملية مجع املعلو "كما همكننا تعريف دراسة اجلدوى أبهنا 
إضافة إىل حتليل حساسية ذلك ملعرفة  ،لفنيةاالنواحي املالية واالقتصادية و من مث حتليلها من و 

ابلتايل تقرير استمرار أو وقف يف ظل الوضع السائد يف السوق، و  مدى جناح هذا املشروع
 ."املشروع

ا قرار على أساسهدراسة اجلدوى هي مبثابة األساس ال ي يبىن أن من خالل التعاريف نستنتج 
 يتم ذلك على عدة جوانب، منها: املالية، الفنية واالقتصادية.اجناز املشروع من عدمه، و 

تصوراته وعه، عليه أوال أن حيدد أهدافه و على صاحب املشروع قبل أن يفكر يف البدء مبشر ف
اس أو كان يرغب يف بناء منزل عليه قبل أن يضع حجر األس  فإذاالشخصية للقيام ابملشروع، 
تصميم املنزل كون لديه تصورا شبه كامل لطراز و ، جيب أوال أن يحىت قبل أن يشرتي األرض

طابقني، عدد الغرف ...اخل(. كذلك احلال عند أتسيس أي  أوصغري، طابق  أو)كبري 
تمىن حتقيقها من خالل هذا ور عن األهداف ال ي نمشروع جيب علينا أن يكون لدينا تص

 (2) املشروع.

وأخرى أقل  ،من بينها بدائل مرتفعة التكلفة عالية الفائدة املتوقعة تطرح عدة بدائل عادةو 
 إىلوبدراسة هذه البدائل دراسة فاحصة خيلص املهندسون  .فةتكلفة واثلثة متوسطة التكل

                                                 
لصناعة الفرينة  G.M.D LA BELLEدراسة اجلدوى ومعايري تقييم املشاريع االستثمارية دراسة حالة ( بن حسان حكيم، 1)

  .3، ص:2005/2006 ،رسالة ماجستري يف علوم التسيري فرع إدارة أعمال، جامعة اجلزائر والسميد،

. على املوقع: 04، ص:2009، دائرة التنمية االقتصادية، إعداد دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع الصغريةموزة احلرمي،  (2)

ewww.economic.rak.a،  :01/09/2009اتريخ االطالع. 

http://www.economic.rak.ae/
http://www.economic.rak.ae/
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اختيار أفضل هذه البدائل ويوصون بتنفيذه مع إيضاح األسبا  والنتائج ال ي توصلوا إليها 
 .ابحلقائق واألرقام واخلرائطمدعومة 

وقد تستغرق دراسة جدوى املشروع اهلندسي ما بني ستة أشهر وعامني أو أكثر حسب  
وقد تستجد ظروف مالية  لومات املتوافرة،موضوع الدراسة ودقة املع ،مستوى وحجم املشروع

جلدوى أمرا أو اقتصادية أو سياسية بعد إجراء الدراسة جتعل من األخذ بتوصية فريق دراسة ا
صعبا أو مستييال، ومع ذلك تبقى الدراسة ذات أمهية جوهرية ألخذ البديل املناسب يف 

 (1)الوقت املناسب وحسب الظروف القائمة.
 

 اثنيا: اجلدوى الفنية
وقد يتقرر من خالل نتائج دراسة  ،يعترب معاجلة اجلانب الفين من الدراسة أمرا ابلغ األمهية

اجلدوى الفنية صرف النظر عن املشروع كله لعدم إمكانية تنفيذه أصال، أو ألن الدراسة قد 
 ل جيعل من تنفيذه أمرا صعباعراقيل سينتج عنها رفع تكلفة املشروع بشك أوضيت وجود

سد للمياه على ناء بأن تظهر نتائج الدراسة الفنية ملشروع  ،مثال على مثل هذه الظاهرةوك
أحد األهنار أو األودية أبن الرتبة ال تتيمل بناء السد يف املكان أو األمكنة املقرتحة، وقد 

 . (2)يعين هذا صرف النظر عن املشروع كله
قد تظهر الدراسة الفنية  ز مشروع سكين على قطعة أرض حمددةعند الشروع يف إجناأيضا 

عليه همكن املفاضلة بني اإلستمرار يف للمشروع زلزالية و األرض املخصصة للمشروع أن طبيعة 
بناء املشروع مع حتمل مصاريف إضافية متعلقة بدعم األساسات لضمان صمودها ضد 

الذي قد تكون تكلفة األرض فيه أعلى من ختيار مكان آخر إلنشاء املشروع و الزالزل، أو إ
 سابقتها.

                                                 
 .73ــــ  72ص:  .ص ،1993اململكة العربية السعودية،  مطابع جامعة امللك سعود،د، إدارة التشييحممد بن إبراهيم اجلار هللا،  (1)

  .75-74ص. ص:  نفس املرجع، (2)
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طيط والتصميم وتلك اجلوانب املتعلقة أبمور التخن دراسة اجلدوى الفنية تشمل كل إوعليه ف
 سلبا أو إجيااب. ال ي تؤثر فيه

 

 اثلثا: اجلدوى املالية 
التفكري يف األساليب  القائمون على الدراسة إىل ثبوت اجلدوى الفنية للمشروع، يتجهبعد  
وختتلف أوضاع ، هلتنفيذإذ البد من توافر املال الالزم  الطرق التمويلية املناسبة للمشروع.و 

ويتم أتمني وما إذا كانت اتبعة للقطاع العام أو اخلاص، تبعا لنوعها وطبيعتها املشروعات 
، وعلى حسب املشروع قد تكون اإلقرتاض ما ابملصادر الذاتية أو اللجوء اىلإاملال الالزم 

 (1)القروض طويلة األجل أو قصرية حسب طبيعة املشروع.
 ت إقراض مالية دولية كثرية أمهها صندوق النقد الدويلمؤسساهناك على الصعيد الدويل،  

أما يف الدول العربية فهناك عدد من مؤسسات  لصندوق األورويب للتنمية،والبنك الدويل، وا
اإلقراض املالية ال ي أقيمت خصيصا لدعم ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تنفيذ 

للتنمية، والصندوق الكوي ي وصندوق أبوظيب  مشاريعها اإلمنائية مثل الصندوق السعودي
اإلجتماعي، والبنك العريب للتنمية يف أفريقيا، وتعطي ندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي و والص

هذه املؤسسات املالية قروضا طويلة األجل أبرابح ميسرة ال تساوي رسوم املداوالت ويعاد 
 (2)سنوات. 5و 3فرتة مساح ما بني بعد عاما  24و 15تسديدها خالل مدة ترتاوح ما بني 

، مثل بناء منزل عائلي خاص، وقد حيدث أن يكون التمويل ذاتيا إذا كان املشروع له طابع 
ويف مثل هذه فإذا مل تتوفر لدى الشخص اإلمكانيات املالية الالزمة يلجأ إىل اإلقرتاض. 

احلالة يتم اإلقرتاض من أحد البنوك وفق خطة مدروسة يتم يف ضوئها توقيع إتفاقية بني املالك 

                                                 
وحدة سكنية  40دور التخطيط واالدارة يف ادارة املشاريع ابستخدام التحليل الشبكي دراسة حالة مشروع بناء ( عابد علي، 1)

LSP مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، بتيارت ،
 .72، ص:2011

 .75، ص:مرجع سابق ،حممد بن ابراهيم اجلار هللا (2)
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والبنك يتيدد من خالهلا قيمة تكلفة املشروع والقرض املزمع استعماله لتنفيذ املشروع 
 وجدول الصرف من القرض على بناء املشروع، وكذا خطة الستثمار املشروع ومن مث إعادة

 .إن كان املشروع استثماري أصل القرض مع الفوائد على أقساط فصلية
إقامة مشروعات التنمية هبذا األسلو ، فتم تنفيذ طرق  إىلولقد جلأت كثري من احلكومات 

وجسور وأنفاق ومباين جتارية وسكنية على أساس أن يدفع املمول تكلفة املشروع ويقوم بعد 
ءا منها حىت يستعيد ما صرفه من أموال مضافا إليها فائدة إكتماله ابستثمار عائداته أو جز 

 .جمزية وتؤول ملكية وعائدات املشروع بعدئذ للممالك األصلي
أما إذا كان مثل هذه املشروعات حكوميا فإن العائدات ال تكون ابلضرورة عائدات مالية  

وراحة  د ووقتباشر مبا توفره من جهبل إهنا أتيت عن طريق غري م ،جتىب على شكل رسوم
يعاين منه املواطنون الذين تقوم احلكومة خلدمتهم، و فها مما تتكبده اخلزينة العامة وسالمة وخال

ال ي يرية العامة و الدولة عن طريق امليزانية التقد مقدرة تقوم بتيديدها ولكل مشروع تكلفة
تكون مرحلة، و  زمة لكلتعرف على أهنا:" عبارة عن تقديرات تقريبية إلمجايل املبالغ الال

 (1)مصادر التمويل املختلفة الالزمة".ابلتايل لتيديد إمجايل ميزانية املشروع و أساسا 
تكلفة ابلعملة األجنبية لتغطية تكاليف ما يستورد من  :شقني إىل التكلفة وهمكن تقسيم

جور واملواد واخلدمات وأخرى ابلعملة احمللية لتغطية األ ،آليات وأجهزة ومواد وخربات فنية
ال ي تؤمن من السوق احمللية، ويستثىن من هذا التقسيم املشروعات ال ي تقام يف الدول املتقدمة 

استرياد شيء من متطلبات تنفيذ املشروع من اخلارج غالبا.  إىلحيث ال حتتاج هذه الدول 
، ادي والتقين للبلدع اإلقتصوختتلف نسبة الشقــــــني يف إمجايل تكلفة املشروع حسب الوض

وترتفع نسبة الشق احمللي من تكلفة املشروع كلما كان وضع البالد قوا من النواحي التقنية 

                                                 
 .37، ص:2000الدار اجلامعية، مصر،  إدارة وجدولة املشاريع،حممد توفيق ماضي،  (1)



 العوامل املتدخلة يف حتديد تكلفة السكن                                 الفصل الثاين                                   
 

46 
 

ات يف السوق احمللي والصناعية واإلقتصادية وابلتايل تتوافر معظم املواد واألجهزة واخلرب 
 (1)والعكس صييح.

ال مناص منه لضمان وجود  أمر املشاريعأن دراسة اجلدوى املالية جلميع أنواع ف وعليه 
 مقومات بناء املشروع ومصادر متويله.

 

 رابعا: اجلدوى اإلقتصادية 
واملتكاملة من الدراسات رب دراسة اجلدوى اإلقتصادية على أهنا تلك السلسلة املرتابطة تع

ال ي تتم على الفرص اإلستثمارية، منذ أن تكون كفكرة إىل غاية إقرار التمهيدية والتفصيلية و 
اجلوانب اإلدارية  هذه الدراسة تكون من خمتلفالفرص املتاحة أو رفضها، و قبول تلك 
فريق من املختصني، كل واحد وفق  الفنية، هذه الدراسات يقوم هباوالتسويقية و 
 (2)إختصاصاته.

حتدد  يقوم هبا خمتصني للخروج بالئيةن اجلدوى اإلقتصادية من خالل هذا التعريف يتبني أب
التكاليف مجيع أي البدائل املتاحة حتقق أفضل الفوائد أبقل التكاليف، ويتم عادة حسا  

مع أخذ عوامل  ،وتكاليف التشغيل والصيانة كافة لكل بديل الداخلة يف عملية اإلنشاء
االستهالك لآلليات واألجهزة وقيمتها بعد انتهاء عمر املشروع بعني االعتبار، ويف املقابل يتم 

، ومن مث يتم مقارنة هذه حسا  العائدات والفوائد من تنفيذ املشروع طوال عمره االفرتاضي
 الفوائد مع التكاليف واختيار البديل األفضل اقتصادا.

 
 
 

                                                 
 76، ص: مرجع سابق ،( حممد بن إبراهيم اجلار هللا1)

 .20، ص:1984مكتبة عني مشس، القاهرة مصر،  دراسات اجلدوى االقتصادية،عبد املنعم التهامي،  (2)
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 طرق مقارنة التكاليف ابلفوائد :املطلب الثاين
 األفضلهناك عدد من الطرق ال ي يتم مبوجبها مقارنة الفوائد مع التكاليف واختيار البديل 

 يلي:فيما نوجز أمهها  اقتصادا
 : التكلفة السنويةأوال

يتم يف هذه الطريقة مقارنة ما خيص كل سنة من سنوات عمر املشروع من النفقات الكلية لو 
البديل مطروحا منه الفوائد والعوائد املتوخاة سنوا من تنفيذ ذلك البديل. وحيسب ذلك نفذ 

عادة كمعدل سنوي مبين على حد أدىن للنسبة املئوية للعائد على املال املوظف وخيتار أقل 
 .نوية حسب املعدل السنويالبدائل تكلفة س

 : القيمة احلالية للتكلفةاثنيا
ئد والعائدات مطروح منه التكاليف. وحتسب يف هذه الطريقة مجيع أو القيمة احلالية للفوا

نفقات اإلنشاء وتكاليف أعمال التشغيل والصيانة جلميع سنوات عمر املشروع وحيول ذلك 
 .ما يعادله من مبالغ بسعر الوقت احلايل ابستعمال احلد األدىن للعائد على املال املوظف إىل

من بعضهما وتفاضل البدائل املطروحة على هذا -كاليفالفوائد والت –مث يطرح املبلغان 
 األساس.

 : معدل العائد اإلقتصادي على املال املوظفاثلثا
الطريقة حيسب املعدل السنوي الرحبي للعائد على املال املوظف الذي جيعل من  ويف هذه

إلمجايل التكاليف مبا فيها التكاليف اإلنشائية متاما إمجايل العوائد والفوائد مبلغا مساوا 
 وتكاليف أعمال التشغيل والصيانة. 

ستعماال ل املوظف هي أكثر الطرق املتبعة إوتعترب طريقة معدل العائد اإلقتصادي على املا
 وأفضلها وأدقها حيث تعطي مؤشرا همكن اإلعتماد عليه يف مقارنة البدائل بشكل دقيق. 
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 اخلسائر   إىلسبة األرابح : طريقة نرابعا
وحتسب يف هذه الطريقة مجيع املبالغ ال ي همكن اعتبارها ضمن األرابح أو العائدات أو الفوائد 
الناجتة عن تنفيذ البديل موضوع الدراسة خالل عمره التصميمي، كما حتسب املبالغ املقابلة 

والنامجة عن تكاليف اإلنشاء وتكاليف التشغيل والصيانة مث  املشروعال ي ينفقها صاحب 
يقسم الرقمان على بعضهما وتستخرج النسبة وال ي جيب أن تكون فوق الواحد الصييح 

 حىت يكون املشروع جمدا من الناحية اإلقتصادية.
ائد طريقة معدل الع أفضلها ولكن ،معينة ومساوئولكل من الطرق األربع سالفة الذكر مزاا 
دراسة اجلدوى االقتصادية عامل مهم يف اختيار  أناإلقتصادي على املال املوظف، وال شك 

ن واء كان قطاعا عاما أو خاصا جيب أس شروعبديل معني همكن تنفيذه نظرا ألن صاحب امل
 .مكن ذلكمنخفضة وحيقق رحبية عالية كلما أ خيتار بديال ذا تكلفة

االقتصادية صعبة وغري دقيقة موضوع معدل الفائدة ومما جيعل حساابت دراسة اجلدوى  
لذي ومعدل صرف العملة احمللية وارتفاعها واخنفاضها عرب السنني بسبب الوضع االقتصادي ا

وقد ال يكون ذلك يف حسبان القائمني على دراسة اجلدوى عند  يتأثر عادة بعدد من العوامل
ة متليها مصاحل معينة، وقد ترتفع نسبة معدل الفائدة خيضع لقرارات سياسي أنإعدادها كما 

الفائدة بشكل كبري للغاية جملرد رغبة احلكومة يف كبح مجاح التضخم املايل واحملافظة على 
 (1). وى جيد لسعر صرفمست

 

 

 

 

 
                                                 

 .78-77، ص، ص:مرجع سابق ،اجلار هللا( حممد بن ابراهيم 1)
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 ذاملطلب الثالث: نتائج دراسة اجلدوى وعالقتها ابختاذ قرار التنفي
يف ضوء نتائج تقييم املشروع، سيلجأ صاحب املشروع اىل مرحلة دقيقة وحامسة أال وهي اختاذ 
القرار ابلبدأ أو التخلي بشكل هنائي عن املشروع، ومن أهم العوامل املؤثرة على هذا القرار 

اهلدف منه،  أو حيققهي العوامل املالية فإذا كان املشروع سيتوقع له أن حيقق عوائد وأرابح 
 (1)ول املشروع. وإذا كان العكس سريفض.فإن القرار سيكون بقب

تربز أمهية دراسة اجلدوى، فدراسة اجلدوى  وأهداف فرعيةدراسة اجلدوى  هناك هدف عامل
 هتدف يف إطارها العام إىل تقرير أفضلية القيام ابإلستثمار يف املشروع املقرتح من عدمه.

 (2) اجلدوى جند:راسة أهم األهداف الفرعية لد ومن بني
 .والبديلة للمشروعــــ حتديد الفرص املتاحة 

 .وتطويرهالتقييم املشروعات  وأمناط مبتكرةـــ وضع أساليب 
 ـــ حتديد إختيار أنواع التقنيات املستخدمة يف املشروعات.

 .ـــ حتديد مجيع اآلاثر النامجة عن إجناز املشروع
دراسة اجلدوى أبقسامها الثالثة تعين فقط ابلعوامل القابلة  أنومن اجلدير ابلذكر مالحظة  

للقياس والتقومي، بيد أن هناك عوامل غري قابلة للقياس أو التقومي، أي انه ال همكن تثمينها 
املطلق الختاذ القرار املناسب وقد  املشروع تقديرهابلتايل جيب أن يستخدم صاحب ابملال و 

أم عوامل تتعلق ابألمن الوطين  سواء أكانت سياسية – ة تتغلب هذه العوامل غري املنظور 
قد تتغلب  – أم إجتماعية كتوفري سكن للفئات احملرومة والدفاع عن األرض واألمة ومصاحلها
 اجلدوى ابلنسبة للعوامل املنظورة.يف وزهنا على كل ما تعنيه دراسة 

                                                 
 .68ص:مرجع سابق، عابد علي،  (1)

 .6ص:  ،مرجع سابقبن حسان حكيم،  (2)
 



 العوامل املتدخلة يف حتديد تكلفة السكن                                 الفصل الثاين                                   
 

50 
 

أمهية يف مشروعات  أكثرويالحظ أن أتثري العوامل غري املنظورة على صنع القرار يكون 
كمشروعات البنية األساسية للمدن واملناطق وفتح املدارس واجلامعات  القطاع العام،
، أما يف مشروعات ودور الرعاية االجتماعية وبناء املساكن حملدودي الدخل اتواملستشفي

موال وابلتايل ث إن األمر يتعلق بتوظيف رؤوس األحي  طاع اخلاص فإن األمر خيتلف متاماالق
البيث عن رحبية أكثر وعائدات أعلى على املال املوظف، ومع ذلك فهناك عوامل غري 

ابلنسبة ملشروعات القطاع اخلاص، ومن هذه العوامل اجلانب الدعائي وحتسني  منظورة حىت
 اجلمهور. صاحب العمل ومسعته أمامصورة 

وا إليه من نتائج يف صورة ويضع القائمون على إعداد دراسة اجلدوى خالصة ما توصل
زون فيه اجلوانب اإلجيابية والسلبية ( ويوج(والتوصيات ))اخلالصةملخص ختامي يعنون 

اجلوانب الفنية للدراسة وما توصلت إليه مث اجلوانب املالية  إىللتنفيذ هذا املشروع مث يتطرقون 
 (1) ت.وأخريا اجلدوى االقتصادية، أتييدا ملا ذهبوا إليه من آراء وتوصيا

وإن كانت ليست وحدها مصدر  –ع ن نتائج دراسة اجلدوى من املشرو أ ومما سبق نستنتج
يف التنفيذ ويف اختيار البديل تسهم بشكل فعال يف وضع قرار املضي قدما  –القرار إختاذ
ال، بل واختيار احلل األفضل فضل ومن مث يتم عن طريقها توفري الكثري من اجلهد واملاأل
 مثل.واأل
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .78-77، ص، ص:مرجع سابق ،حممد بن ابراهيم اجلار هللا( 1)
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 وأنواعهااملشروعات السكنية، مفهومها املبحث الثاين: تقدير التكلفة يف 
نه حيث أ ،دورا كبرياالبناء مقاوالت يلعب الشخص املسؤول عن تقدير التكلفة يف شركات 

لومات يكون على دراية وخربة كافية ولديه املع أنيعترب العقل املدبر للشركة، ولذلك جيب 
كما جيب عليه  .نتاجيات وبرامج التنفيذ اخلاصة ابلبنود املختلفةواإل الوافية عن أطقم العمل

على مدى وفرة املواد ابلكميات الالزمة والعاملية أيضا، و أن يكون مطلعا على األسعار احمللية 
 فرتة إجناز املشروع. وذلك طيلةخمتلف البدائل املتاحة.  وكذا علىاملؤهلة،  واليد العاملة

 هاأهدافو  املشروعات السكنيةالتكلفة يف  مفهوم تقديراملطلب األول: 
ة للمشروع املقاوالت لوضع تكلفة مبدئيتسعى كل املشروعات ومن بينها مشروعات البناء و 

 كانت املوارد املالية كافية لتكملة املشروع أم ال.  إذامعرفة ما مواجهة الطوارئ و  هبدف
 السكنيةاملشروعات : مفهوم تقدير التكلفة يف أوال

هو حماولة معرفة التكلفة  اإلسكانو  إن املقصود بتقدير التكلفة يف مشروعات التشييد
التقديرية للمشروع أو للبنود املختلفة أو لكليهما، متهيدا للتعاقد وقبل البدء يف أعمال 

املالك  التنفيذ، وذلك بناء على التصميمات ال ي مت جتهيزها، وكذلك بناء على متطلبات
متاما على  تعتمد-التكلفةتقدير - ن هذه العملية برمتهاات املشروع، وحيث أومتطلب
طبيعة املشروع  منها: تعتمد على عوامل كثريةهي و  خمني أو الفروض ال ي ختتلف دقتهاالت
 .إخلتقنية وأسلو  التنفيذ، دقة البياانت املتوفرة...  لشخص املقدر وخربته، زمن التنفيذا
من النادر أن تتطابق هذه التكلفة التقديرية مع التكلفة احلقيقية ال ي ينتهي هبا  وجند أنه 

املشروع، ولكن كلما كان هذا الفرق أقل ما همكن كلما دل ذلك على دقة تقدير التكلفة 
كان هذا   إذان تقدير التكلفة يعترب ممتازا وبصفة عامة فإ ،رجة مهارة من يقوم بتقديرهاود

 (1).%10الفرق يف حدود 

 
                                                 

 .51-50ص:، القاهرة، ص 2، ط2008، دار النشر للجامعات، ادارة مشروعات التشييد ،ابراهيم عبد الرشيد نضري (1)
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 تقدير التكلفة بناءا على اخلطوات التالية: وتتم عملية
 .سلو  التنفيذحسا  الكميات وحتديد أـــــ  1
طقم العمالة واملعدات املناسبة لتنفيذ هذه الكميات يف الزمن احملدد، وذلك تبعا ر أختياإــــ 2

التنفيذ= حجم  زمن :التنفيذ املقدر ابلعالقة وحيسب زمن، إلنتاجية أطقم العمل
 .العمل/اإلنتاجية

ــ 3  املكونة  املوارد تكلفة جمموع وذلك حبسا املباشرة للبنود احملددة،  تكلفةالحسا   ــــ
وجمموع التكلفة املباشرة للبنود همكن من  مواد، معدات(، عمالة،لكل مورد على حدى )

 .لى التكلفة املباشرة للمشروع ككلاحلصول ع
ا صفة العمومية، وال ي ال التكلفة ال ي هل للمشروع، وهيفة غري املباشرة تقدير التكلـــــ  4

وقع، ربح املقاول، تكلفة دارة املتكلفة إ العليا،تكلفة اإلدارة  مثل:تضاف إىل بند معني 
ن عادة نسبة من التكلفة التأمينات، تكلفة الضمان. وهذه التكلفة غري املباشرة تكو  املخاطر
 .املباشرة
جمموع التكلفة املباشرة مع التكلفة غري هي و  ية للمشروع،حسا  التكلفة الكلية التقدير ـــــ  5

 للمشروع،املباشرة يعطي التكلفة الكلية 
حسا  التكلفة التقديرية للمشروع، كوهنا تسمح للقائمني على إجنازه  وتظهر أمهية
متزن بني حتقيق ربح   ربط التكلفة ابلربانمج الزمين للمشروع، وعمل تقدير وللمقاولني من

و تقليل الربح بعض الشيء وزادة احتمالية كسب أ ،بري وتقليل احتمالية كسب العطاءك
)انظر وهي تعتمد أساسا على جداول األسعار لتعيني قيمة التكلفة التقديرية  العطاء.

 لحق  امل
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 لمشروعات السكنيةلاثنيا: أهداف تقدير التكلفة 
 (1):املشروعات السكنية عدة أهداف، نذكر منهالتقدير التكلفة يف 

توفري وأتمني إحتياجات املشروع من اخلامات واملواد والعمالة واملعدات وكافة  -1
 ؛املتطلبات لتنفيذ املشروع طبقا للمدة احملددة وحسب الربانمج الزمين

 ؛يف سهولة اختيار املقاول اجلاد يف مرحلة العطاءات معاونة صاحب املشروع  -2
بتوفري وأتمني السيولة املطلوبة لتنفيذ املشروع يف الوقت احملدد للتنفيذ لمالك ل تسمح -3

 ؛يف اخذ القرار يف مرحلة دراسة اجلدوىوطبقا للربانمج الزمين للمشروع 
 ء؛دخول العطا ملعرفة وضعه قبل للمقاول تقدير التكلفة مهم -4
 ؛حتديد قيمة ونسبة هامش الربح -5
 .للتصميم والتنفيذ واختيار أحسنها البدائل املفاضلة بنيمتكني املهندس املصمم من  -6

 املشروعات السكنيةتقدير التكلفة يف  طرق :املطلب الثاين
 هو ومنها ماهو تقرييب جممل،  ، منها مالتقدير التكلفة يف مشروعات البناء هناك أسلوبني
 املشروع، وأسلو  التعاقددة عوامل منها: طبيعة عاألسلوبني نعتمد  وللمفاضلة بنيمفصل. 

والزمن املتاح لتقدير التكلفة، والغرض من هذا التقدير، واملعلومات املتوفرة لدى القائمني على 
 وهمكن تناول كل منهما بشيء من التفصيل فيما يلي: ة،تقدير التكلف

 : الطرق التقريبية لتقدير التكلفةأوال
بناء سكين يف املراحل األولية منه، وذلك تستخدم الطرق التقريبية لتقدير تكلفة مشروع 

 إلعطاء نظرة أولية عن التكاليف احملتملة.
 
 
 

                                                 
 .15/07/2017اتريخ االطالع:  www.engineer.tnعلى املوقع: ( 1)
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 مفهومها: ــــ 1
إذا  إمجالية سريعة، يبلغ على أساسها املالك مبدئيا هي طريقة تعطى على أساسها تكلفة و 

دام التقريب استخ إىلاملقاول  يتم اللجوء إليها عند إضطراركان املشروع جمدا أم ال. و 
 على متوسط األسعار لوضع التكلفة. وهي تبىنلسرعة دخول املناقصة، 

دراسة عند  املشروعات السكنيةستخدام الطرق التقريبية يف تقدير التكلفة يف وكمثال إل
من  يف بناء املشاريعمكانية الدخول إ لقطاع العام لتيديدو اميزانيات اجلهات احلكومية أ

هذه العقود ألن تكون قاعدة لتكوين فكرة مبدئية عن املشروع، إال أنه ال  وإذ تصلح عدمه،
ذلك ألهنا  .وإجناز املشروعهمكن إعتمادها بصفة أساسية عند إختاذ قرار دخول املناقصة 

لكنها ال متكن من معرفة التكلفة    وإختيار أفضلهاتسمح ابملفاضلة بني البدائل املطروحة 
 (1)ع.التفصيلية لبنود املشرو 

 : طرقها2
 فيما يلي:هلا همكن التعرض  هناك ثالث طرق تقريبية لتقدير التكلفة يف مشروعات التشييد

 طريقة الوحدة      - أ
خربة مقدر  على وهي تعتمدط طرق تقدير التكلفة املبدئية، وتعترب هذه الطريقة من ابس

التكلفة يف وضع أسعار مبنية على مواقف مشاهبة يف مشروعات أخرى، دون إجراء 
قدير التكلفة ملشروعات السكنات فمثال يف حالة ت حساابت تذكر لدعم تقديراته.

احد الو  االستفادة من معرفة تكلفة املسكن فيمكن، F3النمط  اإلجتماعية ذات
 (2).ذات نفس النمط السابقة لمشروعاتل

 

                                                 
، 2005، مركز البيوث، السعودية، إدارة التشييد املتخصصةدوانلد ابري بويد بولسون، ترمجة سعيد بن مشبب سعد فنيس،  (1)

 .266ص:
 .63، ص: مرجع سابق ،( حممد بن إبراهيم اجلار هللا2)
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 احلجم أوطريقة وحدة املساحة  - ب
عليه فهي يف العمليات البناء اإلسكانية. و هي تبىن على أساس املواد اإلنشائية املستخدمة و 

التكلفة  وتعتمد يف تقديرالدولة من فرتة إىل أخرى،  ويف نفسختتلف من دولة اىل أخرى 
االحتفاظ هبا عن تكلفة األشغال واملقدرة ابملرت املربع أو  على املعلومات السابقة ال ي همكن
مت تشييدها يف املاضي، مع مراعاة فارق األسعار  ال ي قدو  املكعب أو حىت ابملرت الطويل

 يف ذلك الوقت. وظروف التشغيل
فإن اإلختالف يف  ،خمتلفة والقطاع اخلاصملا كانت األهداف املسيطرة على القطاع العام و  

هامش الربح لألفراد  ويعترب الفرقتكلفة املرت املربع أو املكعب بينهما خيتلف أيضا. حتديد 
 (1)ألعمال البناء. واملقاولني األحرار

 )أجزاء املشروع  طريقة العنصر-ج
يتم تقدير تكلفة املشروع بناء على التكلفة اجملمعة ألجزاء املشروع، مثل تكلفة أعمال املوقع 
واألساسات واألعمدة واألسقف واحلوائط اخلارجية وأعمال السباكة وأعمال النجارة.... 

 (2)وهكذا، وبتجميع تكلفة هذه العناصر حنصل على التكلفة الكلية.
ىل حد كبري على املعلومات الثالث التقريبية تعتمد إه الطرق ن هذويالحظ مما سبق أ
وقات خمتلفة عن الزمن الذي ينفذ فيه ت السابقة، وال ي مت تنفيذها يف أاملأخوذة من املشروعا

ذه املتغريات يف احلسا  خذ هة، ومن مث فيجب أيف ظروف خمتلف الدراسة أواملشروع حتت 
ن هذه الطرق ملعدات، كما يالحظ أيضا أفة العمالة واسعار، وفروق تكلاأل مثل: تضخم

 التقريب ال جتعلها تصلح للتعاقد. التقريبية تعطي فقط فكرة عن التكلفة ولكن بدرجة من

                                                 
 .118- 116ص ص:  مرجع سابق،( امساعيل ابراهيم الشيخ درة، 1)

إدارة وختطيط املشاريع اإلنشائية. أتثري سوء التخطيط يف مدة تنفيذ املشاريع اإلنشائية. دراسة ميدانية ( عالء الدين علي الديري، 2)
العربية الربيطانية  ةاألكادهميدارة املشاريع، إدكتوراه يف  ،2010ـــ  2006آلراء مدراء املشاريع االنشائية املنفذة يف إمارة ديب بني عامي 

 12/03/2017:طالعاتريخ اال  www.abahe.co.uk. على املوقع:79ص: ،2011للتعليم العايل،
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 : الطرق التفصيلية لتقدير التكلفةااثني
كي يضمن املقاول حقه قبل   ،عتماد أي مشروع البد من تقدير تكلفته بشيء من التفصيلإل

 البدء ابملشروع.
 مفهومها: 1
عمال التصميم التفصيلي، بعد املوافقة على التصميم األويل وبعد اكتمال معظم أو كل أ 

ال ي تعرف على أهنا الطرق و  يرات التفصيلية،قدالت ةتستكمل كافة التقديرات التقريبية بواسط
ة دقيقة لكل املشروع جدول وهذا يتطلب عادة ال ي تستخدم يف تقدير تكلفة بنود املشروع،

ميات يف ضر  هذه الكت ئذعند هذا يسمى بتقدير الكميات املطلوبة.و  ،و جزء منهأ
 املختارة، وهمثل املبلغ الناتج التكلفة تكاليف الوحدة

 تعطى التكلفة الكلية املقدرةساملباشرة املقدرة للمنشأة إضافة إىل التكاليف غري املباشرة 
 . للمشروع

كمية ب همكن أن يقلل أو يزيد الكميات اجملهولة املتعلقةوألن تقدير الكميات املطلوبة بعناية  
همكن تقدير التكلفة التفصيلية بطريقة ة. و العمل املؤدى، فإن هامش اخلطأ يقل بصورة كبري 

 (1)تكلفة الوحدة املنتجة أو ابلطريقة العملية. 

 خطواهتا :2
دراسة الرسومات، وزارة قبل اإلنطالق يف تقدير التكلفة ابلطرق التفصيلية، البد أوال من: 

ومدى توافر املواد اخلام واخلدمات ضح فيه طريقة الوصول اىل املوقع، املوقع، وكتابة تقرير يو 
عمال مطلو  إزالتها، وجود أي عوائق وقع طبوغرافية املوقع، هل هناك أالالزمة، أتمني امل

 (2)اخلطوات التالية:وهمكن تلخيص خطوات تقدير التكلفة ابلطرق التفصيلية يف  ؛وهكذا

                                                 
 .280 ص: ،مرجع سابقدوانلد ابري بويد بولسون،  (1)

 .58-57، ص ص: مرجع سابق ،( ابراهيم عبد الرشيد نضري2)
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 ؛حسا  الكميات مع حتديد وحدة القياس لكل بند -1
 ؛حسا  تكلفة املواد الالزمة لكل بند -2
 ؛حسا  تكلفة العمالة الالزمة لكل بند -3
 ؛حسا  تكلفة املعدات الالزمة لكل بند -4
 ؛حسا  تكلفة مقاويل الباطن -5
 ؛والضمان والتأمينات واملخاطر االدارة والضرائبحسا  تكلفة  -6
 ؛ير نسبة الربح املطلوبة بناء على حجم املشروع وظروف العملتقد -7
 ؛جتميع كل ما سبق من اخلطوة الثالثة حىت التاسعة يعطي التكلفة الكلية للمشروع -8
 يلي: ماتضم كل منها ، و غري املباشرة أخرىتكاليف مباشرة و العناصر السابقة على تشمل و 
عمل هي املصروفات ال ي تنفق مباشرة على تنفيذ د نالتكلفة املباشرة لب التكلفة املباشرة:/ أ

 .الباطن ومقاويلواملعدات  البند وتنقسم التكلفة املباشرة إىل تكلفة املواد والعمالة

د ابملشروع ملعظم املوا يقوم املقاول عادة بطلب عروض أسعار حمددة :املواد تكلفه -1-1-أ
كتابيا أسعار املواد ابإلضافة إىل عناصر ار من موردي املواد توضح  سعويتلقى املقاول عروض أ

ىل املوقع ، معدالت التوريد إالضرائب ،يناملرتبطة ابملواد مثل تكلفة الش أخرى للتكلفة
 .خرىوطرق الدفع وإعتبارات أ وكذلك الضماانت

كن تقدير تكلفه املواد نه همالكميات قد مت بدقة عالية فإذا كان حصر وتبعا لذلك فانه إ 
ئذ يقوم املقاول للمقاول عند وأحياان يقوم املالك إبمداد مواد معينة .يضاأ بنفس الدقة

 املواد ف عناصر التكلفة املتعلقة ابستخدامابستبعاد تكلفة الشراء ولكن همكن أن يضي
 .وصيانتها
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 جر الصايف الذي يستلمه عاملاألللعمالة العمالة: متثل التكلفة املباشرة  تكلفة -2-1-أ
هبا من مشاريع مت اجنازها مت االحتفاظ  عن كل يوم عمل ووجود سجالت دقيقة ومفصلة

 . ي مشروعهمثل حجر األساس للقيام بتقدمي تكلفة العمالة يف أ حديثا

تتمثل يف الضرائب على  رة للعمالة، تكلفة غري مباشرةاملباش وتوجد ابإلضافة إىل التكلفة 
 ،مني الصيي: املعاشات، التأخرى مثلكذا املميزات األ، و مينات على العمالالتأ الرواتب

... وغالبا ما يتم حسا  التكلفة غري املباشرة كنسبة جراإلجازات املدفوعة األ برامج التدريب
 (1).للعمل من التكلفة املباشرة

دير تكلفة املعدة يف املشروع بطريقة مشاهبة لتكلفة العمالة يتم تق :املعدات تكلفة -3-1-أ
ملعرفه معدل و  األوىل ففي الطريقة ابستخدام طريقة معدل اإلنتاج أو تكلفة الوحدة، وذلك

ي املطلو  تنفيذه يتم حسا  عدد ساعات نتاج الكلاإلنتاج يف الساعة وكذلك حجم اإل
الطريقة و  .ديف الساعة همكن حسا  إمجايل التكلفة للبن ومبعرفة تكلفة املعدة التشغيل املطلوبة
 احلجم الكلي للعمل ينتج التكلفة بضرهبا يفو على معرفة تكلفة وحدة اإلنتاج  الثانية تعتمد
 (2)الكلية.

: حيتاج املقاول الرئيسي يف بعض األعمال اىل االستعانة مقاويل الباطن تكلفة -4-1-أ
وتعرب املقاولة من الباطن عن العالقة ال ي تنشأ بني  ،إلمتام إجناز مشاريعهم قاويل الباطنمب

إحدى املؤسسات اىل املساعدة يف إجناز مشاريعها، وذلك بتفويض مؤسستني عند احتياج 
إجناز بعض املهام املتخصصة اىل مؤسسة اثنية تكون رائدة يف هذا التخصص وابلتايل 

 .اإلستفادة من خربهتا

                                                 
 .15/07/2017اتريخ االطالع:  www.engineer.tnعلى املوقع: ( 1)
 .84، ص:مرجع سابق، عالء الدين علي الديري (2)



 العوامل املتدخلة يف حتديد تكلفة السكن                                 الفصل الثاين                                   
 

59 
 

ن أخرى تلجأ املؤسسات اىل املقاولة من الباطن عند اقرتا  انتهاء آجال تنفيذ ايف أحيو  
املشروع أو شعور صاحب املشروع بعدم متكنه من إكمال املشروع يف اآلجال احملددة فيلجأ 

وتضاف تكلفة حينئذ اىل املقاولة من الباطن ليضمن إنتهاء املشروع يف األجل احملدد له. 
 (1)ىل التكلفة املباشرة للمشروع.املقاولة من الباطن ا

يذ املشروع وال ي جناز وتنفتكلفة غري املباشرة هي ال ي تنفق على إال التكلفة غري املباشرة: /  
ة إىل باشر املغري . وتنقسم التكلفة عمال ابملشروعال تندرج مباشرة حتت أي من بنود األ

 واملشرفني جور املهندسني، أعاملوق تكلفة للموقع وتكلفة إلدارة الشركة، وتشمل تكلفة
ختبارات ابملوقع واإلر وع واإلسعافات واألسواواملراقبني وجتهيز وإخالء املوقع وأتمني املشر 

 5)من  من املصروفات املباشرة  العادة حتميل هذه التكلفة كنسبةويتم يف األعمال املساحية،و 
 .(%15اىل 

اإلدارة، املصروفات العامة للمقاول  تها ابلتفصيل وتشمل تكلفةيضا حسا  تكلفوهمكن أ 
حتمل ...، و ورواتب املوظفني الضرائباملرافق والتجهيزات املكتبية و ني و مأجيار املكتب والتإ

 (2).ي مشروع جديدهذه املصروفات على أ

 : طرقها3

ال ي االسكان و إن من أشهر الطرق التفصيلية لتقدير التكلفة يف مشروعات التشييد و 
 املشروعات هي: طريقة تكلفة الوحدة املنتجة، والطريقة العملية. تستخدم يف معظم

 من التفصيل فيما يلي: بشيءوهمكن تناول هذه الطرق 
 
 

                                                 
: 76. ,Natan,Paris, 1998 , pPrécis de gestion d’entrepriseJean Rene Edighffer, (1 ) 

 .86ص: مرجع سابق،، ( عالء الدين علي الديري2)
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 طريقة تكلفة الوحدة املنتجة:  /  أ

 وتعتمد هذه الطريقة على الكميات املدرجة يف جداول الكميات والبنود وال ي يستلمها
، فبعد مراجعة البنود والتأكد من صية الكميات املوجودة يف متهيدا لدخول املناقصة املقاول 

اجلداول يبدأ املسؤول عن تقدير التكلفة ومعاونيه يف حتديد األسلو  األمثل املقرتح لتنفيذ  
كل بند، وهذا يستلزم االستعانة مبديري التنفيذ واصيا  اخلربات يف هذا الشأن، ومن مث 

ل بند، مبا يف ذلك كميات املواد اخلام، وأعداد وأنواع حتديد أطقم العمل الالزمة إلجناز ك
العمالة، وأعداد وأنواع املعدات الالزمة، ومقاويل الباطن، ومن مث حتديد إنتاجيات هذه 
االطقم كيجم أعمال يتم إجنازه يف وحدة الزمن، مثل : جتهيز وتركيب وتدعيم عدد معني 

أو خلط وصب وتسوية عدد معني من  من االمتار املكعبة من خشب الشدات يف الساعة،
اخلرسانة يف الساعة، أو حفر عدد معني من االمتار املكعبة يف الساعة. أو تثبيت عدد معني 

أو وضع وتثبيت عدد معني من االمتار الطويلة  املربعة من السرياميك يف الساعةمن االمتار 
 من املواسري ... وهكذا.

، مبعىن ذكر الزمن الالزم إلجناز وحدة احلجوم أو وقد يعرب عن االنتاجية بطريقة عكسية
: عدد الساعات الالزمة حلفر مرت الوحدة الطويلة من األعمال، مثل الوحدة املسطية أو

مكعب يف تربة صخرية، أو عدد الساعات الالزمة لصب مرت مكعب من اخلرسانة، أو عدد 
أو  وتعترب وحدة املرت املربع (1)الساعات الالزمة لتثبيت مرت مسطح من البالط أو الطو .

من أكثر الوحدات القياسية اإلسكانية أتثرا ابملواد اإلنشائية ال ي تدخل يف عمليات  املكعب
اإلنتاج بقطاع اإلسكان، وهي املواد ال ي تؤثر ارتفاعا واخنفاضا فيما يتم إنفاقه من األموال 

 (2). ساكنببناء امل فراد واحلكوماتأثناء قيام األ

                                                 
 .59ص: ، مرجع سابقابراهيم عبد الرشيد نضري، ( 1)
 .102، ص: مرجع سابقامساعيل إبراهيم الشيخ درة، ( 2)
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أي من الطريقتني يتم استخدامه فيمكن احلصول على املعدل العام لإلنتاجية، وبضر  هذا و 
املعدل يف تكلفة وحدة الزمن حنصل على تكلفة وحدة الزمن من العمالة وكذلك من املعدات 

اىل تكلفة املواد، وبتجميع هذه التكليفات همكن احلصول على التكلفة املباشرة  ابإلضافة
احدة من البند، وبضر  هذه التكلفة يف كمية البند يتم احلصول على التكلفة إلنتاج وحدة و 

دارة العامة، تكلفة املباشرة للبند، مث يضاف إليها التكلفة الغري مباشرة وهي تشمل: تكلفة اال
 (1).الربح الضرائبالضمان، املخاطر،  إدارة املوقع

 

 الطريقة العملية لتقدير التكلفة:-ب
الطريقة أساسا لألخذ يف االعتبار فرتات تواجد بعض املوارد يف املوقع دون وتستخدم هذه 

عمل، فمثال قد تتواجد معدة معينة يف املوقع لفرتة زمنية دون عمل، أو قد تستخدم يف 
 خدمة أكثر من بند، ومع ذلك ال تدخل حسابيا يف تكلفة أي من هذه البنود.

زمنية كبرية قد تصل إىل عدة أشهر، بينما  فقد يتواجد أحد احلفارات يف املوقع لفرتة
تكلفة احلفار   االستخدام الفعلي لليفار عدة أام فقط، ففي هذه احلالة من اخلطأ حسا 

بل جيب أن تؤخذ تكلفة احلفار كعالقة زمنية وليس كعالقة إنتاجية، وهو  كعالقة ابإلنتاجية
ل ضر  تكلفة احلفار يف وحدة ما يطلق عليه مبعىن ان تكون تكلفة احلفار عبارة عن حاص

 (2)الزمن ضر  زمن تواجده يف املوقع. 

 

 

 

 

 
                                                 

 .60- 59، ص. ص: مرجع سابق ،ابراهيم عبد الرشيد نضري (1)
 .63ص: ، نفس املرجع (2)
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 أنواع عقود البناء املطلب الثالث:
هو وامل اإلنتاج يف قطاع اإلسكان. و يعترب تنفيذ مقاوالت مشاريع بناء املساكن من ع

املنازل النشاط الذي تقوم به عادة شركات التعهدات، أو املقاولون إلجناز ما مت تصميمه من 
دور املقاولون مع الدور الذي يقوم به املنظم حيث يقومون  يتشابهال ي وضعها املهندسون. و 

تقوم من تلقاء يام بعمليات اإلنشاء املطلوبة، و بتوفري العناصر اإلنتاجية املتعددة بغرض الق
 (1)عهدي.نفسها بتيديد مقادير عناصر اإلنتاج ال ي حيتاجون إليها أثناء قيامهم بنشاطهم الت

عمال يقوم مبوجبها املقاول بتنفيذ األ العقود يف صناعة البناء هي اتفاقات بني املالك واملقاول
املبينة يف العقد، ملتزما ابللوحات املعمارية واالنشائية والتفصيلية، واملواصفات واالشرتاطات 

سلو  املوضح وابأللغ مالية تدفع له من قبل املالك املرفقة مع مستندات العقد، نظري مبا
عامل املادي بني املالك ىل نوعني رئيسيني طبقا ألسلو  التإابلعقد وختتلف عقود التشييد 

 .واملقاول
 وهو التكلفة الكلية .ساس الثمنفهناك عقود تعتمد على أن التعامل املادي يكون على أ

 :رئيساننوعان  املباشرة. ومنهاغري من حيث التكلفة املباشرة و  للمشروع
 عقد الثمن الكلي. 
 عقد مثن الوحدة. 

ومنها  ،ساس التكلفة املباشرة فقطوهناك عقود تعتمد على أن التعامل املادي يكون على أ
 يسان مها: نوعان رئ
 .عقد التكلفة زائد نسبة أو عقد اسرتداد املصروفات 
 عقد التكلفة املستهدفة. 
 
 

                                                 
 .60ص:  ،مرجع سابق ،امساعيل ابراهيم الشيخ درة( 1)
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 والشكل التايل يوضح هذا التقسيم:
 عقود البناءأنواع  :2.1شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

القاهرة، ، 2، ط2008، دار النشر للجامعات، ادارة مشروعات التشييد ،ابراهيم عبد الرشيد نضري املصدر:
 .75-74ص:.ص

 
درجة املرونة ال ي يوفرها مح وصفات رئيسية يتميز هبا، كوكل نوع من هذه األنواع له مال  

ال ي يتيملها   ةوكذلك درجة املخاطر  ريات أثناء التنفيذ،يعمل تغ للمالك يف حالة الرغبة يف
 من التفصيل فيما يلي: بشيءنواع كن تناول هذه األكل من املالك واملقاول، وهم

 أوال: عقود الثمن:
 وهي بدورها تنقسم اىل عقد الثمن الكلي وعقد مثن الوحدة:

 عقد الثمن الكلي:-1
اصة يف املباين، كما يعترب هذا النوع من العقود األكثر استخداما يف قطاع اإلنشاءات وخب 

حيث يتم تنفيذ املشروع بناء على  األبسط مقارنة بباقي العقود اهلندسية األخرى،يعترب 

 نواع العقودأ

 عقد الثمن

 عقد ثمن الوحدة عقد الثمن الكلي

 عقد التكلفة

 عقد التكلفة المستهدفة عقد تكلفة زائد نسبة
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يدفع للمقاول. وجتدر اإلشارة أبن املقاول يستلم  التصاميم اهلندسية نظري مبلغ مايل حمدد
حيث يتم  مستخلصاته املالية شهرا عندما تكون قيمة املشروع كبرية يف أغلب األحيان،

 املشروع قبل التنفيذ، ويف العادة يكلف املقاول بتقسيم املشروع إىل بنود حتديد مثن كل بند يف
 إذ جيب أن تدرج هذه البنود يف ومن مث توزيع التكلفة املالئمة لكل البنود، أعمال عديدة

وبناء عليه تكون هذه هي طريقة حتصيل  التقييمي.جدول يسمى جبدول الكشف الكمي و 
عموما يكون إمجايل القيمة مساوا للمبلغ الذي و  شروع.املستخلصات خالل زمن تنفيذ امل

هذه العقود يف متويل املشروع مادا بصورة ساسي من ويكمن الغرض األ يتم التعاقد عليه.
فاعلة من قبل املالك يف املراحل املبكرة لتنفيذ املشروع، وحيث أن إمجايل تكاليف تنفيذ 

جيب على املالك أن يقيم  املشروع جيب أن يكون مساوا قيمة العقد، أضف إىل ذلك
ي تغريات يف العقد إذا حدث أو جداول مستخلصات املقدمة من املقاول من انحية أخرى، 

)زادة أو نقص( فإن طريقة املناقشة واحلوار بني املالك واملقاول سوف حتدد القيمة املالية 
 (1)لذلك التغيري.

 (2)هذا النوع من عقود التشييد يف النقاط التالية: وهمكن ذكر خصائص
 ؛يشرتط الستخدامه االنتهاء التام من مجيع التصميمات والرسومات واملواصفات 
 ؛و حجم بنود املشروعال يعطي للمالك أي مرونة يف إحداث أي تغيري يف عدد أ 
 ؛ي مبالغ ماليةوفر للمقاول حافزا كبريا لتوفري أي 
 ؛ثناء التنفيذخاطر ال ي قد يتعرض هلا املشروع أيتيمل املقاول مجيع امل 
  ؛التكلفة الكلية للمشروع وذلك من وجهة نظر املالك بثباتيتميز 

 التقييمي من خالل النموذج التايل:جدول الكشف الكمي و عطي صورة عن وهمكن أن ن

                                                 
اململكة  ،املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين، اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج ،مدن 209عقود التشييد رفع هيثم، ( 1)

  .30 :العربية السعودية، ص
 .76-75، ص:مرجع سابق ،ابراهيم عبد الرشيد نضري (2)
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 : جزء من جدول الكشف الكمي التقييمي كنموذج 2.1جدول رقم                 
 دج الوحدة:

 املبلغ السعر الكمية وحدة تعيني األشغال الرقم
1 
 

 حصة الترتيب
تنظيف األرضية من 
 10الشوائب بسمك 
 سم+نقل الرتبة

 
 3م

5514,60 
 
 

300,00 165438,00 

 220584,00 400,00 5514,60 3م بئريةحفرات ساقية و  2
 115000,00 250,00 4600,00 3م ردم طبقي للدك للفراغ 3
 12800,00 250,00 51,200 3م ردم طبقي 4

 513822,00 اجملموع الفرعي ألشغال الترتيب                                
  حقالاملأنظر  :املصدر

 

الفوقية، واجملموع  وأشغال البنيةوإبضافة اجملموع الفرعي ألشغال البنية التيتية بنفس الطريقة 
الفرعي حلصة البناء، املساكة، الرتصيص والتصريف، النجارة اخلشبية، الكهرابء، الدهن 
والزجاج، نتيصل على املبلغ العام خارج الرسوم. مث نضيف نسبة القيمة املضافة يتيدد 

افات ل بذلك اإلحنر والذي يتقدم به املقاول للمناقصة ويتيم اجملموع العام بكامل الرسوم.
 عن التكلفة الفعلية.النامجة عنه و 
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 عقد مثن الوحدة-2
ويعتمد هذا النوع من العقود على مثن الوحدة من كل بند، والذي يتم تقدير التكلفة له من 

الرسومات املعمارية  قبل املقاول بناء على جداول الكميات ال ي يتم حصرها من خالل
عمال املذكورة يف جداول عنه وبناء على حجم األويقوم املقاول أو من ينو   واالنشائية

عمل وال ي طقم البتيديد أ سلو  التنفيذ املناسبالكميات نظري كل بند وبعد حتديد أ
وكذلك حسا  كميات املواد اخلام الالزمة لتنفيذ هذه البنود.  تتكون من عمالة ومعدات

العمالة  املوارد املطلوبة من وابلتايل همكن حسا  التكلفة املباشرة للبند، وذلك جبمع تكلفة
العامة الضمان،  دارة، اإلعدارة املوقمنها: إو واملواد واملعدات، مث تقدر التكلفة الغري مباشرة 

احلصول على التكلفة الكلية ليها، فيتم من التكلفة املباشرة، وتضاف إ سبةكن  املخاطر، الربح
 (1)للبند أي مثن البند.

ساس الذي يبين ل على مثن الوحدة لكل بند وهو األوبقسمة هذا الثمن على الكمية حنص
يقوم املالك يف هذا النوع من . عليه االتفاق بني املالك واملقاول يف هذا النوع من العقود

 (2)العقود بدفع دفوعات للمقاول بناء على العمل املنجز والكميات احلقيقية املنفذة.
 (3)ما املالمح والسمات الرئيسة ال ي يتميز هبا عقد مثن الوحدة فهي كما يلي:أ

  همكن استخدام هذا النوع من العقود حىت يف حالة عدم اكتمال التصميمات على
 خالف عقد الثمن الكلي.

 ثناء مرحلة تغيريات يف بعض البنود ابلزادة أو ابلنقص أإبحداث بعض ال يسمح للمالك
 التنفيذ.

                                                 
 .01/06/2016اتريخ االطالع: ،  www.ar.m.wikipedia.org: على املوقع (1)
كتا  أنواع العقود يف املشاريع االنشائية، مكتبة البخاري االلكرتونية، عن املوقع اإللكرتوين: (2)

www.books.makktaba.com    :10/05/2016. اتريخ االطالع: 20ص. 
 .89، ص:مرجع سابق ،ابراهيم عبد الرشيد نضري (3)

http://www.ar.m.wikipedia.org/
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 خاطر ال ي قد يتعرض هلا املشروع أثناء مشاركة كل من املالك واملقاول يف حتمل امل
 عمال التنفيذ. أ
 عمال عرفتها قبل االنتهاء متاما من أالتكلفة النهائية للمشروع غري حمددة، وال همكن م

ن  ، وأساس مثن الوحدةاملادي بني املالك واملقاول على أذ، حيث يتم احلسا  التنفي
ساس مثن املشروع كما هو متبع يف عقد الثمن العمل قابلة للتغيري، وليس على أ كمية
 الكلي.

 التكلفة عقود اثنيا:
وسنفصل  ويعترب عقد التكلفة زائد نسبة وعقد التكلفة املستهدفة أهم أنواع عقود التكلفة،

 يلي: فيهما فيما
 عقد اسرتداد املصروفات أوعقد التكلفة زائد نسبة ـــ 1

قام بتنفيذها إضافة  هذا النوع من العقود يتم فيه اسرتداد مصروفات األعمال للمقاول الذي
مبعىن أن املقاول  وقد يستبدل هبذه النسبة مبلغ اثبت، أو قد يتم اجلمع بينهما، إىل األرابح

  حيصل على مبلغ اثبت متفق عليه إضافة إىل نسبة املصروفات.
ويف هذا النوع من التعاقد ال يستطيع املقاول الزادة يف قائمة املصروفات وال يف األرابح.  

اانت أبن التكلفة الكلية للمشروع سوف لن وهي إعطاء املالك ضم وهناك طريقة أخرى،
تتعدى مبلغا معينا. وبناء عليه فإنه إذا كانت التكلفة الفعلية للمشروع زادت على التكلفة 
املتوقعة فإن املقاول يتيمل تلك التكاليف الزائدة. ومن انحية أخرى، إذا كانت التكاليف 

وفرة تقسم بني املالك واملقاول بناء على الفعلية أقل من التكلفة املتوقعة، فإن التكاليف امل
 (1)اتفاق مسبق. 

 (2)ويفضل استخدام هذا النوع من العقود يف احلاالت التالية:

                                                 
  .32 :ص ،مرجع سابقرفع هيثم، ( 1)
 .91-90ص. ص:، مرجع سابق ،ابراهيم عبد الرشيد نضري (2)
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 يف حالة املشروعات القابلة لتغيري كميات العمل هبا أثناء التنفيذ، أي أن حجم العمل 
 للوقت.، ويرغب املالك يف بدء التنفيذ توفريا يف املشروع غري حمدد متاما

 انتظار  ما همكن دون أبسرععمال التنفيذ املشروعات ال ي تتطلب البدء يف أ يف حالة
 أليعمال توقفت : أعمال الصيانة، أو استكمال أللدراسات والتصميمات مثل

 .وقتأبسرع  اسبا  ويراد البدء يف استكماهلسبب من األ
 ن قيامه بدفع بنفسه، حيث أ ومراقبتهدارة املشروع  حالة رغبة املالك املشاركة يف إيف

املصروفات املباشرة سيوفر له فرصة االطالع على كافة احلساابت ومعدالت العمل 
 ونظام الصرف.

 (1) ومن أهم مميزات هذا النوع من العقود ما يلي:
 ن ال التنفيذ حىت قبل االنتهاء من أعمال التصميمات حيث أعمسرعة البدء يف أ

 عليه التعاقد.تقدير التكلفة ال يتوقف 
 متابعته، حيث يتمكن من االطالع على املصروفات دارة املشروع و شاركة املالك يف إم

 ويكون على دراية اتمة بنسبة املبالغ ال ي تعطي للمقاول.
 و متطلباته.إعطاء املالك مرونة عالية يف إحداث أي تغريات يف بنود املشروع أ 

 يلي:أما عيوب هذا النوع من العقود فمنها ما 
 روفات بل رمبا ي حافز للمقاول لرفع كفاءة العمل، وابلتايل التوفري يف املصغيا  أ

ن من صاحل املقاول زادة املصروفات ألن ذلك يزيد من حدث عكس ذلك، حيث أ
 املبالغ ال ي أيخذها.

 ال بعد االنتهاء التام من التنفيذ.صعوبة حتديد تكلفة املشروع إ 
  خماطر قد يتعرض هلا املشروع أثناء التنفيذ مما يزيد من عدم حتمل املقاول ألي

 مسئوليات املالك يف املتابعة الدائمة للمشروع.
                                                 

 .91-90ص. ص:، مرجع سابق ،ابراهيم عبد الرشيد نضري (1)
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 عقد التكلفة املستهدفةــــ  2
بناء على التكلفة الكلية للمشروع التفاق بني املالك واملقاول يف هذا النوع من العقود يتم ا

حبيث يتم االتفاق على أال تزيد التكلفة قبل التنفيذ وهي عبارة عن "تكلفة مستهدفة"، 
 )وهي قيمة العقد(، ويف حال زادة هذه التكلفة الفعلية للمشروع عن هذه التكلفة املستهدفة

 يضا.أفان املقاول يشارك يف حتمل جزء منها يتم االتفاق عليه 
زاد زمن كما أن ذلك ينطبق على الزمن املستهدف يف بعض احلاالت زادة ونقصا. مبعىن إذا 

، وكذلك إذا املشروع عن الزمن املستهدف فيتم خصم غرامة أتخري من مستيقات املقاول
 ى مكافئة توفري يف الوقت.هنى املقاول املشروع قبل موعده فيعطي له مقابل ذلك ما يسمأ

)ومن املتعارف عليه اقتصادا أنه   ويعترب هذا النوع من أكثر أنواع العقود خماطرة على املقاول
 (1)لما زادت املخاطرة كلما كانت األرابح املتوقعة عالية يف حال حتقيقها(.ك

وجتدر اإلشارة إىل أنه رغم أن هذه األنواع السابقة من العقود هي األكثر انتشارا، وهي 
األكثر استخداما. إال أن هناك أنواع أخرى يف عقود التشييد يصعب وضعها بني التصنيف 

 يلي: ماأمهها في وهمكن ذكر ابقــــــــالس
ع من التعاقدات بني املالك كطرف أول وبني مكتب خمتص يف يتم هذا النو  اإلدارة:عقد *

ن يقوم هذا املكتب إبدارة املشروع يف مجيع مراحله إدارة املشروع كطرف اثن، على أساس أ
، فقطو يف بعض هذه املراحل أ التسليم( –التنفيذ  –التعاقد  –التصميم  –)دراسة اجلدوى 

 إبدارةمكانيات املالك وطبيعة املشروع، فقد يقوم الطرف الثاين مثال وذلك يتوقف على إ
شراف على يشارك يف مرحلة دراسة اجلدوى واإلمها، وقد احدمرحلة التصميم والتنفيذ أو إ

دارة املشروع( التعاقدات بقيام الطرف الثاين )إويتميز هذا النوع من  مرحلة العطاءات مثال
ة عن املالك ابلتعاقد مع املقاول الرئيسي ومقاويل الباطن واملوردين والتعامل معهم نيابة ونياب

                                                 
ص: ، www.books.makktaba.comكتا  أنواع العقود يف املشاريع االنشائية، مكتبة البخاري االلكرتونية، عن املوقع:  (1)

 .10/05/2016. اتريخ االطالع: 21

http://www.books.makktaba.com/
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همكن حتقيق نتائج ممتازة  ،دارة مشروعات التشييدالك، ومن خالل خربته العالية يف إعن امل
ثريا نتيجة املستوى العايل من من انحية اجلودة وزمن التنفيذ وتكلفة املشروع ال ي تقل ك

 .ارةداإل
 ابإلدارةن الطرف الثاين ال يقوم بعمليات التنفيذ بنفسه، ولكن فقط يقوم ويالحظ أ 

املسؤولية كاملة،  واختيار املقاولني ومتابعتهم، ومراقبة املشروع والتيكم فيه وحتمل واإلشراف
 دارة كاملة من دراسةومن املميزات أيضا وخباصة إذا كان التعاقد على أساس إدارة املشروع إ

 التصميم مع التنفيذ، مما دارة يف ربط مرحل ي التسليم: االستفادة من خربة اإلاجلدوى حىت
دارة يف اختيار بدائل التصميم املناسبة للمشروع، مما ار املصمم خربات اإلىل أفكيضيف إ
نفيذ، بسبب جهل املصمم يف بعض ثناء التروع كثريا من املشاكل ال ي تظهر أجينب املش

 التنفيذ ال ي ستستخدم يف املشروع الذي يقوم بتصميمه. اليبأبسحيان األ
ي على أ ىل هنايته، مما ييسر التغلبمن بدايته إ ىل املعايشة الكاملة للمشروعإ ابإلضافةهذا 

، كما حيسن إختيار اإلمكاانت الالزمة، وسرعة أخذ القرارات مشاكل يتعرض هلا املشروع
 (1)شراف على مقاويل الباطن.ع، واإليف التخطيط الزمين للمشرو  واملشاركة

ويف هذا النوع من العقود يتم تنفيذ املشروع بني أكثر من مقاول رئيس  :عقود التضامن * 
وذلك مبوافقة املالك، وحيصل ذلك بتضامن املقاولني بعضهم البعض يف إجناز بنود املشروع 

 مبوافقة مالك املشروع.املختلفة، حيث يتم فض التضامن قبل االنتهاء من املشروع 
ويفضل استخدام هذا النوع من العقود يف املشاريع الكبرية واملعقدة، حبيث تتيد  

وعادة ما حيدد عقد التضامن  اإلمكانيات املالية والفنية والبشرية واإلدارية من عده مقاولني،
د وذلك األمور األساسية املتعلقة ابملشروع من حيث املسؤولية ومهام كل طرف يف العق

 لضمان سري تنفيذ املشروع على الوجه األمثل.

                                                 
 .75-74ص ص: مرجع سابق،، ابراهيم عبد الرشيد نضري (1)
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إذ  ملقاويل الباطن الدور األساسي والفاعل يف جناح املشاريع اهلندسية، عقود من الباطن: *
ويف بعض األحيان يصل العدد إىل أكثر من  مقاول ابلباطن. 30إىل  20قد يوظف من 

لقول أن مقاويل الباطن هلم الدور الفاعل همكن او  املعقدة،و  ذلك وخباصة يف املشاريع الكبرية
وعموما  يف إحضار ووضع املهارات واخلربات ال ي يفتقدها املقاول الرئيس أثناء تنفيذ املشروع.

يقوم املقاول من الباطن بتنفيذ األعمال التخصصية، وخاصة األعمال الداخلية لبنود األعمال 
العمل  املقاول الرئيس وذلك لضمان كفاءةحتت اإلشراف الفين من و يف املشاريع اإلنشائية 

 (1)أهداف املشروع.و 
للمقاول أيضا، لذا جيب صياغة د هي مبثابة الضمان للمالك و و وهمكن القول أبن هذه العق
 لتجنب املنازعات القانونية فيما بعد. بنودها بكثري من التفصيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .32 :ص مرجع سابق،رفع هيثم،  (1)
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 عوامل اإلنتاج السكنية املبحث الثالث:
عند الشروع يف بناء مسكن البد من التفكري أوال يف توفري عدة عوامل يطلق عليها عوامل  

إمكانياته املادية. إذ تقل أو تزيد وفقا لرغبة الفرد و  اإلنتاج السكنية، وهي العوامل ال ي قد
عنها كاحلديد واإلمسنت مثال،  همكن متييز عوامل أساسية ال يستطيع أي بناء اإلستغناء

ألبوا  الداخلية همكن اإلستغناء عنها هبدف تقليص املصاريف أو ألسبا  أخرى كا أخرىو 
جتدر اإلشارة هنا إىل أن اإلستغناء عن بعض املواد يف البناء ال ي قد يراها و اخل. والدهاانت...
ابلصيانة، كمثال عن تكاليف إضافية متعلقة  ضا للتكلفة، قد تؤدي فيما بعد إىلالبعض ختفي
قط أو من أنواع الديكور البيت، نوع من الرفاهية فالكثري أن دهاانت اجلدران  ذلك يعتقد

مي الشيء املدهون وحتافظ علية ويف بعض األحيان يف احلقيقة فإن الدهاانت اجليدة حتو 
 جتمله.تعاجله و 

جبانب أن الدهان محاية فهو سيطيل العمر اإلفرتاضي للشيء املدهون أيضا، فرغم أمهية و 
مما خيلق تكلفة إضافية بعد التوفري فيها مما يفسد هدفها. و  فإن البعض يلجأ إىل الدهاانت،

 (1)مدة زمنية قصرية، تتمثل يف تكلفة الصيانة من التشققات.
 ة وأثرها على التكلفةالسكني : صعوابت توحيد عوامل اإلنتاجاملطلب األول

وضع إطار عام و حماولة ضبط وتوحيد العوامل املشكلة لألبنية إختلفت الدراسات واألحباث 
 :وفيما يلي أهم األسبا  سكن.يكون كمرجع عند الشروع يف إجناز ال

يتألف منها املبىن السكين عدم وجود احلصر الشامل لبنود التكاليف اإلنشائية ال ي  -1
العناصر، أو قد ترتفع لتبلغ وهي قد تصل إىل أدىن حد هلا ليبلغ عددها ثالثة من  الواحد

وبناء عليه فإن اخلالف حول مدخالت العملية اإلنتاجية  .أحد عشر بندا أو قد تزيد

                                                 
 .179، ص:2005، موسوعة التنفيذ املعماري واإلنشائي احلديثحسني مجعة،  (1)
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يب ألحد األقسام على لقطاع السكن هو الذي سوف يعمل على تعظيم الوزن النس
 حسا  األخرى.

عدم وجود مسميات معيارية واحدة يعمل أيضا على إاثرة اخلالف حول مدى  -2
املفردات اإلنشائية يف اإلنفاق ألحد املساكن، إذ ترى بعض التوجهات أن تكلفة  مشاركة

 البناء والقوى العاملة سوا، كمااإلنشاءات هي ال ي تشتمل على كل من تكلفة مواد 
ظهر مثل هذا الدمج ملا يسمى تكلفة األرض ال ي جاءت لتضم اترة كال من األرض 

رى لكي توحد تكلفة األرض مع التكاليف واخلدمات معا يف آن واحد، واترة أخ
القانونية، وعالوة على ذلك فإن مفهوم )التصاميم اهلندسية واملعمارية( حيتوي على كل 

إىل اإلشراف والدراسات والتنظيم من اجلهد اهلندسي املبذول يف رسم اخلرائط ابإلضافة 
ثالثة أضعاف عما وفروقات األسعار، وهو األمر الذي قد يزيد تكلفة هذا البند إىل 

 همكن أن يساهم فيه فعليا.
صعوبة ضبط التكاليف من الناحية احملاسبية وذلك بسبب عدم التيديد الواضح  -3

الذي حييط ببعض عناصر التكلفة. فإذا كانت املوارد املالية تعترب من املفردات األساسية 
بعض الدراسات قد للتكلفة ال ي ال جيوز أن يتم دجمها مع غريها من املكوانت، إال أن 

( ال ي ضمن ما يسمى بند )بقية املصروفاتقللت من الوزن النسيب هلا حيث أدرجتها 
تضم كال من التسويق والتيويل ورؤوس األموال والربح واإلدارة، وهو األمر الذي 
يستييل معه من الناحية احملاسبية إجياد املسامهة احلقيقية لكل من هذه البقاا مما يدفع 

 اء عمليات التقدير اجلزافية حول مقدار مشاركتها يف النفقات.إىل إجر 
تثور من حوهلا املعاين  من األقسام ال يو  ،عدم وضوح املشاركة النسبية لبعض العناصر -4

األرض، واملواد اإلنشائية والقوى العاملة فإن الوصول اىل املشاركة النسبية لكل العديدة 
منها يتوقف على ما يتم حتديده سلفا من املعىن الذي تؤول إليه التكلفة، وهي احلالة ال ي 
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، أو الشكل اآلخر الذي ارتباط بغريه من العناصر األخرى أييت فيها البند وحيدا دون
 (1)انت وكأنه جزء ال يتجزأ من جمموعة األجزاء ال ي حتتويه.يظهر فيه أحد املكو 

 تركيب عوامل اإلنتاج السكين :املطلب الثاين
 همكن تقسيم عوامل اإلنتاج السكنية إىل:

 :األرض ــــــ 1

تعترب األراضي من عناصر اإلنتاج األساسية ال ي تقوم عليها مشروعات إنتاج  
تنظيم األراضي الصاحلة للسكن من اجلوانب اهلامة يف عملية اإلجناز  وعليه فإن السكنات،

فبعد توفري األراضي جيب معرفة طبيعة نظام ملكيتها أوال ألن إنتقال هذه األراضي سواء كان 
شراء كأي سلعة قال بني األفراد أو بني الدولة واألفراد يتم بواسطة عمليات بيع و هذا االنت

لدول إلجياد األجهزة االدارية ال ي تتوىل إثبات انتقال امللكية بني أخرى، وعليه جيب تدخل ا
النظم والقواعد ال ي تصدر من أجل احملافظة على والبائع، وهذا وفقا للمراسيم و  املشرتي

 (2)حقوق امللكية وتسهيل عمليات حتويلها.

 املالية واملادية: ـــــ املوارد 2

لقطاع السكن من أهم العوامل األساسية إلجناز البناء ابلنسبة  يعترب توفري مواد 
ابألسعار املناسبة، يعترب من املهام ال ي و  غري أن إجياد هذه املواد ابملقادير املطلوبة السكنات

ترتكز عليها أي سياسة حكومية يف عملية اإلجناز والبناء ال ي تعرفها خمتلف ورشات 
عملية اإلجناز يظهر من خالل إجناز  عليه فإن دور هذه اجلهات املشرفة علىو  البناء.

زايد وإذا كانت هناك أسبا  عديدة أدت إىل ندرة املواد اإلجنازية إال أن ت السكنات املقررة.

                                                 
 .49ص:  مرجع سابق، امساعيل ابراهيم الشيخ دره، (1)

 ،2001، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر،املصريف )السياسات احلديثة يف متويل السكن االقتصاد املايل و  ،عبد القادر بلطاس( 2)
 .19ص: 
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ويف هذا الصدد أمجعت الدراسات  مبقادير كبرية قد يكون من أشدها أتثريا.الطلب الكلي و 
د يتطلب وجود سوق كبرية اإلقتصادية على أن حتقيق الوفورات اإلقتصادية هلذه املوا

كما أن إزالة مظاهر نقص هذه املواد ال همكن أن يتم إال من خالل إقتصاد  نسبيا،
أين تتيدد األسعار مث أتخذ جمراها حنو ثبات ولرمبا حنو اإلخنفاض وهو ما جيعل  السوق

 (1)مشاريع اإلجناز أتخذ بعدا آخر من حيث تكلفة املشروع.

الظروف أيضا يعترب توفري التمويل الالزم للمشروع، من األساسيات لتكملة اجنازه يف أحسن 
 يكون التمويل ذاتيا أو عن طريق اإلقرتاض. وقد

 العاملة: ــــ اليد 3

من العناصر اإلنتاجية اهلامة ال ي ال همكن اإلستغناء عنها يف أي وقت  تعترب القوى العاملة 
هذه األمهية يف احلاالت ال ي يزداد فيها الطلب الكلي على األفراد  من األوقات. وتظهر مثل
الدراسات االقتصادية احلديثة ال ي حتاول أن تعظم كثريا من شأن هذه  العاملني، ولقد جاءت

ما يتوفر لديها من أصيا  الكفاءات للدول يقع فياملوارد لرتى أن رأس املال احلقيقي 
وبناء عليه فإن األشخاص الذين يعملون يف أحد  طلوبة.ابملقادير الكمية والنوعية امل

يعتربون من املؤشرات األساسية لليكم على مدى أمهية هذا النشاط أو ذلك، تبعا  األنشطة
إلرتفاع أعدادمها وإخنفاضها إال أن العمالة السائدة يف قطاع السكن مؤقتة نتيجة طبيعة 

 (2)عمليه تنفيذ املشروع.

 

 

                                                 
 .24ص:  ،مرجع سابق ،( حممد بن حيي1)

 .189: ، صمرجع سابق، ( عايب خليدة2)
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 مشاريع بناء املساكن:مقاوالت  ــــ 4

وهو  يعترب تنفيذ مقاوالت مشاريع بناء املساكن من عوامل اإلنتاج املهمة يف قطاع السكن، 
النشاط الذي تقوم به عادة شركات التعهدات أو األفراد املقاولون إلجناز ما مت تصميمه من 

قوم به املنظم حيث ويتشابه دور املقاولني مع الدور الذي ي املنازل ال ي وضعها املهندسون.
يقومون بتوفري العناصر اإلنتاجية املتعددة بغرض القيام بعمليات اإلنشاءات املطلوبة واملتمثلة 

 وتتعدد اجلهات ال ي تقوم إبجناز املشروعات السكنية يف املعدات، رأس املال، والقوى العاملة.
ة أو أجنبية، الفاعلة يف سوق السكن، فقد تكون مؤسسات عامة، كما قد تكون خاصو 

هذه األخرية العديد من املزاا ال ي قد تقع يف إجناز املشروعات املختلفة  حيث همكن أن حتمل
املزيد من اخلربات من جراء تبادل املعارف الفنية وزادة  العاملة احمللية وإكتسا  القوى

 (1)اإلسكانية. املنافسة مما يؤدي إىل الرفع يف الكفاءة اإلنتاجية والنوعية اجليدة للوحدات

 :املخططات هندسية وعمرانية ــــ 5

من رجال اهلندسة  ةهي تتخذ أشكاال خمتلفو  هناك هيئات خمتصة يف جمال املراقبة التقنية
إعداد  والتعمري على إختالف ختصصاهتم. ومن مكاتب الدراسات املتعددة يف جماالت

التصاميم اهلندسية واملعمارية. هذه اهليئات مبختلف صورها تلعب دورا هاما يف هذه 
وهي هبذا  النشاطات احليوية إلقامه املشروعات السكنية ال ي تقوم بتلبية حاجات األفراد.

هذا الدور  ركيزة هامة وأساسية تساعد يف توجيه وزادة اإلنتاج يف جمال السكن.تشكل 
شك تراعي تصاميمها  ال ي الو  يتلخص يف التصاميم اهلندسية املنجزة من طرف املعماريني،

 :وأمههاجمموعه من املبادئ 

                                                 
 .51ص:  مرجع سابق، امساعيل ابراهيم الشيخ دره، (1)
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 هلذا  أن تراعي متطلبات املستفيدين وطريقه معيشتهم مع مراعاة وضعهم االجتماعي
 ان الدراسات ختتلف من مشروع آلخر.ف

 .ينبغي أن يراعى يف التصميم اجلانب االقتصادي، والذي ينعكس على كلفة التنفيذ 

  أن أتخذ الدراسات جمموعة املعطيات اخلاصة بفرتة الصيانة واملواد ال ي تدخل يف عملية
 التنفيذ أثناء قيام مشاريع السكن.

 من املوارد اإلقتصادية املتاحة مع تقليل  ينبغي وضع تصاميم هتدف إىل اإلستفادة
اإلعتماد على إسترياد بعض املواد ال ي عادة ما تكلف املشروع يف هناية املطاف نفقات 

 إضافية.

 املنافع واخلدمات العامة: ـــ 6

العامة من عوامل اإلنتاج اهلامة ال ي تدخل يف العمليات اإلنشائية  املنافع واخلدماتتعترب  
وذلك بتوفري ما حتتاج  من األنشطة املكملة لقطاع اإلسكان، وتعترب كذلكمساكن، لل املدنية

إليه البنية السكنية من مياه، طاقة ومعاجلة املخلفات، والنقل واملواصالت وغريها من املفردات 
قد عمل  UNEP)) كما أن برانمج األمم املتيدة للبيئة األخرى ال ي تندرج حتت لوائها.

املياه، طاقة معاجلة املخلفات، والنقل واملواصالت وإعتربها من  :على ذكرها يف كل من
 (1)خيلو منها مشروع ما. ال نالضرورات ال ي جيب أ

أحد العناصر  تعترب القوانني واملراسيم املتعلقة ابلسكن :ــــ اإلجراءات القانونية والتنظيمية 7
هامة للسياسة يتم ضبطه بواسطتها. كما تعترب أداة توجيه اهلامة يف االنتاج السكين، إذ 

وهي تتمثل يف جمموع القواعد املتعلقة به من حيث امللكية، التموين، التوزيع،  السكنية،
هذه قوانني  احليازة، تنظيم سوق السكن وغريها من القواعد ذات الصلة مبجال السكن.

                                                 
 .191: ، صمرجع سابق ،( عايب خليدة1)
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املعين، من حيث درجة  يستوجب عند وضعها مراعاة الوضعية االقتصادية واالجتماعية للبلد
وذلك بغيه الوصول  تطوره ومنوه وكذا مدى توفر اإلمكانيات الالزمة إلجناز هذه السكنات.

 (1)أزمة السكن. إىل الشعور ابلرضا لدى األفراد ابجلهود املبذولة للقضاء على

مكانتها يف عملية االنتاج السكين وال همكن  اأتخذ مجيعاصر يتبني أبهنا العن وابلنظر اىل هذه
لذا رغم اختالف الوزن النسيب ملشاركة كل منها يف اجناز املسكن. اغفال أي عنصر منها، 

مجيعا، والتأكد من أهنا تناسب إقامة هذه عند برجمت أي مشاريع سكنية البد من توفرها 
 املشاريع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .27-26ص:  .، صمرجع سابق ،( حممد بن حيي1)
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 لفصل الثاين:خالصة ا
من خالل هذا الفصل، همكن أن نستخلص أبن ملرحلة دراسة اجلدوى يف املشروعات 
السكنية أمهية ابلغة، إذ من خالهلا همكن لصاحب املشروع أن يقدر إن كان مشروعه قابل 

ال، كما متكنه من معرفة الصعوابت ال ي قد تواجهه من خالل  الواقع أمللتنفيذ على أرض 
 .التقدير األويل للتكلفة الكلية للمشروع

همكن اإلعتماد على طريقتني أساسيتني يف عملية تقدير تكلفة مشروع بناء سكين، األوىل 
وال ية تقريبية، يلجأ إليها املقاول عند ضيق الوقت أو إلعطاء تصور أويل على التكلفة اإلمجال

 دقتها. وذلك لعدمأن يعتمد عليها عند عزمه على الدخول يف املناقصات،  همكن
واألسعار ، تقسم التكلفة الكلية على مجيع بنود املشروع بعد دراسة السوق والثانية تفصيلية

 .والسوقتكون أقر  للتكلفة احلقيقية يف ظل إستقرار األسعار  ومن مثة، احلالية
فرغم أن هناك السكين من عدة عناصر تسمى بعوامل اإلنتاج السكنية،  املبىن وتتشكل تكلفة
العوامل، إال أهنا تبقى تعرب عن كل ما يدخل يف عملية البناء  وتسميات هلذهعدة تقسيمات 
هذه العوامل نذكر: األرض  وكمثال عن، سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة. ويشارك فيها

 لة....إخل.  التصاميم اهلندسية، اليد العام
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثالث:الفصل الثالث:
 

السكنية يف اجلزائر وآليات  السياسات
 متويلها
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 متهيد: 
انتهجت اجلزائر منذ االستقالل سياسات سكنية متعاقبة، وذلك هبدف التخلص من الثقل 

السكنية، وما يالحظ على هذه السياسات أهنا اعتمدت  االقتصادي واالجتماعي لألزمة
بصفة أساسية على تغيري أمناط التمويل إلجياد حل لألزمة. إذ صبت الدولة كل إهتمامها 
على طرق توفري التمويل الالزم إلجناز مشاريعها السكنية، وكان ذلك على حساب اإلهتمام 

انب توزيع السكنات الذي كان مسرحا بطرق التسيري اجليد لقطاع السكن خاصة ما تعلق جب
للتالعبات، مما دفع ابملواطنني للخروج إىل التظاهر مئات املرات بعد إعالن قوائم املستفيدين 
من برامج السكنات االجتماعية، واليت كانت حتوي يف الكثري من املرات على أمساء 

مج...اخل. أو على مستفيدين سابقني أو من ال حيق هلم االستفادة أصال من هذه الربا
حساب اإلهتمام جبانب التكاليف ووضع خمطط للتقليل من تكلفة اإلجناز ومعاجلة العوامل 

 املسببة لرفع التكلفة.
وبناء عليه، ولدراسة السياسات السكنية املنتهجة يف اجلزائر منذ اإلستقالل، كان علينا 

متويل السكن اإلجتماعي تقسيمها حسب أمناط التمويل املنتهجة.  وقد مرت سياسات 
بعدة مراحل تراوحت بني اإلعتماد الكلي على اخلزينة العمومية يف متويل الربامج السكنية، 
وبني استعانتها بشريكها الدائم يف متويل السكن واملتمثل يف الصندوق الوطين للتوفري 

ال أمام واالحتياط والذي أصبح فيما بعد بنكا لإلسكان، ويف األخري فتحت الدولة اجمل
 البنوك التجارية سعيا منها لتحقيق األهداف املربجمة.
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 نتائجهاأسباهبا و  حملة عن أزمة السكن يف اجلزائر،: األولاملبحث 
إن أزمة السكن هي حصيلة سـنوات عديدة من اإلمهال لقطاع السكن وعدم التخطيط 

إشتدت حدهتا سنوات بعد  فقداجلزائر، أهم املشاكل اليت تعاين منها  وتعترب من السليم له
االستقالل لتجد البالد نفسها أمام طلب هائل على السكن مقابل عرض هزيل أغلبه 
سكنات متآكلة. وأمام هذا الوضع جلأت الدولة إىل إجناز وبناء ما يسمى ابلسكن 

والذي يعرف على أنه "السكن املوجه لفئة األشخاص ذوي الدخل الضعيف،  اإلجتماعي،
تسمح هلم مواردهم من دفع اإلجيار ومتلك مسكن. وهو على عاتق اخلزينة العامة  والذين ال

ويتميز عن السكن املنجز مببادرة خاصة ابملواصفات التقنية واالقتصادية )املساحة وسعر 
 (1) التكلفة(".

 : أمناط اإلسكان يف اجلزائراملطلب األول
عرف اإلسكان يف اجلزائر عدة تطورات، تبعا للظروف املختلفة اليت مرت هبا البالد، وميكن 

 تتمثل يف مرحلة ما قبل اإلستقالللنا أن منيز مرحلتني هامتني لتطور أمناط اإلسكان ابجلزائر 
 ومرحلة ما بعد اإلستقالل.   

 أوال: أمناط السكن ما قبل اإلستقالل
اجلزائرية جندها متنوعة ألن اجلزائر منطقة جغرافية متنوعة املناخ من عند النظر اىل العمارة 

الشمال اىل اجلنوب، ومن الشرق اىل الغرب، هذا التنوع جاء من خالل إبداع اإلنسان الذي 
 أراد أن يدمج سكانه مع ثقافات جمتمعه مع تنوع بيئتها ومناخها.

اليت وجدت خالل فرتة بني األمناط ما قبل االستعمار و  وميكن التمييز بني أمناط السكن
 االستعمار وختتلف كما يلي:

 
 

                                                 

 .6، ص: مرجع سابقعيسى بوراوي، ( 1)



 الفصل الثالث                                                                   السياسات السكنية في الجزائر وآليات تمويلها

 

83 

 

 أمناط السكن ما قبل االستعمار: -أ
 أصناف من السكن التقليدي هي: 3يف هذه املرحلة منيز 

  الطابع الرتكي: وهو ما مييز خاصة املناطق الشمالية )الساحل( ومثال ذلك قصبة
 العاصمة، مدينة تلمسان، املدينة القدمية لقسنطينة.

  الطابع البسيط واملتناسق: ومييز منطقة املرتفعات اجلبلية واهلضاب العليا كاألوراس       
 ) منعة( والقبائل الكربى.

 ق اجلافة والنصف اجلافة، فقد كان اإلسكان يف هذه املناطق على شكل أما ما مييز املناط
قصور وجنده يف واد ميزاب، وواد سوف وقصور بين عباس يف اجلنوب الغريب اىل منطقة اهلقار 
ابجلنوب يف هذه املرحلة نالحظ رغم التنوع يف املساكن كل حسب مناخ وبيئة املنطقة إال أن 

 سية مثل الصحن الذي يتوسط املنزل بع  اخلصائص األساهذه املساكن تظهر التماثل يف
 التماثل يف شكل الشوارع والدروب...

طرازها وأاثرها  وعلى العموم فإن مساكن املغرب العريب كلها كانت ختضع اىل عاملني حيددان
 :ومها يتمثالن يف

 .الرتاث املتوارث عرب األجيال 
  م (  10و 9للهجرة )  4و  3يف القرنني املستوى احلضاري الذي بلغه املسلمون خاصة

وهي وإن إختلفت بدرجات متفاوتة من منطقة ألخرى بسبب الظروف الطبيعية كاملناخ 
واألرض أو بسبب األحوال املادية ألهلها، لكنها تظل بصفة عامة متشاهبة يف إطار املغرب 

 (1)لـتأثريات.اإلسالمي خلضوعها لنفس ا

 

 

                                                 

-9املغرب األوسط خالل القرنني الثالث والرابع اهلجريني )األوضاع االقتصادية واإلجتماعية يف  ،جودت عبد الكرمي يوسف (1)
 .386 :، ص1992 ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، م(،10
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 أمناط السكن خالل فرتة االستعمار:-ب
طبقت يف هذه املرحلة سياسة عمرانية ختدم مصاحل املستعمر وال تراعي األمناط العمرانية 
 واملعمارية ومقومات اهلوية اجلزائرية مما أدى اىل إنقطاع النمط األصلي وقد قام املستعمر ب:

  هتدمي جزء من بع  هذه املدن وتعويضها ابألمناط األوروبية وإعادة إيواء اجلزائريني يف
 مساكن خاصة تفتقر اىل الشروط الصحية. 

  ظهور العمران املنتظم حيث نصت القوانني على ضرورة وضع خمطط عمراين لكل مدينة
 ساكن. 100 000زاد سكاهنا عن 

 ستوطنني سإستعمال تقنيات غربية حديثة فقد ظهور السكن اإلجتماعي اخلاص ابمل
 مستوطن. 272 000أكثر من  1871إستقبلت اجلزائر سنة 

.إعتماد املستعمر على املخطط الشطرجني وذلك ألسباب إستعمارية 
ي وإنتشار أحياء سكنية وخالل هذه املرحلة جند ظهور منط أورويب دخيل على النمط األصل

ئريني اليت شوهت صورة العمارة اجلزائرية يف إطار إعادة إسكان خاصة أحياء اجلزا فقرية جدا
 اجلزائريني كل هذا كان ألغراض إستعمارية للسيطرة على الوضع.

 اثنيا: أمناط السكن ما بعد االستقالل
بعد خروج املستعمر اتركا وراءه جمال عمراين تسوده فوضى عارمة وبعد مغادرة املستوطنني  

اكنهم يف خمتلف الوظائف، هذا أدى اىل نزوح ريفي وابلتايل كان من الضروري شغل أم
 يلي: تعمري العشوائي العشوائي والسريع وقد مت ما

  1962إعادة إسكان املتضررين يف احلرب حسب ميثاق طرابلس. 
  1965إنشاء املخطط الوطين املبدئي سنة. 
 .إنشاء وزارة لألشغال العمومية والبناء لتطوير السكن 



 الفصل الثالث                                                                   السياسات السكنية في الجزائر وآليات تمويلها

 

85 

 

  مت إنشاء مكاتب دراسات لتطوير وتنظيم العمران يف اجلزائر، نذكر من  1968يف سنة
وهو عبارة عن مكتب وطين أوكلت له مهمة إنشاء املخطط العمراين  C.A.D.A.Tبينها 

 التوجيهي للجزائر العاصمة.
  واليت كان إهتمامها الرئيسي منصب حول  1977إنشاء وزارة السكن والتعمري يف سنة
 لسكن ومعاجلة مشاكله.ا

ويالحظ أن السكن يف اجلزائر هو مزيج بني عدة أشكال خمتلفة موروثة من املراحل السابقة، 
هذا ما أدى اىل ظهور بع  الفوضى على مستوى السكن ابجلزائر، وهتتم السياسة احلالية 

 (1)ابلتوسع أكثر يف بناء املساكن العمودية ملواجهة األزمة اخلانقة للسكن.
 أسباب أزمة السكن يف اجلزائر :طلب الثايامل

األسباب اليت سامهت بشكل مباشر أو غري مباشر يف تفاقم أزمة هناك العديد من العوامل و 
 السكن ابجلزائر منذ االستقالل، ولعل أمهها يكمن يف:

 :الزايدة السكانية-1
النمو  إذ قدر معدل بعد االستقالل،لقد عرف سكان اجلزائر عامة منوا دميوغرافيا ملحوظا  

قبل  %2,5فيما مل يكن يتجاوز  ،% 3,21بــ 1977-1966السكاين خالل الفرتة 
رغم و  1987- 1977خالل الفرتة    %3,06 اىل وقد وصل هذا املعدل االستقالل،

 هذا االخنفاض إال أنه يبقى من أعلى املعدالت يف العامل.
اىل  1966" نسمة سنة 12018000" قد ارتفع منن عدد السكا يف حني جند أن

 (2).2008" نسمة سنة 33920000ليصل اىل " 1987" سنة 23050000"

                                                 

)1(Abdrahméne HAMMI, L’habitat auto – construit et son impact sur le développement 
de la ville- cas de Biskra, Mémoire de magistère non publie, institut d’architecture, université 
Med khider,Biskra,2001,P :11. 

 .89 ص: ،2014، اجلزائر، جانفي 19جمله فكر وجمتمع، عدد  الرتكيب السكاي يف اجلزائر وأتثريه على القوى العاملة،حممد عمور، ( 2)
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 2018 مليون نسمة حسب إحصائيات سنة 42,2أما حاليا فيبلغ عدد السكان حوايل 
 (1)أغلبهم يعيش يف املدن.

 ، من حيثأيضا ينطبق على الرتكيب السكاين يف مستوى عدد السكانإن هذا التفاوت 
فئات اجلنس واملستوى التعليمي واحلالة الزواجية واخلصوبة والوفيات، وهذا التفاوت يظهر 
أكثر عند مقارنة الفرتات ببعضها البع . كما جند تفاوات على مستوى السن وتبقى السن 

ــ 15بني  لفئة املعنية هم اأتت به النتائج، أي سن الشباب و  سنة هي األكثر وفق ما 45ـــ
 (2)ابلتايل تسعى للحصول على السكن.جديدة و  بتكوين أسر

 اهلجرة الريفية:ــــ 2
رافق العامة األساسية  القرى من حيث توفر املدن على خمتلف املبني املدن و  إن التفاوت
هلجرة اب مسيهذا ما سكان األرايف يزحفون حنو املدن و جعل ....،املستشفيات كاملدارس و 

ارتفاع الكثافة السكانية ابملدن. إن ارتفاع معدالت النمو الريفية اليت أدت بدورها إىل 
ياسية احلضري خيتلف حسب اختالف املراحل والفرتات والتغريات االجتماعية والس

اهلجرة عدة آاثر سلبية إذ جتعل التجمعات احلضرية غري قادرة  وهلذه املتالحقةواالقتصادية 
دمات ومأوى يناسبهم النعدام التوازن على استيعاب سكاهنا وتلبية طلباهتم من عمل، وخ

دمات وإجناز السكن بني معدالت منو السكان احلضر ومعدالت تطور فرص الشغل واخل
 (3).سنواي %5و 2.5قد تراوحت معدالت منو السكان يف املدن بني احلضري...، و 

األرايف كما أن إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتوزيع األراضي العمومية وحرمان بع  شباب 
من حق االستفادة من األراضي الزراعية املوزعة، جعل العديد منهم يغادرون األرايف حبثا عن 
مصادر للرزق يف املدن، وقد صاحب عملية إعادة هيكلة القطاع الفالحي يف اجلزائر اخنفاض 

 ملحوظ يف نسبة عمال الزراعة.
                                                 

 .14/06/2018اتريخ االطالع:  WWW.ONS.DZعلى املوقع: لديوان الوطين لإلحصائيات، ا( 1)

 .89ص: ، مرجع سابق، محمد عمور( 2)
 .49، ص: 2000 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائربشير التجاني، ( 3)

http://www.ons.dz/
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 للجزائر: اجليولوجية الطبيعة-3
معطيات قد أثبتت و  وهي يف معظمها صحراء، 2كلم2381741بـ تقدر مساحة اجلزائر 

من املساحة  %4ساحة تقدر بـمن سكان اجلزائر تقريبا يسكن م %63أن  2008سنة 
 %9يسكنون يف اهلضاب العليا مبساحة تقدر بـ  %27املوجودة يف املنطقة التلية، والكلية و 
مما  من مساحة اجلزائر. %87املتبقية تتوزع على اجلنوب والذي تبلغ مساحته  %10لـبينما ا

 (1)يدل على الكثافة السكانية الكبرية يف الشمال مقارنة ابجلنوب.
دي واالجتماعي بني املدن إلعادة التوازن، وضعت احلكومة سياسة التوازن اجلهوي االقتصاو 
لى خمتلف مناطق البالد. كما أدخلت يف هذه األرايف هبدف توزيع السكان توزيعا عادال عو 

السياسة إنشاء املدن اجلديدة كوسيلة مثلى الستغالل اجملال اجلغرايف استغالال رشيدا ابلتوازي 
 (2)مع اهلضاب العليا.

كما أن النشاط الزلزايل النشط يف بع  املدن كان له األثر يف هتدمي العديد من املساكن 
العائالت املتضررة، كمثال على ذلك اخلسائر اليت ة، أين يتطلب األمر إعادة إسكان القائم

، فباإلضافة إىل خسارة آالف األرواح من املواطنني، 2003خلفها زلزال بومرداس عام 
مليار دج، أما املمتلكات اخلاصة 50املساكن بـاخلسائر يف املمتلكات العمومية و قدرت 

 (3)فقدرت بـعشرة مليارات.
 :ضعف السوق العقاري اإلجياري-4

تعترب نسبة السكن املوجه لإلجيار يف اجلزائر ضعيفة نسبيا، فحسب بع  اإلحصائيات فإن 
مؤجرة  %15على أساس امللكية، ونسبة ال تتعدى  يف اجلزائر من املنازل املسكونة 72%
بيعت  1992السبب يف ذلك هو أن اجلزء األكرب من املساكن اليت أجنزهتا الدولة إىل غاية و 

                                                 

 .15/05/2016: الطالعاتريخ ا www. Ons.dzالوطين لالحصائيات. على املوقع الديوان ( 1)
 .127-126، ص. ص:مرجع سابقعبد احلميد ديلمي، ( 2)

 .02/04/2016اتريخ االطالع:  www.mhuv.gov.dzعلى املوقع: ( 3)

http://www.mhuv.gov.dz/
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ا يف إطار السكن االجتماعي، وأبسعار بفضل التنازل التمليكي لألسر اليت إستفادة منه
 (1)حمددة إداراي لتعاد املضاربة فيها أبسعار مرتفعة جدا.منخفضة و 

 للقطاع: واحتكار الدولةالتسيري  سوء-5
يط وجود أثبتت نتائج السياسة املتبعة من طرف الدولة يف قطاع السكن خالل فرتات التخط

يف تنفيذها، فبسبب نقص الرقابة متكن عدد كبري من العائالت نقائص عديدة يف نصوصها و 
من االستفادة من السكن االجتماعي عدة مرات هبدف البيع أو إجيار السكنات اجلديدة مما 

 حرمان احملتاجني احلقيقيني للسكن من حقهم املشروع. أدى إىل
مؤسسات البناء بشكل لعمومية اجلزائرية و كما أن إخنفاض إنتاجية املؤسسات اإلقتصادية ا

خاص زاد من أزمة السكن تعقيدا، إذ إعتمدت الدولة على سياسة احتكار قطاع البناء رغم 
نسبة إنتاجية مجيع مؤسسات البناء يف قد قدرت و  فاض معدل االنتاجية يف مؤسساهتا،اخن

هي نسبة منخفضة جدا إذا ما قورنت مسكن/سنة/مؤسسة. و  6,37بــ 1993 اجلزائر سنة
من مث كاليف إنتاج السكن يف اجلزائر، و ابألهداف املسطرة، وكان من آاثرها السلبية ارتفاع ت
 (2)هدر أموال معتربة مقابل عرض هزيل لعدد املساكن.

 القدرة الشرائية للمواطن مع تكلفة شراء املسكن.عدم متاشي -6
لعل من بني األسباب اليت زادة من حدة أزمة السكن هو عدم مراعاة الدولة لتكلفة 
السكنات مبا يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن، فبغ  النظر عن السكن االجتماعي 

رمزية أو منخفضة،  بتكلفةواملتوسط الذي ختصصه الدولة للمواطنني ذوي الدخل الضعيف 
جند أسعار بقية السكنات ملتهبة مقارنة مع دخل املواطنني، كما أن برامج السكن 
االجتماعي هي األخرى ال تعترب احلل األمثل يف كثري من احلاالت أين يعجز املواطن حىت 

 (3)عن تسديد األقساط املطلوبة منه.
                                                 

 .158، ص: مرجع سابق، جعيل مجال( 1)
 .169-168، ص. ص: املرجعنفس  (2)

 .137ص:، مرجع سابقخريات أمحد،  (3)
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 : نتائج أزمة السكن يف اجلزائرلثاملطلب الثا
أدى النمو احلضري املتزايد نتيجة العوامل اليت سبق التطرق إليها يف اجلزائر إىل ظهور أزمة 

االجتماعي بصفة أساسية، من ت بظالهلا على النمو االقتصادي والعمراين و سكن خانقة ألق
 يلي: بني هذه التأثريات السلبية ما

 تدهور اإلطار العمراي املبين: -1
ريات القدم أو االكتظاظ وتزايد العجز يف التجهيز والصيانة.  خاصة يف املدن سواء من أتث

كما أن انعدام التحكم يف التنمية احلضرية كثريا ما أدى إىل إنشاء جمموعات سكنية جديدة 
للتخفيف من أزمة السكن تكون يف غالب األحيان غري مندجمة يف النسيج العمراين املوجود 

ضرورية للحياة احلضرية، األمر الذي يؤدي إىل تدهور وقليلة اهلياكل واملرافق واخلدمات ال
ظروف حياة السكان يف الوسط احلضري من حيث السكن واخلدمات الضرورية والنقل، 
وتصبح هذه األحياء أو العمارات اجلديدة منعدمة اخلصائص احلضرية وهي عبارة عن مراقد 

 (1)للبشر ال غري.
 :إنتشار األحياء القصديرية -2

املراقبة اإلدارية املشددة يف جمال تسيري املدن والنسيج العمراين بصفة عامة أدى إىل إن غياب 
توسيع جمال البناءات العشوائية حبواف املدن وعلى حساب األراضي العمومية حبيث 
أصبحت هذه املستوطنات الفوضوية نقاط استقبال للوافدين من األرايف والبوادي رفقة أفراد 

 أحياان أفراد القبيلة ككل.األسرة والعائلة، و 
وحسب تقارير األجهزة املختصة ابلتهيئة العمرانية واملدن فإن البناءات الفوضوية املوجودة يف 

بسبب غياب  1994-1980بني  اجلزائر أغلبها منى وتوسع بشكل مكثف يف املرحلة ما
يف تطبيق قانون اجلهات املختصة وتسامح اإلدارة  املراقبة املشددة يف جمال البناء من طرف

                                                 

 .57-56، ص. ص: مرجع سابقخريات أمحد،  (1)
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هي ظاهرة تشهدها العمرانية يف هذه املستوطنات، و  التهيئة العمرانية جتاه مرتكيب املخالفات
 (1).أغلب املدن اجلزائرية

 إعادة التقسيم اإلداري:ــــــ3
لعب التقسيم اإلداري يف اجلزائر دورا ال يستهان به يف وضع اإلطار العام للشبكة احلضرية يف 

كان عدد الوالايت )الوحدات اإلدارية يف   1965وتنميتها عمرانيا وبشراي. ففي سنة اجلزائر 
والية ليصبح  31إىل  1974والية. ارتفع هذا العدد يف التقسيم اإلداري سنة  15اجلزائر( 

 .1985بلدية سنة  1541والية، وعدد البلدايت  48عدد الوالايت 
كوسيلة لتهيئة الرتاب الوطين وتقريب اخلدمات وقد استعملت اهليكلة اإلدارية يف اجلزائر  

اإلدارية إىل املواطنني، والتحكم أكثر يف تسيري وتنمية الرتاب الوطين وتوزيع االستثمارات 
بشكل عادل وإيصاهلا قدر اإلمكان إىل املناطق احملرومة وتضييق هوة الفوارق اجلهوية بني 

ارية للرتاب الوطين أصغر كلما كان التحكم األقاليم... إذ لوحظ كلما كانت التقسيمات اإلد
 (2)فيها أكثر يف جمال التخطيط والتنمية االقتصادية والعمرانية بشكل عام.

 اكتساح التوسع العمراي لألراضي الزراعية:ـــ 4
تعترب األراضي الزراعية يف اجلزائر من العناصر الطبيعية النادرة ومساحتها حمدودة، إذ قدرت 

تقريبا من املساحة اإلمجالية  %3مليون هكتار أي بنسبة  7.5حبوايل  1992يف سنة 
للبالد ويقع أغلبها يف مشال البالد عرب السهول الساحلية والسهول واألحواض الداخلية 
التلية. ورغم اجلهود لتوسيع االستغالل الزراعي وتوسيع رقعة األراضي الزراعية عرب السهول 

أهم األراضي الزراعية من حيث  حراء بصفة عامة، إال أنوالواحات والص واهلضاب العليا
 الرتبة واملناخ واملردودية الزراعية ال يزال يستحوذ عليها الشمال اجلزائري.

                                                 

 .54، ص: مرجع سابق، التحضر والتهيئة العمرانية يف اجلزائربشري التجاين، ( 1)
 .51، ص: نفس املرجع (2)
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وإن كانت هذه األراضي الزراعية، يف الشمال تعاين من مشاكل االجنراف واجلفاف وانعدام 
الوقت احلاضر من خطر التوسع الكفاءة يف التسيري واالستغالل فإهنا أصبحت تعاين يف 

قد قدرت املساحات و ، (1)العمراين واكتساحه ألخصب األراضي الزراعية يف مشال البالد
حبوايل  1985و 1967املستهلكة بواسطة السكن احلكومي املنجز يف الفرتة ما بني 

سكن مجاعي عمودي يف اهلكتار الواحد )يدخل يف هذا  30هكتار أي مبعدل  25000
 (2)املعدل املساحات املخصصة للحدائق ومالعب األطفال واملرافق واهلياكل...اخل(. 

 :اهلجرة اخلارجية-5 
إن الوضعية املزرية حلال البالد، جعلت أبناء هذا البلد يلجؤون للهجرة الدائمة أو املؤقتة 

ري مسكن كأبسط مطلب هرواب من الوضع اجملحف لعدم متكنهم من اإلستقرار يف بلدهم بتوف
 لتحسني قدراهتم املالية من جهة أخرى.لالستقرار، و 

فوجدت سبيال إىل اإلحنراف أبنواعه املختلفة  كما توجد شرحية مل تتمكن من مواجهة الواقع 
 (3)كوسيلة للهروب من الواقع.

كل هذه األوضاع جعلت السلطات ترفع التحدي وتسخر اجلهود للتخلص من اآلاثر 
 السلبية لألزمة السكنية على االقتصاد اجلزائري.

 
 
 
 
 

                                                 

، مذكرة ماجستري يف علم االجتماع الريفي، جامعة احلاج خلضر اجلزائرعوامل وانعكاسات ظاهرة النزوح الريفي يف عبد الغاين قتايل، ( 1)
 .102، ص: 2010-2009ابتنة، 
 .62-60، ص ص: مرجع سابق، التحضر والتهيئة العمرانية يف اجلزائربشري التجاين، ( 2)
 .138ص:  مرجع سابق،خريات أمحد، ( 3)
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 (1962/1979خالل الفرتة) ية يف اجلزائرالسكن ةالسياس: تقييم املبحث الثاي
تسعى اجلزائر كغريها من الدول خللق التوازن بني التنميتني اإلقتصادية واإلجتماعية، وقد ظهر 
هذا كهدف أساسي مباشرة بعد حصوهلا على اإلستقالل، ورغم إهتمامها ابلتنمية 

طلب منها اإلجتماعية إال أن األولوية كانت للقطاع املنتج، الذي كان هشا يف البداية وت
ختصيص مبالغ ضخمة للنهوض به وذلك لبناء قاعدة إقتصادية للبالد الفتية، وألن املساكن 

تويل إهتماما كبريا هلذا إمتصت نسبيا الطلب على السكن فإن الدولة مل  آنذاكاملوجودة 
 القطاع.

 خالل هذه الفرتة يةاملطلب األول: األهداف العامة لسياسة السكن
إقتصادية وإجتماعية صعبة عاشت اجلزائر أوضاع  األوىل من عمر اإلستقاللخالل السنوات 

ألجل ذلك وضعت سلم أولوايت وأعطت كل قطاع إهتماما خاصا حسب أمهيته و  للغاية
 يف تلك الفرتة.

 أوال: وضعية السكن خالل الفرتة
زالة إعتمدت اجلزائر ألجل حتقيق التوازن اجلهوي أسلوب اإلقليم املخطط الذي ظهر إل

الفروق اجلهوية يف خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية، واإلقليم املخطط هو ذلك 
اإلقليم اجلغرايف القادر على إستيعاب املشاريع التنموية ملعاجلة مشاكل معينة وحمددة، والذي 
يم دفع ابحلكومة اىل متويل ما يعرف ابلربامج اخلاصة يف بع  األقاليم األقل حظا من األقال
األخرى، واليت عادة هلا مميزات مشرتكة مثل إرتفاع نسبة البطالة وإرتفاع نسبة اهلجرة منها اىل 

وقد ظهرت احلاجة اىل وضع  (1)األقاليم اجملاورة حيث تتوفر فرص العمل واحلياة األفضل،
الربامج اخلاصة يف شكل خطط إستثمارية هتدف لتطوير وترقية األقاليم اليت أقيمت فيها 

 املشاريع الكربى ذات األقاليم الوطنية.

                                                 

 .09، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بدون اتريخ، ص:اإلقليم وتوطن الصناعةمفاهيم وآراء حول تنظيم ، بشري حممد التجاين( 1)
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مفهوم وأمهية الربامج اخلاصة كوهنا الوثيقة اليت حتدد تنمية إقتصاد اإلقليم ألمد معني  وبتحديد
يته، ورفع مستوى حياة سكانه بتوفري كل الظروف الالزمة )السكن، والتغريات اخلاصة يف بن

وضمن هذا املنطلق تندرج  (1)الوطين،العمل...( ومن مث حتسني أداء األقاليم يف اإلقتصاد 
مشكلة السكن فقد عانت اجلزائر من اإلختالل الكبري بني مدن الشمال واجلنوب، كما 

 رايف.عانت من اإلختالل احلاصل بني املدن واأل
وقد ورثت عن املستعمر مدان )خاصة يف الشمال( تتوفر على كل متطلبات احلياة من 
مساكن جمهزة ومرافق متنوعة سكنها املستوطنون، وأرايف تعد على هامش كل تقدم 
إقتصادي وإجتماعي، حيث مل هتتم القوة اإلستعمارية ابلرفاهية اإلجتماعية ألغلبية اجلزائريني، 

ية الضئيلة اليت كانت تسكن يف مسكن عصري، كان الباقي يعانون من فيما عدا األقل
مساكن قدمية وضيقة وجمهزة جتهيزا سيئا، إال أن وضعية احلضريني هذه كانت ممتازة ابملقارنة 

من السكان، وبعد إندالع الثورة  %80مع وضعية الفالحني الذين كانوا ميثلون حوايل 
ع يف خطورة مشكل السكن احلضري والقروي يف ( زاد أثر القم1962اىل عام  1954)

جمموعه بسبب التدمري املتواصل للقرى من طرف جيش اإلحتالل، وإنشاء مناطق حمرمة 
 الشيء الذي أدى اىل تنقالت ضخمة للسكان.

تسارع التحضر يف فوضى حتت أتثري عوامل جديدة مثل  1965-1962وخالل الفرتة 
ت يف مدة قصرية نوعا ما التجميع القروية اليت أحدثدخول الالجئني وأيضا تفكيك مراكز 

مليون مركز، وقد بدأت أيضا حركة هامة للسكان يف الداخل من األرايف اىل 3وعددها 
املدن، بسبب اجلاذبية اليت مارستها هذه األخرية واليت مجع فيها النشاط اإلقتصادي 

 (2)والتجهيزات اإلجتماعية.

                                                 

، 1990/1991، رسالة ماجستري غري منشورة، معهد التنمية، ابتنة، دراسة تقييمية للتخطيط اإلقليمي يف اجلزائر، ثالجيية نوة( 1)
 .94ص:
، ترمجة عبد الغاين بن منصور، املؤسسة الوطنية للكتاب، يف اجلزائر آفاق التنمية اإلشرتاكية –أزمة السكن، جياليل بن عمران( 2)

 .298-297اجلزائر، بدون اتريخ، ص. ص:
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العام األول لسكان اجلزائر املستقلة كانت وضعية  وهي سنة اإلحصاء 1966ويف سنة 
مليون مسكن كان  2البالد فيما يتعلق ابألمالك العقارية كالتايل: من بني ما يقرب من 

النصف من هذه املساكن ال يتوفر على منشئات صحية أساسية والثالثة أرابع منها بدون 
 سكن.  300.000غاز، ابإلضافة اىل عجز قدر ب:  ماء، وال كهرابء وال

 اثنيا: اإلجراءات املتخذة من قبل الدولة 
أمام احلاجيات السابقة كان عمل السلطة متجها خصيصا حنو إمتام اهلياكل املهجورة يف عهد 
اإلستقالل يف املدن الكبرية، ويف ميدان السكن القروي تناولت األعمال املنجزة قبل كل 

خالل حرب التحرير أو عقب الكوارث شيء إعادة بع  اآلالف من املساكن املدمرة 
الطبيعية " كزلزال األصنام واملسيلة..."، كما حددت السلطة سياسة تدرجيية لتلبية حاجيات 
السكان يف ميدان السكن ابلبدء ابملتطلبات األكثر إستعجاال، ومل يكن من املمكن تلبية 

قنية والبشرية يف ترقية البناء هذه احلاجيات مباشرة نظرا حلدود البالد املالية، والنقائص الت
 العقاري.

ولقد تناولت اجملهودات األوىل يف ميدان السكن إصالح الوضع يف هذا القطاع خصوصا 
حماولة حتقيق سياسة هتدف لضمان ظروف اثبتة ومعقولة ألشغال املسكن اليت كانت من 

يري موضوع ختصيص فوضوي، وعرف هذا التحسني يف التس 1965اىل سنة  1962سنة 
اللذان طبقا  1968واملرسوم سنة  1966تقدما مستمرا، أين جاء تتوجيه سإصدار األمر سنة 

املبادئ املنطقية على تسيري أمالك الدولة، وبعد ما حتقق إستقرار البالد قامت السياسة 
، على إمتام مجيع ورشات بناء املساكن اليت هجرت غداة 1965الوطنية إبتداءا من سنة 

 (1)االستقالل.
غري أن السياسة السكنية بدأت أتخذ كل أبعادها إبتداءا من املخطط الرابعي األول 

(، فقد أثرت 197-1974( وابألخص خالل املخطط الرابعي الثاين )1970-1973)

                                                 

 .94، ص:مرجع سابق، داببش رفيعة( 1)
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بطريقة عمل متنوعة وحجم من التدخالت ظل يتضخم شيئا فشيئا، كما إتضحت أشكال 
من خالل برانمج القرى اإلشرتاكية خاصة، وكذلك تدخل الدولة فيما يتعلق ابلسكن القروي 
 عرب األمهية اليت أوليت لنظام البناء الذايت.

وقد بذلت جمهودات كبرية أثناء هذه الفرتة من أجل إنشاء مكاتب وطنية للدراسات 
واهلندسة املعمارية، ومؤسسات عمومية وطنية وحملية وذلك يف إطار الرتقية، بينما ظهرت 

 ت الصناعية األوىل يف ميدان مواد البناء والزجاج.للوجود الوحدا
نص قانون املالية على اإلعفاء من ضريبة املساكن املبنية يف إطار التوفري،  1975ويف عام 

وابلنسبة للكراء هناك نصوص وترتيبات تنظيمية أوضحت معدالت الكراء مبستوى يتناسب 
لعائالت احملرومة واجملاهدين، ومتابعة مع إمكانيات اجلماهري، كما قررت ختفيضات لفائدة ا

هلذه السياسة الرامية اىل عقلنة تسيري أمالك الدولة فقد أدجمت املساكن واحملالت املعدة 
لإلستخدام املهين، املؤممة واليت نقلت اىل املؤسسات واهليئات العمومية يف أمالك الدولة 

 (1)ايت أو البلدايت فقط.، أما تسيريها فتقوم به الوال1970مبقتضى أمر صدر سنة 
وكان اهلدف من ذلك كله، إعادة الظروف لتوسيع العمل لفائدة السكن خالل فرتة املخطط 
الرابعي الثاين، وإتسمت هذه الفرتة بتعزيز إستثمارات الدولة سواء يف األرايف أو يف املدن، 

صيغ احلث وضبط إطار تنظيمي ينظم ويشجع جمهود األفراد يف البناء، وذلك من خالل 
 على اإلدخار.

إن الدولة قد أعطت أحزم التوجيهات من أجل إستعمال مجيع الوسائل لتوفري الشروط التقنية 
والتنطيمية الالزمة لتحقيق برامج ضخمة للسكن يف األرايف ويف املدن، وقد سطر لذلك 

 (2)عدة أهداف:

                                                 

 .8-6، ص ص:مرجع سابق ،جياليل بن عمران( 1)
 .8، ص:نفس املرجع (2)
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أتخر البناء ابلنسبة اىل . اهلدف األساسي هو التخفيف من إكتظاظ املساكن الناتج عن 1
 .1980النمو الدميغرايف وذلك قبل عام 

. نظرا إلمكانيات البالد اإلقتصادية واملالية فإنه ينبغي أن يصحب اجملهود الكمي حتسني  2
 كيفي للمساكن خصوصا يف األرايف أين أصبح التأخر كبري.

تستخدم مجيع الوسائل كي  . جتاوز املعدل الراهن للبناء تدرجييا وبطريقة سريعة جدا، وأن3
 مسكن سنواي. 100.000قدرة حتقيق  1980تدرك قبل عام 

قرية إشرتاكية للثروة الزراعية، ابإلضافة اىل عنصر آخر من  1000. حتقيق برانمج 4
السياسة الوطنية برمج يف املخطط الرابعي الثاين يهدف لتزويد وحدات اإلنتاج الفالحي 

والعيش وتقريبهم من حمل عملهم، ومن مث تشجيعهم على العمل املسري ذاتيا مبراكز السكن 
 واإلستقرار. 

 1979-1962خالل الفرتة املمتدة من  يةربامج السكنالاملطلب الثاي: 
 1966نسمة مث وصل عام  1.0200.000غداة اإلستقالل قدر عدد سكان اجلزائر ب: 

ب  قدر عدد السكان 1977فيفري  12نسمة، ويف  12.018.000اىل 
نسمة، كما أن معدل النمو الطبيعي عرف إرتفاعا من اإلستقالل اىل عام  16.948.000

وهي أعلى نسبة للنمو الدميغرايف يف العامل آنذاك مث إخنف  % 3.42أين قدر ب  1967
 .1984سنة  % 3.16هذا املعدل تدرجييا اىل 

 1962سنة مسكن  1.848.000ومقابل هذه املعطيات جند حضرية سكنية قدرت ب: 
فقد حررت هجرت املعمرين ما يقرب من نصف مليون سكن، مما مسح بتلبية الطلب على 

أين كانت  1966وبقيت وضعية السكن مقبولة على العموم اىل غاية  (1)السكن حلد ما
مليون من املقيمني وحضرية فيها حوايل مليوانن من املساكن  12حتتوي على ما يقارب من 

اىل إغفال مشكل السكن خالل السنوات األوىل من اإلستقالل أين كان  تقريبا، هذا ما دفع

                                                 

 .76: ص، 1991، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،إقتصاد اجلزائر املستقلةأمحد هين،  (1)
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إنشغال الدولة األساسي موجه اىل القطاع اإلقتصادي املنتج، لكن سرعان ما بدأت معامل 
أزمة سكن خانقة تظهر بشدة بعد سنوات قليلة من اإلستقالل ومن إختيار أسلوب التنمية 

تشكل عامال قواي إلنتقاد فعالية منوذج التنمية  املتبع، هذه األزمة كان من شأهنا أن
 (1)اإلقتصادية واإلجتماعية املستعمل.

بدأت اجلزائر يف تنفيذ أول خمطط تنموي هلا وهو املخطط  1966فبعد عام 
( حماولة منها لتنظيم أوراقها ومعرفة ما جيب فعله، وذلك ألن 1969-1967الثالثي)

لتحديد أهداف واضحة، وإختيار السياسات املناسبة، التخطيط هو جمال واسع من القرارات 
 (2)ووضع برامج وطرق وإجراءات حمددة وإعداد جداول زمنية مدروسة.

( جند أن اإلعتماد املايل 1969-1967وعند مالحظة هيكل إستثمارات املخطط الثالثي)
ج، مما مليار د  0.24مليار دج، وقد بلغت اإلستثمارات الفعلية  0.34املقدر للسكن هو 

 يؤكد على نقص االهتمام بقطاع السكن خالل هذه الفرتة.
-1970يف حني جند إرتفاع ملموس يف حصة القطاع خالل املخطط الرابعي األول )

مليار دج وقد  1.54مليار دج، وما أجنز فعال بلغ  1.52( حيث قدرت ب 1973
: أحدمها حنو األول إجتاهنيت املخطط الرابعي إجتهت سياسة السكن اليت متثل اثين أولواي

 تنمية السكن احلضري واثنيهما حنو تنمية السكن الريفي.
 1200وتوزعت اإلستثمارات املخصصة هلذا الفرع من البنية التحتية اإلجتماعية كما يلي: 

 مليون دج للسكن الريفي. 320مليون دج للسكن احلضري و
لقطاع الزراعي فإن تصور املخطط وإذا كان اهلدف من السكن الريفي هو تلبية حاجات ا

الرابعي األول يف إجناز هذا النوع األخري من السكن جيب أن يرتبط من جهة ابلزراعة وأن 
خيضع ملسامهات العائالت املستفيدة يف إجنازه حتت ما يسمى ابلبناء الذايت لإلجناز، ومن 

                                                 

ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزء الثاين، اجلزائر، ، سياسة ختطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها يف اجلزائر، حممد بلقاسم حسن هبلول( 1)
 .235-230ص ص:  اتريخ،بدون 

 .53، ص: 2001ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،، اإلدارة والتخطيط اإلسرتاتيجي ،انصر دادي عدون( 2)
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جم مايل حمدد بينما جهة أخرى كأن تساعد الدولة هذه العائالت مبواد البناء يف حدود ح
 يتحمل املستفيدون جانب تكاليف األيدي العاملة.

وال شك أن هذه الطريقة األخرية لإلجناز ختتلف كلية عن طريقة إجناز املساكن احلضرية، 
فالدولة هي اليت يقع عليها عبء تغطية مجيع تكاليفها إبتداءا من مرحلة الدراسة حىت تسليم 

املساكن هي مساكن للدولة تؤجرها أو تتصرف فيها أي تصرف  املفاتيح، وابلتايل فإن هذه
مناسب. يف حني تعترب تكاليف السكن الريفي عبارة عن مساعدة مالية جمانية من الدولة 
لفائدة املناطق الريفية الفقرية، وهذا ما يفسر سبب ٍإرتفاع حصة اإلستثمارات املخصصة 

 يفي.للسكن احلضري حبوايل أربع مرات عن السكن الر 
 8.3أما يف ما يتعلق ابملخطط الرابعي الثاين فقد حظي فرع السكن سإعتماد مايل قدره 

سكن عمراين جديد، وأعمال  100 000مليار دج وقد وجهت لإلنطالق يف أعمال بناء 
سكن ريفي يف إطار التجديد وبعث مدن جديدة،  20 000قرية إشرتاكية و 300بناء 
لذايت، وقد بلغت حصة السكن العمراين من اإلستثمارات سكن من نوع البناء ا 40 000و
والباقي موجه اىل السكن الريفي، وجند أن اإلستثمارات الفعلية قد وصلت اىل  68%
 (1)مليار دج. 5.88
قرية ويشكل هذا الربانمج  1000قرية إشرتاكية إنطالقة أوىل لبلوغ هدف إجناز  300ومتثل 

اإلجتماعي، وسندا أساسيا لوضع اهلياكل اجلديدة  عنصرا مولدا لشكل جديد من النظام
 (2)لتنمية الفالحة، وقد مت ابلفعل رصد مبالغ مهمة ألجل إمتام املشروع.

فقد حظي قطاع السكن فيها على نصيب  1979و 1978أما الربامج اإلستثنائية لسنيت 
 14.18حوايل  1978وافر مقارنة مع ما سبق أين برجمت له تكاليف برامج إستثنائية لعام 

                                                 

 .335، ص:مرجع سابق ،حممد بلقاسم حسن هبلول( 1)
 .302-301، ص ص:مرجع سابق ،جياليل بن عمران( 2)
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مليار  5.16و 1978مليار دج عام  4.93مليار دج، غري أن اإلستثمارات الفعلية بلغت 
 (1).1979دج عام 

-1962وتقييم اإلجنازات احملققة خالل الفرتة ) متويل السكن املطلب الثالث: آليات
1979) 
التغيري اىل آليات التمويل خالل هذه الفرتة وقد سعت الدولة من خالل هذا طرق و تنوعت 

حتقيق األهداف املسطرة، وسنتعرف يف هذا املطلب على هذه اآلليات وحناول تقييم 
 سياسات التمويل املتبعة.

 أوال: آليات التمويل املطبقة  
الربامج السكنية اليت شرع يف إجنازها،  ابستكمالبعد اإلستقالل تكفلت اخلزينة الفرنسية 
جلزائرية اليت قامت بتسديد املستحقات للخزينة الفرنسية على أن تستبدل أدوارها مع الدولة ا

، وابلفعل فقد مت وضع إتفاق جديد بني %1سنوات ومبعدل فائدة سنوي  4يف أجل 
حيث أن اخلزينة اجلزائرية أخذت على عاتقها متويل الربامج  1965الدولتني يف هناية سنة 

-1967يف املخطط الثالثي) اليت يف طريق اإلجناز وخاصة الربامج اجلديدة املسجلة
وقد قامت اخلزينة العمومية بلعب الدور الرئيسي يف متويل السكن كما أن  (2)(،1969

 الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط شارك هو اآلخر يف هذا التمويل كمايلي:
 أين قامت اخلزينة بتمويل املشاريع بنسبة 31/05/1971اىل غاية  1962من عام :
 سنواي(. %1وذلك على شكل قروض طويلة األجل ومبعدالت فائدة منخفضة ) 100%
 قامت اخلزينة بتمويل املشايع بنسبة  :1973اىل غاية سنة  01/06/1971من
سنة، أما  30ومدة القرض  % 1من املبلغ اإلمجايل لتكلفة اإلجناز ومعدل فائدة 50%

                                                 

 .342، ص:مرجع سابق، حممد بلقاسم حسن هبلول( 1)
)2(Nadir Abdallah BENMATTI , L’habitat du tiers monde cas de l’Algérie, SNED, 
Algérie, 1982,P :206. 
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ومدة القرض  %4.75الباقية، ومعدل فائدة سنوي  %50الصندوق فقد كان ميول بنسبة 
 سنة. 20هي 
 من تكلفة اإلجناز، وذلك  %75بلغت حصة اخلزينة  :1979اىل  1974من سنة

سنة، أما الصندوق فكانت مسامهته ب  40ومدة القرض بلغت  % 1مبعدل فائدة سنوي 
 (1)سنة. 20ومدة القرض هي  % 4.75الباقية ومبعدل فائدة سنوي  % 25

ورغم إختالف طرق التمويل، إال أن الدولة قد حافظت على مبلغ اإلجيار لصاحل فئات 
 اجملتمع الضعيفة، ولذلك حددت تكلفة قصوى إلجناز املساكن.
 أما فيما خيص متويل السكن الريفي فيمكن أن منيز بني حالتني:

 لربامج على وقد أخذت الدولة على عاتقها متويل ا :متويل برانمج القرى اإلشرتاكية
شكل مسامهة هنائية من الدولة، حيث أن ساكين املساكن املنجزة ال يشاركون يف 

بل وضعت هلم  املالكني،التمويل، وال يدفعون إجيار، فهم ليست هلم صفة املستأجرين أو 
 يف املناطق الريفية.  املواطننيصفة املستعملني بصفة جمانية، وهذا كله هلدف تثبيت 

 من عمليات البناء  % 15وتساهم الدولة بصفة هنائية بنسبة  بناء الذايت:متويل برامج ال
 17 000و 15 000الذايت اليت أجنزت يف جنوب البالد، وترتاوح نسبة اإلعانة بني 

كما حاولت الدولة سإستمرار   (2)،1980دج، وقد تقرر أن تتضاعف هذه املبالغ يف عام 
أن تشجع األفراد على املشاركة يف البناء، ومن أمثلة ذلك السياسة املقرتحة عام 

واملتمثلة يف احلث على التوفري لدى الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط للحصول 1973
 (.سكن-إدخارعلى سكن حتت صيغة )

                                                 

)1  ( Doudi.Khennouche et auters, la promotion et la gestion immobilière ,journée 
mondial de l’habitant , Tipaza  ,1986,P :18. 

P:206. , OP.Cit,Nadir Abdallah BENMATTI(2) 
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اد يف متويل السكن اإلجتماعي، من وميكن لنا أن نتعرف على نسبة مشاركة إدخار األفر 
خالل مسامهة الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط يف متويل السكن اإلجتماعي وذلك ابلنظر 

 اىل اجلدول التايل:
 

 واخلزينة CNEP: حجم القروض املقدمة لتمويل السكن اإلجتماعي من طرف1.3جدول رقم
 

 الوحدة مليون دينار
 نسبة متويل الصندوق اجملموع الصندوق اخلزينة السنة
1969-1972 

1973 
1974 
1975 
1976 

30/09/1977 

267.9 
212.1 
265.7 
466.9 
1332.5 
1368.5 

207.3 
132.1 
119.5 
199.8 
465.4 
456.1 

475.2 
344.2 
385.2 
666.7 
1798 
1824.6 

43.62% 
38.38% 
31.02% 
29.96% 
25.88% 
24.99% 

 %28.76 5493.9 1580.2 3913.6 اجملموع
Source : Rachid Hamidou, Le Logement : un défi, Co édition, 
Alger,1989,p :311.  

أي أن نسبة مشاركة الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط يف متويل السكن اإلجتماعي خالل 
 .%28.76( بلغت 1977-1969الفرتة )

 اثنيا: تقييم نتائج سياسة التمويل املتبعة خالل الفرتة
لنا تقييم املراحل اليت مرت هبا سياسة متويل السكن اإلجتماعي يف اجلزائر خالل الفرتة ميكن 
 ( كما يلي:1962-1979)
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وقد متيزت هذه املرحلة سإعادة بعث الورشات املهجورة من  :1969-1962. مرحلة 1
مسكن ريفي حيث أن  7000مسكن حضري و 38000طرف املعمرين واليت كانت متثل 

حوايل  1966وقد مت إجناز اىل غاية  %65و %30األشغال هبا ترتاوح بني نسبة 
وحدة(، وقد مت  16000وحدة سكنية، منها إعادة بناء املساكن يف األرايف ) 20600

، وابملقابل عرف العامل الريفي إجناز عملية شاملة لبناء 1971إهناء هذه العملية سنة 
 مسكن. 340000

( كان اهلدف هو إهناء برامج العمل اجلارية 1969-1967ي)وخالل فرتة املخطط الثالث
مليون دج لربامج جديدة للسكن واليت يتم إجنازها  100وختصيص غالف مايل يبلغ حوايل 

وحدة سكنية سنواي طيلة فرتة املخطط  6500(، وقد مت إجناز 1969-1967خالل )
 الثالثي مبا فيها الريفي واحلضري. 

هذه املرحلة حدد اهلدف السنوي لتسليم السكنات ب:  يف :1973-1970. مرحلة 2
مرة املعدل الذي حقق يف املرحلة السابقة،  3.23مسكن ريفي وحضري، أي  21000

مليون دج يف  1200ويف حني حدد الغالف املايل اخلاص لبناء السكنات احلضرية ب: 
خالل هذه املرحلة، إال أنه يف  مسكن 42000املخطط الرابعي األول وقد سطر تسليم 
مليون دج ومت إجناز ما يقارب  1500حوايل  1977احلقيقة تكلف هذا الربانمج يف هناية 

 مسكن فقط. 20000من 
أما فيما خيص السكن الريفي فقد كان اهلدف هو حتسني وتطوير السكن بغية القضاء على 

مل  1978يف الواقع يف هناية  مسكن، لكن 40 000ظاهرة النزوح الريفي وقد سطر إجناز 
مسكن، وهذا ما يفسر الضعف الكبري يف إجناز األهداف  24 000يتم إجناز سوى 

 املسطرة. 
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مبا أن املراحل السابقة مل ترقى لتحقيق األهداف املسطرة  :1977-1974. مرحلة 3
ل ( يف املدن خاصة بسبب التكاثر اهلائTOLوللتدهور الشديد يف معدل شغل املسكن )
، مل تتطور احلضرية 1970حىت عام  230 000للسكان، فبينما زاد عدد السكان ب: 

 وحدة سكنية على أكثر. 50 000السكنية إال مبا يقرب من 
ونظرا هلذه الوضعية الصعبة واليت أصبحت هلا أتثريات إجتماعية خطرية، حددت سياسة 

والتأطري هبدف زايدة قدرات عمل أكثر ديناميكية ملعاجلة كل مشاكل التموين والتمويل 
اإلجناز للمؤسسات وهنا جاءت فكرة اللجوء اىل أسلوب البناء اجلاهز)املصنع( ملا يتميز به 
من سرعة يف اإلجناز )املكون من عدة طوابق ذو النمط الواحد يف جل أحناء الوطن دون 

كان(، كما تقرر جتهيز مراعاة املناخ، مواد البناء والتكاليف، ودون مراعاة للنوعية ورغبات الس
 املناطق اجلديدة املعدة للتحضر للتنفيذ "خمططات التجديد احلضري"

كما   100 000اىل أكثر  84 000وقد إرتفع يف هذا املخطط عدد املساكن املربجمة من 
مسكن ريفي  20 000مسكن خالل فرتة املخطط، كما تقرر بناء  90 000تعني تسليم 
 للبناء الذايت.مسكن  40 000ومواصلة بناء 

وإذا ما قورنت هذه األهداف مع سابقتها فهي متثل جمهودا هاما وخطوة اىل األمام، واجلدول 
 1967التايل يوضح لنا األهداف واإلجنازات الفعلية احملققة يف ميدان السكن احلضري من 

-1977 . 
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 املساكنمن حيث عدد  1977-1967: وضعية السكن احلضري من 2.3جدول رقم
 

األهداف  املخططات
 املسطرة

الباقي  اإلجنازات الفعلية
-67 إجنازه

69 
70-
73 

 اجملموع 74-77

 املخطط الثالثي
(67-69) 

 املخطط الرابعي األول
(70-73) 

 املخطط الرابعي الثاي
(74-77) 

20548 
 

41115 
 

156681 

9775 
 
_ 
 
_ 

7140 
 
2127 
 
_ 

3633 
 

18318 
 
4208 
 

20548 
 

20445 
 

4208 

0 
 

20670 
 

152473 
 

 173143 45201 26159 9267 9775 218344 اجملموع
Source: Nadir Abdallah BENMATTI, L’habitat du tiers monde cas de 
l’Algérie, SNED, Algérie, 1982, P:162. 

 
 :واجلدول التايل يوضح األهداف وإجنازات املساكن احلضرية من انحية مبالغ التمويل   
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 من حيث مبالغ التمويل 1977-1967وضعية السكن احلضري من  :3.3 جدول رقم 
 )الوحدة مليون دج(

األهداف  املخططات
 املسطرة

 الباقي إجنازه اإلجنازات الفعلية
 اجملموع 74-77 70-73 67-69

املخطط 
 الثالثي

(67-69) 
املخطط 

 الرابعي األول
(70-73) 

املخطط 
 الرابعي الثاي

(74-77) 

930138 
 
 
 
 

2704215 
 
 

17503937 

148318 
 
 
 
 
- 
 
 
_ 

604155 
 
 
 
 

381770 
 
 
_ 

121752 
 
 
 
 

1824094 
 
 

3094000 
 

874225 
 
 
 
 

2205864 
 
 

3094000 

55913 
 
 
 
 

498351 
 
 

14409937 
 

 14964201 6174089 5039846 985925 148318 21138290 اجملموع

Source:Nadir Abdallah BENMATTI, L’habitat du tiers monde cas de 
l’Algérie, SNED, Algérie, 1982, P:163. 

 ومن خالل اجلدولني السابقني ميكن لنا أن نستخرج جدول يوضح نسبة اإلجنازات كما يلي:
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  1977-1967القروض خالل الفرتة  واستهالك: نسبة إجناز املساكن 4.3جدول رقم
خالل  معدل املخططات

 املخطط
سنوات من  4

 بعد
سنوات من  8

 بعد
 الباقي

 املخطط الثالثي
(67-69) 

 

 إجناز املساكن
 إستهالك القروض

47.5% 
15.9% 

82.3% 
80.8% 

100% 
93.9% 

0% 
6.1% 

 املخطط الرابعي األول
(70-73) 

 

 إجناز املساكن
 إستهالك القروض

5.2% 
14.1% 

49.8% 
81.6% 

_ 
_ 
 

5.2% 
18.4% 

 املخطط الرابعي الثاي
(74-77) 

 إجناز املساكن
 إستهالك القروض

2.7% 
17.7% 

- 
- 

- 
- 

97.3% 
82.3% 

Source: Nadir Abdallah BENMATTI, L’habitat du tiers monde cas de 
l’Algérie, SNED, Algérie, 1982, P:163. 

 وميكن مقارنة نسبة اجناز املساكن واستهالك القروض من خالل الشكل التايل:
  1977-1967: نسبة إجناز املساكن واستهالك القروض خالل الفرتة 1.3رقم شكل 

 املصدر: اجنز ابالعتماد على معطيات اجلدول السابق.
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-73)المخطط الرباعي االول  (67-69)المخطط الثالثي 
70) 

-77)المخطط الرباعي الثاني 
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 استهالك القروض
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خالل  نالحظ التأخر الكبري يف إجناز األهداف املسطرةوالشكل من خالل اجلدول 
وهي  %97.3 ت نسبة التأخرأين بلغ املخططني الرابعيني، خاصة خالل الرابعي الثاين

 .مقارنة مع نسبة استهالك القروض نسبة جد معتربة
كما ميكن لنا أن نشري اىل اإلختالل الواضح بني األهداف املسطرة واملبالغ املرصودة هلا 

من السكنات املربجمة وقد أستهلك  % 49.8ويظهر ذلك خالل الرابعيني أين مت إجناز 
املخطط الرابعي الثاين حيث مل من القروض، وقد تفاقم الوضع مع  % 81.6لذلك قيمة 
، دون أن نغفل % 17.7فقط من األهداف وألجل ذلك إستهلك  % 2.7يتحقق سوى 

اإلشارة اىل أن نسبة إستهالك القروض جزء منها وجه اىل ترميم السكنات، ومع ذلك فإن 
اإلختالل يبقى حاضر وبشدة ويرجع السبب يف ذلك اىل عدم الدراسة الدقيقة لتكاليف 

 از ومن مث وضع أهداف يف حدود اإلمكانيات.اإلجن
أيضا فالرتفاع كلفة املرت املربع املبين خالل الفرتة األثر الكبري على حتقيق األهداف، ففي 

 3400و 1977دج عام  2000وصلت اىل  1974دج عام  1600حني كانت تبلغ 
 (1))ابلقيمة اجلارية(.  1979دج عام 
مليار دج اليت برجمت  14.18لوضعية فمن بني مل تتغري ا 1979و 1978ويف عامي 

 7450وقد سلم خالل الفرتة  %71.23مليار دج أي نسبة  10.1استهلك قيمة 
قرية املربجمة  333يتعلق بتقييم برانمج القرى اإلشرتاكية املزمع إجنازه فمن بني  مسكن، أما ما

من حيث عدد قرية، و  116هو  1977زه حىت عام خالل الرابعي الثاين، فإن ما مت إجنا
مسكن أي نسبة اإلجناز  21790املربجمة مت التوصل اىل إجناز  58542املساكن فمن بني 

 (2)%37.2بلغت 

                                                 

 .40، ص:1995، اجلزائر، مارس حول السكن تقرير، تقرير اجمللس الوطين اإلقتصادي واإلجتماعي( 1)
)2(Annuaire Statistique de l’Algérie , 1977-1978,P :75. 
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-77قرية اليت اعتربت منجزة يف الدليل السنوي للجزائر ) 116غري أنه يف احلقيقة من بني 
اإلجناز، وهذا ما يوضحه قرية كانت يف طريق  72( فإن ما مت إجنازه هنائيا فعال كان 78

 اجلدول التايل:
 (1977-1973: وضعية القرى اإلشرتاكية )5.3جدول رقم 

يف طريق  % املنجزة املسجلة الفرتة
 اإلجناز

مل يشرع  %
 فيها

% 

73-74 
1975 
1976 
1977 

99 
68 
93 
68 

62 
09 
01 
00 

63 
13 
01 
00 

35 
38 
01 
00 

35 
56 
01 
00 

02 
21 
91 
68 

02 
01 
93 
100 

73-77 328 72 22 74 23 182 55 
O.P.U.  les 1000 villages socialistes en Algérie, ,lesbert Djaffar Source:

Algérie,1983,P:119. 

قرية ويعود السبب اىل ضعف قدرات  15وقد قدر متوسط اإلجناز خالل السنة الواحدة ب 
اإلجناز ونقص يف مواد البناء واليد العاملة املؤهلة، ورغم أن أغلبية القرى اليت مت إنشائها 
ساعدت على إنتعاش املناطق احملرومة كما عملت على إستقرار عدد كبري من السكان 

قرية  1000ال إال أهنا أظهرت بع  اآلاثر السلبية اليت حالت دون إمتام  املهتمني ابلزراعة
 إشرتاكية منها:

.ختصيص مبالغ كبرية دون الوصول اىل األهداف املرغوبة فيها 
.توزيع القرى اإلشرتاكية كان لصاحل الوالايت الشمالية على حساب مناطق اجلنوب 
 ،إن إقامة هذه القرى مل يكن على أساس دراسة عميقة تستجيب لرفاهية املستفيدين

حيث أن الكثري منهم مل يقم ابلنشاط األساسي وهو الزراعة بل إجته اىل تربية املواشي بصفة 
 غري قانونية.  



 الفصل الثالث                                                                   السياسات السكنية في الجزائر وآليات تمويلها

 

109 

 

 عدم توزيع اخلدمات ابلتساوي على كافة القرى مما أثر على حتقيق اهلدف األساسي الذي
 شأت ألجله القرى وهو حتقيق التوازن اجلهوي.أن

على العموم، ومن كل ما سبق يتضح لنا أنه رغم كل اجملهودات املبذولة يف جمال متويل 
السكن إال أن ذلك مل يكن كافيا حلل املشكل، وقد إزدادت الوضعية أتزما وذلك ما تثبته 

 نسب شغل السكن التالية: 
 

 1979إىل  1962سكن من : تطور نسب شغل امل6.3 جدول رقم
 النسبة اإلمجالية رايفالنسبة يف األ النسبة يف املدن السنة
1962 
1966 
1967 
1970 
1973 
1977 
1979 

4.16 
5.07 
5.28 
5.96 
6.66 
7.87 
8.41 

6.34 
6.86 
6.91 
7.08 
7.41 
8.01 
7.93 

5.49 
6.15 
6.26 
6.62 
7.10 
7.95 
8.13 

 .43، ص:1995، اجلزائر، مارس تقرير حول السكن ،اإلقتصادي واإلجتماعيتقرير اجمللس الوطين  :املصدر
 

 وميكن تتبع نسبة تطور معدل شغل املسكن خالل هذه الفرتة من خالل الشكل التايل:    
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 1979إىل  1962نسب شغل املسكن من تطور  :2.3شكل رقم 
 

 
 مت االعتماد على بياانت اجلدول السابق. املصدر:

 

ري غ ننسبة شغل املسك والشكل السابقني، نالحظ التطور املستمر وابلنظر اىل اجلدول   
 ، فهي تعكس تطور نسبة العجز أيضا.أنه من املفروض أن يكون العكس

كما ميكن أن نضيف مالحظة أخرى، تتعلق بعدم إختيار التقنيات وسياسة جتهيز قطاع 
-1970األرقام املتوفرة يف هذا الشأن لفرتة )البناء واألشغال العمومية األفضل حيث أن 

( تدل على فعالية أقل للبناء املصنع ابلقياس اىل البناء التقليدي، وذلك إذا قاران 1977
املساكن املنتهية لكل من النوعني ابلنسبة اىل املساكن املنطلق بناؤها )النسبة للنوع األول 

 (1).للنوع الثاين( %28و 13.8%
 
 

                                                 

)1  ( A.BENACHENHOU,  L’expérience Algérienne de planification et de développement 
(62-82), Office des publications universitaires , 2eme édition, Alger, sans date,P :252. 
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اك تضييع ألموال ضخمة صرفت على بناء مصنع مل نتمكن حىت من التحكم ومن مث فإن هن
 يف تكنولوجيته بشكل جيد.

ومن كل ما سبق نقول رغم كل اجملهودات املبذولة والربامج الطموحة إال أن هناك ضعف  
كبري يف فعالية سياسات التمويل املتبعة من طرف الدولة واليت ختص السكن اإلجتماعي، إذ 

هذه السياسات من الوصول اىل األهداف املربجمة، رغم أهنا كانت أقل حىت من مل تتمكن 
حدد قانون املالية صيغة جديدة  1979اإلحتياجات الفعلية للسكن، وإنطالقا من سنة 

سنة  40مع فرتة تسديد  %100للتمويل تتمثل يف متويل اخلزينة للربامج السكنية بنسبة 
 سكن سنواي.    100 000، كما حدد هدف بلوغ %1ومعدل فائدة 
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  1979ة يف اجلزائر بعد عام يالسكن السياسة: تقييم املبحث الثالث
فقد قررت الدولة  ،نظرا لضعف فعالية السياسات السابقة وعدم متكنها من بلوغ األهداف

إتباع سياسات أكثر جدية يف متويل السكن اإلجتماعي، وذلك للوضع املتأزم الذي يعاين 
ا يلي سنحاول تقييم منه القطاع وقد تنوعت هذه السياسات تبعا للظروف املالية للبالد، وفيم

 .هذه السياسات
 (1989-1980الفرتة ) ية خاللالسكن السياسةاملطلب األول: تقييم 

خالل هذه الفرتة ركزت الدولة جهودها على قطاع السكن فقد أولته عناية خاصة وكانت 
هتدف اىل تعمري البالد وخلق توازن جهوي بني خمتلف مناطق القطر، ويف سبيل ذلك 

 أخذت على عاتقها متويل السكن اإلجتماعي لوحدها. 
 خالل الفرتة اف العامة للسياسة السكنيةأوال: األهد
والثاين من  1984اىل  1980الفرتة بظهور خمططني مخاسيني، األول من  متيزت هذه
، وقد أخذ السكن اإلجتماعي حيزا معتربا من إهتمام املخططني 1989حىت عام  1985

وهذا ما تثبته أهداف املخططني واإلجراءات اليت إتبعتها الدولة يف سبيل حتقيق هذه 
 األهداف.

 ل والثاي يف السكناملخططني اخلماسيني األو  أهداف-1
( يف القطاع املنتج 1984-1980متثلت األولوايت العامة للمخطط اخلماسي األول)

سإعتباره حتمية ال يستطيع اإلستغناء عنها، وبدونه يصبح النشاط اإلقتصادي للمجتمع 
حبيس حلقة مفرغة، والقطاع اآلخر الذي شهد إهتمام الدولة يف تفضيالت املخطط 

من %39و البنية التحتية اإلقتصادية واإلجتماعية الذي بلغ حجمه اخلماسي األول ه
تكاليف الربامج اإلستثمارية بغية حتقيق هدف التهيئة اإلقليمية والتوازن اجلهوي بني املناطق 

 املختلفة، وقد كان اإلهتمام مركزا أكثر على فرعي السكن والتعليم والتكوين.
 اإلستثمارات يف قطاع السكن هلدفني مها:  ولقد تعمد املخطط اخلماسي األول توسيع
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/ هدف إجتماعي متمثل يف وجود إختالل توازين كبري بني النمو الدميغرايف السريع حيث زاد أ
مليون نسمة، بينما كان حجم منو البناءات  5.5( ب 1979-1967عدد السكان )
لى أساس وحدة سكنية، وبلغ معدل شغل )إحتالل( املسكن ع 475000السكنية حوايل 

شخص، وتدل األرقام اإلحصائية جلهاز  11.5هذين الرقمني املطلقني، مسكنا واحدا لكل 
أشخاص لكل مسكن واحد سنة  6التخطيط أن هذا املعدل قد عرف إرتفاعات متتالية من 

شخص لكل مسكن يف  8.4، وكان يف املدن أعلى بكثري 1977سنة  7.9، اىل 1966
 متفاقم قدره املخطط اخلماسي على أساس طلبات السكن . فهو إختالل توازين1979سنة 

وذلك ما إستوجب حتقيق معدل منو يف مستوى البناء السكين هو  % 40املعرب عنها بنسبة 
 (1)على األقل لتغطية هذا العجز يف هناية سنة املخطط. % 12
سكنية يف / اهلدف الثاين هو هدف سياسي يتمثل يف تعمري الرتاب الوطين وبعث مناطق ب

مناطق اهلضاب العليا ويف اجلنوب، حيث الكثافة السكانية ضعيفة جدا تصل اىل أقل من 
شخص يف الكيلومرت مربع، وحيث املوارد الطبيعية متوفرة خللق حركة إقتصادية نشيطة اىل 
جانب تنظيم العمران وحتسني شروطه يف مناطق الريف مشال القطر لضمان إستقرار احلياة 

توقيف النزيف اإلجتماعي واإلقتصادي للريف املعرب عنه بنزوح السكان حنو السكنية و 
 (2)املدن.

زواج، فقد إرتفع العدد اىل  85 000ما يقرب من  1972وإذا كان يسجل عام 
سنة إرتفع عدد  20، ويف ظرف 1985سنة  123 000و 1974سنة  100 000

، ومل جتد كل 1984عام  3 400 000اىل  1966عام  2 600 000العائالت من 
العائالت اجلديدة سكنا، ولذلك فهي تبقى منظمة حجما يف عائلة )كربى(، وهكذا كان 

 عدد وحدات اإلستهالك )املساكن( 

                                                 

 .65-63، ص، ص:مرجع سابق ،حممد بلقاسم حسن هبلول( 1)
 .66ص: نفس املرجع، (2)
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، مما يدل على أن 1984سنة  2 900 000و 1966وحدة سنة  2 000 000
 .1984عائلة يف حاجة السكن يف سنة  500 000

فقط من املساكن هي شقق يف  %15الفردي، حيث أن وبقي اجلزائريون مرتبطني ابملسكن 
من العائالت متلك  % 57ما يقرب من  1977منازل فردية، وكان سنة % 65عمارات و

، أما العائالت اليت تسكن مقابل دفع 1982سنة  % 63سكنها، وإرتفع هذا العدد اىل 
من العائالت تسكن جماان دون أن متلك  % 10إجيار كانت متثل ثلث العائالت وهناك 

 سكنها.
 % 73من املساكن مرتبطة بشبكة املياه، و %53ما يقرب من  1985وقد قدر يف سنة 

فقط تتوفر على الكهرابء والغاز  %25بشبكة الكهرابء، أما يف األرايف فكانت توجد 
 (1)تتمتع خبطوط هاتفية.  % 13الطبيعي و

 املتخذة من قبل الدولة اإلجراءات-2
 حماور هي: 3تتمحور تصورات املخطط اخلماسي األول لتنمية السكن حول 

 .تنظيم املدن القدمية وتوسيعها 
 .تطوير احلياة السكنية يف الريف وحتديث مراكزه احلضرية يف الوالايت والدوائر والبلدايت 
  .بعث مدن جديدة يف مناطق اهلضاب العليا والصحراء 

إن اإلهتمام األساسي الذي تبنته سياسة الدولة مها احملوران األخريان، حبيث سعت اىل إنشاء 
مدن صغرية ومتوسطة يف املناطق الريفية واهلضاب العليا والصحراء، هبدف جتنب التوسع على 
حساب األراضي اخلصبة احمليطة مبدن الشمال خاصة، وتلح السياسات املتبعة يف تنفيذ 

سكنية على إعتماد طريقة مدروسة ترتكز من جهة على وضع دراسات معمقة براجمها ال
وشاملة للمدن املختلفة القدمية واجلديدة ووضع تصاميم إرشادية لتوسيعها، وكذلك حتديد 

                                                 

 .77-76، ص، ص:مرجع سابقأمحد هين،  (1)
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مواطن إنشاء املدن اجلديدة خاصة يف اهلضاب العليا واجلنوب، وترتكز من جهة أخرى على 
 (1)ستوايت خاصة املستوايت احمللية. إنشاء وسائل لإلجناز يف خمتلف امل

( إنشغاال أساسيا، 1989-1985) وقد شكل السكن ابلنسبة للمخطط اخلماسي الثاين
سنواي، وبسبب الظروف  % 3.2بسبب النمو الدميغرايف السريع الذي قدر معدله برقم 

اىل التطورات السكنية السيئة والصعبة اليت يعاين منها جزء كبري جدا من السكان، وابإلضافة 
السابقة خالل اخلماسي األول، فقد سعت الدولة خالل اخلماسي الثاين اىل عصرنة عملية 
البناء لتجنب أشكال البناء الفوضوي عن طريق فرض قواعد فنية تتجاوب مع شروط 

 العمران، وقد ركزت كسابقتها على ترسيخ مبدأ التهيئة اإلقليمية والتوازن اجلهوي.
واملتضمن قانون إعادة تنظيم  1984هذه األهداف القرار الصادر عام  ومن بني ما جيسد

والية، مع زايدة عدد البلدايت من  48والية اىل  31الرتاب الوطين ورفع عدد الوالايت من 
بلدية، وقد قدر اإلختالل اجلهوي يف هذه الفرتة كما يلي: بينما جند  1540اىل  704
 %7د عدد السكان القاطنيني فيها هو أقل من من املساحة مرتكزة يف اجلنوب جن 87%

وتكاد نفس هذه الظاهرة تتكرر أيضا، ولو حبدة أخف نسبيا من مناطق اهلضاب العليا 
من السكان أما املنطقة الشمالية  %19من املساحة يسكنها حنو  %9حيث جند حوايل 
من السكان، كل هذه املعطيات تدل على  %74من املساحة و %4من البالد فتحتضن 

 (2)وجود أزمة سكن تشتد حدهتا يف الشمال. 

 

 

 

 

                                                 

 .67، ص:مرجع سابق ،حممد بلقاسم حسن هبلول( 1)
 .202-178ص.ص: نفس املرجع، (2)
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 اثنيا: تقييم نتائج السياسة املتبعة خالل الفرتة
 التمويل خالل الفرتة برامج-1

( لتنمية فرع السكن يتمثل 1984-1980إن املبلغ الذي رصده املخطط اخلماسي األول )
هذا املبلغ من برامج متبقية عن فرتة التخطيط السابقة وتبلغ مليار دج ويرتكز  92.5يف 

من  %63مليار دج، أي ما يقرب  58مليار دج وبرامج جديدة تكاليفها  34.5تكاليفها 
تكاليف برامج السكن الكلية، وحيدد املخطط هدفه يف جمال اإلجناز حبجم إستهالك مايل 

ج القدمية اجملودة يف حالة إجناز أو مل مليار دج من الربام 34.5مليار دج، منها  60هو 
 دج من الربامج اجلديدة. مليار 25.5ويشرع يف إجنازها بعد، 

ومتثل هذه الكمية التقديرية اإلمجالية من الرتخيص املايل لفرتة املخطط اخلماسي األول، 
 42وللمخطط الثالثي  % 83مقابل  % 65معدل إجناز مايل تقديري هو ما يقرب من 

للمخطط الرابعي الثاين، فإنه إذن معدل إجناز  % 24وط الرابعي األول للمخط %
 (1)تقديري مرتفع نسبيا.

 

أما من حيث السكنات املتوقع تسليمها خالل فرتة املخطط فيمكن التعرف عليها من     
 خالل اجلدول التايل:

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .68ص: ،مرجع سابقمحمد بلقاسم حسن بهلول،  (1)
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 1984-1980الربانمج العمومي للسكن  :7.3جدول رقم 
 مسكن، مليار دج  1000: الوحدة

 اجملموع السكن الريفي السكن احلضري 
 عدد املساكن املتوقع تسليمها مبا فيها:

 _ الباقي إجنازه
 _ برامج جديدة

300 
225 
75 

150 
102 
48 

450 
327 
123 

 النفقات املتوقعة مبا فيها:
 _ الباقي تنفيذه
 _ برامج جديدة

45 
25.5 
19.5 
 

15 
09 
06 

60 
34.5 
25.5 

L’expérience Algérienne de  ,A.BENACHENHOU Source:
Office des publications ,82)-planification et de développement (62

universitaires, 2eme édition, Alger, sans date,P:250. 
 

( 90 000إن هذا الربانمج طموح جدا، إذا قاران عدد املساكن املتوقع تسليمها سنواي )    
مع عدد املساكن اليت سلمت يف السنوات السابقة، ففيما يتعلق ابلسكن احلضري توقع 

وقد إزداد  (1)الباقية حصة السكن الريفي،  30 000مسكن تقريبا و 60 000تسليم 
( أين قدرت له تكاليف 1989-1985اإلهتمام بتمويل السكن خالل اخلماسي الثاين )

دج ومعظمها موجه اىل السكن احلضري، ويتميز اخلماسي  مليار 124.92تقديرية بلغت 
منها برامج قدمية، خاصة يف جمال  % 49الثاين من انحية براجمه السكنية املخططة أبن 

وقد ركز املخطط اخلماسي  % 50تزيد فيه نسبة ابقي اإلجناز عن السكن احلضري الذي 
الثاين على جتديد األحياء القدمية على أساس أمناط حديثة وتكامل املرافق والتشغيل األقل 

 للمساحات لتفادي تبديد األراضي املفيدة للفالحة.  

                                                 

)1( A.BENACHENHOU, Op.cit, P : 251.  
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 108 400مسكن خالل فرتة املخطط مبعدل سنوي  542 000وقد حدد هدف إجناز 
 (1)مليار دج. 68.45مسكن، وألجل ذلك وضع ترخيص مايل قدر ب 

 آليات التمويل خالل الفرتة ومدى فعاليتها-2
أخذت الدولة على عاتقها متويل السكن اإلجتماعي املخطط بنسبة آليات التمويل: -أ

، %1سنة ومعدل فائدة سنوي  40، مع فرتة تسديد 1979إبتداءا من سنة  100%
منها إلستدراك الوضع القائم آنذاك وتطوير إنتاجية قطاع السكن، وتضمنت وذلك حماولة 

هذه املرحلة متويل العمليات اخلاصة ابلسكن واليت ختص أساسا: السكن اإلجتماعي 
اإلجياري والسكن الرتقوي اإلجتماعي عن طريق الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط، 

يوفرون القروض الفردية املمنوحة للموفرين يف  والقروض العادية للبناء لألشخاص الذين ال
الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط، وقد قامت اخلزينة يف متويلها للسكن اإلجتماعي بتقدمي 

 .(2)تسبيقات عن طريق الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط
 

 :تايل يوضح املبالغ املرصودة لذلكواجلدول ال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .196-195، ص ص: مرجع سابقحممد بلقاسم حسن هبلول، ( 1)
)2(NA, BENMATTI , Op.cit,P : 214.  
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 (1989-1980تطور إستهالك قروض السكن الرتقوي واملخطط ) :8.3 جدول رقم
 )مليون دج( الوحدة:

 سكن إجتماعي خمطط 
 )من حساب اخلزينة(

 سكن ترقوي
)من حساب 
 املدخرات(

 اجملموع

1980/1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

8954 
6455 
6932 
8665 
8900 
9058 
7800 
6876 
5965 

297 
345 
331 
428 
347 
588 
1523 
1858 
4004 

9251 
6800 
7263 
9093 
9247 
9646 
9323 
8734 
9969 

 79 326 9721 69 605 اجملموع
.: 45 P ,Mars 1992 ,la CNEP en chiffres : Source 

  
( 1986-1979وقد قدر احلجم اإلمجايل للتمويالت املمنوحة للسكن خالل مرحلة)   

 4.19مليار دج، وهو ميثل  58.67للتوفري واإلحتياط عن طريق اخلزينة والصندوق الوطين 
( وهذا التقدم يبني 1978-1967أضعاف اإلستهالك اإلمجايل للقروض يف مرحلة )

 مبصطلحات مالية مدى اإلهتمام الذي توليه الدولة حلل مشكل السكن.
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 اإلجنازات:  تقييم-ب
تشخصت أهم التطورات الكربى اليت شهدهتا فرتة إجناز املخطط اخلماسي األول يف إرتفاع 

 1984مليون نسمة عام  21.6اىل  1980مليون نسمة عام  18.4عدد السكان من 
، أما ابلنسبة لعدد املساكن فقد مت إجناز حوايل %3.2هو وكان متوسط النمو السنوي 

 مسكن فردي. 120 000ن مسكن إجتماعي وما يقرب م 310 000
مسكن  450 000إن السياسة املطبقة وإن مل تتمكن من حتقيق اهلدف احملدد وهو 

من األهداف املسطرة، مع ذلك فهي تعرب عن  % 68.89إجتماعي حيث مت إجناز نسبة 
جمهود معترب مقارنة مع السنوات السابقة. وابلنسبة اىل اخلماسي الثاين فبينما سطر إجناز 

 % 12.52مسكن، أي حتقيق نسبة  67 900مسكن إجتماعي مت إجناز  542 000
مليار دج مقابل  52.312وقد بلغت اإلستثمارات الفعلية ما قيمته  (1)فقط من األهداف،
وهي  %76.42مليار دج، أي أن نسبة اإلستهالك بلغت  68.45ترخيص مايل قدر ب 

 .%13نسبة عالية مقارنة مع اإلجنازات احملققة واليت مل تتجاوز حىت  
ومن خالل املعطيات السابقة يتضح جليا أن اإلجنازات كانت بعيدة كليا على الطموحات  

واألهداف املسطرة خالل هذه الفرتة، ومما يدل أكثر على ضعف فعالية السياسات املتبعة 
طول  8اسي الثاين هو تطور نسبة شغل املسكن أين قاربت خالل الفرتة وخاصة خالل اخلم

فرتة املخططني رغم املبالغ املعتربة اليت حظي هبا القطاع واليت مل ترتجم سإجنازات على مستوى 
كل هذا دفع ابلدولة اىل البحث عن سياسات وأساليب جديدة للتمويل حتاول الطموحات.  

 من خالهلا إستدراك الوضع.
 
 
 

                                                 

 .120، ص:مرجع سابقحممد بلقاسم حسن هبلول، ( 1)



 الفصل الثالث                                                                   السياسات السكنية في الجزائر وآليات تمويلها

 

121 

 

 1990اجلزائر بعد عام  السكنية يف ةسياستقييم الي: املطلب الثا
خلفت الفرتة السابقة أزمة خانقة للسكن وذلك رغم كل اجلهود املبذولة، ومع بداية 
التسعينات وجدت الدولة نفسها مضطرة اىل اإلهتمام أكثر ابلسكن وبتفعيل هذا القطاع 

كبريين، وأمام هذه األوضاع إبتكرت احلساس الذي أصبح عبارة عن بؤرة توتر وغضب شعيب  
 ويل السكن اإلجتماعي.الدولة سياسات جديدة لتم

 أوال: األهداف العامة للسياسة السكنية خالل الفرتة
مع دخول اجلزائر إقتصاد السوق بدال من اإلقتصاد املخطط، ظهر ما يسمى ابلصندوق 

ل وكالة تعىن بتطوير ( فكان جميئه كمسامهة لفتح ابب جديد ألو CNLالوطين للسكن )
ضمن املرسوم التنفيذي  12/05/1991وحتسني السكن اإلجتماعي، كان هذا الظهور يف 

وميكن أن نلخص األهداف العامة اليت رمستها الدولة فيما خيص  144-145-147
 السكن وخاصة من جانب العرض وترقية السكن على عدة مستوايت:  

 يلي: قررت ما :.فيما خيص السكن اإلجتماعي اإلجياري1
.تنشيط إجنازات برامج السكن اإلجتماعي 
 توجيه السكن اإلجتماعي اإلجياري لفائدة الفئات األكثر حرماان وتفعيل اهلياكل املكلفة

 ابلتوزيع لضمان إجراءات توزيع شفافة.
 حتسني نوعية السكنات املشتقة من الرتاث اإلجتماعي اإلجياري، سواء من انحية

 التمويالت اخلاصة هبا ووضعها يف إطار يتناسب مع حياة األفراد. املساحات أو
 .فيما خيص البيع اإلجياري:2

هذه الطريقة لعرض السكنات أدخلت حديثا وهي هتدف لتلبية الطلبات أفضل، وهي 
 موجهة لذوي الدخل املتوسط وقد ركزت الدولة جمهوداهتا على:

 سكن املسجلني يف برانمج  20 000املتابعة الصارمة لألعمال واإلجنازات املتعلقة بربامج
 بغية أن يتم التوزيع وفق اآلجال احملددة.  2001
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  2002سكن املخصص لسنة  35 000اإلسراع يف اإلنطالق وإجناز أعمال. 
 توفري سكن مع مشاركة الصندوق الوطين لل 65 000تكملة الربانمج اإلضايف ل

 بنك يف التمويل.–واإلحتياط 
.برجمة برامج من نفس احلجم السابق سنواي 

 وبغية إمتصاص أزمة السكن بتطبيق البيع اإلجياري قررت احلكومة زايدة:
.مشاركة اخلزينة العمومية 
.تشجيع اإلستثمار العمومي واخلاص يف ميدان السكن 
اري.جلب موارد للبناء وختصيصها ألجل البيع اإلجي 
 :(LSP).فيما خيص السكن التسامهي3

أكدت الدولة على ضرورة تنمية العرض من هذا النوع من السكنات اخلاصة بطبقات ذوي 
الدخل املتوسط، والذي يتميز بتدخل أكثر للهياكل املالية، أما السكن الريفي فقد خصصت 

يف إجناز سكنهم له الدولة إعاانت وهي تشكل مسامهة من الدولة ملساعدة املواطنني 
واإلستقرار به، ومن بني األهداف اهلامة خالل الفرتة، حماولة التقليص أو القضاء الكلي على 

 (1)السكنات املؤقتة وخاصة القصديرية.
 اثنيا: اآلليات اجلديدة للتمويل

إن شروط وآليات متويل السكن اإلجتماعي املطبقة يف الفرتة السابقة قد أظهرت جليا عدم 
تالؤمها مع متطلبات دورة األعمال والبناء العقاري، وعدم قدرهتا على اإلستجابة 
لالحتياجات املتزايدة واملتنوعة يف جمال السكن، كما أن قدرات التمويل اليت أتيت أساسا من 

ار الذي حيشده الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط غري كافية لتلبية هذه اخلزينة واإلدخ
اإلحتياجات وقد أظهرت هي األخرى عجزها، ولذلك كان من املهم توجيه تدخل الدولة 
حنو عمليات تكوين اإلدخار، ومجعه وحتويله اىل قروض طويلة األمد تتكيف مع اجملال 

                                                 

 (2002ن )برانمج احلكومة يف ميدان السكن لعام الصندوق الوطين للسك( 1)
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تفتح أمامها سبل احلصول على مسكن يف العقاري وتشكل دعما مشخصا لألسر اليت 
السوق العقارية للبحث على إستكمال املوارد من خالل تنويع مصادر التمويل، وتكون يف 

 هذه احلالة سوق الرهن العقاري الضامن الوحيد للتمويل البنكي.
وقد مت حتديد أعمال دعم التمويل من خالل إقامة مؤسسات مالية تتوفر على موارد طويلة 

بة تفضيلية ومستقلة عن السوق العقارية والنقدية أو املؤسسات املالية اخلاصة ابلقرض بنس
 (1).العقاري

 البنوك ومتويل السكن
ية املوجودة ، أبن احلضرية السكن1998بني التقرير الذي أجنز حول وضعية السكن يف عام 

 مليون وحدة مبا فيها: 3.5 تتكون من
000 400  قصديري. 120 111سكن مؤقت مبا فيه 
000 800 .سكن يف وضعية سيئة ويف تراجع مستمر 

مليون سكن، أما  1.2مليون نسمة، كما جتاوز العجز اإلمجايل  30وقد بلغ عدد السكان 
يف العام، كل هذه املعطيات تبني أمهية  %2.15نسبة النمو الدميغرايف فقد حددت ب 

مليون مع إرتفاع سنوي  2قدر ب سوق عقاري وطين، فإذا كان الطلب على السكن ي
فإن عرض السكن ليس على اإلطالق يف مستوى الطلب مما يدل على غياب  %3حوايل 

اليت  طويلة حمصورة يف الدائرة االحتكاريةحقيقي لسوق عقاري، وقد بقي السكن لفرتة 
 ختتلف حسب طبيعة الوسطاء املتدخلني فيها ويتكون السوق العقاري من:

يعترب كأول سوق يعرض فيه التنازل أو كراء العقارات اجلديدة واليت مل حتتل من  سوق أوىل:-
قبل، واملتدخلني يف هذا السوق هم أساسا املرقني العموميني )مؤسسة ترقية السكن العائلي 

(EPLF) سابقا( وديوان الرتقية والتسيري العقاري ،OPGI والذين يقومون دون سواهم )

                                                 

 .32-31، ص، ص:1995، اجلزائر، مارس تقرير حول السكن ،(CNES)الوطين اإلقتصادي واإلجتماعيتقرير اجمللس ( 1)
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فقط  %10ل عليها، وحيتل العرض املنشئ من قبل املرقني اخلواص سإجناز السكنات والتناز 
لدى  من العرض الكلي، ويف جانب الطلب جند أن الطلب املنشئ من قبل املدخرين

هلم وضعية خاصة يف القوانني الوزارية )نوفمرب  (CNEP) االحتياطالصندوق الوطين للتوفري و 
 فة املدخرين.( اليت تشرتط احلصول على سكن ترقوي حسب ص1993

، يعمل هذا السوق بطرق إدارية اليت جعلته سوق جممد ال حيتوي على أي ويف هذا السياق
 حركية الزمة لتطوره.

تقرتح فيه التنازل عن كراء األفراد للسكنات، واملتدخلني يف هذا السوق السوق الثانوي: -
العقار القدمي خاصة، ومع هم األشخاص بصفة خاصة والوكاالت العقارية ويتميز برتكزه على 

، وعلى مستوى حساب قدر اإلستثمار الضروري إلجناز سكن موجه لتمويل السوق األوىل
األسعار املطبقة يف السوق الثانوي، تشجع النظام البنكي يف متويل إجناز السكنات، ويتعلق 

 األمر بتمويل املرقني ومتويل احلصول على سكن بواسطة قرض عقاري.
ديسمرب  31مليار دج يف  267ت يف حافظة أوراق البنوك العمومية قد بلغت إن اإللتزاما
 -مليار دج، ومتويل الطلب  222وهي تغطي من جهة عرض السكن بنسبة  2000

مليار دج من جهة أخرى، ومن املهم اإلشارة اىل اتريخ  45ألكثر من  –مبختلف أنواعه 
ل البنوك العمومية يف متويل السكن والذي يدل على اتريخ فتح اجملال لتدخ 1998جوان 

يف تقدمي القروض، أما بنك  1999اإلجتماعي، منها القرض الشعيب اجلزائري إنطلق يف عام 
شريكني جديدين للصندوق الوطين  ، ومها أول2000دخل اجملال يف عام التنمية احمللية فقد 
 BNPبنك و  بنك الربكةو  بنك ابإلضافة اىل البنك الوطين اجلزائري.–للتوفري واإلحتياط 

PARIS. 
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 وتتدخل البنوك لتمويل:
 متويل الرتقية العقارية: -1

 ،وتسمح بتدخل فعال للبنوك توي تقوية نشاط الرتقية العقاريةإتفاقية حت 1997وضع عام 
هذه التقوية تؤخذ أساسا من اإلطار املؤسسايت للتمويل العقاري، وحىت يتمكن القطاع 
البنكي من التدخل يف متويل السكن اإلجتماعي كان البد عليه من ضمان تغطية ألمواله، 

( ولشركة ضمان القرض SRHوهذه املهمة أوكلت خاصة لشركة إعادة التمويل الرهين )
 متويل الرتقية العقارية بثالث حماور هي:( ويتعلق SGCIالعقاري)
 :مقدار التمويل 

ني يسمح للبنوك أن تسري على أحسن وجه، لتقليل يإن وجود املرقني واملستثمرين احلقيق
اخلطر وإضعاف التدخالت املالية وقد حددت قيمة القرض العقاري املخصصة للمرقني على 

تحديد يسمح ابملشاركة الفعالة للمرقي من الثمن اإلمجايل للمشروع، وهذا ال %70األقصى 
 يف تسيري املشروع وختفي  مثن التنازل عن السكن بتقليص التمويل البنكي.

 :مدة التمويل 

أيخذ بعني اإلعتبار العالقة املباشرة بني مثن السكن وفرتة اإلجيار ومدة القرض املخصص 
 سنوات على األكثر. 3للرتقية العقارية احملددة ب 

 :التسويق 

تسهيل التحكم الكلي يف املشروع من طرف املرقي، على البنوك أن تتخصص يف الدور ل
املناط هلا، وأن من أهم املعايري اليت يتم من خالهلا تقييم قرض املرقي تلك املرتبطة ابملشروع 
واليت يكون على أساسها تغطية ديون البنك مرتبط بعمل وجناعة وحيوية املشروع، ابإلضافة 

 جد معايري مرتبطة ابلشكل التسويقي أو التجاري والذي يضم:اىل ذلك تو 
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 تقييم الطلب الفوري، املنافسة، مستوى الدخل.  من خالل *السوق:
 من خالل حتديد حالته، أنواع البناء، مثن التنازل...اخل *املشروع:

حالته وهناك معايري أخرى جيب أخذها بعني اإلعتبار تكون مرتبطة ابملرقي، من خالل حتليل 
املالية، ومدى قدرته على مواجهة حتمية العقد والتمويل الذايت، فإن لكل قرض سكن موافق 
عليه من طرف البنوك البد أن يكون متوافق مع ضمان ضد خطر عدم التسديد الكلي أو 

والضمان يف هذه احلالة يكون يف رهن عقاري من الصنف االول، وختتص البنوك أيضا  اجلزئي
متويل املؤسسات ومكاتب الدراسات حتت شكل قروض اإلستثمار أو  وابلتوازي يف
 اإلستغالل.

 القروض العقارية لألفراد:-2
 إذ تساهم البنوك يف إجناز املشاريع العقارية اخلاصة ابألفراد، وتشمل هذه القروض:

  حلسابه اخلاص أو للزوج أو لألصول( وتكون  )وتكونبناء عقارات ذات صبغة سكنية
 الفردي أو اإلطار اجلماعي، للتوسع أو رفع بناء كان موجود سابقا. لبناءموجهة ل
 لصاحل األفراد(، ويكون لتمويل سكن جديد  قدمية )التنازلإلمتالك سكنات جديدة أو

أو سكن حسب قاعدة البيع على املخطط من طرف املرقي أو البناء الفردي وحتضري أرضية 
 البناء.

خطار املتعرض األولتقييم هذا النوع الثاين من القروض هناك عدة معايري خمصصة للتحكم يف 
 إليها البنك يف السداد ومن هذه املعايري:

 :50هذا العنصر يتغري حسب شروط البنك بني  مثن أو قيمة املشروع العقاري% 
قيمة املشروع )قرض اإلمتالك( هلذا  %80من قيمة املشروع )قروض التأثيث( و

البد أن تكون قيمة املشروع مثبتة )بواسطة كشف مقايسة ووعود بيع...( ومن جهة 
 أخرى مطبوعة من مصاحل البنك.
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 :ع الثقل املايل حسب حاالت الزبونوهو عنصر أساسي للبنك الذي يض الدخل 
 زبون.من الدخل الشهري الصايف لل % 40وهو ال يتعدى على العموم 

 :سنة 20اىل  5حسب حالة كل بنك من وهي ختتلف من بنك آلخر  مدة القرض 
، وكذا مدة القرض CNEP – BANQUEلـ سنة ابلنسبة  70مع حتديد سن 
 (1). سنة 60ملوجود بني سن الزبون وسن تتحدد ابلفارق ا

  سياسة البنك العاملي يف متويل السكن اإلجتماعي ابجلزائر   املطلب الثالث:
يعترب البنك الدويل لإلنشاء والتعمري من أكرب اهليئات املالية اليت تتعامل معها دول العامل 

، وتتمثل مهمته األساسية يف مهمة 1944الثالث، وقد مت إنشاؤه يف بريتونوودز سنة 
من قروضه يف أثناء العقد األول من اتريخ إنشاءه  % 43اإلنشاء ومهمة التعمري أين ذهبت 

اىل الدول الصناعية يف أوراب سإعتبارها قروضا للتعمري، وابلنسبة للدول النامية فإن أكثر من 
ت من القروض اليت حصلت عليها يف العقدين األولني من اتريخ إنشاء البنك كان¾ 

 .خمصصة ملشروعات البنية التحتية
يل يف البنك على متويل املشاريع التنموية عن طريق املساعدات املالية يف ام التمو ويعتمد نظ

شكل قروض إستثمارية للدول األعضاء، وليس مثة إرتباط بني حصة هذه الدول املستفيدة 
من القروض يف رأس املال املدفوع وكمية القرض الذي ميكن أن حتصل عليه من البنك، إذ 

ويف إطار متويل  (2)ض البنك من األسواق املالية العاملية،أييت متويل اجلزء األكرب من قرو 
املشاريع التنموية عقدت اجلزائر مع البنك الدويل لإلنشاء والتعمري جمموعة من اإلتفاقيات من 
أمهها القرض املخصص ملشروع املساعدة على إجناز املساكن وتطوير القطاع السكين وذلك 

                                                 

)1( Doudi khennouche , les banque et les finances de l’immobilier , CNEPnews , 
Alger, 2003,p.p :6-8. 

 .5-3، ص، ص:2001لإلستثمارات الثقافية، مصر، ، الدار الدولية البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، جاك ج بوالك (2)
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لى متويل برانمج مساعدة تقنية موجهة ملساعدة ، وحيتوي جانب منه ع1993مارس  17يف 
 احلكومة اجلزائرية يف إصالح القطاع السكين، وتتلخص األهداف العامة هلذا الربانمج يف:

  .حتسني اإلطار التحفيزي يف عرض السكنات 
 .خلق حميط مناسب لتطور التمويل السكين 
 .التعريف بنظام جديد لتمويل السكن 

يل إهتمامه أكثر على الوجه احلضاري للدول األعضاء، وقد إستفادت ويركز البنك الدو 
مليون دوالر موجه لتحسني السكنات القدمية  150اجلزائر يف هذا اإلطار بقرض قيمته 

وإمتصاص السكنات الغري الئقة، وقد وزعت على عدد من الوالايت اليت يتواجد هبا هذا 
ادة للسكن وحتسني ظروف معيشة األفراد النوع من السكن بغيت التخفيف من األزمة احل

 ذوي الدخل الضعيف. 
 اتيجية البنك العاملي، وشروط متويل أهداف إسرت وال: أ
 أهداف إسرتاتيجية البنك العامليـــــ  1

 يدرج جمموع القرض هذا ضمن السياسة اجلديدة للسكن لتطبيق األهداف التالية:
  اهلدف األساسي ملشروع القرض إلمتصاص السكن الغري الئق املمول من طرف البنك

الدويل هو مساعدة احلكومة اجلزائرية على حتسني بطريقة إجيابية الظروف املعيشية اليت يعاين 
 منها سكان هذه األحياء. 

 .حتفيز وحث السكان على املسامهة يف تسيري املشاريع اخلاصة بسكناهتم 
  تساعد على تسهيل عملية بيع األراضي  ميكانيزماتاملشاكل العقارية وذلك خبلق حل

 حسب إقتصاد السوق.
  معاجلة مشكل حمو السكن الغري الئق حسب نظرة شاملة على مستوى حضري أو ريفي

  -حضري فقط –وليس كما كان سابقا 
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  إدراج مبادئ ملشاركة السكان املعنيني يف إجناز مشاريع حتسني الظروف السكنية، إما
ماداي )املشاركة يف تغطية السعر( وإما األخذ على عاتقهم مباشرة بناء بع  أجزاء 

 مساكنهم.
 .احلفاظ على املعامل األثرية والتارخيية 
 ك العامليشروط متويل البن-2

 ح من قبل البنك العاملي اىل عدة شروط أمهها:خيضع خمطط التمويل املقرت 
  .أن تكون هيكلة احلي معدومة أو ضعيفة واإلطار املبين انقص ونسبة الرداءة كبرية 
  أن يكون احلي قابل للتعمري والتطوير حبيث ال يتواجد يف منطقة ذات طبيعة اترخيية أو

 ثقافية مميزة.
 لية يف تطوير احلي.ضرورة مسامهة املواطنني واجلماعات احمل 
   األولوية يف اإلعانة تكون خمصصة لذوي األجور الضعيفة وذلك بعد اإلطالع على بع

 النقائص اليت تغطي الظروف املعيشية للعائلة والوسط احمليط هبا. 
 .ملكية األرض تكون اتبعة ألمالك الدولة أو البلدية 

 العامليأنواع املشاريع اليت يقبلها البنك اثنيا: 
وتشمل املواقع اليت هي يف معظمها عبارة عن أحياء فوضوية  مشروع إعادة اإلسكان:ــــ 1

وقصديرية، وبع  السكنات ذات الطابع املؤقت، حيث تكون التدخالت برد اإلعتبار 
للهياكل العمرانية على مستوى التسوية العقارية وحتسني ظروف املسكن، وبرامج إعادة 

 السكن التطوري )مسامهة جزئية(.اإلسكان تكون من 
وتشمل املواقع اخلالية من كل اإلستعماالت العمرانية لتصبح قابلة  :االحتياطيةاملشاريع ــــ 2

للحياة هبدف تشجيع عرض بيع القطع األرضية اجلديدة املهيأة وهذه القطع موجهة لذوي 
 الدخل الضعيف.
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 مهيأة أو ذات التهيئة الرديئة وبع  األحياء وتشمل املواقع الغري مشروع إعادة اهليكلة: ــــ3
للحياة، وإحداث التسوية  قابلةالعشوائية، وهتدف هذه الربامج اىل جعل هذه األحياء 
 العقارية وهذه التدخالت ال تكون ذات رأس مال كبري.

ولكي تتم موافقة البنك العاملي على متويل املشروع، يراعى أوال تقدير الطلب على السكن 
ومنط التنمية احلضرية وتوسع األحياء القصديرية، كذلك يراعى نسبة العمالة يف احلي ومدى 

ويف األخري  قرهبا من مكان العمل وحجم األحياء فكلما كانت أكرب كانت التكلفة أكثر،
 يراعى متوضع احلي ابلنسبة اىل مركز املدينة.

وزارة السكن وهي بدورها تضعها يف يقدم البنك قروضه اىل وزارة املالية اليت توجهها اىل 
 (1)حساب الصندوق الوطين للسكن الذي يوجهها لرتقية وضعية السكن يف اجلزائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

)1  ( projet de résorption de l’habitat précaire en Algérie –Volume 1 septembre 1998.   
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 الثالث: خالصة الفصل
تعاقبت يف اجلزائر عدة سياسات لتمويل السكن اإلجتماعي وكانت هتدف للقضاء على   

وقد تراوح خالهلا متويل السكن اإلجتماعي بني اخلزينة العمومية والصندوق  ،أزمة السكن
مل تكن تظهر معامل  ،فبعد اإلستقالل وخالل السنوات األوىل منه ،الوطين للتوفري واإلحتياط

وقد تركز إهتمام الدولة على القطاع  .واضحة لسياسة السكن بسبب قلة اإلحتياج إليه
جر الوضع أين أدى النمو الدميغرايف والنزوح الريفي الكبريين اىل املنتج، لكن سرعان ما إنف

الضغط على املدن وظهور التعمري العشوائي، هذا ما دفع ابلدولة اىل التفكري اجلدي يف أزمة 
 السكن وإختيار سياسات جديدة تبعا للظروف العامة للبالد وخاصة ظروفها املادية. 

 

أن النتائج مل ترقى أبدا ملستوى الطموحات اليت مل تكن  إال ،ومع كل اجملهودات املبذولة    
وذلك راجع لسوء التسيري من جهة، تعرب هي األخرى عن اإلحتياجات احلقيقية للسكن، 

 ولعدم الوقوف على األسباب احلقيقية لألزمة السكنية من جهة أخرى. 
متويلية جديدة وقد وخالل السنوات األخرية إختذت الدولة عدة إجراءات واتبعت سياسات 

فلم يعد اهتمامها مقتصر على اجلانب حاولت الدولة اإلستفادة من جتارهبا السابقة، 
التمويلي فقط، بل اهتمت جبميع اجلوانب املتعلقة ابلسكن وأصدرت عدة قوانني 

ولذلك إنتهجت سياسات  ،وهي تسعى حاليا للقضاء النهائي على األزمةإلصالحها. 
 طموحة وجريئة.  
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 متهيد:

يعترب بناء املساكن من اجملاالت اهلامة والصعبة يف آن واحد، وذلك نظرا لتشابكه مع عدة جماالت 
أخرى، فقبل الشروع يف بناء أي جممعات سكنية البد من تقييمها من اجلانب العمراين واجلمايل 
للبلد، كما جيب النظر إىل طبيعة األحياء اجملاورة من حيث اجلانب االجتماعي، دون إمهال الدوافع 

 السياسية إلجنازه يف بعض األحيان، وأخريا ال بد من تقييمه من اجلانب االقتصادي.

عمليات البناء تعرف يف أغلب األحيان أتخرات يف اإلجناز، وذلك لعدة أسباب لعل أمهها:  إن
ضعف يف التمويل، عراقيل إدارية، زايدة تكلفة السكنات نتيجة زايدة تكلفة العناصر املكونة للسكن  
 كاألرض واحلديد واإلمسنت وغريهم. كل هذه األسباب وغريها عرقلت إجناز املشاريع السكنية،

ضعف جهاز من جهة و  طات احمللية، بسبب ضخامة املشاريعخاصة منها تلك اليت تنجزها السل
من جهة أخرى. هذه األسباب كانت من بني أهم أسباب تفاقم أزمة السكن يف  التسيري والتمويل هلا

 اجلزائر.

يع السكنية سنحاول يف هذا الفصل دراسة وحتليل أحد األسباب اهلامة الذي عرقل العديد من املشار 
املربجمة من قبل الدولة هبدف التقليل من حدة األزمة السكنية، وهو ارتفاع تكلفة العناصر املكونة 
للسكن، أو ما يسمى بعوامل اإلنتاج السكنية، إذ سنتناول ابلتفصيل أثر كل من عامل اإلحتياطات 

 العقارية وأسعار احلديد واإلمسنت، وأخريا أتثري تكلفة اليد العاملة.
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 ملبحث األول: وضعية السكن خالل التسعينات وأهم اإلجراءات املتخذةا

خلفت فرتة التخطيط وضعية مزرية لالقتصاد اجلزائري، كانت له آاثر سلبية على عدة قطاعات ومن 
بينها قطاع السكن، إذ ورغم كل امليزانيات الضخمة املرصودة هلذا القطاع، غري أن الوضع به إزداد 

هذا ما دفع ابلدولة إىل التخطيط اجلدي إلجياد حل لألزمة السكنية، ما جعلها تتخذ إجراءات أتزما. 
 جريئة وصارمة للتخلص منها.

 : وضعية قطاع السكن خالل فرتة التسعيناتولاملطلب األ

 (1):التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية خالل فرتة املخططات بـتتميز النتائج الكلية النامجة عن مسار 

عجز يف تلبية الطلب اإلجتماعي تتضاعف حدته وال ميكن احلد منه، والعنصران األكثر حضورا -1
 يف هذا املطلب مها السكن والشغل. 

 إخنفاض متزايد للقدرات املالية للدولة، فضال عن التقليص اإلرادي يف جمال تدخلها. -2

 ضعف مايل، تقين تكنولوجي جلهاز اإلنتاج واإلجناز. -3

 بني املدن تزداد حدة وإاثرة. الفوارق اجلهوية واحمللية، والفوارق ماــــ 4

 البالغ خالل سنوات التسعينات، فمن بني جمموع السكانأكثر وابلفعل فهذه الفوارق قد إتضحت 
يف حني  ،ساكن 12 912 000، جند أن عدد السكان احلضر بلغ 1990عام  24 960 000

 سمة.ن12 048 000عدد سكان األرايف بلغ 

أين كان  ،% 4.31ب  1995و 1990قدر معدل النمو السنوي لسكان احلضر بني عامي قد و 
ومل يتجاوز هذا املعدل لنفس  ،%2.8بلغ  1995و 1990العام بني عامي  معدل النمو السنوي

 فقط.%1.30 كان الريفلس الفرتة
                                                             

 .07، ص:1995، اجلزائر، أكتوبر مسامهة يف مشروع االسرتاتيجية الوطنية للسكان ،(CNES)تقرير اجمللس الوطين اإلقتصادي واإلجتماعي( 1)
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 % 59.6مث  1990عام  % 51.7اىل  1960عام  % 30.4وقد إنتقل مستوى التحضر من  
ولقد زادت األزمة اإلقتصادية واإلجتماعية بدرجة كبرية يف تفاقم الوضع السكين،  (1)،2000عام 

، وهي نسبة 1993عام  7.76اىل  1990عام  7.71حيث إنتقلت نسبة شغل املسكن من 
املسكن على متوسط نسبة شغل أفراد/مسكن، إن  5مرتفعة وبعيدة عن املعيار الدويل والبالغ 

 املستوى الوطين يزداد حدة إذا أخذان يف اإلعتبار مقياسني آخرين:

  األول يتعلق بتناسب ذلك مع عدد السكان حيث يشغل أكثر من عشرين مليون شخص حوايل
ماليني  7اىل  6يف حني أن  10مسكن أي أن نسبة شغل املساكن هنا تفوق  1 900 000

 .1995م مسكن خالل عا 1 500 000يشتغلون 

  منها بين  % 54.90املقياس الثاين خيص درجة قدم املساكن احلالية ومدى تدهورها، فحوايل
، ومع ذلك فإن توزيع املساكن بني كربايت جهات 1962% بين بعد  45.09، و1962قبل 

زن، البالد من جهة وبني املناطق احلضرية والريفية من جهة أخرى ميثل العامل اآلخر يف إختالل التوا
من مساحة البالد(  %4فقد لوحظ أن ثلثي سكان اجلزائر يعيشون يف شريط ساحلي )ال ميثل سوى 

يف حني أن ربع السكان يعيش يف عشر مساحة البالد، أما املناطق الصحراوية الشاسعة فهي قليلة 
 (.%10أقل من السكان )

 إذ بلغهناية الثمانينيات ابإلضافة اىل ما سبق، نالحظ أن العرض من املساكن يف تناقص منذ 
وصل اىل  1993يف سنة و ( 67 900يف مصادر أخرى ) 1989مسكن مستلم يف  64000
، مما يعمق الفرق بني العرض الذي يتناقص والطلب الذي يتزايد بسرعة مسكن مستلم 42000

 فائقة.

                                                             

 .277، ص: 1996، دار وائل للنشر، االردن، إقتصادايت املوقع واإلسرتاتيجيات العاملية للتحضر والتنمية النقاش،غازي عبد الرزاق  (1)
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الذي هو يف الواقع ويضاف أيضا التدهور املستمر والسريع للمساكن املوجودة ومنو السكن الالشرعي 
نتيجة لضعف العرض وعدم كفاية احللول املعمول هبا، كما أن مستوى األداء يف املؤسسات وخاصة 

من برامج بناء املساكن يف إخنفاض من  %75تلك التابعة للقطاع العام واليت تضطلع مبا يزيد عن 
دة غري دحددة...إ،خ، وهذه جراء أزمات عدة كنقص اإلستثمار، والفائض يف عدد العمال املشتغلني مل
 .يد على السكنمن بني العوامل اليت أضعفت قدرات اإلجناز وجعلتها ال تساير الطلب املتزا

 (1)ب:  1993وقد قدر املعدل الوطين السنوي لإلنتاجية يف هناية 

 6.37 .مسكن لكل مؤسسة 

 0.13 .مسكن لكل عامل 

 وتعرب هذه النسب عن تدهور واضح للقدرات الوطنية وإلنتاج املساكن. 

مسكن سنواي، وذلك حىت تظل نسبة  300 000وللتخلص من هذه الوضعية، حدد هدف إنتاج 
 1998أين بلغ العجز املقدر إحصائيا وابإلستقراء عام  7الكثافة يف املسكن الواحد ال تتجاوز 

 .  الة تدهور متقدمةمسكن يف ح 800 000مليون مسكن ويضاف له  1.2حدود 

 : اإلجراءات املتخذة من قبل الدولة إلصالح وضع السكناملطلب الثاين

مل تقتصر جمهودات الدولة للتخلص من الوضعية الصعبة اليت يعاين منها السكن على جمرد التفكري يف 
شاملة للسكن تتمثل يف السكن وحده، بل تعدت اىل مظاهر أخرى فرضت نفسها يف إطار سياسة 

 التعمري واجملال العقاري، ومتثلت جهود الدولة يف هذه اجملاالت فيما يلي:

 

 
                                                             

 .168، ص:مرجع سابقمجال جعيل، ( 1)
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 أوال: السكن

فقد أظهرت كل التشخيصات أن وترية إنتاج املساكن غري كافية وأن املساكن املوجودة تتعرض لتدهور 
ن يعاين صعوابت كبرية )ديون له سريع، وأن القطاع العمومي الذي ميثل اجلزء األعظم يف إنتاج املساك

غري مدفوعة، كلفة البناء دحددة بشكل إداري، عدم توفر مواد البناء، فائض يف اليد العاملة ملدة غري 
رض فإن طاع كضرورة تفرض نفسها. وهلذا الغدحددة...(، ومن مث جاء التفكري يف إعادة هيكلة الق

حلماية جزء   اختاذهت التابعة هلا كان أول إجراء تقرر دفع الديون العائدة للمؤسسات من الدولة واهليئا
 كبري من أداة اإلنتاج، وهو إجراء أكثر فعالية من دفع أجور بدون مقابل وعلى املكشوف.

كما أن جعل القدرات الوطنية )املتوفرة( إلنتاج مواد البناء تبلغ نسبة إستعمال مقبولة ورمبا توسيعها 
لذلك كان البد من خلق وحدات جديدة يف هذا امليدان، مع  يكتسي نفس الدرجة من األمهية،

إستخالص الدروس من التجربة السابقة والتوجه إذا يكون إلقامة صناعة صغرية ومتوسطة لكوهنا 
 تتطلب موارد مالية أقل وتقلل من كلفة النقل وتتوفر على ظروف إستغالل ميكن التحكم فيها.

ودة خالل الفرتة، فإن إدارة الدولة إجتهت اىل تطوير وتشجيع أما فيما يتعلق حبالة املساكن املوج
األعمال املتمثلة بصيانة املساكن املوجودة واحلفاظ عليها من التدهور املتزايد الذي قد يعرضها للخطر 
على األمد املتوسط بل وعلى األمد القصري، فيذهب بذلك كل اجلهود املبذولة لبناء املساكن اجلديدة 

 (1)حتديد برامج صيانة دقيقة.وعليه تعني 

 

 

 

 
                                                             

 .32-30، ص:1995، اجلزائر، مارس تقرير حول السكنتقرير اجمللس الوطين اإلقتصادي واإلجتماعي، ( 1)
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 اثنيا: التعمري

فيما يتعلق ابلعمران والتهيئة العمرانية، كانت النصوص التشريعية السابقة هتدف اىل إجتناب إختناق 
تضمن توكيل  1974املدن ومحاية املساحات الزراعية، غري أن اهلدف مل يتحقق فاألمر الصادر سنة 

واملتعلق بنزع امللكية لغرض املنفعة  1976وأيضا صدر أمر آخر سنة  اإلحتياطات العقارية للبلدايت
 العامة، كاان سببا يف إرتكاب جتاوزات وخمالفات عديدة.

لذلك تقرر النظر يف دحتوى النصوص القانونية ويف طريقة املصادقة عليها، كما تقرر مراجعة دور  
املقتضيات املستجدة اليت ميليها الوضع الوكاالت العقارية ومصاحل التهيئة العمرانية على أساس 

السياسي واإلقتصادي خالل هذه الفرتة، وقد إختذت الدولة عدة إجراءات لدفع نسبة التعمري اىل 
اإلرتفاع بصفة تكاد تكون متجانسة على مستوى أكرب مساحات القطر شاسعة، لذلك ركزت 

قائمة أساسا على كيفية توزيع السكان اجلهود على تنفيذ إسرتاتيجية حقيقية للتهيئة العمرانية ال
 اإلقليمي، وأصبح على املدينة اجلزائرية أن تواجه إنشغالني أساسني: 

 .يتعلق أوهلما ابإلندماج يف اإلقتصاد العاملي 

 .ويتعلق الثاين جبعل املدينة وحدة إقتصادية وثقافية تعتمد على مواردها اخلاصة 

ويستلزم رهان اإلندماج يف اإلقتصاد العاملي إعداد إسرتاتيجيات تعتمد على مقاييس العصرنة اليت 
-تسمح للمدن بتحديد مكانتها يف دحيط تنافسي مقارنة مبدن أخرى تقع يف املنطقة املغاربية واألورو

د واضح متوسطية فكان على اجلزائر أن تدخل ضمن سياق العوملة بتثمني قدراهتا وذلك بتحدي
 (1)واملدن.إلسرتاتيجياهتا يف التهيئة وتسيري اإلقليم 

 

 

                                                             

 .66ص: ،مرجع سابقداببش رفيعة، ( 1)
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 اثلثا: اجملال العقاري

إن مسألة العقار تعد عنصرا حامسا يف جناح إسرتاتيجية السكن، لذلك كان البد من إعادة ضبط 
إستعماله وتسيريه وتنظيمه من جديد، وابلفعل فإن مشكل البناء وبصورة خاصة مشكل السكن بلغ 
درجة من احلدة حبيث يتطلب جتنيد جمموع املؤسسات والطاقات هبدف إنشاء اإلطار املالئم 
والديناميكية املأمولة لتحقيق إنعاش حقيقي للقطاع، ولتجسيد إسرتاتيجية وطنية للبناء، كان ال بد من 

ر توضيح وحتديد مهام خمتلف األطراف ومنحهم صالحيات ووسائل تسمح هلم أبداء دورهم وحتري
القطاع من العراقيل اليت تثقل كاهله وتعيقه، ومير هذا اإلصالح العميق حتما عرب حتسني عرض 
أراضي البناء وعرب ظهور سوق عقارية مقننة بشكل أحسن، وخاصة أكثر تالئما مع معطيات املرحلة 

، ومع األفاق اجلديدة ألجل وضع حد للفوضى السائدة يف جمال احلصول على امللكية العقارية
واحلفاظ على األراضي املخصصة للتعمري وخاصة املوجهة للسكن، كما أن هذا اإلصالح كان ال بد 

 (1)قية العقارية والتهيئة والتعمري.له من أن يشمل تسوية املنازعات العقارية اليت تعيق وال ختدم الرت 

تتوفر عليها الدولة ال اليت وابلنظر اىل هذه الضغوط، نالحظ أن األدوات القانونية والتقنية والتنظيمية 
اء، وقد شكلت هذه النقائص تلبية حاجيات البنكم الفعلي يف املسألة العقارية لتسمح ابلتكفل والتح

 لتطبيق سياسة بناء متماسكة وفعالة. أهم العقبات

 1990ما بعد  : سوق السكن ابجلزائرثايناملبحث ال

 1990لسنة  القرضقانون النقد و بعد  خاصا   بعدا  اجلزائر قد أخذ إن االهتمام بسياسة السكن يف 
 منها. كبريا    ت اهليكلية، كان للسكن حظا  االذي مس العديد من اإلصالحو 
" سياسة التعديل اهليكلي" عرف بـــــ بعد تبين الدولة ما 1998هذا البعد عمقا منذ عام  ازدادقد و  

على ضرورة تشجيع القطاع  هذا االتفاقينص ة اجلزائرية مع البنك العاملي. و اليت وقعتها احلكوم
اخلاص على االستثمار يف قطاع السكن وتنظيم سوق السكن من طرف الدولة وذلك إبجياد اآلليات 

                                                             

 .67، ص:مرجع سابقداببش رفيعة،  (1)
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املبادرة بسياسة  وذلك من خالل، جديدة للسكنالقانونية اليت تسهل ماليا وإداراي البدء يف سياسة 
ل يحتو  تدخل الدولة. كما متيره ماليا وترشيد جمال أكثر فعالية من أجل تسيري القطاع وذلك بتحر 

 الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط إىل "بنك السكن" وإنشاء "مؤسسة ضمان القرض السكين".
ن بغية تقليص الفجوة بني الطلب والعرض السكين قد توالت جهود الدولة للنهوض بقطاع السكو 
 غريها.املليون سكن واملبالغ املعتربة لإلعاانت و اءات جريئة كمشروع هذا ما ترمجته عدة إجر و 

 الطلب على السكن ابجلزائر املطلب األول: تقدير
، كالزايدة السكانية وعدد األسر اجلديدة كل سنة، وإذ تعرف يرتبط الطلب على السكن بعدة عوامل

ابلدولة اىل البحث  اجلزائر منو دميغرايف كبريا فهي تعاين أيضا من الطلب الكبري على السكن، مما دفع
 عن آليات جديدة لتلبية هذا الطلب املتنامي. 

 واجلدول التايل يوضح تطور احلضرية السكنية مقارنة مع تطور عدد السكان ابجلزائر:
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 2014ــــــ  1990رية السكنية للفرتة عدد السكان مقارنة بتطور احلض : تطور1.4 رقمجدول 
معدل شغل السكن  جمموع احلضرية السكنية عدد السكان السنوات

TOL 
1990 24.960.000 3.283.000 7 ,71 
1991 25.393.000 3.345.000 7,59 
1992 26.172.000 3.437.000 7,61 
1993 27.172.000 3.517.000 7,72 
1994 27.756.000 3.588.566 7,76 
1995 28.353.000 3.640.000 7,78 
1996 28.962.000 3.662.983 7,90 
1997 29.585.000 3.685.849 8,02 
1998 30.221.000 3.773.278 8,20 
1999 30.813.000 3.585.277 7,98 
2000 31.515.000 3.953.856 7,79 
2001 32.112.000 4.025.885 7,97 
2002 32.731.000 4.107.877 8,13 
2008 34.860.000 5.244.347 6,5 
2014 39.113.313 8.325.186 4,55 

 من إعداد الباحثة ابالعتماد على: املصدر:
 .130، ص. 2008، 3جامعة اجلزائر رسالة ماجستري،، الصيغ اجلديدة لعرض السكن يف اجلزائر خريات أمحد،ـــ 

 ،محه خلضر الوادي جملة العلوم االدارية واملالية، جامعة الشهيد إقتصاد السكن يف اجلزائر بني الواقع والطموح، ـــ سلمى مميش،
 .468، ص: 2017، ديسمرب01العدد  ،01اجلزائر، اجملد 
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 وميكن توضيح تطور معدل شغل املسكن خالل هذه الفرتة من خالل الشكل التايل:

 2014-1990خالل الفرتة  رسم بياين لتطور معدل شغل املسكن :1.4 شكل رقم

 
 1.4من إعداد الباحثة اعتمادا على جدول رقم :املصدر

 

 ،1998إىل غاية  1991نالحظ أن معدل شغل املسكن قد عرف ارتفاعات متتالية من عام    
مث بدأ يف التحسن إىل  شهدت هذه الفرتة عدم االستقرار بسبب األوضاع األمنية السائدة آنذاك.وقد 
هدت أتخر يف إجناز عدة اليت ش، و 2002و 2001يعاود اإلرتفاع عامي ل 2000عام  غاية

إىل  2014بعد هذه الفرتة عرف معدل شغل املسكن حتسنا كبريا، إذ وصل خالل سنة مشاريع. و 
رغم أن وترية الزايدة السكانية قد  وذلكعترب هذا إجناز كبري يف القطاع، ياحلد املعمول به دوليا و 

استقطاب عدد كبري من رمبا يعود السبب األساسي يف ذلك هو . و خالل هذه الفرتة ارتفعت
لتكليفها بربامج جديدة الستدراك الربامج املتوقفة منذ سنوات و اليد العاملة األجنبية شركات و ال

 ضخمة.
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 أوال: أسباب تنامي الطلب على السكن.
رغم أن معدل شغل املسكن قد عرف تراجعا دحسوسا خالل السنوات األخرية، إال أنه كان البد من 

، رغم اجلهود املبذولة لتحسينه يف رفعه يف الفرتات السابقةالتطرق إىل األسباب احلقيقية اليت سامهت 
 ميكن أن نقف على أهم هذه األسباب كما يلي: حتسني وضعية السكن ابجلزائر. و من مثو 
 إختالل بنية قطاع البناء-1

نظام إقتصاد السوق( جعلت  )تبين إن األوضاع اإلقتصادية اليت عرفتها البالد منذ بداية التسعينات
حيث أفرزت  عن سابقه اختلفاء تعرف مسار آخر العديد من املؤسسات اليت تنشط يف قطاع البن

جيرى  مل ؤسسة مت هيكلتهام 500إعادة هيكلة املؤسسات العمومية كثريا من التنظيمات، فمن بني 
 اإلطاراتلتسرب العديد من هو ما نتج عنه سوء تسيري نتيجة و اسة مسبقة للمردودية، أي در هلا 

 .عجتربة يف هذا القطا  اكتسبتالعليا اليت 
هرة اخنفاض اإلنتاجية على مدار مما جعله يعرف ظا سلبا على مردودية القطاع انعكسكل هذا 
 الذي يعرف بدوره تراجعا يف كثري من األحيان. مبواد البناءنقص متوينه سنوات و 

 وأتخرهاإجناز السكنات وجود مراقبة فعلية على عملية  عدم-2
يف  فاالنطالقعلى ذلك  وما يرتتبإن من أخطر املشاكل اليت تطرح هي التأخر يف عمليات اإلجناز 

حتديد الفرتة الزمنية هلا مع ختصيص اإلستثمارات الكافية جناز ابلنسبة للمشاريع السكنية و عمليات اإل
التأخر يف اإلجناز يعين تراكم الطلب على ية مستوى طلب معني لفرتة معينة و هلا مرتبط أساسا بتغط

 زايدة الفجوة على مستوى السوق للفرتات املقبلة.السوق و مستوى 
زلزال بومرداس على اجلزائر إثر زلزال عني متوشنت و  كما كشفت الكارثة الطبيعية اليت تعرضت إليها

 لتعاونيات العقارية،وجود عيوب خطرية على مستوى بعض البناايت خاصة تلك اليت بنيت يف إطار ا
يؤكد على عدم وجود  وهذا ماكلف ذلك العديد من أرواح املواطنني، حيث عرف معظمها اهنيار و 

مراقبة ميدانية مما جعل العديد من املشاريع السكنية تنطلق من دون أي مصادقة أو رأي من املصاحل 
 املعنية.
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من  وقد أصبحإمجاال حبدة كبرية،  وفرتاهتا تطرح اإلجناز والعمرانية لعملياتإن مسألة املراقبة التقنية 
الظاهرة تزيد من حدة العجز  وأن هذه، خاصة وأكثر فعاليةمراقبة مستمرة  والعاجل فرضالضروري 

 (1)على مستوى السوق السكين.
 قطاع البناء من طرف بعض املؤسساتاحتكار -3

تدهور بعد اإلجراءات اهليكلية اليت مومي يف منتصف التسعينات تقهقر و عرف قطاع السكن الع
القطاع العام،  اخلاصة ذات الكفاءات العالية يف إحالل دحل وأتخر املبادراتمست هذا القطاع 

أو إىل عدم وجود كفاءات مهنية وطنية  والتهيئة العمرانيةقد تعود إىل مشكلة العقار  وذلك ألسباب
على مستوى القطاع املصريف اليت  ت املاليةوالتسهياليف امليدان، أضف إىل ذلك ضعف اخلدمات 

 ترافق حترك قطاع البناء.
أساسا  والرتقوي منحصرااألسباب جمتمعة، بقي إجناز السكنات ذات الطابع اإلجتماعي  ونظرا هلذه

 (EPLF)ومؤسسات ترقية السكن العائلي (OPGIديوان الرتقية والتسيري العقاري )يف مكاتب 
يشكلون يف معظمهم القطاع  والذين اليسمى ابخلواص الذين يعدون على األصابع  وبعض ما سابقا،

 هو متعارف عليه يف البلدان األخرى. والنزاهة والفعالية كمااخلاص الذي يعرف ابلكفاءة 
القول أبن قطاع البناء يطغى عليه اإلحتكار جبميع أشكاله، فإن الزايدة يف مستوى  وأخريا ميكن

 (2)كون هلا أي أتثري اجيايب على حل أزمة السكن.الدخل سوف لن ي

 نقص املوارد املالية-4
احلصص املقدرة يف مجيع الربامج، كان دائما يصطدم السكنات يف اآلجال وابألعداد و  جنازإن إ

بنقص يف املوارد املالية املخصصة للبناء سواء تعلق األمر مبقاول خاص أو عمومي أو يف إطار البناء 
الذايت، لذا جند أن متويل السكنات اإلجتماعية يتطلب قروضا كبرية بسبب الطلب اإلجتماعي املرتفع 

أين مت إشراك البنوك يف عملية 1998صيغ جديدة للتمويل منذ سنة  عليها هذا ابلرغم من تطبيق

                                                             

 .129، ص:مرجع سابقعايب خليدة، ( 1)
 .53-52:ص، 2007، اجلزائر،Légendeاسرتاتيجية متويل السكن يف اجلزائر،عبد القادر بلطاس،  (2)
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رغم هذه اجلهود إال أن احلل ملشكل التمويل واملسامهة الفردية للمستفيد، و  التمويل جبانب دعم الدولة
مل يتحقق إما بسبب متاطل البنوك يف تقدمي القروض أو لعجز األفراد على توفري نسبة 

 مسامهتهم...ا،خ.
عن  وابلتايل العجزنقص املوارد املالية يعين القصور يف عمليات اإلجناز للوحدات السكنية كما أن 

 (1)تغطية جزء من الطلب املتزايد.
 العقار مشكل-5

خاصة  كثريا ما نسجل تعطل يف إجناز الربامج السكنية نتيجة نقص يف املساحات املخصصة للبناء،
تغطية مسح األراضي أحد األسباب الرئيسية هلذه  ضعفويشكل يف املدن أين يكون الطلب متزايد، 

عملية  ملسح األراضي يف مع الوكالة الوطنية ابالشرتاكالوضعية، على الرغم من إقدام وزارة السكن 
 أوليا عمليا ملسح األراضي احلضرية. وإعداد برانجماوطنية للتغطية اجلهوية 

حيث  والسكنات الريفيةات اإلجتماعية هذا املشكل يصادف ابخلصوص إجناز السكن ونالحظ أن
ييد املساكن تقوم بعض البلدايت بتعيني بعض املستفيدين الذين ال ميلكون قطع أرضية توجه لتش

البعض اآلخر يعاين من حاالت امللكية الشائعة، ينتج عن ذلك عدم حصوهلم على الريفية املربجمة، و 
 (2) رخصة البناء ملباشرة األشغال.

 البناء: نقص مواد 6
من املتعارف عليه أن من بني الشروط الالزمة إلجناز السكنات هو توفري مواد البناء، غري أن توفريها 

ليس ممكنا دائما، إذ يرتبط هذا السوق  وابألسعار املتوقعةاملرغوبة  ويف األوقاتابلكميات املطلوبة 
ملسطرة وضعت الدولة سياسات لتحقيق األهداف االتنبؤ به، لذا و ميكن  والذي الابلسوق العاملي 

 (3) على اإلنتاج احمللي. واالعتماد أكثر االستريادللتقليص من 

                                                             

 .130 ، ص:مرجع سابقعايب خليدة، ( 1)
 .129ص:  مرجع سابق،خريات أمحد،  (2)
 .130ص:  نفس املرجع، (3)
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 الطلب على السكن ابجلزائر أسس تقدير اثنيا:
معدل النمو الدميغرايف على  وخاصة منهاتساهم عدة عوامل يف زايدة الطلب على السكن ابجلزائر 

من احلضرية  وتقادم جزءاملستوى الوطين، اهلجرة من األرايف إىل املدن، الزايدة السنوية يف عدد األسر 
لطلب على متتابعة ل زايدات إىل وغريها أدته األسباب يتطلب التجديد. كل هذ الذي السكنية
 :منها ميكن تقدير حجم هذا الطلب بعدة طرق. و السكن
 عتماد على مؤشر عدد األسر لتقدير احلاجة للسكن إذ يستخدم هذا املؤشر مبقابلة كل أسرة اإل

املقارنة عن نقص يف عدد املساكن مقارنة بعدد األسر على املستوى الوطين  وإذا نتجتمبسكن 
 جزا يف سوق السكن. يعترب ع

  بني عدد األسر اجلديدة   وتتم املقارنةاإلعتماد على مؤشر الطلب الناتج عن تكوين أسر جديدة
املساكن املسلمة كل سنة، للوصول إىل حتديد فيما إذا كان هناك فائض يف  وبني عددكل سنة 

 .عرض السكن أم هنالك عجز
 اإلعتماد على معدل شغل الغرفة(TOP) بنسبة األفراد يف استعمال الغرفة الواحدة  والذي يقاس

املعايري العاملية الستعمال الغرف من قبل األفراد  1996كندار سنة   حدد مؤمتر فنكوفروقد 
 يلي:وذلك كما
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  : معايري حتديد نسبة األفراد يف استعمال الغرفة الواحدة2.4جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ،2007التوزيع، اجلزائر، دار اهلدى للطباعة والنشر و  ،اإلسكاندراسة يف العمران السكن و عبد احلليم دليمي،  املصدر:

 .181:ص

يف أغلب األحيان على طلب حقيقي ن هلذه الطرق ألهنم ال يعربو  انتقاداتقد وجهت عدة و 
فليس ابلضرورة أن تسكن كل أسرة يف مسكن، كما قد متلك أسرة واحدة أكثر من مسكن  ،للسكن

لتقدير الطلب على  (TOLشغل املسكن ) معدل ألجل ذلك تعتمد وزارة السكن حاليا على مؤشر
 السكن.

 ( لتقدير الطلب على السكنTOLمؤشر معدل شغل املسكن ) اثلثا:
زائر يف اجلوزارة السكن  يعترب هذا املؤشر املقياس املعتمد حاليا من طرفيسمى أيضا مبعدل اإليواء و  

حيسب بقسمة عدد السكان على عدد املساكن هو مقياس بسيط لتحديد الطلب على السكن. و 
يف املسكن  دد األفراديعترب املعدل مقبوال إذا مل يتعدى عالسكنية( على املستوى الوطين. و  )احلضرية

 .املسطر لدى الوزارةهو املعدل أفراد، و  5

نسبة األفراد يف استعمال الغرفة 
 الواحدة

 املعايري

 كثافة السكن ضعيفة 0,9إىل  0,1من 
 عادية 1,1إىل  1من 
 اكتظاظ مقبول 2إىل  1,9من 
 اكتظاظ 3,3إىل  2,3من 
 اكتظاظ غري مقبول 15إىل  3,4من 
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مث إرتفع سنة  6,15قيمة  1966وقد عرف هذا املعدل نسب خمتلفة منذ االستقالل إذ بلغ سنة 
 (1).8,5ليصل إىل حوايل  1987

إذ  1998جند أن معدل شغل املسكن بلغ ذروته سنة  (1.4 )جدول رقم حسب املعطيات السابقةو 
 فرد للمسكن. 5عن املعدل العاملي البالغ  جدا هو بعيدفرد للمسكن، و  8,2ــــقدر ب

 2008عجز املسجل خالل سنة ميكن حساب الوكمثال لطريقة حساب العجز املسجل يف املساكن 
 :إبتباع اخلطوات التالية

 والبالغ 2008ن اإلمجايل يف عام ذلك بقسمة عدد السكااملثايل: و نبحث عن عدد املساكن  -1
 مسكن. 6,972.000(، فنحصل على 5نسمة على املعدل العاملي ) 34.860.000

الذي يقدر و  فعليا بني ما هو متوفريفرتض توفره و  حبساب الفرق بني ما وذلك حتديد العجز:-2
هي قيمة ن و مسك 1.727.653مسكن، فنجد العجز خالل هذه السنة يقدر بـ 5.244.347بـ

 للقضاء عليها.مرتفعة جدا. تطلبت مضاعفة اجلهود 
ابعتماد  2025غاية  إىلميكن تقدير معدل عدد املساكن اليت جيب إجنازها يف املتوسط سنواي و 

 مؤشر متوسط شغل املسكن كما يلي:
 .نسمة 34.860.000إىل2008عدد سكان اجلزائر وصل عام  -
 نسمة. 50.000.000يف اجلزائر يقدر بـ 2025عدد السكان املتوقع عام  -
 .مسكن5.244.347تقدر مبا جمموعه  2008احلضرية السكنية عام  -
، جيب أن يصل عدد املساكن 2025أفراد يف املسكن عام  5 االزدحاملكي يصل معدل  -

 مسكن. 10.000.000يف هذه السنة إىل 
 10.000.000يقدر ابلفرق بني  2025و 2008منه: جيب إجناز عدد من املساكن بني و 

جد عدد املساكن الواجب إجنازها لن مسكن 5.244.347أي 2008ة عدد املساكن سنمسكن و 

                                                             

 .56ص:  مرجع سابق، التحضر والتهيئة العمرانية يف اجلزائر،بشري التجاين،  (1)
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أي مبتوسط . (2008و 2025الفرتة بني )سنة  17مسكن خالل 4.755.653املقدرة بـ و 
 تطلب زايدة طاقات اإلنتاج.يالعدد هذا و  مسكن يف السنة. 280.000

جتديد، فعلى األقل يوجد حوايل  إىل واليت حتتاجرية السكنية، ظجيب أخذ بعني اإلعتبار تقادم احل كما
 (1)اإلفرتاضي.بين قبل اإلستقالل أي جتاوز عمره  مليون مسكن2

 العرض العمومي للسكناملطلب الثاين: 
يعرف العرض العمومي بتلك السلع واخلدمات اليت ال تباع يف السوق إال بتسعرية تقل عن تكلفتها أو 

والتحويالت واإلعفاءات وكل املزااي اليت حيصل عليها الفرد وتلك املنح  متنح بدون أي مقابل مباشر؛
 (2)للمنافسة.بدون أن يطبق عليه نظام السوق احلر وبدون خضوعها الكامل  املؤسسة، أو

 (3)يف اجلزائر فيما يلي: املعروضة تتمثل أنواع السكن اإلجتماعي 

 (:LSL).السكن اإلجتماعي االجياري1

املدعم من طرف الدولة واملوجه للطبقة املتوسطة ودحدودة الدخل ويكون وهو نوع من أنواع السكن 
لديوان الرتقية والتسيري العقاري وهو موجه للكراء وهدفه إجناز املناطق احلضرية، ملكيته اتبعة  عادة يف

أكرب عدد ممكن من السكنات يف أقل وقت وأبقل تكلفة ممكنة، ويتدخل يف متويل هذا النوع من 
ابالتفاق مع اهليئة املسرية  –سابقا  –زينة العمومية والصندوق الوطين للتوفري واالحتياط السكن اخل

 (ويتميز هذا النوع ب:OPGIللسكن اإلجتماعي وهي ديوان الرتقية والتسيري العقاري )

 ختفيض سعر اإلجناز؛ 

 املساحة السكنية تكون دحدودة. 

 
                                                             

 .213ص:  مرجع سابق، جعيل مجال،( 1)
 .98، ص: 2010، اجلزائر، MSDدار ، إقتصاد عمومي، مبادئ ومناهج يف ختصيص املوارد( دحمد الصغري جاري، 2)
 .32، ص: مرجع سابق رفيعة داببش،( 3)
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 السكن اإلجتماعي التطوري:.2

اليت تتحمل  لألسر متوسطة الدخلتعود هذه الصيغة يف األصل إىل إجناز نواة سكنية مبساحة صغرية  
تكاليف إمتام أشغال البناء، إىل جانب احلصول على إعانة مالية تقدمها اجلماعات احمللية، عرفت 

للتمليك من أحد أشكاله السكن املدعم املوجه و  ،1995العملية ابلسكن التطوري الذي ظهر سنة 
 ، متيز بـ:1997الذي ظهر سنة 

 عرض الدولة لألراضي املهيئة أبسعار مدعمة إلستقبال هذه السكنات. -
 إجناز األشغال الكربى للمشروع جماان. -
 األعمال النهائية مع احلصول على إعانة مالية.قيام املستفيد بعملية التوسع و  -
 تم بناء جزء منها فقط(..)ي2م 150ــــــ 100مساحة عقارية صغرية ترتاوح بني  -

وتتكفل إبجناز هذا النوع من السكنات اجلماعات احمللية )البلدية( ويكون يف شكل سكنات فردية 
 غري جاهزة، وهو خمصص لبلوغ امللكية ويهدف هذا النمط اىل: 

 .بناء أكرب عدد ممكن من املساكن أبقل التكاليف املمكنة 

 سكن حسب ما أتيح من إمكانيات.دحاولة القضاء والتقليل من أزمة ال 

  التخفيف على الدولة من دعمها الكامل لقطاع السكن حيث أن الدولة تتكفل ببناء النواة
 مساحة السكن.   1/5( أي حوايل 2م 40-35األولية ومساحتها )

 .)تشجيع املستفيد على املشاركة يف بناء منزله )تطويره حسب رغبته 

يرية السكن والتجهيز العمومي والصندوق الوطين للسكن، غري أن ويتدخل يف تسيريه كل من مد
معظم املستفيدين مل تسمح هلم إمكانياهتم املادية من تكملة بناء املساكن، مما خلق نوع جديد من 

 املساكن الغري الئقة لذا فقد قررت الدولة التخلي عن هذا النوع من السكنات.
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 :(LR)ــــ السكن الريفي3

 تثبيتويهدف لتنمية املناطق الريفية و  الريفي يف إطار سياسة التنمية الريفية،يندرج السكن 
احملليني. ويتمثل يف تشجيع األسر إٌلجناز سكن الئق يف دحيطهم الريفي يف إطار البناء  السكان

ومشاركته يف تنفيذ  لة، يف توفري قطعة أرض تكون ملكهتتمثل مشاركة املستفيد يف هذه احلا.الذايت
 وإجناز األشغال.

 الشروط:ستفادة من إعانة الدولة لبناء سكن ريفي جيب توفر بعض لإل

  كل شخص طبيعي يقيم يف البلدية، أو يزاول نشاط يف الوسط الريفي، ميكن أن يستفيد من دعم
 الريفي؛الدولة للسكن 

 ( مرات الدخل 06إثبات أن دخل الزوجني يقل أو يساوي ست ) األدىن الوطين املضمون
(SNMG؛) 
  ك للدولة أو من دعم الدولة للسكن؛مل يستفيد من قبل من التنازل عن مسكن مملو 
 ال ميتلك ملكية اتمة أي سكن ذو استعمال سكين؛ 
 .ال ميلك أرض للبناء ما عدا إذا كان الغرض منه استيعاب البناء الريفي موضوع املساعدة 
  بـــــــ:يقدر مبلغ اإلعانة 
 1.000.000 متنراست، إليزي، تندوف األغواط، )أدرارابلنسبة لوالايت اجلنوب العشرة  دج ،

 بسكرة، بشار، ورقلة، الوادي وغرداية(،
 700.000 (1).ابلنسبة لباقي الوالايت دج 

 

 
                                                             

 .20/08/8201اتريخ االطالع:  //:www.mhu.gov.dzhttpعلى املوقع: وزارة السكن والعمران واملدينة  (1)

http://www.mhu.gov.dz/
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 :(LPPالعمومي) السكن اإلجتماعي الرتقوي-4

وهو منط وضعته الدولة يف إطار ترقية السكن )خاص، عمومي( يتميز بتوفره لقدر معني من شروط 
الراحة ابملقارنة مع السكن اإلجتماعي اإلجياري، وتقوم إبجنازه مؤسسات عامة أو خاصة حيث يتم 

 (1)بيعه ابلتقسيط أو مباشرة، حيث يتسلم املرقي كامل تكلفته وكذلك قسط من الربح. 

 وموجهة للمواطننيتستفيد من دعم الدولة،  وهو صيغة عليه السكن الرتقوي العمومي، يطلق وأصبح
لالستفادة من و  مرة احلد األدىن لألجر الوطين املضمون 12مرات و 6الذين يرتاوح دخلهم بني 

امتلكوا ملكية اتمة ال هم  أن ميتلكوا أو يكونون قد ال جيب على املرشحني السكن الرتقوي العمومي
 :وال أزواجهم

 ،عقارا ذا استعمال سكين ابستثناء سكن ذو غرفة واحدة 
 ،قطعة أرض صاحلة للبناء 
 .مل يستفيد من مساعدة الدولة القتناء سكن أو للبناء الذايت 

 :(LV)البيع ابإلجيار-5

طريق املرسوم  وميثل هذا النوع من السكن جزءا حديثا من عرض السكن الذي مت أتسيسه عن
، احملدد للشروط وكيفيات الشراء يف إطار بيع 2001أفريل  23املؤرخ يف  105-01التنفيذي 

السكنات املنجزة من األموال العمومية عن طريق أتجريها، وتعترب عملية البيع ابإلجيار طريقة للحصول 
 (2)دة يف إطار عقد مكتوب.على السكن مع اإلختيار املسبق إلمتالكه عند انقضاء مدة اإلجيار احملد

عند ويساهم يف إجنازه كل من الدولة اليت تساهم بتوفري عقود التنازل عن األرض ورخص البناء و 
تعهدا بتسليم  يف إجناز هذه السكنات، والذين الصندوق الوطين للتوفرية عدل و وكال تتكفلإنطالقه 

                                                             

 .05/07/8201اتريخ االطالع:  //:www.cnl.gov.dzhttp -بسكرة  –الصندوق الوطين للسكن  (1)

 03/11/2018اتريخ االطالع:  www.cnl.gov.dzاملوقع:على  (2)

http://www.cnl.gov.dz/
http://www.cnl.gov.dz/
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عجزا عن تنفيذ املشاريع املربجمة مما مسح غري أهنما  السكنات عامني من احلصول على رخصة البناء،
من مثن  %25 املستفيدين دفع يدة منها حىت األجنبية إلجنازه. ويتعني علىبدخول أطراف جد

سنة ويتضمن مثن السكن  20السكن تدرجييا يف أجل عامني، والباقي يدفع يف أجل ال يتعدى 
مثن األرض ومعدالت الفائدة من  %80من سعر األرض مع ختفيض متنحه الدولة يقدر ب  20%

 املطبقة هي:

 1%  3سنواي لشقة ب ( غرفF3) 
 2%  غرف  4سنواي لشقة ب(F4) 

 (1)من سعر الفائدة الباقي. %5.5وتتحمل الدولة حوايل 

سكنات ذو أربعة غرف مبساحة ، و 2م 70تشكل هذا النمط من سكنات ذو ثالث غرف مبساحة يو 
دج  24000خاص الذين يفوق دخلهم موجهة لألش هي صيغة، و %3مع نسبة زايدة ب  2م 85

قد مت تسطري ثالثة برامج أساسية يف سكنات الدخل الوطين األدىن املضمون. و  مرات 6يساوي و 
 البيع ابإلجيار، تتمثل فيما يلي:

  8يف سكن، حيث طبق  20000ــ : يقدر عدد السكنات هلذا الربانمج ب2001برانمج 
د مت احتجاز عدة مواقع يف كل منها، مثال حتصلت اجلزائر على قوالايت من الرتاب الوطين، و 

مواقع...، كما أيخذ هذا الربانمج يف احلسبان  5مواقع، قسنطينة  6موقع، عنابة على  11
 املواطنني للتجهيزات املرافقة للسكن. احتياج

  والية،  24سكن على مستوى  35000: كان يسعى هذا الربانمج إىل إجناز 2002برانمج
كان هدفه األساسي رفع التحدي املتمثل يف إحرتام مهلة و  2002سبتمرب  25وذلك ابتداءا من 

قد قامت يف مرحلة قياسية، و شهر قصد بناء سقف لكل عائلة جزائرية  18ــ اإلجناز احملددة ب
                                                             

)1( M.Mecibah,65 000 logements en location-vente pour une approche méthodique des 
projets, CNEPnews,Alger,2003,P :04 
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من أجل  2002سبتمرب  12 عقد مع الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط يفوزارة السكن إببرام 
سكن موجه لصيغة البيع عن طريق اإلجيار، كما مت وضع شروط  65000متويل عملية إجناز 

قد ابشرت . و 2002ـ-ـ2001لكيفية احليازة على هذه السكنات تطبق على كال الربانجمني 
 65000سكن من أصل  10107لشرحية قدرت بـ  2004املؤسسات يف اإلجناز منذ جوان 

 17املواقع  وقد مشلتشهر من اتريخ اإلجناز،  24على أساس أن توزيعهم سيكون بعد سكن، 
 والية.

  سكن من نوع  230000: عزمت وزارة السكن يف هذا الربانمج على إنشاء 2013برانمج
وحدة سكنية من هذه  150000البيع ابإلجيار عرب الرتاب الوطين، حيث يتضمن هذا الربانمج 

سكن ترقوي مدعم مت حتويله إىل سكنات عدل، حيث  80000حصة  الصيغة، مضاف إليها
مرات الدخل الوطين  6توجه هذه السكنات ألصحاب الدخل املتوسط الذين ال يتجاوز دخلهم 

الذين ال ميكنهم االستفادة من سكن إجتماعي أو سكن و  دج( 108000األدىن املضمون )
 ترقوي.

 :(LSP) السكن اإلجتماعي التسامهي-6

أحد الربامج السكنية املوجهة للتمليك هدفه سد حاجيات الطبقات اإلجتماعية ذات الدخل وهو 
املتوسط واليت ال تستطيع مبفردها أن حتصل على سكن ويركز هذا النوع أساسا على تركيبة مالية 

 مشرتكة بني:

صول وختتلف حسب دخل املستفيد وتسمى اإلعانة من أجل احل اإلعاانت املالية من الدولة:-أ
واحملدد  1994أكتوبر  04املؤرخ يف  308-94على ملكية، وهذا تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 

( يف ميدان الدعم املايل لألسر، ولالستفادة من هذا CNLلقواعد تدخل الصندوق الوطين للسكن )
 الدعم ال بد أن تتوفر يف املرتشح عدة شروط هي:
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 . عدم امتالك عقار خمصص لسكن؛1

 دج شهراي؛ 40 000,00دخل اإلمجايل لألسرة )للزوجني( ال يفوق . ال2

. عدم االستفادة من إعانة الدولة يف جمال السكن )احلصول على سكن إجتماعي أو إعانة يف 3
 ؛إطار السكن التطوري أو قطعة أرض(

اليت سابقا كان الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط هو املؤسسة الوحيدة القروض البنكية: -ب
تدخلت عدة بنوك  1999تساهم يف متويل السكن اإلجتماعي بتقدمي قروض ميسرة، لكن بعد عام 

(، بنك التنمية CPAجتارية أخرى يف تقدمي القروض العقارية منها القرض الشعيب اجلزائري)
 (.  BNA(، البنك الوطين اجلزائري)BDLاحمللية)

من قيمة السكن تقدم مسبقا، وينتج عن  %20واليت تقدر ب املسامهة الفردية للمستفيد: -ج
هذا النوع من السكن السرعة يف اإلجناز وكذلك تستطيع الدولة متويل عدد أكرب من املشاريع يف نفس 

 الوقت.

 استبداهلا ابلسكن الرتقوي املدعم.ـغة و مت توقيف هذه الصي 2010يف سنة و 

  :(LPA)الرتقوي املدعم السكن-7

االجتماعي من طرف السلطات العمومية لتعويض السكن  2010استحدثت هذه الصيغة سنة 
االجتماعي كتسي هذا السكن الطابع الرتقوي و ي كبري من املواطنني.عدد  قبال عرف إ قدو  التسامهي

ابدروا به حلساهبم اخلاص أو حلساب  لطابع الرتقوي ألن مرقيني عقارينفهو يكتسي ا يف آن واحد.
تماعي ألنه يكتسي الطابع اإلجو  البناء.اط خمتلفة طبقا لقواعد التعمري و حسب أمن عمومية هيئات

الدعم إىل زايدة اليسر  يرمي هذا أو غري مباشرة. يستفيد من دعم الدولة يف شكل إعاانت مباشرة
اللجوء إىل  و/أو املؤسسات املالية يف حالة يازة سكن لدى املرقيني العقارينيللمرشحني حل املايل
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املكتتبني لسكن من هذه  حلايف شكل إعاانت غري مباشرة لص متنح الدولة مزااي .القرض العقاري
 ويتعلق األمر بـ: الصيغة

قرار وزاري ( الزمة إلجناز برامج سكن اجتماعي % من قيمة أراضي الدولة اليت تعد 80ختفيض ـــــ 
 .)2003أفريل  05مشرتك مؤرخ يف 

 املطبقتان على األرابح IBSالشركات وعلى أرابح   IRGالضريبة على الدخل اإلمجايل إعفاء منـــــ 
مساحة من حيث كلفة البيع و  التنظيميةإجناز برامج السكن اليت تستويف الشروط  عن نشاطاتالناجتة 
 .(2006أفريل  08قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  ( السكن

 .التسجيل ورسم الشهردفع حقوق  إعفاء من الضريبة علىــــ 

اإلعاانت اليت متنحها الدولة، ختصص صيغة العروض هاته لألسر مقابل الدعم و  شروط األهلية:
جيارية ماعية إاملدعوة ابألسر ذات الدخل املتوسط اليت ليس إبمكاهنا االستفادة من سكنات اجت

يسمح هلا يف نفس الوقت بتجنيد املبالغ الالزمة لتغطية نفقات  والذي البسبب دخلها املتوسط 
 احليازة على سكن ترقوي ذو طابع جتاري، مبا يف ذلك من خالل القرض البنكي.

وقد مت تعريفه يف اجلريدة الرمسية على أنه: سكن جديد ينجزه مرق عقاري معتمد، مجاعي أو فردي 
صول على املساعدة املباشرة اليت متنح يف إطار أحكام يف شكل جممع، موجه للطالبني املؤهلني للح

 هذا املرسوم.

كما   اهلضاب العلياوال ميكن إجناز السكن الفردي يف شكل جممع إال يف مناطق بوالايت اجلنوب و 
هي دحددة من الوزير املكلف ابلسكن. خيضع إجناز السكن الرتقوي املدعم خلصائص تقنية حتدد 

 ملكلف ابلسكن.مبوجب قرار من الوزير ا



 عوامل ارتفاع تكلفة السكن االجتماعي يف اجلزائر وسبل التحكم فيها                                      الفصل الرابع                          

 

157 
 

كما حتدد الشروط والكيفيات املالية وكذا آليات متويل إجناز السكن الرتقوي املدعم مبوجب قرار 
 (1)مشرتك بني وزير املالية والوزير املكلف ابلسكن.

 الرمسية ينصالذي نشر يف العدد األخري من اجلريدة  06-18وحسب املادة الثالثة من املرسوم رقم 
مستوايت املساعدة املباشرة املمنوحة من الدولة ابالستناد إىل مداخيل الطالبني ابلنسبة على: حتدد 

مرات األجر الوطين (4دج إذا كان الدخل أقل من أربع ) 700.000للسكن الرتقوي املدعم ب 
أضعاف احلد  عندما يكون الدخل أكثر من أربعةدج 400.000واألدىن املضمون أو يساويها.

أضعاف احلد األدىن الوطين لألجر  املضمون لألجر واقل من او يساوي ستة األدىن الوطين
 (2).ودخل الزوجقدم الطلب يتكون الدخل من دخل م املضمون،

 السكن يف اجلزائر الثالث: حتليل وضعية سوق املطلب
املعروضة من مومية يف إطار تعريف النظام الدويل للحساابت الوطنية، حتتوي السلع واخلدمات الع    

% من تكلفة إنتاجها، حيث حتقق تغطية 50تلك املنتجات اليت ال تغطي مبيعاهتا  طرف الدولة،
كما جيب إضافة اخلدمات اجملانية والتحويالت املالية والعينية  الباقي منها بفضل املساعدات العمومية.
 القصرية والبعيدة املدى. ومن املؤسسات يف إطار السياسات املخصصة لبعض املستفيدين من اجملتمع

  الالسوقي. نظامالوتدخل يف بصفة عامة خترج مثل هذه املبادالت من نطاق السوق احلر 

األعوان الذين يتصرفون يف هذا النظام هم كثريون مبختلف املستوايت من السلطة العمومية  أما
املخصصة للضمان االجتماعي اإلدارات املركزية واإلدارات احمللية واإلدارات العمومية  التنفيذية:

 والدواوين واملؤسسات العمومية.

                                                             

 .19/06/2018ريخ االطالع: ات www.mhu.gov.dz ://httpعلى املوقع: وزارة السكن والعمران واملدينة  (1)

الصادرة بتاريخ  ،2، جريدة الرمسية، العدد احملدد ملستوايت املساعدة املباشرة املمنوحة من الدولة القتناء سكن، 06-18( املرسوم التنفيذي، رقم 2)
 .8، ص 2018فيفري  6

http://www.mhu.gov.dzhttp/
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به نظام احلساابت الوطنية ال يعطي الفكرة الكافية عن طبيعة السلع  أتىالتعريف الذي  إن 
وظروف استالمها  إنشائهاواليت تتطلب حتليل مربرات  من الناحية االقتصادية، العمومية واخلدمات

السوقية اخلالصة ما يسمى ابلسلع الجنده يفرق ينب و  العمومية.املرافق و  األفرادومتويلها من طرف 
غري  السوقيةيوجد ما يسمى ابلسلع ال، و انيةابجملويصفها  أحدتلك اليت ال يستثىن من استهالكها  أي

لالستفادة من خدماهتا مثل االشرتاك يف الضمان  إقصاء وسيلة تلك اليت تطبق عليها اخلالصة
 (1)االجتماعي.

يعترب من بني السلع  يف نظام احلساابت الوطنية من هذا املنطلق جند أن السكن اإلجتماعيو 
عليه فهو ال خيضع لنظام إقتصاد و  املتوسطة الدخل،للفئة احملرومة و الالسوقية غري اخلالصة كونه موجه 

 تطلبات التنمية.السوق بل للسياسة العامة للدولة أو مل

 2014ـــ  2002خالل الفرتة  أوال: تطور اإلنفاق العمومي

املرافق لعامة املتعلقة ابلبىن التحتية و يظهر تدخل الدولة من خالل دعم اخلزينة العمومية لإلستثمارات ا
خالل اإلنفاق العمومي للدولة اجلزائرية هلذه  وذلك مناملساعدة على دفع عجلة النمو ابجلزائر، 

 الفرتة.
للجزائر خالل مرحلة سياسة دعم  والنفقات العامةتبني األرقام اإلحصائية التالية تطور اإليرادات 

 يفسر ضخ املوارد املالية يف االقتصاد اجلزائري. وهو ما تمعدالت النمو خارج قطاع احملروقا
 
 
 
 
 

                                                             

 .99ص: مرجع سابق،( دحمد الصغري جاري، 1)
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 2014ـــ  2002اجلزائر خالل  والنفقات يف: تطور اإليرادات 3.4جدول رقم 
 مليار دج الوحدة

 2008 2007 2006 2004 2003 2002 السنة
 2478.3 3143.4 2543.3 750.4 1752.7 1550.7 النفقات
 2507.8 1900 1835.4 996.6 1517.7 1776.7 االيرادات

  2014 2013 2012 2010 2009 السنة
 7656.2 6092.1 7058.2 4459.9 2528.3 النفقات
 4218.2 3878.7 3804 3074.6 2788.9 االيرادات

 .12/01/2018اتريخ االطالع: www.mf.gov.dzعلى املوقع:  وزارة املالية املصدر:
 

 ما يالحظ على اجلدول هو األمهية النسبية لقيمة النفقات العمومية مقارنة مع اإليرادات ما يثبت 
يف قيمة هذه  املستمر مساعي الدولة للنهوض مبشاريع البىن التحتية، كما ميكن مالحظة التطور

سنة  هلا. ويفعرفت تراجع مقارنة مع السنوات السابقة  أين 2008و 2004ابستثناء سنيت النفقات 
دج مليار  4218.2قدرة بــ قد جتاوزت اإليرادات اململيار دج و  7656.2ما يعادل بلغت  2014

 .سنةيف هذه ال

غطية العجز من هذه النفقات هلدف ت قد أخذت املشاريع السكنية يف السنوات األخرية نصيب وافرا  و 
املقارنة بني تطور  لتحليل وضعية سوق السكن يف اجلزائر سوف نعتمد علىاملسجل يف الطلبات، و 

ت اخلاصة من العرض سوف هنمل عنصر البناءاعدد السكان وبني اإلجنازات احملققة كل سنة، و 
ابلسكن االجتماعي من جهة أخرى. إلهتمامنا فر اإلحصاءات اخلاصة به من جهة و السكين لعدم تو 

 عرض املؤسسات املتدخلة يف سوق السكن ابجلزائر. قبل ذلك سنتطرق أوال إىلو 
 
 
 

http://www.mf.gov.dz/
http://www.mf.gov.dz/
http://www.mf.gov.dz/
http://www.mf.gov.dz/
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 خلة يف سوق السكن يف اجلزائراملؤسسات املتداثنيا: 

 واهليئات يف سوق السكن، خبلق منظومة متكاملة من املؤسساتمسحت سياسة السكن يف اجلزائر 
ونظرا لتشابك مهام وأدوار هذه اهليئات وإختالف أمهيتها، سوف نكتفي بذكر أهم املؤسسات 
املسامهة يف تسيري ومتويل السكن اإلجتماعي، وهي املؤسسات اليت هلا األثر األكرب على إجناز براجمه، 

 وميكن حصرها فيما يلي:

 أهم اهليئات املسامهة يف التسيري /1

هناك العيد من اهليئات املسامهة يف تسيري وترقية السكن اإلجتماعي يف اجلزائر، وهي تتكون أساسا 
من عدة مديرايت اتبعة لوزارة السكن منها مديرية البحث والبناء ومديرية اهلندسة والتعمري، ومديرية 

مديرية اإلدارة العامة ومديرية التخطيط والتعاون، كذلك توجد  املوارد البشرية والتنظيم، ابإلضافة اىل
مديرية برامج السكن والرتقية العقارية ومديرية التسيري العقاري ورغم إختالف مهام كل مديرية عن 
األخرى إال أهنا تشرتك يف هدف أساسي هو ترقية كل األعمال املتعلقة ابلسكن ابإلضافة إىل ما 

 غاية األمهية نذكرها على التوايل:سبق توجد هيئتني يف 

 ( OPGIديوان الرتقية والتسيري العقاري ) ــــ 1ــ 1

دواوين الرتقية والتسيري العقاري مؤسسات عمومية تتحلى ابلشخصية املعنوية واإلستقاللية املالية، 
ميكن هلا وتتميز ابلطابع التجاري يف تعامالهتا مع اآلخرين فهي ختضع لقواعد القانون التجاري، و 

( يف إطار OPGIممارسة نشاطها على كامل الرتاب الوطين، وتتكفل ديوان الرتقية والتسيري العقاري )
تنفيذ السياسة اإلجتماعية للدولة برتقية اخلدمة العمومية يف ميدان السكن ال سيما لصاحل الطبقات 

 (1)ة مبا يلي:اإلجتماعية األكثر حرماان، وعالوة على ذلك فإهنا تتكفل بصورة إضافي

                                                             

20/05/2017اتريخ االطالع: .www.Habitat algeriene.dz :1( على املوقع( 
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* الرتقية العقارية: وجيمع نشاط الرتقية العقارية جمموعة األفراد املشاركني يف إجناز أو جتديد السلع 
العقارية املوجهة للبيع، اإلجيار، أو إلشباع احلاجات اخلاصة، كما نعترب كل األشخاص الطبيعيني أو 

بة جتار إبستثناء الذين ميارسوهنا املعنويني الذين ينشطون يف الرتقية العقارية مرقني عقاريني، وهم مبثا
 (1)لفائدهتم الشخصية. 

 *عملية التحكم يف املشاريع املمنوحة ألي متعامل آخر.

* أعمال اخلدمات من أجل ضمان الصيانة، احملافظة، إعادة التهيئة وجتديد األمالك العقارية وهتيئة 
 األرضيات.

 أما يف ميدان التسيري العقاري فهي مكلفة ب:  

   اء و/أو التنازل عن السكنات واحملالت ذات اإلستعمال املهين، التجاري، احلريف. كر 

 .حتصيل اإلجيار والتكاليف اإلجيارية وكذا انتج التنازل عن األمالك 

 ( AADLالوكالة الوطنية لتحسني السكن وتطويره ) ــــ2ــــ 1

وذلك يف شكل  1991ماي  12املؤرخ يف  148-91عن طريق املرسوم رقم:  1991أنشأت عام 
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري حتت وصاية وزارة السكن والعمران، وهي تقوم بضمان 

 (2)مهمة ذات مصلحة عمومية وتتحلى ابلشخصية املعنوية واإلستقاللية املالية.

 وعلى املستوى الوطين هتدف الوكالة اىل: 

 ترقية وتنمية السوق العقارية.-1

                                                             

)1  ( Doudikennouche ,Les banques et les finances de l’immobilisation,CNEPnews , Alger, 
2003,P :09. 

 .  , P:10Ibid (2) 
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 ع وتنشيط األعمال التالية:ودف أتطري-2

.إمتصاص السكن غري الصحي 

 .جتديد وترميم األنسجة العمرانية القدمية 

 .الرتميم احلضري 

 .إنشاء مدن جديدة 

 .حتضري ونشر املعلومات على أوسع نطاق على املتعاملني يف السوق العقارية 

 العقارية املوجهة لسكنات.ويتلخص نشاط الوكالة أساسا يف أتطري وترقية العمليات 

 /أهم اهليئات املسامهة يف التمويل2

 يف اجلزائر هناك العديد من املؤسسات اليت تساهم يف متويل السكن اإلجتماعي وتتمثل يف:

 اخلزينة العمومية -2-1

إعتمدت الدولة بصفة أساسية على اخلزينة العمومية يف متويل السكن اإلجتماعي، فهي مؤسسة إدارية 
ن إقتصادي، وهي موجودة يف اجلزائر بوضعية خاصة حيث أن هلا وظيفة الوصية على النشاط وعو 

املايل وتنسيق اإلتفاقيات اإلقتصادية فتتدخل بواسطة اإلقراض، الضماانت، املشاركة، وأتخذ قروض 
ا اخلزينة العمومية شكل قروض التجهيزات على املدى البعيد، وتسدد للمؤسسات العمومية مستحقاهت

يف إطار اإلستثمارات املخططة، كما تتحمل إما كليا أو جزئيا خطر عدم التسديد للقروض، فهي 
تقوم بدور بنك األعمال أين متلك كل جزء من رأس مال العديد من املؤسسات العامة والشركات 

ط املختلطة وتعمل أيضا على تعبئة القروض اخلارجية ألجل ضمان تغطية مصروفات اإلستثمار املخط
للقطاع العام، وتضع سندات بدرجات خمتلفة ألجل حتريك مصادر اإلدخار احملتفظ هبا من طرف 

للوديعة من  %5املؤسسات العامة واملنظمات، وقد فرضت سابقا اإلكتتاب يف سنداهتا ألكثر من 
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أما حاليا فيعترب الصندوق الوطين  (1)1991ودائع البنوك األولية، وقد ألغي اإلكتتاب اإلجباري عام 
أداة الدولة يف متويل السكن اإلجتماعي )اإلعاانت،  1991( الذي أنشأ عام CNLللسكن)

 .املسامهات...( 

 البنوك التجارية -2-2

حول متويل السكن االجتماعي من اخلزينة إىل الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط  1990يف سنة 
نظرا لعجز اخلزينة الذي بدأ يتفاقم حيث أصبحت غري قادرة على جتديد ديوهنا، ويف  % 100بنسبة 
فتح اجملال لتدخل البنوك العمومية يف متويل السكن االجتماعي، منها القرض الشعيب  1998جوان 

يف تقدمي القروض، أما بنك التنمية احمللية فقد دخل اجملال يف عام  1999اجلزائري انطلق يف عام 
بنك ابإلضافة إىل –، وقد كاان أول شريكني جديدين للصندوق الوطين للتوفري واالحتياط 2000

لتمويل السكن  BNP PARIBASوكل من بنك الربكة   وحاليا إنظم البنك الوطين اجلزائري.
 ابجلزائر.

 CNEP_BANQUE-بنك–الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط ــــ 3ــــ  2

ويهدف أساسا لضمان  1964أوت  10يف  (CNEPللتوفري واإلحتياط)أنشأ الصندوق الوطين 
وبصورة اتمة كل اآلليات اليت متس جتميع املدخرات الصغرية، وتوزيع القروض للبناء وذلك إما لألفراد 
أو اجلماعات احمللية ولتمويل بعض العمليات للصاحل الوطين، وابملوازاة مع املهام األولية للصندوق 

لوزارة املالية واليت منحت للصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط متويل  1971فيفري  19هناك قرار

                                                             

)1(Ammour BENHALIMA, Le système bancaire Algérien ,Edition Dahlab, 
Alger,sansdate,P,P : 46-48. 
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ذلك ابإلعتماد على موارده التوفريية، غري أنه عاىن من مجع  (1)خمتلف برامج السكن اإلجتماعي،
 (2)موارد التوفري الالزمة يف ظل احمليط التضخمي الذي شهدته اجلزائر. ووقف أمام اإلنعكاس التايل:

  من جهة الدخل املتوسط لطبقات اجملتمع ذو املداخيل املتوسطة يتقلص، وهم الزابئن املفضلني
 لدى الصندوق.

 .من جهة أخرى جيب أن يرفع الصندوق جتميع التوفري الشعيب 

هذا ما أدى إىل تغيري القانون األساسي للصندوق وأصبح إلزاميا عليه التحول إىل بنك جتاري، وذلك 
البنك العاملي لإلنشاء والتعمري يف إطار إعادة هيكلة القطاع الوطين املايل. إن حتول حتت شرط 

الصندوق الوطين يف إطار ترتيبات قانون النقد والقرض، هدفه تبديل عالقات الصندوق وفق 
 اإلصالحات اجلارية مع:

 .ديوان الرتقية والتسيري العقاري واخلزينة العمومية 

 ات الرتقوية.مع املوفرين والسكن 

 .مع النظام الداخلي للصندوق 

مت حتول الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط اىل بنك جتاري ميارس كل  1997وابلفعل ففي عام 
النشاطات اليت تتكفل هبا البنوك التجارية األخرى، دون أن يتنازل عن دوره البارز يف متويل السكن 

-بنك-يسمى ابلصندوق الوطين للتوفري واإلحتياطعن طريق القروض العقارية، وأصبح بذلك 
CNEP-Banque))(3) 

                                                             

58.-P,P: 57 ,Op.citAmmour BENHALIMA,(1) 
)2(Abdelkarim NAAS et autres,L’entreprise et la banque , Office des publications 
universitaires, Alger, 1994,P :170. 
)3(La lettre de la CNEP,1990,P :11. 
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 (SRH. شركة إعادة التمويل الرهين )3

مليار دج وهي ختضع للقانون اخلاص  3.290وهي شركة ذات أسهم أنشأت برأس مال إبتدائي 
ولقانون النقد والقرض، واملسامهون الرئيسيون فيها هم: اخلزينة العمومية، البنوك، شركات التأمني، 

م 1998ولقد مت إعتمادها كمؤسسة مالية من طرف بنك اجلزائر يف السداسي األول من سنة 
ت هلا صالحية إعادة متويل حافظات القروض العقارية املقدمة من قبل البنوك التجارية، ومن وأعطي

 مهامها الرئيسية نذكر: 

 .تطوير الوساطة املالية املوجهة لتمويل السكن وهذا من أجل ختفيف العبء على ميزانية الدولة 

 .املسامهة يف تطوير السوق املالية بصفة عامة والسوق العقارية بصفة خاصة 

 أما من حيث أهدافها الرئيسية فهي:

 .ترقية نظام متويل السكن على املدى املتوسط والطويل 

 .تشجيع املنافسة بني البنوك واملؤسسات املالية ملنح القروض السكنية 

  داد الفوائد واملبالغ األصلية للقروض املمنوحة.متديد اإلستحقاقات املتعلقة إبسرت 

تقوم إبعادة متويل القروض السكنية املمنوحة  (SRH)وعليه فإن شركة إعادة التمويل الرهين
من أجل شراء سكن أو إعادة ترميم  %100للمواطنني من طرف البنوك واملؤسسات املالية بنسبة 

 (1)وتوسيعه.سكن قدمي 

 

 

                                                             

 .3-2 :، ص، ص2003دليل خاص بشركة إعادة التمويل الرهين،  (1)



 عوامل ارتفاع تكلفة السكن االجتماعي يف اجلزائر وسبل التحكم فيها                                      الفصل الرابع                          

 

166 
 

 (SGCIالعقاري ). شركة ضمان القرض 4

ة من طرف مليار دج هذه الشركة موجهة لضمان القروض العقارية املقدم 1.050أنشأت برأس مال 
هذه املنظمة تكمن يف إمتصاص اخلطر املتعلق بتوزيع هذه القروض والتقليص  البنوك لألفراد، وأمهية

 اجلزئي إلحتياطات البنوك حملاولة تنظيم إحتياطاهتا.

 (FGCMللكفالة املتعلقة بنشاط الرتقية العقارية ). صندوق الضمان 5

يهدف هذا الصندوق لضمان تسديدات التسبيق على الطلب احملصلة من طرف املرقني العقاريني 
 لزابئنهم حسب عقد بيع على املخطط، وتتمثل هذه الكفاالت يف:

 ابتداءايوم  35من املبلغ الكلي للمناقصة، تقدم يف أجل ال يتعدى  %1تقدر ب  كفالة املناقصة:
 من اتريخ اإلشهار ابإلستفادة وتسرتجع يف اتريخ إمضاء الصفقة.

 أشهر. 3من مبلغ الصفقة، وقد تلغى إذا كانت الصفقة ال تتجاوز %5قدرها  كفالة حسن التنفيذ:

ن مبلغ الصفقة وإسرتجاعها يكون بعد م %5تفرض عند التسليم املؤقت، تقدر ب  كفالة ضمان:
 شهر من اإلستالم النهائي للمشروع وإستخدام هذا الصندوق يسمح:

 .مسامهة األفراد يف متويل مساكنهم 

 .تقليص مشاركة البنوك يف التمويل 

 (1)التمويل.ومن مث تقليص تكلفة السكن حبياد جزئي لنفقات 

 

 

                                                             

)1(Doudi kennouche ,Op.cit,P :10. 
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 اثلثا: حتليل وضعية السوق ابجلزائر
تطورات هامة يف السياسة السكنية من خالل اإلصالحات املتبعة، سواء من شهدت السنوات األخرية

كان هلما   خاصة جانب تنويع العروض السكنية أو من جانب رفع قيمة املساعدات، هذين اإلجرائني
 سوف نتعرض إىل ولتتبع ذلكيف الطلب على السكن،  يف تقليص العجز املسجل سنواياألثر البالغ 

 السوق السكين عرب عدة مراحل مت حتديدها تبعا خلصائص كل مرحلة:

 1994إىل غاية  1990املرحلة األوىل: من 

 اضطرها والذيمتيزت هذه املرحلة بعجز اخلزينة العمومية عن تلبية الطلبات املتزايدة عن السكن 
خالل الفرتة من خالل ميكن مالحظة العجز املسجل ه لصاحل الصندوق الوطين للسكن، و للتخلي عن

 اجلدول التايل:

 (1994-1990: العرض والطلب السكين )4.4جدول رقم

 مستوى العجز عدد الوحدات السكنية عدد العائالت  السنة
1990 3500.597 3283000 217597 
1991 3605.615 3345000 260615 
1992 3713.783 3437000 276783 
1993 3825.197 3517000 308197 
1994 3939.935 3588566 351387 
 62:ص، 2007،اجلزائر ،ليجاند ،إسرتاتيجية متويل السكن يف اجلزائر ،بلطاس بد القادرع املصدر:

نالحظ من اجلدول النمو البطيء لعدد الوحدات السكنية مقارنة مع منو عدد العائالت، مما فاقم 
 مسكن. 351387قيمة  1994سنة  والذي وصلالعجز املسجل 

قد وحدة سكنية، و  90000بـ  1994-1990حجم الطلب على السكن خالل الفرتة وقدر 
اليت تسببت أيضا وارد املالية للخزينة العمومية و غري أن ضعف امل ت الدولة كل جهودها لتغطيته،وضع
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جز، الع تفاقمطل يف إجناز املشاريع املربجمة و اليد العاملة يف البناء، مما إجنر عنه تعمن يف تسريح آالف 
وأمام ضعف املوارد املالية  فقط. سكنية اجتماعية وحدة 23000مت تسجيل إنتاج سكين قدر بــ  إذ

سكنات ال إىل الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط الذي تكفل إبجناز مت اللجوء العمومية،للخزينة 
من خالل استغالل مدخراته اليت بلغت آنذاك  1992الدولة ابتداء من سنة  جتماعية لصاحلاال

عن  والذي واجه بدوره عدة صعوابت انجتة نصفها كان يف شكل سندات اخلزينة ،دج مليار113
سنة %  27.7إضافة إىل ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إىل االدخاراخنفاض مستوايت 

1991. 

 قد تنوعت العروض السكنية خالل الفرتة كما يلي:و 

 1994-1990: االحصائيات املتعلقة ابملشاريع السكنية خالل الفرتة 5.4رقماجلدول 

السكن  السنوات
 االجتماعي

السكن  %
االجتماعي 

 اآلخر

السكن  %
 الرتقوي

السكن  %
 الريفي

 اجملموع %

1990 18955 48 1757 4 6293 16 12230 31 39235 
1991 11893 47 808 3 6566 26 5530 22 24797 
1992 23105 46 854 2 12212 24 13738 27 49909 
1993 15761 37 1452 3 16845 39 8516 20 52574 
1994 17268 21 2920 3 17397 21 43999 53 81584 
 238099 35 84013 24 59313 3 7791 36 86982 اجملموع
 .02/03/6201اتريخ االطالع:  //:www.mhu.gov.dzhttp: املوقععلى  والعمران،وزارة السكن  :املصدر

 املشاريع املربجمة من خالل الشكل املوايل: نوع منوميكن معرفة نسبة كل 

 

 

http://www.mhu.gov.dz/
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 1994-1990االحصائيات املتعلقة ابملشاريع السكنية خالل الفرتة  :2.4 شكل رقم    

 

 مت االعتماد على معطيات اجلدول السابق. املصدر:

ميكن أن نالحظ أبن الدولة يف هذه الفرتة كانت تركز على السكن والشكل من خالل اجلدول 
هو ما يستهلك مبالغ طائلة كونه العرض السكين و من  % 36 حوايل اإلجتماعي )اإلجياري( إذ مثل

 % 35رتبة الثانية بنسبة من اخلزينة العمومية، مث أييت السكن الريفي يف امل % 100ممول بنسبة 
 القضاء على اهلجرة الريفية.ساعي الدولة لتثبيت سكان الريف و ذلك ضمن مو تقريبا 

 .2000-1995املرحلة الثانية 

بدخول البنوك التجارية جمال متويل السكن االجتماعي إىل جانب الصندوق  املرحلة هذه متيزت
كما مت عرض صيغة   ،1998 ذلك سنةواالحتياط والذي أصبح يعد بنك اإلسكان و الوطين للتوفري 

سي منها مسامهة املستفيد جديدة للسكن اإلجتماعي متثلت يف السكن التسامهي، كان اهلدف األسا
كذا حتسني العرض العمومي للسكن من انحية لتايل تقليص العبء على اخلزينة و يف تكلفة املسكن واب

 خالل هذه الفرتة نعرض اجلدول التايل: على تطور مستوى العجز هبدف التعرفو  النوعية.
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 (1998-1995: حجم العجز السكين )6.4 اجلدول رقم

 العجز عدد الوحدات السكنية عدد العائالت  السنوات
1995 4058.151 3.840.514 217.637 
1996 4.179.896 3.662.983 516.913 
1997 4.305.293 3.685.849 619.494 
1998 4.434.452 3.682.132 752.320 

 .62: ص، 2007، اجلزائر ،ليجاند ،إسرتاتيجية متويل السكن يف اجلزائر ،بلطاس بد القادرعاملصدر: 

وحدة سكنية سنة  752320إىل  ارتفعالذي و جلدول هو إستمرار تفاقم العجز، ما يالحظ من ا
مما يدل على عدم فعالية  هو رقم خميف مقارنة ابلعجز املسجل يف السنوات السابقة.و  1998

 االصالحات أو أتخر يف نتائجها.

 قد تنوعت العروض السكنية خالل الفرتة كما يلي:و  

 (2000-1995: حجم العرض السكين خالل الفرتة )7.4جدول رقم 

السكن  السنوات
 االجتماعي

السكن  %
االجتماعي 

 اآلخر

السكن  %
 التسامهي

السكن  %
 الرتقوي

السكن  %
 الريفي

 اجملموع %

1995 42208 32 5896 4 9060 6 26271 19 48087 36 131522 
1996 39819 35 3127 2 21092 18 15724 14 32523 28 112285 
1997 46513 41 3892 3 18482 16 15959 14 26751 23 111597 
1998 51588 42 4176 3 22366 18 9299 7 33946 27 121375 
1999 41984 33 3181 2 32445 26 7389 5 39209 31 124208 
2000 60484 46 1999 2 23535 18 9561 7 34493 26 130072 
 731259 29 215009 12 84203 17 127180 3 22271 39 282596 اجملموع

 18/02/2013اتريخ االطالع: //:www.mhu.gov.dzhttpعلى املوقع:  وزارة السكن والعمران، املصدر:

http://www.mhu.gov.dz/
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 كما ميكن تتبع نسبة كل نوع من املساكن االجتماعية من املشاريع من خالل الشكل التايل:

 (2000-1995حجم العرض السكين خالل الفرتة ) :3.4 شكل رقم

 
 .مت االعتماد على معطيات اجلدول السابق املصدر:    

الذي قدرت نسبة املعروض منه بـ هو بقاء أولوية السكن اإلجياري و والشكل ما يالحظ من اجلدول 
يف الفرتة  %35بعدما كانت متثل  %29يف حني تناقصت نسبة السكن الريفي إىل  .36%

 .%17الذي حظي بـ يف السكن التسامهي و ديد املتمثل السابقة، وذلك حلساب العرض اجل

 (2017-2001خمططات اإلنعاش االقتصادي )مرحلة 

مستوايت اإلنفاق  ويظهر ذلك من خالل السكن،متيزت هذه املرحلة ابهتمام الدولة الكبري بقطاع 
مليار  إىل مثانية عشر2004سنة دج  ماليري حيث نالحظ ارتفاعها من أربعة القطاع،احلكومي على 

 .اإلنعاش االقتصادي لسياسة السكنية تبعا لربامجوفيما يلي عرض ملراحل ا2012. سنةدج 
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 (2004-2001) حصيلة-1

قد مت ماعي متثلت يف البيع ابإلجيار، و متيزت هذه الفرتة بظهور صيغة جديدة للسكن اإلجت
عن طريق على الدولة، إذ يتكفل املستفيد من سداد قيمتها املايل للتقليل من العبء  استحداثها

سنوات اإلجيار بعد خصم قيمة اإلعاانت املقدمة من طرف الدولة، كما شرعت الدولة يف التنازل 
رفعت قيمة اإلعانة املقدمة للسكن الريفي رية لصاح أصحاهبا بشروط دحددة، و على السكنات اإلجيا

 دج. 500000إىل 

 لى حجم السكنات املنجزة يف خمتلف الصيغ نعرض اجلدول التايل:وهبدف التعرف ع

 (2004-2001: حصيلة املنجزات السكنية )8.4 جدول رقم

  السكنات احلضرية السنوات
البيع عن طريق  السكنات الرتقوية السكنات التسامهية السكنات االجتماعية السكنات الريفية

 اإلجيار
يف طور  

 االجناز
 

 املنجزة
طور يف 

 االجناز
 

 املنجزة
يف طور 
 االجناز

 
 املنجزة

يف طور 
 االجناز

 
 املنجزة

يف طور 
 االجناز

 
 املنجزة

2001 64355 48941 24680 17099 1610 5989 20000 0 26989 29933 
2002 36984 54310 22774 19048 5199 8634 35000 0 10941 22283 
2004 / 24668 / 17285 / 9292 / 5885 / 24045 

 .6، ص:2003، اجلزائر ،للسكن الوطين الصندوق إحصائياتللسكن،  الوطين الصندوق املصدر:

مازال يستحوذ على إهتمام الدولة من خالل تصدره اإلنتاج أن السكن اإلجياري نالحظ من اجلدول 
لعل السبب ي أخذ مكانته من العرض العمومي و من مث السكن التسامهي الذسكن الريفي، و مث يليه ال

دج بعدما  700000هو إرتفاع قيمة اإلعانة املالية اليت تقدمها الدولة هلذه السكنات إذ وصلت إىل 
يف املؤخرة لعزوف املواطنني عليه  الرتقويبينما يبقى السكن  دج. 500000كانت ال تتعدى 

 بسبب إرتفاع أسعاره. 
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 (2009-2005)حصيلة-2

وحدة سكنية إضافة  قامت الدولة يف إطار الربانمج التكميلي لدعم النشاط االقتصادي، بربجمة مليون
 :إىل تسطري جمموعة من األهداف يف جمال السكن أمهها

 .البناء مع مراعاة أخطار الزالزل وختفيض أسعار املساكنتطوير تقنيات -

 حتسني سياسة تسيري وتسويق املساكن من خالل مؤسسات الرتقية العقارية الكربى.-

 وضع منهجية تدرجيية للقضاء التدرجيي على البناءات اهلشة.-

ع إجراء بعض مLPAوتعويضها بصيغة الرتقوي املدعم  LSP سكن التسامهياستبعاد صيغة الــــــ 
 .منط تسيري وإدارة هذا النوع من املشاريع السكنية التغيريات يف

 يف خمتلف الصيغ السكنية. تطور السكنات املنجزةيبني اجلدول املوايل و 

 (2009-2005: حصيلة املنجزات السكنية )9.4 جدول رقم

 2009 2008 2007 2006 2005 أنواع السكنات
 55550 57657 44079 43527 25834 السكن العمومي االجياري

 37123 37145 19325 23801 15787 السكن التسامهي
 91492 104968 88389 76287 42907 السكن الريفي
 9043 1827 8491 7128 12350 البيع ابإلجيار

 5644 4070 5028 8419 8027 مساكن ترقوية
السياسات العمومية للسكن يف اجلزائر خالل الفرتة دراسة حتليلية لتطور سوق السكن يف ظل  ابتسام طوابل، املصدر:
 .320، ص: 2016، 02، العدد 2قسنطينة مهري احلميد جملة دراسات اقتصادية، جامعة عبد، 1990-2014

 وميكن تتبع نسبة كل نوع من املشاريع من خالل الشكل التايل:
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 (2009-2005) السكنية: حصيلة املنجزات 4.4 شكل رقم                             

 

 .مت االعتماد على معطيات اجلدول السابق املصدر:    

هو بقاء ترتيب أنواع املساكن املسلمة كما الفرتات السابقة فقط  والشكل ما يالحظ من اجلدول   
اليت بدأت أتخذ مكاهنا يف السوق. كما نالحظ ات البيع ابإلجيار حيز االجناز و نالحظ دخول سكن

الريفي إىل غاية و  االجياري،املتعلقة بصيغ االجتماعي اإلرتفاع النسيب يف حصيلة السكنات املسلمة 
نظرا ملواصلة تدعيمها من طرف الدولة على عكس السكن التسامهي الذي عرف العديد 2009سنة 
مع اإلشارة إىل نقص ، اإلجناز أو نوعية السكنات املعروضةاألمر آبجال  تعلق الصعوابت، سواءمن 

 املرافق الضرورية احمليطة ابملشاريع السكنية. واضح يف

ميكن القول أن السياسة السكنية خالل هذه الفرتة اصطدمت بعدم قدرة مؤسسات الرتقية العقارية 
فتح السوق أمام املستثمرين على التماشي مع تطلعات اجناز برامج مليون وحدة سكنية، مما استلزم 

 (1).2009األجانب )تركيا، كوراي، ماليزاي...ا،خ( وهذا بشكل ابرز ابتداءا من سنة 

 

                                                             

 .324ص:  مرجع سابق،( ابتسام طوبال، 1)
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 (2017-2010) حصيلة-3

بتخصيص غالف مايل يقدر برجمة مليوين وحدة سكنية للخمس سنوات املقبلة، يف هذه املرحلة مت  
مليون وحدة سكنية  1.2يتم تسليم مليار دوالر.  %50مليار دينار أي ما يعادل  3700ب 

 (1) .2017-2015، بينما ينجز الباقي بني 2014-2010خالل اخلماسي 

وميكن  سنحاول دراسة أثر هذه اإلجراءات على نسب العجز املسجلة خالل الفرتة، يلي وفيما
  .2015-2007تطور عدد السكان مقارنة بعدد السكنات املوزعة خالل الفرتة  توضيح

 من خالل اجلدول التايل:

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

، مجلة العلوم االدارية والمالية، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر، الجزائر بين الواقع والطموح إقتصاد السكن فيسلمى مميش،  (1)
 .468، ص: 2017، ديسمبر01، العدد 01المجد 
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 2015-2010تطور عدد السكان مقارنة بعدد السكنات املوزعة خالل الفرتة  :10.4رقم جدول 

 السكنات املوزعة عدد السكان السنة
2010 36117637 135170 
2011 36819558 243080 
2012 37565847 451582 
2013 38338562 276900 
2014 39113313 355300 
2015 39871528 135000 

، جملة العلوم االدارية واملالية، جامعة الشهيد محه خلضر إقتصاد السكن يف اجلزائر بني الواقع والطموحسلمى مميش،  املصدر:
 .468، ص: 2017، ديسمرب01، العدد 01الوادي، اجلزائر، اجملد 

 وعدد السكنات املوزعة خالل الفرتة. ومن خالل الشكلني التاليني ميكننا تتبع تطور عدد السكان

 2015-2009الفرتة السكان خالل  تطور عدد :5.4رقم الشكل

 
 12.4 من إعداد الباحثة استنادا على اجلدول رقم املصدر:
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 2015 -2009السكنات املوزعة خالل الفرتة  تطور عدد :6.4الشكل رقم

 
 12.4من إعداد الباحثة استنادا على اجلدول رقم  املصدر:

 

 ارتفعأن عدد السكنات املوزعة عرف إرتفاع متواصل، حيث الشكلني نالحظ من خالل اجلدول و 
هي تعترب إجنازات و  ،2014 وحدة سنة 355300 إىل 2010وحـدة سـنة  135170مـن 

وترية إجناز املشاريع أسرع من عدد السكان مما جعل معدل شغل املسكن ينزل إىل  ضخمة إذ تزايد
املتبعة منذ جناح اجلهود املرتاكمة للدولة و  هو معدل يرتجمو  2014خالل سنة  %4,55دود ح

 إتباع خيار اإلصالح اهليكلي.
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 اجلزائرالعوامل املؤثرة على حتديد تكلفة السكن اإلجتماعي يف  املبحث الثالث:

كما يتميز  يتميز قطاع البناء بصفة عامة ببعض اخلصائص اليت ينفرد هبا مقارنة مع ابقي القطاعات،
بناء السكن االجتماعي هو اآلخر ببعض اخلصائص اليت ال تتوفر حىت يف البناء اخلاص. فإذا نظران 

رض ألهنا متثل يف غالبية إىل جانب تكاليف البناء اخلاص، أول ما يتبادر إىل األذهان هو تكلفة األ
الدول نسبة كبرية من تكلفة السكن. غري أن السكن اإلجتماعي ال ختصه تقريبا  ويف أغلباألحيان 

هذه املشكلة ألن الدولة توفر األرض يف مجيع براجمها اإلجتماعية إما بصفة جمانية أو بنسبة ختفيض 
يف هذا اخلصوص عمومي للسكن(، و )العرض ال من قيمتها كما عرفنا ذلك مسبقا % 90تصل إىل 

تواجه الدولة عند إجناز مشاريعها السكنية مشكل قلة االحتياطات العقارية الذي بدء يتفاقم يف 
خلواص إلقامة السنوات األخرية مما دفع ابلدولة يف بعض األحيان إىل شراء القطع األرضية من ا

 من مث زايدة تكلفة هذه األخرية. املشاريع السكنية و 

الكثرية اليت تدخل يف تكوين تكلفة بناء املساكن االجتماعية، إال أننا ميكن أن منيز  غم العناصرور 
رتباطهم ابلسوق من حيث الوفرة ذلك إلاملة و الع واإلمسنت واليداألثر الكبري لتكلفة احلديد 

ذلك إلعتماد الدولة إما على أجهزهتا لتوفريها  قي العناصر فيمكن إمهال أثرها و األسعار. أما ابو 
مؤسساهتا لدراسة األرضية املخصصة يها إلجناز التصاميم اهلندسية، و على مهندس كاعتمادها

إذ هتدف دائما إىل  ،التبليط...ا،خة التكلفة يف الدهاانت و للمشروع. أو أهنا تلجأ إىل شراء سلع قليل
 توفري السكن أبقل التكاليف.

ية متمثلة يف احلديد املواد األولر كال من: االحتياطات العقارية و املنطلق سوف ندرس أثهذا ومن 
 اليت تنعكس على إجناز املشاريع املسطرة.على تكلفة املساكن اإلجتماعية و  ملةااليد العواإلمسنت و 
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 لى ارتفاع تكلفة السكن االجتماعيأثرها عول: مشكلة االحتياطات العقارية و املطلب األ
 دولة إىل السعي لوضع أطر قانونيةمما دفع ابل خلف اإلستعمار الفرنسي خرااب كبريا يف جمال العقار،

 للبحث جمددا على أطر جديدة.تنظمه، غري أهنا كانت تصطدم يف كل مرة بعدة ثغرات تدعوها 
 أوال: مشكلة االحتياطات العقارية ابجلزائر:
اهلجرة فاع معدالت منو السكان من جهة، و بسبب ارت نتيجة للتحضر السريع الذي شهدته اجلزائر

الريفية من جهة أخرى. ازداد الضغط على الوعاء العقاري خاصة يف املدن، وقد ترتب على هذه 
ألجل التحكم يف التطور احلضري ، و أزمة سكنيه خانقه نظرا لنفاذ الرصيد العقاري يف املدن الوضعية

السكن للتجهيزات العمومية و  تمدة خصيصاات البلدية املعاستغالل االحتياطخمتلف جماالته و  يف
، املتضمن إنشاء احتياطات عقارية 20/02/1974املؤرخ يف 26_ 74صدر األمر رقم  اجلماعي،

 (1) لصالح البلدايت.

 سياسة االحتياطات العقارية ما يلي: فاومن بني أهد 

 الزراعية عن طريق دحاربه املضاربة. األراضي محاية  .1
 التحكم يف النمو احلضري للمدن.  .2
 تسهيل عمليه احلصول على السكن. .3
 العقالنية يف استغالل األراضي.  .4

أن هذه غري  ،(Les Z.H.U.Nاملناطق السكنية اجلديدة ) السياسة ظهورمن أهم نتائج هذه و 
وقد متخض عن هذه  بسبب أسباب إدارية تنظيمية أثبتت خالل الثمانينات فشلها،السياسة و 

 معاملها هي: أبرزالسياسة يف التسعينات وضعيه حرجه 

 
                                                             

)1( Amar Aloui,Propriété et regime foncier en Algerie-Foncier, , Editions houma,5éme 
édition,2009,p : 93. 
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 عمران غري مراقب. .1
 إفراط يف استهالك العقار. .2
 (1)الواقع اجلزائري.و  منط معماري مستورد يفتقد للروح االجتماعية .3

 للتعمري. واألراضي القابلةإيقاف ختفيض قيمه األراضي الفالحية  .4
 .ن الوقتية وعدمية اجلمال احلضاريانتشار املساك .5

األراضي اخلاصة يف االحتياطات العقارية البلدية بدون  النامجة عن إدماج الصراعات االجتماعية .6
 أي تعويضات مسبقة.

 احلقيقية للعقارات املعمورة واألسعارجتميد السوق العقارية والقضاء على القيم  .7
 (2)للتعمري. القابلةو 

 العقارية. النظر يف السياسة عادةهذه الوضعية سامهت بشكل فعال يف إ

 :ية ابجلزائرالعقار  االحتياطات يف تسيري املصاحل املتدخلة اثنيا: 

االحتياطات العقارية مما أدى مل تضع الدولة اجلزائرية قوانني خاصة ومضبوطة بعد االستقالل تنظم  
 هم:و  إىل اإلفراط يف إستهالكها. ألجل ذلك وضعت عدة قوانني تضبط املتدخلني يف العقار

 ــــ البلدية: 1

املتضمن قانون االحتياطات العقارية  1974فيفري  26املؤرخ يف  26ـــــ71رقم  مربصدور األ 
ل التهيئة والتعمري وذلك ابلتحكم يف األراضي للبلدايت. أعطيت السلطة املطلقة للبلدايت يف جما

 املشاريع العمومية. الصاحلة للبناء والتصرف فيها لتلبيه االحتياجات من األراضي إلقامة

                                                             

مذكرة ماسرت، جامعة دحمد بوضياف ابملسيلة، ، تسيري االحتياطات العقارية يف ظل أزمة السكن دراسة حالة مدينة بوسعادة هيثم، حليمة (1)
 39، ص.2016ــــ2015

93.: ,pop. Cit ,Amar Aloui(2) 
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 الوكالة العقارية:-2

إىل التطور الذي تشهده استوجب من الضروري  أمر تسيري املمتلكات ابإلضافة إن حتمل البلدية 
تساعدها على تنفيذ الربامج التنموية اخلاص مبجال االحتياطات وجود هيئات ومؤسسات أخرى 

املتعلق و  1986نوفمرب  7املؤرخ يف  4ــــــ  86العقارية، هلذا الغرض صدر املرسوم التنفيذي رقم 
ديسمرب  22املؤرخ يف  405ـــ  90بصدور املرسوم التنفيذي رقم ، و إبنشاء الوكاالت العقارية احمللية

نشاء الوكاالت احمللية للتسيري والتنظيم العقاريني احلضريني أسند إليها تنفيذ املتضمن إ 1990
بتكوين جمموع االحتياطات العقارية تطبيقا لتوجهات خمططات التعمري والتوجيه.  العمليات املرتبطة

ة مهامها أيضا حيازة مجيع العقارات واحلقوق العقارية املخصصة للتعمري حلساب اجلماعات احمللي منو 
 وتقوم بنقل امللكية وتنفيذ العمليات املتعلقة ابلتنظيم العقاري اجلاري.

  أمالك الدولة: إدارة-3

واخلاصة املخصصة وغري  وهي هيئة تتمتع حبق املراقبة الدائمة على استعمال أمالك الدولة العامة
  املخصصة.

 احلفظ العقاري: مديرية-4

 1991مارس  2أمالك الدولة يف  إدارية مستقلة عن إدارة وأنشئت مديريه احلفظ العقاري كهيئة 
أمالك الدولة واحلفظ  املتضمن تنظيم املصاحل اخلارجية إلدارة 65ــــ 91مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

ومن بني النشاطات الرئيسية  من أهم مهامها إشهار مجيع العقود املتعلقة ابمللكية العقارية. العقاري،
 (1)الوطين.العام لكل البلدايت الريفية واحلضرية على املستوى  إنشاء املسح هلا

      

                                                             

 .39-30ص:  ص، مرجع سابق حليمة هيثم، (1)
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اريع السكنية لنفاذها تقريبا على إن مشكلة اإلحتياطات العقارية أصبح يطرح بشدة عند برجمة املش
يف بعض املدن الكربى، مما إضطر الدولة إىل املساومة على أراضي اخلواص  املستوى احلضري خاصة

اليت  ، و 2عدل  مشاريع يطرح بشدة يف هذا املشكلة العامة، و يف بعض األحيان حتت شعار املنفع
 (1)هلا.كان من بني أهم أسباب أتخرها عدم إجياد الوعاء العقاري 

 املتخذة لتحسني وضعية االحتياطات العقارية: اإلصالحاتثا: لاث
املتضمن التوجيه  18/11/1990املؤرخ يف  25_90ففي هذا املضمون صدر القانون رقم    

لة أمس مقاربه جديدة إىلو  ية لالقتصاد الوطين بصفة عامة،يضم مباشرة اإلصالحات الكل العقاري،
تتلخص النقاط  واملالك اخلواص خاصة. احملليةفيما خيص كيفيات تدخل الدولة، اجلماعات  العقار

 القوية هلذا القانون يف:

 ومنع حذف احتكار البلدايت لالحتياطات العقارية، وأتسيس سوق عقارية حرة ومنتظمة -1
ميكن لكل شخص مهما كان طبيعي أو اعتباري، القيام  ذالبلدايت عن تسيري العقار مباشرة. إ

وإرادة األطراف املتعاقدة ابخلضوع للقوانني والتنظيمات  سوقمبعاملة عقارية قائمة على سعر ال
 املعمول هبا.

ألمالك  لجرد عام إجراءمؤسسة عمومية لتسيري دحفظتها العقارية و  إلزام البلدايت إبنشاء  -2
 العقارية.

أتسيس شهادة احليازة يف املناطق غري املمسوحة، حق الشفعة وضريبة على كل حتويل لألراضي  -3
 ات صنف أرض قابلة للتعمري.الفالحية ذ

                                                             

 .30/09/2017جريدة اخلرب، اجلزائر، الصادرة يوم:  (1)
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 01املؤرخ يف  29_90والقانون رقم املتضمن التوجيه العقاري 25_90إن صدور القانون رقم       
جل أجعل سند امللكية وثيقة ال ميكن جتنبها من  املتعلق ابلتهيئة العمرانية والتعمري، 1990ديسمرب 

رعي هلذا النوع من العمليات، لكن ابملقابل إطار ش منح رخصة البناء واملعامالت، شرط مربر إلقامة
 يبقى مصدر توقيف ألسباب خمتلفة:

 غياب عقود وخمططات مرجعية. -

املتضمن االحتياطات العقارية  26_74األمر رقم  مشاكل انمجة عن منح حصص عقارية يف إطار -
 على أساس عقود إدارية غري مشهرة تتطلب هذه الوضعية تسوية كلية. للبلدية،

املؤرخ يف  11-91جل املنفعة العامة وفقا للقانون رقم أمشاكل انمجة من إجراءات نزع امللكية من  -
 ، مل تتبع العمليات يف معظم الوقت إجراء التسوية: لذا جيب إنشاء تنظيم لذلك.1991أفريل  27

 .الشبكات... ستحق، االرتفاقات،البناءات غري شرعية، التعدايت، املساكن الوقتية التملك غري امل -

 عدم الدراية برتاث أمالك الدولة والبلدية. -

كل هذه املشاكل جتعل احمليط احلضري منطقة تفرض تطهريا عقاراي عميقا. إذا ما أضفنا هلا      
 07/02/1981املؤرخ يف  01_81تضاعف امللكية املشرتكة النامجة عن تطبيق القانون رقم 

 ا زاد من األمر صعوبة.املتضمن التنازل عن أمالك الدولة مم

 من قانون املالية لسنة 161فبحسب املادة  حرية السوق العقاري، بدأمل مل يتم التطبيق الفعلي أنهكما 
نصت على تطبيق ختفيضات على القيمة التجارية لألراضي املتنازل عنها لفائدة  1992

منه على  23املتعلق برتقيه االستثمار قرر يف املادة  12-93االستثمارات، كما أن املرسوم التشريعي 
 (1)الدينار الرمزي يف املناطق اخلاصة. عن أراضي اتبعه هلا تصل إىل غاية الدولة تنازالتإمكانية منح 

                                                             

95.-:93 ,pp,op. citmar AlouiA(1) 
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 جتماعياملطلب الثاين: أتثري عامل املواد األساسية على ارتفاع تكلفة السكن اال

وذلك  احلديد واالمسنت، األثر البالغ على إمتام املشاريع السكنيةإن إلرتفاع أسعار مواد البناء خاصة 
احلديد  ؤسساتلتوقفها على أسعار السوق العاملية من جهة، ومشاكل احملسوبية وسوء التسيري مل

واليت قد تصل يف  أسعارهايف  ى والذي يؤدي يف غالب األحيان إىل املضاربةخر واإلمسنت من جهة أ
إجنرت عن هذه هم النتائج اليت ومن أ .ضعاف السعر احلقيقي يف املصنعأ ةبعض األحيان إىل ثالث

 .و رفع سعر املسكنملشاريع البناء لعدة سنوات أ ةالوضعية التوقفات املستمر 
دينار جزائري يف السوق بينما كان سعره  900سعر القنطار من االمسنت  بلغ 2008فمثال يف سنة 

إرتفع سعر الطن من حديد  أما احلديد يف هذه السنة .ري فقطدينار جزائ 460احلقيقي يف املصنع 
ألف دينار لدى جتار  120حوايل و  ةألف دينار لدى موزع اجلمل 90اخلرسانة املوجه للبناء إىل 

هذه األسباب رفعت من كلفه إجناز  سوء التسيري.ارابت و ذلك بسبب املض، و ملواد البناء التجزئة
االجناز  وجنم عن ذلك تراجع وترية .لف دينار جزائري للمرت املربعأ 42السكنات واليت بلغت آنذاك 

 .% 80 بنسبة
 أوال: اإلمسنت

 صناعة اإلمسنت يف اجلزائر ــــ 1

من أكرب الدول املنتجة لإلمسنت يف الدول العربية بطاقة إنتاجية تصميمية)نظرية( ختطت  تعترب اجلزائر
، أي حتتل املركز الثالث عربيا. كما تتوفر اجلزائر على إحتياطات كبرية 2005مليون طن بنهاية  15

مسنت الذي تستأجر شركات اإلة املستعملة يف صناعة اإلمسنت، و من احلجر اجلريي، املادة األساسي
، هذا فضال عن تدين تكاليف احملروقات اليت تتطلب عملية تصنيع دحاجره من الدولة برسوم رمزية

اإلمسنت كميات كبرية منها لتشغيل األفران الضخمة، لذا فإن توفر هذين العاملني جيعل وضع اجلزائر 
 مثاليا إلنتاج اإلمسنت.
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بعد جلب املادة األولية من ج اتم الصنع، إذ و حل ليصبح املنتإن عملية إنتاج اإلمسنت متر بعدة مرا
بعد ذلك يتم ختزينها كل ون يف البداية عبارة عن صخور و تك إذمناطق تواجدها يتم أوال تكسريها 

، خامات الكلس، الطني :ةاملواد الثالث األساسي يتم نقل مادة على حدا للحفاظ عليها من الطبيعة.
أن تصبح عبارة عن  إىل دحطة اإلنتاج حيث تدمج مع بعضها البعض كل مادة بنسبة معينة إىل احلديد

بعد ذلك تدفع هذه املادة إىل خزاانت بواسطة دحركات ضغط اهلواء، مث أتيت عملية مسحوق أرضي. و 
 (1)الطهي اليت تنتج عنها عدة مواد أمهها اإلمسنت.

ت بعد الصناعات البيرتوكيماوية وذلك من وجه أهم الصناعا تعترب صناعة اإلمسنت يف اجلزائر من بني
 (2)حجم العمالة.نظر حجم اإلستثمار و 

من أهم العوامل املؤدية إىل زايدة و  زايدة معتربة من سنة ألخرى، يعرف حجم إستهالك االمسنت كما
 حجم اإلستهالك نذكر:

 .اهلجرة من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية 
  العائد اإلستثماري يف العقارات.إرتفاع 
  التنموية(اإلنعاش اإلقتصادي، املشاريع  )برامجالتطور السريع للتنمية االقتصادية. 
  على قطاع السكن. وزايدة الضغطاملعيشة  وحتسن مستوايتإرتفاع متوسط دخول األفراد 

 مرت صناعة اإلمسنت يف اجلزائر ابملراحل التالية:قد و 

                                                             

، سعيدة SCISدور تكوين املوارد البشرية يف تطوير وجناح املؤسسة االقتصادية احلديثةــــــ دراسة حالة االمسنت ومشتقاته عمر بلخري جواد، ( 1)
 .247، ص.2017، 01، العدد 02جملة الدراسات االقتصادية املعمقة، اجمللد 

 .525ص:  مرجع سابق،( االحسن رفيق، حايب عبداللطيف، 2)
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هذه املرحلة بوجود شركات أنشأهتا فرنسا، حيث كان عددها  اتسمت(: 1962املرحلة األوىل )قبل 
اليت كانت مليون طن سنواي، وتشمل كل من شركة مفتاح و  1,1تقدر بـشركات بطاقة إنتاجية  3

 0,4اليت كانت بطاقة إنتاجية تقدر بـ مليون طن، شركة رايس محيدو و  0,5طاقتها 

 مليون طن. 0,2ة زهاان بطاقة إنتاجية تقدر بـ مليون طن، شرك
تسيري  الفراج يفالشركة الفرنسية  ابستمرار: متيزت هذه املرحلة (1967ـــ  1962)املرحلة الثانية 

ذلك ( و SNMCإنشاء الشركة الوطنية ملواد البناء )الشركات السابقة الذكر، واليت إنتهت بتأميم و 
 .1967ديسمرب  20املؤرخ يف 67/280مبوجب القانون 
الشركة  (: اتسمت هذه املرحلة بتسيري شركات اإلمسنت من قبل1983ـــ  1967املرحلة الثالثة )

 80/322( ليتم اعادة هيكلة هذه األخرية مبوجب القرار التنفيذي SNMC) الوطنية ملواد البناء
لإلستثمار بغية جتديد خالل هذه املرحلة مت وضع برانمج واسع ، و 1982أكتوبر  30املؤرخ يف 

شركة حجر وحدات جديدة تشمل كل من ) 7نشاء اهلياكل املوروثة عن اإلستعمار، ابإلضافة إىل إ
شركة بين صاف، شركة  السود، شركة الشلف، شركة عني الكبرية، شركة سعيدة، شركة حامة بوزاين،

هي: ثالثة جممعات جهوية و  لشركات إىل(، حيث يف إطار إعادة اهليكلة مت تقسيم هذه اسور الغزالن
 املؤسسة اجلهوية للشرق، املؤسسة اجلهوية للوسط، املؤسسة اجلهوية للغرب.

ركة عني مها شاملرحلة إبضافة وحدتني جديدتني و (: متيزت هذه 1995ـــ  1983املرحلة الرابعة )
لصادر يف جانفي ا 80ـــ  01يف إطار اإلستقاللية املالية طبقا للقانون توتة، شركة ماء لبيوض، و 

 .1990مارس  7هذا بتاريخ ه الشركات يف شكل شركات مسامهة و أصبحت هذ 1988
هي معات و (: أصبحت هذه املؤسسات اجلهوية تدعى ابجملإىل يومنا هذا 1995املرحلة اخلامسة )

 املسامهات لصناعة اإلمسنت. تسيريمسرية من طرف شركة 
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 للزايدة إنتاجية مؤسسات االمسنت:اإلجراءات املتخذة من طرف الدولة  -2
ألجل رفع إنتاج اإلمسنت، قامت الدولة بعدة إجراءات كان اهلدف األساسي منها الوصول إىل 

تكاليف االسترياد املتعلقة هبا مما يساهم يف خفض  وابلتايل خفضاإلكتفاء الذايت من هذه املادة 
 االجراءات يف: وتتمثل هذه تكاليف البناء.

  من الرتاخيص ملصانع إمسنت جديدة. جمموعةإصدار 
 املصانع القدمية. خصخصت جزء من 
  مت ضم الشركة اجلزائرية لإلمسنت ابملسيلة التابعة للشركة املصرية أوراسكوم لقطاع صناعة

 .2003يف سنة  وذلكاإلمسنت 
 (1)اإلعفاءات اجلمركية.ستمر عن طريق القروض الصناعية و الدعم احلكومي امل 
  نطقة اليت ينتمي يف أربعة جممعات حسب املالعاملة يف إنتاج اإلمسنت مت تقسيم املصانع

 للمجمعات األربعة: واإلنتاج الفعلياجلدول التايل يبني الطاقة التصميمية إليها املصنع، و 
 : الطاقة التصميمية واإلنتاج الفعلي للمجمعات الصناعية العمومية لصناعة11.4 اجلدول رقم

 .2008االمسنت يف اجلزائر لسنة 

- الطاقة التصميمة الشركة
 -طن

-اإلنتاج الفعلي 
 -طن

 ERCC 2400 1713جممع صناعة االمسنت ومشتقاته للوسط 
 ERDE 2000 2441جممع صناعة االمسنت ومشتقاته للشلف 

 ERCE 4400 4901جممع صناعة االمسنت ومشتقاته للشرق اجلزائري 
 ERCO 2700 2424جممع صناعة االمسنت ومشتقاته للغرب اجلزائري 

جملة العلوم االقتصادية وعلوم  وظيفة التنمية الـمستدامة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية،، العايب عبد الرمحان املصدر:
 .179، ص: 2011، 11، العدد 01التسيري، جامعة سطيف 

                                                             

 .528، ص: مرجع سابقاللطيف،  عبد رفيق، حايب االحسن (1)
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الشرق ومشتقاته للشلف و كال من جممعي صناعة اإلمسنت   إمكانيةما يالحظ من اجلدول هو 
 مما يعرب على فعالية التسيري ابملؤسستني. إنتاج أكثر من الطاقة التصميمية هلما، اجلزائري
  اليت من املتوقع أن تدخل مجيعها اخيص لعدد من الشركات األجنبية و إصدار جمموعة من الرت

 .2018حيز اإلجناز يف 
 عمليات تصدير اإلمسنت  األجانب للشروع يفر للمنتجني اجلزائريني و وء األخضإعطاء الض

ذلك بعد تسجيل أرقام إنتاج األساسية يف صناعة اإلمسنت ـــ و "الكلنكر" ـــ املادة الرمادي و
 تفوق توقعات احلكومة.

 :أثرها على تكلفة السكنو  تقييم نتائج االصالحات املتبعةــــ 3
 2003و اإلنتاج السنوي قبل سنة التدابري املتخذة، ميكن مقارنة معدل منو  اإلجراءاتئج من بني نتا

    فلم يتجاوز هذا املعدل (2003ـــ  1980)الفرتة  تذبذب خاللبعده، إذ شهد هذا املعدل و 
يرجع هذا اإلرتفاع ، و %38على مستوايته حوايل فقد بلغ هذا املعدل أ 2004، أما يف سنة % 18

اخلاص يف جمال تصنيع اإلمسنت )استحواذ شركة الفراج الفرنسية على مصنع إىل دخول القطاع 
 املسيلة(، كما أن هناك عوامل أخرى تتمثل فيما يلي:

 .التزايد اهلائل يف الطلب على اإلمسنت 
 .توفر الطاقة أبسعار رخيصة مقارنة مع الدول األخرى 
 مما جنم عنها  واإلصالحات االقتصاديةة الطفرة االستثمارية الناجتة عن تعاظم اإليرادات البرتولي

 .واملدن اجلديدةمن إنشاءات للبىن التحتية 
وسعة يف اإلنتاج من خالل تطوير وحتديث مصانع اإلمسنت تشهد هذه الصناعة حاليا عمليات تو 

شركات إمسنت جديدة، لذا فإن بعض التقديرات تتوقع أن يبلغ إمجايل القائمة وإنشاء مصانع  و 
، يف الوقت الذي مل تتعدى الطاقة 2020مليون طن عام  32نتاجية النظرية حوايل الطاقة اإل

ماليني طن من الطاقة  6إضافة حوايل  مت ، علما أنه2007م مليون طن عا 18اإلنتاجية النظرية 
اإلنتاجية اجلديدة إىل مصانع كل من )الشلف، بين صاف، سطيف( أما القطاع اخلاص فتعهدت 
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من  إبتداءامليون طن  15 إىل رفع إنتاجها إىلبعد االجراءات اجلديدة نسية شركة الفراج الفر 
املقاوالت أن تتمكن كافة هذه املصانع يف قطاع اإلنشاء و  توقع يف ضوء الطفرة احلاليةي، و 2018

 رمبا تتعداها.عمل بكامل طاقتها التصميمية بل و القائمة من ال
ت هي ال تشمل إيرادامليار دج(، و  38حوايل ) 2006ة سن يرادات هذه الصناعةلغت إقد بو 

العامة لرتقية اإلستثمار بوزارة الصناعة  املديريةحسب مسؤول و  الشركات اخلاصة خالل هذه السنة.
مصنع عني الكبرية مبحافظة مصنع، منها  17نت حاليا بلغ اجلزائرية، فإن عدد مصانع إنتاج اإلمس

قد مت فتحه مؤخرا بعد قة إنتاج تبلغ مليون طن سنواي، و بطاسطيف، التابع جملمع "جيسكا" العمومي. 
"سيالس" مبحافظة بسكرة ابلشراكة مع ومصنع  خضوعه لعملية توسعة لرفع طاقته اإلنتاجية.

مصنع املسيلة أما ومصنع أم البواقي ابلشرق و مليون طن.  2,7مستثمرين فرنسيني بطاقة إنتاج تبلغ 
إنتاج تقدر مبليوين طن سنواي،  تمثل يف مصنع مبحافظة الشلف بطاقةتعن املصانع املنتظر إستالمها. 

مليون طن سنواي. كذلك دخل اخلدمة  1,5مصنع "زهانة" مبحافظة برج بوعريريج بكمية إنتاج تبلغ و 
أدرار، بطاقة إنتاج تقدر مبليوين طن للجزائر، حتديدا مبحافظة بشار و  مصنعان آخران ابجلنوب الغريب

 لكل مصنع.
 على منح رخص بناء ثالثة مصانع أخرى  صادقت احلكومة عن طريق اجمللس الوطين لإلستثمار، كما

 (1)ماليني طن. 10شركة "هوندا سيمنتكومباين" بطاقة إنتاج تبلغ لشراكة بني مستثمرين جزائريني و اب
حسب تصرحيات املسؤولني،  2017قد متكنت الدولة من تغطيت إحتياجاهتا من اإلمسنت يف سنة و 

التغطية احمللية لإلحتياجات الوطنية من مادة االمسنت يف  الستمرارمما دفع وزارة السكن لرفع التحدي 
اللجوء اىل "مينع منعا ابات مليون طن حتت بند  30املقدرة بـ و  (2019و 2018السنتني القادمتني )

 ".املنتوج األجنيب إال يف احلاالت االستثنائية واستعمال املواد املصنعة دحليا بصفة حصرية
 
 

                                                             

 .529، ص: مرجع سابقاللطيف،  عبد رفيق، حايب االحسن (1)
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 احلديد  اثنيا:
 أمهية صناعة احلديد والصلبــــ  1

تعود أمهية صناعة احلديد إىل كوهنا صناعة وسيطة متون أغلب الصناعات األخرى كصناعة السفن، 
تيجية ذات األشغال العامة، فهي إذا من الصناعات اإلسرتااألسلحة، البناء و ات، السيارات، الغواص

 %95موارد كبرية، حيث ميثل احلديد املنتج عامليا اإلستثمارات الكبرية واليت حتتاج إىل عمالة كثرية و 
نسب إستهالك احلديد يعد مؤشرا قواي على مستوايت التنمية يف أي من حجم املعادن املنتجة سنواي و 

 .بلد
يقل يف البلدان النامية ففي الياابن معدل إستهالك الفرد ة و محيث يرتفع إستهالكه يف البلدان املتقد 

كلغ   250يف فرنسا يقدر بـ كلغ سنواي و   500يبلغ يف أملانيا كلغ سنواي و   625بـ  يقدر من احلديد
 (1)كلغ يف إفريقيا.  17يتقلص هذا املقدار إىل و  سنواي،

وكانت حتت وصاية وزارة  1964 سنة مؤسسة صناعة احلديد والصلب اجلزائرية أنشئتيف اجلزائر، 
هو القيام ابلدراسات وإقامة وحدات للحديد  الصناعات الثقيلة، اذ كان دور هذه املؤسسة العمومية

اإلشراف على تسيري  والصلب ووحدات لتحويل املعادن احلديدية وغري احلديدية، ابإلضـافة إلـى
 احلجار للحديد والصلب، وقد كان هلذه الشركة احتكار منتجات احلديد والصلب املستوردةمركب 

 هذه الشركة يف الصناعات األمامية اليت توفرها لألحبـاث واالسـتغالالت وتندرج نشاطات.اخلارجمن 
الحي الصناعات اخللفية اليت تستعمل الصلب واملعادن غري احلديدية كالقطاع الف املنجميـة وكـذلك

 .وقطاع السكن والبناء
مهما ن تكون قاطرة النمو يف اجلزائر وبديال مقبوال الصلب يف اجلزائر إبمكاهنا أيد و إن صناعة احلد
ق يف إسترياد ضافيا أو يوفر على األقل تكاليف ابهظة تنفإأو رافدا هلا يوفر دخال لصناعة النفط 

                                                             

، جامعة زيان عاشور، الجلفة، للبحوث والدراسات أنسنةمجلة  ،صناعة الحديد والصلب من التنظيم المعياري إلى نظام اإلنتاج ،مسعود قرميس (1)
 202ـــ201: ،ص2016، ديسمبر 2، العدد 7المجلد
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جم للحديد إىل مناعاملة كثرية مؤهلة و  يدالصلب حتتاج إىل صناعة احلديد و احلديد من اخلارج، إن 
مصدر  إىلذات نوعية جيدة وقليلة تكاليف االستخراج ومواقع ساحلية تسهل عملية النقل والتوريد و 

كل هذه ك للطاقة بعد صناعة الكيماوايت و الصلب تعد اثين مستهلللطاقة ألن صناعة احلديد و 
يوجد معة والعمال املؤهلني، و ترتفع البطالة يف صفوف اخلرجيني من اجلا اجلزائر حيثالعوامل متوفرة يف 

متتلك مصادر للطاقة لتموين لنوعية اجليدة سهلة االستخراج، و ابجلزائر أكرب احتياطي للحديد ذو ا
 النطالقتوفر موانئ للتوريد مما جيعل الظروف املالئمة قريبة من البحر و هذه الصناعة إضافة إىل مواقع 

احلديد  ألف طن من خردة 600إضافة إىل هذا فإن اجلزائر ختلف  عة صلب قوية يف اجلزائر،صنا
ألف  60لية إال مقدار هي إحدى املوارد األساسية يف صناعة احلديد ال تستعمل منها املصانع احملو 

من %30الباقي يتآكل يف الطبيعة، إضافة إىل أن اإلنتاج احمللي ال يغطي إال حوايل طن سنواي و 
لباقي من دول االحتاد األورويب تستورد او  % 8بزايدة سنواي تقدر بـ اإلحتياجات احمللية من احلديد 

اجلدول التايل و  تركيا نظرا لإلعفاءات اجلمركية اليت يتمتع هبا املنتوج األورويب يف إطار إتفاق الشراكة.و 
 .2011-2000ر خالل الفرتة ابجلزائ تطور اإلنتاج الداخلي اخلام لقطاع احلديد والصلب يوضح

 : تطور االنتاج الداخلي اخلام للقطاع احلديد والصلب12.4جدول رقم
 الوحدة: مليون دج

 السنوات 
 القطاع

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 احلديد
 والصلب

33 
230.1 

33 
947.6 

 34 
306.3 

37 
974.8 

41 
326.1 

43 
567.7 

45 
364.9 

53 
504.4 

64 
431.2 

83 
130.9 

83 
624.7 

89 
948.1 

اجمللة  ،قطاع صناعة احلديد والصلب يف حتقيق متطلبات التنمية االقتصادية يف اجلزائر مسري بوختالة، دحمد زرقون، دور املصدر:
 .85ص: ، 2015، جوان 02اجلزائرية للتنمية االقتصادية، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، العدد 

 

صناعة احلديد والصلب مجايل لقطاع إىل ارتفاع متواصل يف الناتج اإل وتشري معطيات اجلدول   
وميكن لنا من خالل هذا العرض أن نستنتج اآلاثر التنموية 100%وبنسبة تغيري فاقت خـالل الفرتة 
على االقتصاد الوطين فمن خالل تطور اإلنتاج فهو يساهم يف تنمية االقتصاد الوطين  هلذا القطـاع
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على رأسها املشاريع و  لتنفيذ املشاريع الكربى يف االقتصاد الوطيناحلديد  وتزويد السوق الوطنيـة مبـادة
القتصاد قدرة هذا القطاع على النهوض اب نستنتج وابلتايل السكنية اليت تستهلك كميات هائلة منه.

متطلبات التنمية االقتصادية، حيث كل تطور يف هذا القطاع جير معه تطور يف  الوطين وحتقيق
 .ارتباط أمامي أو خلفي مع قطاع احلديد والصلب القطاعات األخرى التـي هـي علـى

ن ماليني ط 3و 2.5بني  مـا ولية اخلاصة بقطاع احلديد والصلبواردات اجلزائر من املواد األ تقدر
حوايل  منها مستوردة من إسبانيا وإيطاليا وبلغت واردات احلديد والصـلب60%سنواي؛ حيث جند 

 وتبقى السـوق اجلزائريـة من إمجايل الواردات اجلزائرية. %20مليارات دوالر سنواي، وهو ما ميثل 10
 (1).حاجياهتاماليني طن لتغطية 5حباجة إىل

 :نذكر أسعار احلديد حتديديف أما عن العوامل اليت تتدخل 
 ـــــ حجم اإلنتاج العاملي منه. 1
 ــــ سعر خام "البليت" الذي خيضع لتقلبات السوق العاملي.2
إذ أن أسعارها  الفحمالت الصناعة املستوردة كاخلردة واحلديد اإلسفنجي والعروق و ـــــ أسعار مدخ 3

 .حتدد عامليا
 للتقليل من أثره على تكلفة السكن.اإلجراءات املتخذة من طرف الدولة ــــ 2

وقد اعتمدت السوق الوطنية  إىل جانب االمسنت، حيوية تستخدم يف اإلنشاء هم مادةيعترب احلديد أ
 %90إىل حدود  لسنوات عديدة على االسترياد يف توفري حديد التسليح، حيث وصلت نسبة التبعية

ما  ،اليت قاربت السنتني بسبب ترميمهو  عنابةمبركب احلجار للحديد والصلب ب يف فرته توقف اإلنتاج
 ومع عودة عجلة أسعار احلديد إىل مستوايت قياسية يف فرته تطبيق رخص االسترياد. أدى إىل ارتفاع

ن شراء يفضلو بصفة عامة احلديد  املتعاملون يف جمال غري أن %70إىل حوايلتقلص العجز  اإلنتاج

                                                             

المجلة الجزائرية للتنمية  ،الصلب في تحقيق متطلبات التنمية االقتصادية في الجزائرقطاع صناعة الحديد و  دورمحمد زرقون،  ،سمير بوختالة (1)
 .86:ص، 2015، جوان 02العدد جامعة قاصدي مرباح ورقلة، االقتصادية، 
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وبسبب التعقيدات اليت يضعها  .من منتجات مركب احلجارقل سعرا كونه أ وتسويق احلديد املستورد
 .ما يسمى بربانمج احلصص املسطر أويف التوزيع 

الدولة إىل  تهلذه األسباب ولألمهية الكبرية لتوفري حديد التسليح على إجناز الربامج السكنية، جلأو  
كحل لتوفري هذه  جيجل" للحديد والصلب يف والية ةبالر "مركب الشراكة القطرية إلجناز مشروع 

، نواعه حسب الطلبإنتاج احلديد مبختلف أ هلذا املركب هدف وقد سطر األسعار.كسر ول املادة
لف طن أ 750ومن املتوقع أن يصل اإلنتاج السنوي كمرحله أوىل إىل  .السوق وحسب دراسة

فرنني كهرابئيني ر ابستخدام غري مستخدمه يف مصنع احلجا ماد على تكنولوجيا جديدةابالعت ،سنواي
أين  مليون طن سنواي 2 إىل 2019نتاج يف حيث من املنتظر أن يصل اإل ودحطة الغاز الطبيعي

 40ىل حنو التجرييب اخنفضت األسعار إنتاج اإل زبدخول املصنع حيو  يفرتض أن تكتمل األعمال به.
ديد والصلب ابملنطقة احل إلجنازني صناعيبني مرك إلجناز كما تسعى الدولة .يف القنطار الواحد %

 6هبدف حتقيق  خاص والثاين اتبع ملستثمر اإلماراتيني اكةشر بول برحال يف والية عنابة، األ الصناعية
ويندرج املشروعات ضمن سعي الدولة لتوفري هذه  .نتاج مركب احلجارموازاة مع إ مليون طن سنواي

اإلعالن من قبل  قد متة، و تكلفة املباين السكنيه التقليل من أتثريها على يف البناء بغي املادة األساسية
 .2018املناجم عن التجميد النهائي إلسترياد احلديد بداية من النصف الثاين لسنة وزارة الصناعة و 

  اليد العاملة على تكلفة البناءاملطلب الثالث: أتثري
 سياسات التشغيل املتبعة: : أوال

البطالة، قامت اجلزائر بتسطري سياسة نشيطة تعيد  وامتصاصمن أجل تفعيل ديناميكية التشغيل 
 يلية لصاحل إدماج الشباب من خاللبرامج تشغإىل سوق العمل من خالل إجراءات و التوازن 

 .1990السياسات اليت انتهجتها منذ 
 :1990تلفتني لسوق العمل بعد عام ميكن أن منيز مرحلتني خمو 

 معدالت  ارتفعت، أين 1998إىل غاية  1990 املرحلة األوىل: امتدت هذه املرحلة من سنة
الفردية ألغراض إقتصادية متعلقة بغلق املؤسسات اليت مل طالة نتيجة التسرحيات اجلماعية و الب
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فارتفعت معدالت البطالة  التكيف معهاإلقتصادية اجلديدة و تتمكن من مواجهة الظروف ا
كما مت  لإلحصائيات  حسب معطيات الديوان الوطين 1999يف سنة  % 29,7لتصل إىل 

 عامل يف القطاع الصناعي لوحده. 60000تصريف مؤسسة و  1200غلق أكثر من 
يف حامسة يف اتريخ الوقائع اإلقتصادية اجلزائرية، فتميزت ابلتباطؤ شهدت هذه املرحلة فرتة صعبة و 

ذلك بسبب برانمج ، ارتفاع معدالت الفقر....ا،خ، و النشاط االقتصادي، تفاقم يف معدل البطالة
 التعديل اهليكلي الذي انتهجته اجلزائر ابالتفاق مع صندوق النقد الدويل مما أدى إىل: 

 تلميذ سنواي. 600000تسرب أكثر من منصب شغل و  360000فقدان أكثر من  -

 سنة. 30من البطالني ال تتجاوز سنهم % 80أكثر من  -

 ثلثي البطالني يلتحقون بسوق الشغل ألول مرة. -

 من البطالني عدميي التأهيل. % 80 -

 بطال حامل للشهادة. 73000 -

 .1998شهر سنة  30مدة البحث عن الشغل وصلت إىل  -

 .اقتحام املرأة لسوق العمل مراعاة للجانب االجتماعي -
  حتسنت املؤشرات املالية الكلية  1998املرحلة الثانية: بعد انتهاء برانمج التعديل اهليكلي سنة

متكنت اجلزائر من الوصول إىل أهدافها ادة خرباء صندوق النقد الدويل، و همت التحكم فيها بشو 
حات يف خمتلف املالية يف هذا الربانمج، فشهدت استقرارا ماليا مشجعا على مواصلة اإلصال

روقات تبين سياسة اقتصادية ترمي إىل دعم معدالت النمو خارج قطاع احملدواليب االقتصاد، و 
 تنويعه مبا خيدم االقتصاد بصفة عامة.و وتوسيع الوعاء الضرييب 
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 :أثرها على سوق العملاإلصالحات يف قطاع التشغيل و نتائج  اثنيا:
عار ذلك تزامنا مع التحسن الذي عرفته أسو  2000ية معتربة منذ سنة عاشت اجلزائر راحة مال

غاية سنة  ختلصت من الضغوط اليت كان ميارسها الدائنون إىلاحملروقات فدعمت اإلصالحات و 
 أين حترر فيها االقتصاد اجلزائري من املديونية خاصة الديون العامة. 2006

عليه النهوض بقطاع العمل، و ضاء على البطالة و فكانت من بني اإلجتاهات الكربى للدولة الق
قصد تنويع العرض الذي من شأنه  وعة من الربامج املكلفة ابلتشغيلجلأت إىل خلق جمم

 عقود اإلدماج.كعقود ما قبل التشغيل و امتصاص البطالة،  
ذلك عن إدماج البطالني يف سوق العمل و  مدى جناح الدولة أن الدولة يفاجلدول التايل يوضح و 

 طريق إنعاش االقتصاد.
 2014ــــ  1990: تطور معدل البطالة خالل 13.4جدول رقم 

 2003 2000 1998 1995 1992 1990 السنة
 23.9 29.5 28.02 28.10 23.8 19.7 ابملئة املعدل

 2014 2012 2011 2008 2005 السنة
 9.8 9.7 9.9 11.3 15.3 ابملئة املعدل

 ، جملةتقييمتشخيص و  2014ـــ  1990سياسات التشغيل يف اجلزائر سعدية قصاب، فاطمة الزهرة عيدودي،  املصدر:
 40ـــ  36ص: ، ص2016، 20 البويرة، العدد جامعة أكلي دحند أوحلاج، معارف،

 

 29.5إذ إنتفل من  2000من خالل اجلدول نالحظ أن معدل البطالة قد عرف تراجعا بعد سنة 
أين وصل  2014استمر هذا املعدل يف اهلبوط إىل غاية سنة و  2003عام  23.9إىل  2000عام 
 هذا ما يؤكد جناعة السياسة املتبعة من اجلانب الكمي.و  %9.8إىل 

سنة  % 30,4ما يقابل معدل البطالة هو معدل التشغيل الذي عرف ارتفاعا متزايدا إذ إنتقل من 
املناصب املستحدثة فنجد أن أغلبها ، لكن إذا نظران إىل 2014سنة  %37,5إىل  2003

 اجلدول التايل يبني ذلك:أي ما يسمى ابلبطالة املقنعة، و  مناصب مؤقتة
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 2013ـــ  1990املؤقت يف اجلزائر خالل الفرتة : تطور الشغل 14.4جدول رقم
 الوحدة منصب عمل

 2004 2001 1998 1994 1990 السنة
 11689 3191 3926 12806 33055 العمل الدائم 

 45357 20505 22638 24179 27443 العمل املؤقت 
 56046 23696 26564 36985 60498 اجملموع
 2013 2012 2011 2009 2007 السنة
 3873000 3657000 18580 21286 19307 الدائم العمل

 3562000 3390000 193442 157598 106334 العمل املؤقت
 7430000 7071000 212022 179884 125641 اجملموع
، جملة تشخيص وتقييم 2014ـــ  1990سياسات التشغيل يف اجلزائر سعدية قصاب، فاطمة الزهرة عيدودي،  املصدر:
 40ـــ  36ص: .، ص2016، 20العدد البويرة،  أكلي دحند أوحلاج،جامعة  ،معارف

 

، ليعود اىل االرتفاع منذ هذا 2001اىل  1990من عام نالحظ تراجع يف عدد مناصب الشغل 
التاريخ خاصة مناصب الشغل املؤقت اليت عرفت زايدة مذهلة من خالل عقود التشغيل املستحدثة 

سوق غري مستقر 38ميكن أن نستنتج أن سوق الشغل يف اجلزائر  عليه(1)خالل هذه الفرتة. 
 العتماده على مناصب مؤقتة.

الصادرة  2014-2011البطالة خالل الفرتات من النشاط اإلقتصادي والتشغيل و  تقاريرحسب و 
عن الديوان الوطين لإلحصائيات، فإن الرتكيبة النسبية لليد العاملة حسب القطاعات غري متوازنة إذ 

األشغال العمومية د العاملة مث يليه قطاع البناء و ستحوذ قطاع اخلدمات لوحده أكثر من نصف اليي
من جهة أخرى نة مع إحتياجات القطاع من جهة، و هي نسبة قليلة مقار . و %17إىل  16حبوايل 

                                                             

جامعة أكلي دحند ، ، جملة معارفتشخيص وتقييم 2014ـــ  1990سياسات التشغيل يف اجلزائر سعدية قصاب، فاطمة الزهرة عيدودي،  (1)
 40ـــ  36ص: .، ص2016، 20العدد البويرة،  ،أوحلاج
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لقطاع أثبت الواقع أبن هذه النسبة أغلبها غري مؤهلة للعمل يف قطاع البناء، كما أن أغلب العمال اب
يف كل مرة مما مينعهم من إكتساب اخلربة.  استبداهلمهذا ما يستدعي و يعملون يف إطار العقود املؤقتة 

اجلزائرية عن العمل يف البناء واألعمال  إضافة إىل أن الدراسات أثبتت عزوف أغلب اليد العاملة
 األجور يف هذا القطاع اخلدمات أو حىت البطالة. كما يعترب تدين الشاقة وتفضيلهم العمل يف قطاع

 من بني أسباب إخنفاض اليد العاملة يف القطاع.
ل إمتناع الكثري من املؤسسات اجلزائرية املقاوالتية عن املشاركة يف إجناز املشاريع السكنية بسبب يف ظ

نوعية العمل اليت تقدم املادية والبشرية والتقنية، وبسبب اإلمتيازات املادية و  دحدودية اإلمكانيات
هبدف إجناز املشاريع الكربى للمشاريع السكنية ابجلزائر، و للعمالة األجنبية على حساب احمللية. 

لس الوطين ، فحسب التقارير الصادرة عن اجملجلأت السلطات إىل إسترياد اليد العاملة األجنبية
 40بناء بنحو عاملون يف قطاع القدر عدد العمال الصينيون ال 2015االجتماعي لسنة اإلقتصادي و 

 13حوايل  2007ابملئة من العمالة األجنبية ابجلزائر( بعدما كان سنة  45هو ما ميثل ألف صيين )و 
 % 11حتتل العمالة املصرية املرتبة الثانية بعد الصينية بنسبة  2010ألف فقط. وحسب إحصائيات 

، كما % 3كندا نسبة ال تتعدى كا وفرنسا و مريأوحتتل كل من الفيليبني و  % 4تليها إيطاليا بنسبة 
 شركة. 52بلغ عدد الشركات الرتكية العاملة يف قطاع البناء هذه السنة 

"اخلاص إبجناز  2"ومن بني املشاريع اليت مت إنقاذها من طرف اليد العاملة األجنبية، مشروع عدل 
، إذ وفرت الدولة كل الشروط ألجل إجنازه قبل 2013الذي أطلق سنة وحدة سكنية و 650000

بب دحدودية إمكانياهتا من املؤسسات إمتنعت عن املشاركة فيه بس % 90، غري أن 2018هناية 
 التقنية أيضا، مما اضطر الدولة على اإلعتماد العمالة األجنبية بصفة كبرية يف إجنازه.البشرية واملادية و 

 جنسية، حنو 125ألف عامل أجنيب من  134، أحصت السلطات أكثر من 2017حبلول سنة و 
املتخذة من بعد اإلجراءات ألف منهم يعملون يف البناء واألشغال العمومية والري. غري أنه و  49

اليت يسمح بتحويلها إىل اخلارج مع هناية عام  الرامية إىل تقليص حجم األموالطرف البنك املركزي، و 
حسب وزارة العمل  % 40سبة طلبات جتديد تصاريح العمل لألجانب بن ، تراجعت2017
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اليد العاملة األجنبية من التشغيل. كما تقرر اإلعتماد على اليد العاملة احمللية للتخلص من تكلفة و 
الذي سطرته الدولة لتكوين يد عاملة جزائرية مؤهلة، إذ  جهة، ولفشل مسعى نقل املعارف والتكوين و 

ركات شروط العقد مع الشركات األجنبية نقل املعارف للعمال اجلزائريني، غري أن الشكان من بني 
 الرتمجة.ريني يف وظائف اثنوية كاحلراسة و بتشغيل اجلزائ األجنبية أمهلت هذا الشرط واكتفت

 2015-2019)آفاق سياسة السكن يف اجلزائر خالل الفرتة ) الرابع: املطلب

هتا فلم تدخر جهدا لتحقيق ذلك، جعلته من أولوايكن، و أزمة الس سطرت اجلزائر هدف القضاء على
وأساليب تلبية إحتياجاته عن طريق تنويع الصيغ املعروضة د حاولت السيطرة على سوق السكن و قو 

 2015و 1999مليون وحدة سكنية بني  2,8متكنت من إجناز  وبفضل جهودهااملعتمدة.  الدعم
معدل شغل املسكن مع هناية  وعليه وصلمليار دوالر.  60اربت ق وذلك مبيزانيةخمتلف الصيغ.  من

 .2014سنة  4,55فرد للمسكن بعدما كان  4,2قيمة  2015

كامل األحياء القصديرية، وذلك من  إىل القضاء علـى حاليا وهتدف الدولة: أوال: الربامج املسطرة
 مليون وحدة سكنية موزعة كما يلي:1.6خللق  خالل السعي

 2015-2019)توزيع املربمج للسكنات خالل الفرتة )ال :15.4 جدول رقم
 وحدة سكنية

 النسبة العدد املربمج نوع السكن
 % 48,48 800000 سكنات إجتماعية إجيارية

 %3,03 50000 سكنات ترقوية عمومية
 % 24,24 400000 سكنات بيع ابإلجيار

 % 24,24 400000 السكن الريفي
 %100 1650000 اجملموع

 جنازهإالشكل التايل يف معطيات العتماد على اب من إعداد الباحثة :املصدر
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 2015-2019): توزيع املربمج للسكنات خالل الفرتة )7.4شكل 

 
جملة العلوم االدارية واملالية، جامعة الشهيد محه خلضر  ،إقتصاد السكن يف اجلزائر بني الواقع والطموح سلمى مميش، املصدر:
 .472، ص: 2017، ديسمرب01العدد  ،01اجلزائر، اجملد الوادي. 

سكان األسر ذات الدخل املنخفض، واليت ال أتخذ على عاتقها إ هو أن الدولة التزال ما يالحظ   
املوجهة لوية دائما يف الربامج املسطرة و ذلك من خالل إعطائهم األو دج و  24000يتعدى دخلها 

من  ممول كلية سكن 800000الذي بلغت حصتهاري و ماعي االجيإليهم عن طريق السكن االجت
كما يالحظ تزايد أمهية برانمج البيع  .من الربانمج % 50، ما يقابل حوايل العامة للدولة امليزانية

وحدة سكنية لكل منهما  400.000ص ذلك بتخصيليصبح بنفس أمهية السكن الريفي و ابإلجيار 
وحدة،  50.000أما السكنات الرتقوية العمومي فقد أخذت أقل حصة بـ  % 24بنسبة حوايل 

، وهذا املضمون رأضعاف احلد األدىن لألج12 و6موجهة لألسر اليت دخلها بني  أهنا صيغة ابعتبار
وتوجيه دعم الدولة ملن اإلنفاق العام  النوع من السكنات يسعى إىل تنويع العرض يف سياق ترشيد

 يستحقونه.

 
50000 

 
400000 

 
400000 

 
800000 

 نوع السكن

 سكنات اجتماعية ايجارية السكن الريفي سكنات بيع باإليجار سكنات ترقوية عمومية
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األولوية املقدمة للسكن اإلجياري، حسب تصريح وزير السكن إىل عزم الدولة على القضاء وترجع 
إذ أظهرت عمليات االحصاء وجود  على أبعد تقدير، 2018النهائي على السكنات القصديرية يف 

ألف مسكن قصديري وهش، مما دفع ابحلكومة إىل ختصيص برانمج خاص من السكن  381حوايل 
مت تسلم إىل غاية اآلن، وحدة للقضاء على هذه الظاهرة و  388.045ي يتضمن العمومي اإلجيار 

وحدة أخرى، ومسحت هذه  96.437وحدة من هذا الربانمج، بينما جيري إجناز  291.608
ستوجه ملواصلة إجناز ما تبقى من الربامج  العمليات ابسرتجاع عقارات حضرية هامة يف املدن الكربى،

 (1)عمومية.السكنية والتجهيزات ال

دج 1000000املقدمة من القطاع فهي تتمثل يف مبلغ مايل قدره  أما ابلنسبة للمساعدات املالية
اجلغرايف، مدى التقدم يف اإلجناز، الفوائد  التأهيل أو التمديد خمصص مللكية املنـازل أو إلعـادة

 واإلعفاء الضرييب.

الريفية للسكن فتتمثل يف قيمة مالية ترتاوح  املنـاطق متنحهـا الدولـة يف للمساعدة املالية اليت وابلنسبة
 إضافة إىل ذلك قررت احلكومة تبسيط إجراءات منح املعونة دج،700000دج و1000000بني

للسكن الريفي ومتكينهم من وضع دفعتني فقط بدال من ثالثة يف البداية، وتبسيط إجراءات احلصول 
بشهادة حيازة يف "املناطق غري املساحية. والغرض من هذه  على رخصة البنـاء، واسـتبدال سند امللكية

على املدينة وختفيض النزوح الريفي. وأتيت هذه التسهيالت إىل جانب  اإلجراءات تقليل الضـغط
الدولة يف هذا التمويل، ما  مشاركة املواطن يف متويل السكن أو التمويل املصريف، مما يقلل مـن حصـة

ذلك  ال سيما يف السياق احلايل لضبط نفقات امليزانية، فإىل جانب كبرية  ميكنها من حتقيق وفورات

                                                             

 .18/07/2007جريدة النهار، اجلزائر، الصادرة يوم:  ،ابإلجياراستحداث صيغة جديدة للسكن  (1)
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هذه األخرية إىل تعزيز سوق العقارات يف متويل السكن وتطوير االئتمان العقاري، وفك  هتـدف
 (1) .عقاري االرتباط التدرجيي للدولة من دورها كمطور

وفيما خيص املدن اجلديدة، تقرر مراجعة وإمتام خمططات التهيئة للمدن اجلديدة: سيدي عبد هللا، 
بوينان، بوغزول واملنيعة، هبدف اإلسراع يف إجنازها، كما تقرر إطالق أقطاب حضرية كربى على غرار 

 (2)ذراع الريش يف عنابة وعني النحاس بقسنطينة. 

 2015-2019اع السكن خالل الفرتة اإلجراءات املتخذة يف قط اثنيا:

 :ما يلي2015-2019من بني اإلجراءات اليت شددت وزارة السكن على اختاذها خالل الفرتة

 ــــ إنشاء بنك املعلومات اخلاص ابلسكن:1

ال ميكنه  2015مليون مستفيد يف هناية  4,6اليت أحصت و  على غرار البطاقية الوطنية للمؤسسات 
راسات العاملة يف قطاع السكن تقرر إنشاء بنك معلومات خاص مبكاتب الد، االستفادة جمددا

ء ، ولتحقيق ميزة النوعية يف القطاع قررت الدولة إعادة هيكلة هيئات املراقبة التقنية للبناوالعمران
 فيما يتعلق مراقبة املشاريعو  الوصول إىل إدخال التوافق يف جمال متابعةهبدف توحيد مرجعيات املراقبة و 

 20من قانون  12قد مت تكريس شرط النوعية يف املادة و  اجلمالية على حد سواء.ابألمان يف البناء و 
 (3).2008جويلية 

 18ـــ06: فحسب املرسوم التنفيذي رقم منح اإلدارة صالحية التحكم يف النزاعات القائمة -2
كافة احلاالت احملتملة   ، منح قطاع السكن لإلدارة صالحية التحكم يف2018جانفي  20املؤرخ يف 

املستفيدين من السكنات، عرب اإلجراءات اإلدارية أو ابللجوء إىل لنزاعات بني املرقني العقاريني و ل
                                                             

 .472ص: ، مرجع سابق سلمى مميش، (1)
 .18/07/2007جريدة النهار،  ،استحداث صيغة جديدة للسكن ابإلجيار (2)

)3( LA REVUE DE L HABITAT, Revue d information du Ministère de l Habitat et de l 
Urbanisme, N 05, Mai 2010, p:74. 
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 بعدما كانت هذه الصالحيات مقتصرة يف وقت سابق على املستفيد فقط، ويهدف(1)العدالة،
 اإلجراء إىل تفادي التأخري يف إجناز املشاريع بسبب هذه النزاعات.

تعترب راحة املواطن من بني األولوايت اليت دعت إليها : حتسني املستوى املعيشي للمواطن-2.2
( فمن أجل " (TOLربطها بـ"معدل إشغال السكن واليت ميكنوزارة السكن خالل هذا الربانمج، 

مسكن، ومن املتوقع أن 8325186إىل 2014اية هن السكنية يف رصد التحسن وصلت احلضرية
وابلتوازي مع هذا %18.92 مسـكن، أي زيـادة بنسـبة9900000إىل 2019اية هن تصل يف

ايـة هن مسكن يففرد يف كل 4.89من معدل شغل املسكن التطور يف املساكن إرتفع مؤشر 
إىل 2019ايةهن ومن املتوقع أن يصل يفنقطة، 0.34أي تراجع بـ  2014 ايـةهن يف4.55إىل2009
نقطة مئوية، وابلتايل ستتحسن  0.41شخص لكل مسكن، أي تسـجيل اخنفـاض قـدره 4.14
 .توقعات املديرية العامة لإلحصاء السكن حسبظروف 

جراء اإلستفادة من هذه األوعية وإرجاعها يهدف اإلية العقارية للربامج املتعطلة: و األوع ـــــ اسرتجاع 4
من مث إقامة مشاريع جديدة عليها. إذ يتكفل مدير أمالك الدولة بفسخ بيع إىل احلضرية الوطنية و 

 (2)الوعاء العقاري للمشروع املتوقف عن طريق القضاء.

دف وزارة السكن يف هذا الربانمج إىل القضاء على املساكن هت:القضاء على السكن اهلشــــ 5
وحدة، موزعة على 561000للسكنات اهلشة إىل  اإلمجايلالعدد احملفوفة ابملخاطر، حيث وصل 

-2019مسكن جيب القضاء عليه متاما خالل الفرتة379000موقعا منها 12555
وحدة تتطلب 182000وتعويضه مبساكن إجتماعية لإلجيار متوهلا الدولة ابلكامل، و2015

اية نهكل وحدة، وفيدج ل700000للدولة قد تصل إىل  مبساعدات ماليةعمليات إعادة التأهيل، 
 .مساعدة95000بلغ عدد املساعدات املسجلة 2015

                                                             

الصادرة  ،2جريدة الرسمية، العدد ال، المحدد لمستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة القتناء سكن، 06-18( المرسوم التنفيذي، رقم 1)
 .2018 جانفي 20بتاريخ 

 20/8/2017االطالع:  ، اتريخwww.radioalgerie.dzعلى املوقع:  (2)

http://www.radioalgerie.dz/
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الربانمج إىل حتسني نوعية السكن من أجل حتسني راحة السكان، وذلك من  يسعى :البناءنوعية .6
البناء، كفاءة الطاقة، الصرف الصحي، الكهرابء، الغاز ومياه  املواد وتقنياتخالل زيـادة جـودة 

ما يسمح إبقامة أكثر مF2و F1سكنات الشرب، وتزويد السـكنات بوسـائل الراحـة، مـع إلغـاء
امليزات  خـذا بعـني االعتبـارأاتساعا، إضافة إىل البحث عن اجلماليات املعمارية واحلضرية للمبىن، 

الثقافية واالجتماعية. ويف هذا الصدد صدر مرسوم تنفيذي الذي حيدد أنظمة اجلغرافية، املناخية، 
 (1).2014التخطيط احلضري يف فيفري

ية بصفة رمسو  2018السكن يف مطلع  قررت وزارة: اإلعتماد على مواد البناء املنتجة حملياــــــــ 8
إن هذا القرار قد مت إدراجه يف بند حيمله  املربجمة،حصرية استعمال املواد الوطنية لتحقيق املشاريع و 

البند على أنه "مينع منعا ابات اللجوء اىل املنتوج األجنيب إال يف احلاالت  وينص هذا الشروط.دفاتر 
 (2).االستثنائية واستعمال املواد املصنعة دحليا بصفة حصرية "

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .473ص: ، مرجع سابق مميش، سلمى (1)
 18/12/2017، تاريخ االطالع: https://www.aljazairalyoum.comعلى الموقع:  (2)
 

https://www.aljazairalyoum.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%85/
https://www.aljazairalyoum.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%85/
https://www.aljazairalyoum.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%85/
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 خالصة الفصل الرابع:
االجتماعي من بني أهم األسباب اليت أدت إىل تفاقم العجز يف سوق يعترب ارتفاع تكلفة السكن 

السكن، إذ كانت وراء تعطيل إجناز عدد كبري من املشاريع السكنية املربجمة، وألجل تدارك الوضع، 
 جلأت الدولة إىل عدة إجراءات، من بينها:

 .سن قوانني يتم مبوجبها حصر ومسح اإلحتياطات العقارية التابعة للدولة 

  اسرتجاع األراضي العمومية من اخلواص الذين استولوا عليها دون وجه حق، أو من املرقني الذين
 أثبتوا فشلهم يف إجناز املشاريع املوكلة إليهم يف آجاهلا.

  القضاء على السكنات القصديرية، واالستفادة من األراضي املقامة عليها يف إجناز مشاريع
 جديدة.

 ت، إذ مت تقسيم وحدات إنتاج اإلمسنت إىل وحدة يف الشرق والغرب تنظيم إنتاج مادة اإلمسن
 والوسط، مما يسهل إيصال املادة إىل كل ربوع الوطن مع التخفيض يف تكلفة النقل.

 .تطوير وحتديث مصانع اإلمسنت القائمة، وإنشاء مصانع وشركات إمسنت جديدة 

 .فتح اجملال للخواص لإلستثمار يف صناعة اإلمسنت 

 للبريوقراطية يف توزيع مادة اإلمسنت من املصانع، مما أدى يف كثري من األحيان  التصدي
 للمضاربة فيها.

 .تطوير وإصالح دحاجر إنتاج احلديد والصلب 

  اإلعتماد على الشراكة لتحقيق اإلكتفاء الذايت من مادة احلديد، ومن مث التخلص من تكلفة
 اإلسترياد.

 د العاملة اجلزائرية.تنويع برامج التشغيل الستقطاب الي 
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  اشرتاط تدريب وأتهيل اليد العاملة اجلزائرية على املؤسسات األجنبية العاملة يف قطاع البناء
 ابجلزائر، هبدف إكتساب املهارات وأتهيل اليد العاملة احمللية.

 .فتح اجملال للمرقني اخلواص للمسامهة يف إجناز املشاريع السكنية 

مسحت للجزائر بتحسني وضعها السكين، حيث وصل معدل شغل كل هذه اإلجراءات وغريها، 
فرد/مسكن. وهو ما يعرب على أمهية اإلجنازات احملققة يف  4,2قيمة  2015املسكن يف هناية سنة 

 هذا القطاع.



 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
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 الخاتمة:
الدول، إذ أصبح يقف جنبا اىل أعظم أصبح االهتمام بقطاع السكن من ضمن أولويات 

يعترب تدخل الدول الصحة مثال.و كالصناعة و   جنب مع باقي القطاعات االسرتاتيجية األخرى
وحتمية اقتصادية واجتماعية نظرا ألن إنعاش قطاع السكن جيلب  قطاع السكن ضرورة يف

البطالة  والتخفيف منومن مث زيادة يف النمو االقتصادي  ،القطاعات األخرىمن ورائه كل 
 .وارتفاع يف الدخل الفردي

مع بداية ظهور املعامل وذلك  ،أعطت الدولة اجلزائرية قطاع السكن نصيبا وافرا من االهتمام
التطور امللحوظ يف عدد سكان  :أمهها ،كانت نتيجة عدة عوامل  واليتاألوىل ألزمة السكن 

ما خلق  هذا .وحياة أفضلاجلزائر وهجرة سكان الريف حنو املدن حبثا عن فرص للعمل 
 برجمت لبية الطلب املتزايد على السكن. وعليه متضغطا على املدن، فلم تتمكن من ت

 تسيري هذه املشاريع اىل ديوان وأوكلت مهمة ،حضرية وأخرى ريفية ضخمة مشاريع سكنية
 .هبا اخلزينة العمومية تأما مهمة التمويل فقد خص،الرتقية والتسيري العقاري

مل تصل اإلجنازات أبدا ملستوى  إلمتصاص العجز، اهلامة املرصودة لكن ورغم املبالغ 
متعاقبة كان اهلدف األساسي منها هو  فع اىل تبين سياسات سكنيةمما د املسطرة، األهداف

التعديل اهليكلي  ومع ذلك وجدت الدولة نفسها أمام ضرورة .تنويع طرق وآليات التمويل
 صالحات يف قطاع السكنمتثلت أهم اإلالذي مس عدة قطاعات منها قطاع السكن، و 

 ما يلي:في
 أساسا على كيفية توزيع السكان  تنفيذ اسرتاتيجية حقيقية للتهيئة العمرانية القائمة

  اإلقليمي.

 ضبط  ة ويف طريقة املصادقة عليها هبدفالنظر يف حمتوى النصوص القانوني
 وتنظيمها. االحتياطات العقارية
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 املتمثلة يف صيانة املساكن املوجودة واحلفاظ عليها من التدهور املتزايد  تطويراألعمال
 الذي قد يعرضها للخطر على األمد املتوسط بل وعلى األمد القصري.

  التابعة هلا.دفع الديون العائدة للمؤسسات من الدولة واهليئات 

 .جعل القدرات الوطنية املتوفرة إلنتاج مواد البناء تبلغ نسبة استعمال مقبولة 

  التوجه إلقامة الصناعةالصغرية واملتوسطةإلنتاج مواد البناء،لكوهنا تتطلب موارد
 ماليةأقل وتقلل من تكلفة النقل تتوفر على ظروف استغالل ميكن التحكم فيها.

  ومنح صالحياتالفاعلة يف جمال البناء  ف األطرافخمتل وحتديد مهامتوظيف 
 ووسائل تسمح هلم بأداء دورها، وحترير القطاع من العراقيل اليت تثقل كاهله وتعيقه.

 ختدم الرتقية  وتسوية املنازعات العقارية اليت تعيق وال حتسني عرض أراضي البناء
 .والتهيئة والتعمري العقارية

 نتائج البحث: 
دراسة وحتليل أثر العوامل املتدخلة يف رفع تكلفة السكن االجتماعي، وعلى اجناز الربامج  بعد

 توصلنا اىل النتائج التالية: السكنية
أغفلت و  سوق السكن هبا على جانب العرض السكين لتحسني وضعية ركزت اجلزائر .1

حسب ة، كان له األثر الكبري على تفاقم األزمة السكنيف ،معاجلة جانب الطلب
تبني بأن الطلب الرمسي من  3112اإلحصاء الرمسي ألول بطاقية لطلبات السكن عام 

 كن بعد تصفية قانونيةولطلب،  2311111يفوق  3112أفريل  السكن اىل غاية
قبل البطاقية الوطنية للسكن نزل طلب من  صحاب الطلباتأمساء أو  خضعت هلا ملفات

 425252بـ  ولأي نز  ،طلب 3222521 صبح يعادلأي أ ،%3102الرمسي بنسبه 
سكن الطلب على الأو وضع ملف  صحاهبا من قبلأ ما بسبب إستفادةإ ،طلب ملغى
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السكن البد من أن  ن مشكل سوقوهذا ما يثبت أ ،ملستفيد واحدركز يف أكثر من م
 .يدرس من جانبيه الطلب والعرض

اجلهات املسؤولة على تسيري  تمثل يف ضعف فعاليةأخرى مهمة ت وهذا ما يقودنا اىل نتيجة
 .السكن االجتماعي

يف اجناز املشاريع السكنية يف كثري من األحيان خاصة عند املؤسسات الوطنية  متاطل .3
ضافية للمشاريع تتمثل أساسا يف ا تكلفةق عناصر مما خل ،وعدم احرتامها اآلجال احملددة

تكلفة اليد العاملة  ،ارتفاع تكاليف مواد البناء ،تعطل اآلالت يف موقع البناء
 كل هذه األسباب وغريها أدت اىل زيادة تكلفة املشاريع السكنية. .الشاغرة

بواسطة  .إذ مت امتصاص أغلبيتهالئقالغري كن متكن الدولة من التخفيف من مشكل الس .2
فوضعت  من أخطائها السابقة، كما استفادت السلطات ضخمة إجياريةبرامج سكنية

 منها: عادةإقامة هذه األحياءعدة قوانني متنع إ
 ةإزالة هذه األحياء مبجرد إخالئها وضم أراضيها اىل االحتياطات العقاري. 
 وإن ثبت  ،عدم السماح للمستفيدين ببيع أو كراء املساكن اليت حتصلوا عليها

 عرضون إلجراءات قانونية صارمة.تذلك سي
التجارية للمسامهة يف  للبنوكضعف نظام التمويل العقاري يف اجلزائر فرغم فتح اجملال  .2

عملية التمويل، غري أن مشاركتها تبقى حمتشمة بسبب ارتفاع نسبة املخاطرة يف القروض 
 العقارية.

خالل العشر سنوات  لالهنيار من البناءات اآليلة % 01متكن اجلزائر من القضاء على   .2
أدوات عمرانية كان بن التحكم يف شغل املساحات  إذ أ وذلك وفق معايري دولية، األخرية
 حديثة.
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تاج اإلمسنت إىل وحدة يف الشرق تنظيم إنتاج مادة اإلمسنت، إذ مت تقسيم وحدات إن .4
الغرب والوسط، مما يسهل إيصال املادة إىل كل ربوع الوطن مع التخفيض يف تكلفة و 

 النقل.
إمسنت جديدة. مع  مصانع وشركاتتطوير وحتديث مصانع اإلمسنت القائمة، وإنشاء  .0

 تشجيع اخلواص لإلستثمار يف صناعة اإلمسنت.
التصدي للبريوقراطية يف توزيع مادة اإلمسنت من املصانع، مما أدى يف كثري من األحيان  .5

 للمضاربة فيها.
 الصلب.وير وإصالح حماجر إنتاج احلديد و تط .5

اإلعتماد على الشراكة لتحقيق اإلكتفاء الذايت من مادة احلديد، ومن مث التخلص من  .11
 لفة اإلسترياد.تك

 تنويع برامج التشغيل الستقطاب اليد العاملة اجلزائرية. .11
اشرتاط تدريب وتأهيل اليد العاملة اجلزائرية على املؤسسات األجنبية العاملة يف قطاع  .13

 البناء باجلزائر، هبدف إكتساب املهارات وتأهيل اليد العاملة احمللية.
 از املشاريع السكنية.فتح اجملال للمرقني اخلواص للمسامهة يف إجن .12

 :صحة فرضيات البحث إختبار
يف جمال الصناعات  وبعد تتبع السياسات السكنية يف اجلزائر، واإلصالحات املتخذة

وكذا اإلصالحات املتعلقة بالتشغيل  االمسنت،ة خاصة ما يتعلق بصناعة احلديد و االنشائي
صالح وضع اىل اإلجراءات القانونية املتخذة إل باإلضافة ،وتأهيل اليد العاملة احمللية

ميكن  النهوض بقطاع السكن.املنازعات عليها، وأثر كل ذلك على االحتياطات العقارية و 
 اإلجابة على فرضيات الدراسة، على النحو التايل:
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متكنت آليات متويل السكن االجتماعي املعتمدة يف السياسات السكنية  :الفرضية األولى
املتعاقبة من تقليص العجز السكين باجلزائر. وتعترب هذه الفرضية خاطئة. فبعد تتبعنا ملختلف 
مراحل متويل السكن يف اجلزائر عرب كل السياسات ورغم اختالف طرق التمويل املعتمدة يف  

رصودة يف أي مرحلة من كل مرحلة، مل نسجل تغطية متويل املشاريع املسطرة باملبالغ امل
جند أن هناك عدم توازن بني املبالغ املرصودة و نسبة االجناز، وكمثال  بل العكس املراحل،

 %04023على ذلك خالل فرتة املخطط اخلماسي الثاين أين بلغت نسبة االستهالك املايل 
 فقط. %12من املبالغ املرصودة، يف حني مل تتعدى نسبة اجناز املشاريع املسطرة  

عرض السكنات العمومية السبب الوحيد وراء عدم توازن سوق ال يعترب  :الفرضية الثانية
وتعترب فرضية صحيحة. فبجانب نقص العرض من السكنات يوجد أيضا  السكن باجلزائر.

مشكل الطلب الومهي، وكمثال على ذلك ما أشرنا إليه سابقا يف النتائج عن عدد الطلبات 
 كوهنا غري مؤسسة.   3112امللغية سنة 
يعترب مشكل االحتياطات العقارية باجلزائر حاليا سببا أساسيا وراء ارتفاع : ةثالثالفرضية ال

ففي السابق مل تكن االحتياطات تكلفة السكن االجتماعي.وتعترب هذه الفرضية صحيحة. 
العقارية تطرح مشكال يف وجه الربامج السكنية املربجمة بسبب توفرها. لكن ومع تزايد الضغط 

الصناعي هبا واستيالء بعض األفراد على األراضي العمومية، أستهلكت على املدن والتوسع 
بالتايل ا سبب يف تعطيل اجناز املشاريع و أغلب األوعية العقارية وأصبحت املدن تعاين عجزا مم

هذه  إلقامةزيادة تكلفتها ويف أحيان أخرى اضطرت الدولة لشراء األراضي من املواطنني 
 املشاريع.

يعود السبب الرئيسي وراء إرتفاع تكلفة السكن االجتماعي باجلزائر الرتفاع  :رابعةالفرضية ال
يعترب تكلفة اإلمسنت واحلديد واليد العاملة املؤهلة بالبناء. وهذه الفرضية صحيحة. إذ 

اإلمسنت واحلديد أهم املواد املتدخلة يف تكوين املسكن وعليه فإرتفاع أسعارمها تؤثر مباشرة 
 السكن، وملا كانت أسعارمها تتحدد باألسواق العاملية الحظنا تراجع يف على ارتفاع تكلفة
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سعار ئات على إجنازها باألعجز اهليوتوقف بعض املشاريع بسبب  السكنات املنجزة نسبة
كما أن تكلفة اليد العاملة املؤهلة يف البناء تأخذ نصيبا وافرا من هيكل تكاليف   اجلديدة،

ا البناء فقد كان هلا االثر الواضح على تراجع إجناز املشاريع السكنية يف العديد من املرات مم
، وملا متكنت وبالتايل حتمل تكلفة إضافية الدولة اىل اللجوء اىل اليد العاملة األجنبية اضطر

دولة من التحكم يف انتاج احلديد واإلمسنت وحققت اإلكتفاء الذايت وسيطرت بالتايل على ال
إذ بلغ معدل شغل  العجز السكين وبلغت اهلدف املسطرأسعارمها متكنت من تقليص 

ات وهو ما يعرب عن اجناز  2014سنة  فرد/مسكن 202املسكن يف ظل هذه الظروف 
 فرد/مسكن.2وبلوغ اهلدف  حقيقية

: يؤدي ارتفاع تكلفة السكن االجتماعي اىل تعطيل اجناز الربامج املسطرة الفرضية الخامسة
وقد يوقفها أحيانا. وهي فرضية صحيحة. ألن املشاريع تقام على أساس تكلفة تقديرية مبنية 
على جداول أسعار خالل فرتة معينة، ويف حال ارتفاع هذه األسعار سيجر معه ارتفاع يف 

لية احلقيقية للمشروع السكين، مما يسبب عجز مايل للمقاول فتتعطل األشغال التكلفة الك
 ويف أحيان أخرى تتوقف متاما.

من خالل تفحصنا للنتائج املتوصل اليها من البحث، ميكن أن خنرج بنتيجة عامة هي: 
متكنت اجلزائر من التحكم بشكل كبري يف تكلفة عناصر االنتاج املتدخلة يف تكوين تكلفة 
السكن االجتماعي، مما انعكس اجيابا على سري الربامج السكنية املربجمة وتقليص نسبة العجز 

. حىت أنه يف السنتني األخريتني أصبح اهتمام السلطات ليس باجناز أعداد هائلة من السكين
السكنات االجتماعية، بل التوجه أصبح منصب حول كيفية تسيري احلضرية السكنية املوجودة 

اإلعتقاد لدى املسؤولني احلاليني بأن أزمة السكن أصبحت أزمة تسيري أكثر منها إذ ساد 
 أزمة إجناز.
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 التوصيات:
وتقليل  وضع التصاميم اليت هتدف اىل اإلستفادة من املوارد االقتصادية احمللية املتاحة .1

 اإلعتماد على اخلارج قدر اإلمكان.
التحكم يف مما يساهم يف القضاء على  ،بني شركات إجناز السكنات يع املنافسةجتش .3

 دون املساس جبانب النوعية. الكمي نيمما يؤدي اىل التحس التكلفة وختفيضها
سكنات يف السوق ومحايته من املضاربني وهذا ال عرض تقدمي احلوافز اخلاصة بزيادة  .2

 لمعامالت التجارية.وانني ومعايري لعن طريق ضبط ق
ي للعقار يف اجلزائر وبالتايل القضاء على املضاربات القانوين والتشريعضبط اإلطار  .2

 .يضاعلى األر 
وذلك بإعداد برامج تكوينية هلا مما يقلل املؤهلة اإلستثمار يف اليد العاملة اجلزائرية  .2

 اللجوء اىل اليد العاملة األجنبية املكلفة.
تكلفة بناء التحكم أكثر يف لصناعات اإلنشائية يف اجلزائر مما يؤدي اىل با االهتمام .4

ومن مث يساهم  ،مادة احلديد واالمسنتتصدير  إمكانيةالسكن، كما قد يؤدي اىل 
 يف النهوض باإلقتصاد الوطين.

از يف قطاع البناء بتكليفهم باجن إعطاء الفرصة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة العاملة .0
 مشاريع حسب قدراهتم مما يساهم يف رفع كفاءهتم واكتساهبم اخلربة.

يف احلفاظ على املكاسب  والتصميم احلضريعدم إمهال دور التخطيط السليم  .5
ن التخطيط ، وقد ثبتأ2COمن انبعاثات % 51عن املدن ما يقارب "إذ تنشأ البيئية

ويف تنشيط خمتلف املناطق املدينة  "،السليم ميكنه السيطرة بنسبة كبرية على ذلك
 النقل واحلركة. وذلك مبساعدة االستثمارات العاملة يف جمايل
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 آفاق الدراسة:
ن نظرا لقلة املراجع اليت تناولت مواضيع إقتصاديات اإلسكان، خاصة اجلزائرية منها، جند أ

 ما يلي:وميكن ذكر .عديدة للبحث آفاق هناك
 لتقليل تكلفه بناء املسكن من خالل تقليص مدة كآلية إستخدام الربجميات احلديثة .1

 .إجناز
 لكلية لنمو قطاع السكن يف اجلزائر.اآلثار االقتصادية ا .3
 التأثريات املتبادلة بني سوق السكن واألسواق األخرى. .2
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 الكتب-
 .1991مطبعة أبو داوود، اجلزائر،  إشكالية العمران والمشروع االسالمي،إبراهيم بن يوسف،  .1
 ، القاهرة.1، ط1002، دار النشر للجامعات، ادارة مشروعات التشييد ،ابراهيم عبد الرشيد نضري .1
دار الراتددددا اجلامعيدددة، بددددريوت، لبنددددا ،  اإلسكككككان والت ميككككة  ككككي الكككدو  ال اميككككة، ،أمحدددد منددددري سدددلي ا  .3
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 .1991، ديوا  املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،إقتصاد الجزائر المستقلة أمحد هين، .4
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، ديدوا  املطبوعدات اجلامعيدة، مفاهيم وآراء حو  ت ظيم اإلقلكيم وتكو ا الصك اعة ،بشري حم د التجاين .7

 اجلزائر، بدو  تاريخ.
، مصددر، ، الدددار الدوليددة لمسددت  ارات ال قافيددةالب ككا الككدولي وقكك دود ال قككد الككدوليجدداج ب بددو ج،  .2

1001. 
، ترمجدددة عبدددد ال ددداين بدددن آ كككاد الت ميكككة اإلشكككتراجية  كككي الجزائكككر –أزمكككة السككككا ،جددديبن بدددن ع دددرا  .9

 بدو  تاريخ. منصور، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،
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 .1992الفكر العريب، مصر، 
، مركدز إدارة التشييد المتخصصكةدونالد باري بويد بولسو ، ترمجة سعيد بن مشبا سعد فنيس،  .11

 .1005البحوث، السعودية، 
ين، اإلدارة ، املؤسسدددة العامدددة للتعلددديم الفدددين والتددددريا امل دددمكككدن 902عقكككود التشكككييد رفدددي هيددد م،  .13

 العامة لتص يم وتطوير املناهج، امل لكة العربية السعودية،
، مكتبدددة دراسكككات  كككي التخطكككيط العمرانكككي والبيئكككي عددداطف علدددب ا،رابشدددة، ع  دددا  حم دددد  نددديم، .14
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1007. 

 .1007، اجلزائر،  Légendeاستراتيجية تمويل السكا  ي الجزائر،عبد القادر بلطاس،  .11
اإلقتصكككاد المككالي والمصكككر ي السياسككات والتق يككات الحدي كككة  ككي تمويكككل عبددد القددادر بلطددا ،  .17

  .1001، ديوا  املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، السكا
 .1924مكتبة عني مشس، القاهرة مصر،  دراسات الجدوى االقتصادية،عبد املنعم الت امب،  .12
، دار إقتصاديات الموقكع واإلسكتراتيجيات العالميكة للتحضكر والت ميكة  ازي عبد الرزاق النقا ، .19

 .1991وائل للنشر، ا رد ، 
 .1015 دار اليازوري العل ية، األرد ، االقتصاد الحضري،فؤاد حم د الشريف بن  ضبا ،  .10
، MSDدار  إقتصاد عمومي، مبادئ وم اهج  ي تخصيص الموارد،، الص ري جاري حم د .11

  .92، ص: 1010اجلزائر، 
، ديددوا  سياسكة تخطكيط الت ميككة وإعكادة ت ظكيم مسككارها  كي الجزائكر ،حم دد بلقاسدم حسدن للددو  .11

 املطبوعات اجلامعية، اجلزء ال اين، اجلزائر، بدو  تاريخ.
مطدابي جامعدة امللدع سدعود، امل لكدة العربيدة السدعودية، د، دارة التشكييإحم د بن إبراهيم اجلار اهلل،  .13

1993. 
 .1000الدار اجلامعية، مصر،  إدارة وجدولة المشاريع،حم د توفيق ماضب،  .14
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 .1001اجلزائر،
قتصككادية واإلجتماعيككة  ككي المغككرخ األوسككط  ككال  األوضككاع اال جددودت عبددد الكددر، يوسددف، .11

 1991، ديوا  املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،إل 00-2القرنيا ال الث والرابع الهجرييا  
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  .1011-1011تل سا ، 
، رسدددالة ماجسدددتري  دددري منشدددورة، مع دددد دراسكككة تقييميكككة للتخطكككيط اإلقليمكككي  كككي الجزائكككر ،ثبجييددة ندددوة -3

 .1991-1990التن ية، باتنة، 
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، أطروحة دكتورام جل علوي التسيري، لسكا  ي الجزائرنحو نظرة استشرا ية لسياسة امجا  جعيل،  -4
 .1011-1010جامعة اياب ،ضر باتنة، 

مدركرة ، تسيير االحتيا ات العقارية  كي لكل أزمكة السككا دراسكة حالكة مدي كة بوسكعادة حلي ة هي م، -5
 .1011دددد1015ماسي، جامعة حم د بوضياف باملسيلة، 

يكل السككا االجتمكاعي وقكدرتها  كي تخفيك  أزمكة السكككا تقيكيم  عاليكة سياسكات تمو دبداب  رفيعدة،  -6
 1004.مركرة ماجستري  ري منشورة، جامعة حم د ايضر بسكرة،  ،بسكرة CNLدراسة حالة 

 1010دراسدة ميدانيدة يديندة باتندة حددب –سد اي وناسدب، الن دو ايضدري ومشدكلة السدكن وا سدكا   -7
 .ة باتنة، اجلزائرجامع رسالة ماجستري جل علم ا جت اع ايضري،-مسدكن

دور التخطككيط واالدارة  ككي ادارة المشككاريع باسككتخداإل التحليككل الشككبكي دراسككة حالككة عابددد علددب،  -8
، مددركرة مقدمددة  سددتك ا  متطلبددات نيددل شدد ادة بتيككارت   LSPوحككدة سككك ية  00مشككروع ب ككاء 

 .1011املاجستري جل العلوي ا قتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد، تل سا ، 
 ،9002الككك   0299سكككود السككككا بكككالجزائر  كككي لكككل التحكككوالت االقتصكككادية مكككا  ،دةعدددايب اليددد -9

 .مركرة ماجستري  ري منشورة، جامعة حم د بوضياف، ملسيلة
، مددركرة ماجسددتري جل عوامككل وانعكاسككات لككاهرة ال ككزو  الريفككي  ككي الجزائككرعبددد ال دداين قتددان،  -11

 .1010-1009علم ا جت اع الريفب، جامعة اياب ،ضر باتنة، 
مدركرة  دور الب وك والمؤسسكات الماليكة  كي تمويكل قطكاع السككا  كي الجزائكر، عيسى بوراوي، -11

ماجسددتري جل العلددوي ا قتصددادية، كليددة العلددوي ا قتصددادية والتجاريددة وعلددوي التسدديري، جامعددة العقيددد ايدداب 
 .1013/1014،ضر، باتنة، 

 
 وم شورات: تقارير -
مساهمة  ي مشكروع االسكتراتيجية الو  يكة ، (CNES)إلجت اعبتقرير اجمللس الوطين اإلقتصادي وا -1

 .1995، اجلزائر، أكتوبر للسكان
 .1995، اجلزائر، مارس تقرير حو  السكا ،تقرير اجمللس الوطين اإلقتصادي واإلجت اعب -1
 .1003دليل ااص بشركة إعادة الت ويل الرهين،  -3
 (1001لعاي  الصندوق الوطين للسكن )برنامج ايكومة جل ميدا  السكن -4
 .1003، اجلزائر، إحصائيات الص دود الو  ي للسكاالصندوق الوطين للسكن،  -5
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هيئة األمم املتحدة، جلنة ايقوق وا قتصادية وا جت اعية وال قافية، تقريدر عدن الددورة السادسدة، التعليدق  -1
، 1فقدرة  15ادة ، املرفق ال الد،، املد03" امللحق رقم عل  الحق  ي السكا المالئم، "04العاي رقم، 
1991. 

 
 مراسيم:-

المحدد لمستويات المساعدة المباشكرة المم وحكة مكا الدولكة  ،01-12املرسوي التنفيري، رقم  -1
 .1012فيفري  1لصادرة بتاريخ ا ،1، جريدة الرمسية، العدد القت اء سكا

 
 مجالت:-
للسككككا  كككي دراسكككة تحليليكككة لتطكككور سكككود السككككا  كككي لكككل السياسكككات العموميكككة ابتسددداي طوبدددا ،  -1

، 1جملددة دراسددات اقتصددادية، جامعددة عبداي يدم ريقسددنطينة، 9000-0220الجزائككر  ككال  الفتككرة 
 .1011، 01العدد 

تشكخيص  9000كككك  0220سياسكات التشكغيل  كي الجزائكر سعدية قصاب، فاط ة الزهرة عيدودي،  -1
 .1011، 10البويرة، العدد  جامعة أكلب حمند أوياب،، جملة معارف، وتقييم

جملدة العلدوي ا داريدة واملاليدة، جامعدة إقتصاد السككا  كي الجزائكر بكيا الواقكع والطمكو ، سل ى ممدي ،  -3
 .1017، ديس رب01، العدد 01الش يد محل ،ضر الوادي، اجلزائر، اجملد 

قطككككاع قكككك اعة الحديككككد والصككككلب  ككككي تحقيككككق متطلبككككات الت ميككككة  مسددددري بواتالددددة، حم ددددد زرقددددو ، دور -4
، 01، اجمللددة اجلزائريددة للتن يددة ا قتصددادية، جامعددة قاصدددي مربددا  ورقلددة، العدددد ئككراالقتصككادية  ككي الجزا

 .1015جوا  
جملددة العلددوي  وليفككة الت ميككة الكككمستدامة  ككي المؤسسككات االقتصككادية الجزائريككة،، العايددا عبددد الرمحددا  -5

 .1011، 11، العدد 01ا قتصادية وعلوي التسيري، جامعة سطيف 
، امللتقدى الددون أ اد الت مية االسكانية المستدامة  ي الدو  العربيةبوس وة،  عبد الرزاق سبي، نرير -1

مداي  23-24حو : أزمة قطاع السكن جل الدو  العربية واقي وآفاق، جامعة يب فارس، املدية، يدومب 
1011. 

ككككك دور تكككويا المككوارد البشككرية  ككي تطككوير ونجككا  المؤسسككة االقتصككادية الحدي ةكككع ددر بل ددري جددواد،  -7
، 01، جملددة الدراسددات ا قتصددادية املع قددة، اجمللددد سككعيدة SCISدراسككة حالككة االسككم ق ومشككتقات  

 .1017، 01العدد 
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جملددل فكددر وجمت ددي، عدددد  الترجيككب السكككاني  ككي الجزائككر وتككأليرى علكك  القككوى العاملككة،حم ددد ع ددور،   -2
 .1014، اجلزائر، جانفب 19

جملدددة أنسدددنة  ، ظكككيم المعيكككاري إلككك  نظكككاإل اإلنتكككا قككك اعة الحديكككد والصكككلب مكككا الت، مسدددعود قدددرميس -9
 1011، ديس رب 1، العدد 7اجمللد ، جامعة زيا  عاشور، اجللفة، للبحوث والدراسات

، جملددة بككرامج السياسككة السككك ية ودورهككا  ككي معالجككة أزمككة السكككا بككالجزائراملددؤمن عبددد الكددر،،  -10
 .1013، 1دد ، الع3دفاتر اقتصادية، جامعة زيا  عاشور، اجللفة، اجملد 

 
 جرائد:-
 .12/07/1007جريدة الن ار، اجلزائر، الصادرة يوي:  ،استحداث قيغة جديدة للسكا باإليجار -1
 .30/09/1017جريدة ا،رب، اجلزائر، الصادرة يوي:  -1
 لمواقع اإللكترونية: ا
  ons.dzhttps://www.الديوا  الوطين لبحصائيات. على املوقي  -1
تددددددددداريخ ا طدددددددددبع:   //:www.cnl.gov.dzhttp -بسدددددددددكرة  –الصدددددددددندوق الدددددددددوطين للسدددددددددكن  -1

05/07/1012. 
إدارة وتخطككيط المشككاريع اإلنشككائيةر تككألير سككوء التخطككيط  ككي مككدة ت فيككذ عددبء الدددين علددب الددديري،  -3

مككدراء المشككاريع االنشككائية الم فككذة  ككي إمككارة دبككي بككيا المشككاريع اإلنشككائيةر دراسككة ميدانيككة  راء 
دكتددددددددددورام جل ادارة املشددددددددداريي، األكادييدددددددددة العربيددددددددددة الربيطانيدددددددددة للتعلدددددددددديم ر 9000كككككككككككك  9009عكككككككككامي 

تدددددددددددددددددددددددددددددداريخ    www.abahe.co.uk. علددددددددددددددددددددددددددددددى املوقددددددددددددددددددددددددددددددي:79، ص:1011العددددددددددددددددددددددددددددددان،
 .11/03/1017ا طبع:

الب دددددداري ا لكيونيددددددة، عددددددن املوقددددددي اإللكدددددديوين كتدددددداب أنددددددواع العقددددددود جل املشدددددداريي ا نشددددددائية، مكتبددددددة  -4
www.books.makktaba.com ، :10/05/1011. تاريخ ا طبع: 10ص. 

 دائرة التن ية ا قتصادية،، إعداد دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع الصغيرة موزة ايرمب، -5
تاريخ ، economic.rak.aewww.عل  الموقع: . 04ص: ،1009
 .01/09/1009ا طبع:

 .12/11/1017، تاريخ ا طبع: https://www.aljazairalyoum.comموقي:  -1
 .01/09/1012تاريخ ا طبع:  www.ar.m.wikipedia.orgموقي:  -7
 03/11/1012تاريخ ا طبع:  ww.cnl.gov.dzwموقي:  -2
 .15/07/1017تاريخ ا طبع:  www.engineer.tnموقي:  -9

https://www.ons.dz/
http://www.cnl.gov.dz/
http://www.economic.rak.ae/
http://www.ar.m.wikipedia.org/
http://www.cnl.gov.dz/
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 .01/04/1012تاريخ ا طبع:  .www.mhuv.gov.dzموقي:  -10
 .01/04/1011.تاريخ ا طبع: www.mhuv.gov.dzموقي:  -11
 10/2/1017، تاريخ ا طبع: www.radioalgerie.dzموقي:  -11
 algeriene.www.Habitat.dz 10/05/1019تاريخ ا طبع:املوقي:   -13
تددددددداريخ  //:www.mhu.gov.dz httpعلدددددددى املوقدددددددي: وزارة السدددددددكن والع دددددددرا  واملديندددددددة،  -14

 .10/02/1012ا طبع: 
 .11/01/1012تاريخ ا طبع: www.mf.gov.dzوزارة املالية على املوقي:  -15
 
 

 المراجع األج بية لانياً:
-Les Livres : 

1. A.BENACHENHOU, L’expérience Algérienne de 
planification et de développement (62-82), Office des 
publications universitaires , 2eme édition, Alger, sans date. 

2. Abdelkarim  NAAS et autres,L’entreprise et la banque , 
Office des publications universitaires, Alger, 1994 

3. Amar Aloui,Propriété et regime foncier en Algerie-
Foncier, Editions houma,5éme édition,2009. 

4. Ammour BENHALIMA ,Le système bancaire Algérien , 
Edition Dahlab, Alger,sans date. 

5. Hassan Fathi, Construction avec le peuple, la bibliothèque 
arabe sindbad, 1970. 

6. Jean Rene Edighffer,Précis de gestion d 
entreprise,Natan,Paris, 1998. 

7. Nadir Abdallah BENMATTI ,L’habitat du tiers monde cas 
de l’Algérie, SNED, Algérie, 1982. 

8. Rachid Hamidou, LeLogement: un défi, Co édition, 
Alger,1989. 

Les thèse: 

http://www.radioalgerie.dz/
http://www.mhu.gov.dz/
http://www.mf.gov.dz/
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1. AbdrahméneHAMMI,L’habitat auto – construit et 

son impact sur le développement de la ville- cas de 

Biskra, Mémoire de magistère non publie, institut 

d’architecture, université Med khider,Biskra 
 

 
    -Les REVUES :  

1- LA REVUE DE L HABITAT, Revue d information du 
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme, N 05, Mai 
2010. 

 
     -Les rapport : 

1- Annuaire Statistique de l’Algérie , 1977-1978 
2- Djaffar lesbert, les 1000 villages socialistes en Algérie ,  

O.P.U. Algérie,1983. 
3- Doudi kennouche ,Les banques et les finances de 

l’immobilisation, CNEP news , Alger, 2003. 
4- La lettre de la CNEP,1990. 
5- M.Mecibah,65 000 logements en location-vente,pour une 

approche méthodique des projets, CNEP 
news,Alger,2003. 

 
    -les séminaires et les articles : 

1- Doudi.Khennouche et auters, la promotion et la gestion 
immobilière ,journée mondial de l’habitant , Tipaza 
,1986. 

2- projet de résorption de l’habitat précaire en Algérie –
Volume 1 septembre 1998.  
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