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خمطط شغل األراضي وسيلة تفصيلية حلقوق استخدام األراضي والبناء. نظرا للنقائص اخلطرية اليت عرفتها املدن على 
مستوى التحكم يف التهيئة اجلزئية أدى إىل اإلحساس حباجة ماسة إىل آلية تنظيمية للتعمري تسمح خبلق ربط بني املخطط 

التوجيهي للتهيئة والتعمري وتوجيهاته الكربى و قرارات التعمري على 
)1(احملليستوى امل

. 

بالنسبة للتسيري احلضري والبلدي له طابع إلزامي  وسيلة تنظيميةفهو  شغل األراضي يف خمططمتثلت هذه اآللية 
.املبينوتشكيل إطارها  منه أو أجزاء هاكامل إقليمخاصة لتعمري  حتديد قواعدإىل  اليت دفللبلدية 

.تفصيليا اخمطط يعد فإن خمطط شغل األراضي اتوجيهي اخمططوإذا كان املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري 

.وطنية إعداده لقواعد أخرى ووثائق جهوية ويتبع يف ،ميكن اعتباره آخر مستوى ملسار التخطيط العمراين

.النظام القانوين ملخطط شغل األراضي:الفرع األول

"القسم الثالث"لقد نص املشرع اجلزائري على خمطط شغل األراضي يف قانون التهيئة والتعمري وعلى وجه التحديد يف

.)2(الذي جاء بعنوان التهيئة و التعمري" الفصل الثالث"من 

املعدل و املتمم مبوجب )3(1991ماي  28املؤرخ يف  178- 91أما التفصيل فقد جاء به املرسوم التنفيذي رقم 
)4(318- 05املرسوم التنفيذي رقم 

.

                      Plan d'Occupation  des  Sols (POS).تعريف خمطط شغل األراضي:أوال

هو ذلك املخطط الذي حيدد بالتفصيل ويف إطار :"عرف املشرع اجلزائري خمطط شغل األراضي على النحو التايل

." )5(األراضي و البناء عليها حقوق استخدامتوجيهات املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري 

تراب يف غالب األحيان  ييغط أدوات التعمري هو أداة منيتضح من خالل هذا التعريف أن خمطط شغل األراضي 
اليت تضمنها احترام القواعداألراضي و البناء يف إطار  وحقوق استخدام بلدية كاملة، حتدد فيه وبصفة مفصلة قواعد

.املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري

.29-90القانون مطبقا ألحكاجيب إجنازه على صعيد البلدية من أجل توجيه و تنظيم استعمال األرض 

للسلطات  اتنظيمي ايشكل مرجعو للمعارضة أمام الغري  ل، قابالقانونقوة  ب، يكتسأساسهمتنح قرارات التعمري على 
.احملليةالعمومية 

 (1)Cf.Saidouni(Maouia),op.cit, p155. 
.املعدل واملتمم 29- 90من قانون  38إىل  31املواد من  أنظر، )2(

لتنفيذي رقم  )3( وحمتوى  األراضي واملصادقة عليه الذي حيدد إجراءات إعداد خمطط شغل 1991ماي 28املؤرخ يف 178- 91راجع يف ذلك املرسوم ا
ل ،الوثائق املتعلقة به،اجلريدة الرمسية .،املعدل واملتمم28 عددا

 .62 د، العدالرمسيةاجلريدة 178-91للمرسوم التنفيذي املعدل و املتمم  10/09/2005املؤرخ يف  318- 05املرسوم التنفيذي رقم راجع )4(

.املعدل و املتمم 29-90قانون  من  31أنظر،املادة  )5(
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.أهداف خمطط شغل األراضي:ثانيا

:)1(املتعلق بالتهيئة والتعمري املعدل واملتمم على أهداف خمطط شغل األراضي طبقا ملا يلي 29- 90لقد أكد القانون 

البناء واستعمال األراضي، ق، حقوعنيةحتديد بصفة مفصلة الشكل احلضري بالنسبة للقطاع أو القطاعات امل- 
ناء ـتعيني الكمية القصوى و الدنيا املسموح ا يف البناء املعرب عنها باملتر املربع من األرضية املبنية خارج الب- 

،أو باملتر املكعب من األحجام،و أمناط البنايات املسموح ا و استعماالا
يضبط املظهر اخلارجي للبنايات،- 
املواقع املخصصة للمنشآت العمومية واملنشآت ذات حتديد املساحات العمومية واملساحات اخلضراء و- 

املصلحة العامة وكذا ختطيطات و ميزات طرق املرور،
،االرتفاقاتحتديد - 
ة-  و املواقع و املناطق الواجب محايتها و جتديدها و إصالحها، حتديد األحياء و الشوارع و النصب التذكاري
.و محايتهاتعيني مواقع األراضي الفالحية الواجب وقايتها  -

بيان خصائص القطع األرضية،- 
بيان موقع املباين بالنسبة إىل الطرق العمومية وما يتصل ا،و موقع املباين بالنسبة إىل احلدود الفاصلة،- 
حتديد إرتفاع املباين و املظهر اخلارجي، -
بيان موقف السيارات أو املساحات الفارغة و املغارس،- 
زات العمومية وموقعها وحتديد الطرق و الشبكات املختلفة اليت تتحملها الدولة، حتديد نوع املنشآت والتجهي- 

.كما هو حمدد يف املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري و كذلك آجال إجنازها

حتقيقها من خالل إعداد خمطط شغل  بعض األهداف األخرى اليت البد أن يسعى إىل05-04القانون أضاف 
األراضي كتحديد األراضي املعرضة لألخطار الناجتة عن الكوارث الطبيعية أو تلك املعرضة لالنزالق واليت ختضع 

)2(إلجراءات حتديد أو منع البناء
. 

)3(إليهامن األهداف ما ميكن استخالصها أيضا يف التنظيم مثل بيان املنافذ والطرق وكيفية وصول الشبكات 
. 

يهدف أيضا إىل جعل خمتلف قرارات التعمري الفردية موافقة ألهداف وتوجيهات املشروع البلدي احملتوى يف املخطط 
التوجيهي للتهيئة والتعمري وفيه تلتقي مصاحل األفراد وإرادة اجلماعات احمللية فريشد األفراد إىل ما هو مرخص بـه وما 

األساسية وخصائص التعمري والبناء هلذا فهو حيدد بالتفصيل وكما يدل عليه امسه ممنوع ويدهلم على الشروط  هو
.صعوبات شغل األراضي

.املعدل واملتمم 29-90من القانون  31املادة ،أنظر )1(

.05- 04من القانون رقم  04أنظر،املادة  )2(

لتنف10إىل08 نم د،املواأنظر )3( والتعمري، اجلريدة الرمسية، لدد ــاحمل28/05/1991املؤرخ يف 175-91يذي ـمن املرسوم ا هيئة  لقواعد العامة للت
.26العدد 
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.حمتوياتـــه  :الثاينالفرع 

.تشكيلته يقصد بذلك 

مكتوب  جزء تنظيمييتكون من  وفهيعتمد قوام خمطط شغل األراضي على الئحة التنظيم والوثائق واملستندات البيانية 
.)خمططات(وجزء بياين 

:ما يأيت تشتمل الئحة التنظيم على :الئحة التنظيم:أوال

مذكرة تقدمي يثبت فيها تالؤم أحكام خمطط شغل األراضي مع أحكام املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري وكذلك  -
.الربنامج املعتمد للبلدية أو البلديات املعنية تبعا آلفاق تنميتها

متجانسة مع مراعاة األحكام اخلاصة املطبقة على بعض أجزاء التراب كما هو جانب القواعد اليت حتدد لكل منطقة  -
.البناء ق، وحقونوع املباين املرخص ا أو احملظورة و وجهتها: حمدد يف الفصل الرابع من قانون التهيئة والتعمري

وحتدد الطرق والشبكات املختلفة تبني الئحة التنظيم باإلضافة إىل ذلك نوع املنشآت والتجهيزات العمومية ومواقعها 
ك، وكذلاليت تتحملها الدولة كما هو حمدد يف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري واليت تتحملها اجلماعات احمللية

.آجال إجنازها

:)1(تتكون الوثائق و املستندات البيانية مما يأيت: الوثائق و املستندات البيانية:ثانيا

.)5000/1أو  2000/1مبقياس (خمطط بيان املوقع  -  

).1000/1أو  500/1مبقياس (خمطط طوبوغرايف  -  

)2(تقين ، مصحوبة بتقريرعينلتعمري التراب امل تقنيةاجليو رتبني القواس )1000/1أو 500/1مبقياس (خارطة -  
.

يربز اإلطار املشيد حاليا وكذلك الطرق والشبكات املختلفة  )1000/1أو 500/1مبقياس (خمطط الواقع القائم -  
.و االرتفاقات املوجودة

:حيدد ما يأيت )1000/1أو  500/1مبقياس (خمطط يئة عامة  -  

املناطق القانونية املتجانسة،    - 
.العموميةموقع إقامة التجهيزات واملنشآت ذات املصلحة العامة واملنفعة  - 

ما تتحمله الدولة منها كما هو حمدد يف املخطط التوجيهي  والشبكات املختلفة مع إبراز قمرور الطرخط -
.للتهيئة و التعمري وما تتحمله اجلماعات احمللية

.املساحات الواجب احلفاظ عليها نظرا خلصوصيتها-

لتنفيذي  03 ة، املادراجع )1( .178- 91من املرسوم التنفيذي18املعدلة للمادة  10/09/2005يفاملؤرخ  318-05من املرسوم ا

حتدد املناطق واألراضي  1000/1أو  500/1خارطة مبقياس "318-05وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 18التعديل الوارد على الفقرة ج من املادة  )2(
طبيعية و التكنولوجية مصحوبة بالتقارير التقنية املتصلة .بذلك و كذا األخطار الكربى املبينة يف املخطط العام للوقاية املعرضة لألخطار ال



  . اإلطار القانوين لآلليات اإلستراتيجية للتخطيط و التهيئة العمرانية:الفصل األول 

30 
    

يتضمن على اخلصوص عناصر الئحة التنظيم  )1000/1أو 500/1مبقياس (خمطط التركيب العمراين  -         
بالنسبة من هذه املادة مصحوبا باستحوار جيسد األشكال التعمريية واملعمارية املنشودة )ب(1كما هي حمددة يف البند 

  .إىل القطاع املقصود أو القطاعات املقصودة

إذا كان خمطط شغل  500/1مجيع املخططات املذكورة تعد وجوبا مبقياس  ن، فإباستثناء خمطط بيان املوقع -       
 .األراضي يعين القطاعات احلضرية

  .إجراءات إنشاء خمطط شغل األراضي وتعديله:الفرع الثالث 

املؤرخ 178-91خيضع اعتماد خمطط شغل األراضي إىل جمموعة من اإلجراءات اليت حددها املرسوم التنفيذي رقم 
)1(يأيتواملتمثلة فيما املعدل واملتمم  1991ماي  28يف 

:   

  .إجراء املداولة:أوال

   :)2(يأيتاملعنية تتضمن ما  ةالشعبية البلدياالس  إجراء مداولة من قبل الس الشعيب البلدي أو 

  .احلدود املرجعية ملخطط شغل األراضي وفقا للتوجيهات اليت جاء ا املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري -

  .العمومية واجلمعيات يف إعداد هذا املخطط العمومية،اهليئات،املصاحلبيان كيفية مشاركة اإلدارات  -

إقليميا وتنشر ملدة شهركامل مبقر الس الشعيب البلدي املعين أو االس الشعبية غ هذه املداولة إىل الوايل املختص لتب
)3(البلدية املعنية

.  

حتتكر مهمة فهذه األخرية حىت يف القانون الفرنسي فإن خمطط شغل األراضي يعد مببادرة وحتت مسؤولية البلدية 
ي خول صالحيات واسعة للبلديات الفرنسية يف جمال املتعلق بالالمركزية الذ 1983قانون صدور ذلك منذ )4(إعداده
  . التعمري

  .دد مبوجبه احلدود اجلغرافية اليت سوف يتدخل فيها املخططحتإصدار قرار إداري :ثانيا

  :اآليتصالحية على النحو اليصدر هذا القرار عن اجلهة املخول هلا هذه  

  تابع لوالية واحدة،إذا كان تراب البلدية املعين بإعداد املخطط :الوايل -

إذا كان التراب :)وزاري مشترك قرار(بالتهيئة والتعمري مع الوزير املكلف باجلماعات احمللية  فالوزير املكل -
  .  )5(املعين بإعداد خمطط شغل األراضي تابع لواليات خمتلفة

  

  .املتممو  لاملعد 178- 91املرسوم التنفيذي رقم من  17إىل املادة 2املادة  راجع يف ذلك )1(

لتنفيذي  2أنظر، املادة  )2(   .املعدل واملتمم 178-91من املرسوم ا

لتنفيذي  3أنظر، املادة  )3(   .املعدل واملتمم 178-91من املرسوم ا
(4)Cf.Larralde(Dominique):"Le plan d’occupation des sols (POS)", éditions Dalloz, Paris,1996,p29. 

لتنفيذي من  4أنظر، املادة  )5(                                                                                                                .املعدل واملتمم 178-91املرسوم ا
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املعنية إسناد مهمة  ن لرؤساء االس الشعبية البلديةإذا كان خمطط شغل األراضي يشمل تراب بلديتني أو أكثر، ميك
.)1(إعداد هذا املخطط إىل مؤسسة عمومية مشتركة بني البلديات

تدخل يف إطار اإلجراءات احملددة يف القانون  البلدياتغري أن املقررات اليت تتخذها املؤسسة العمومية املشتركة بني 
.الشعبية البلدية املعنية ال تكون قابلة للتنفيذ إال بعد مداولة الس الشعيب البلدي أو االس

.التشاور:ثالثا

املؤسسات العمومية املشتركة ما بني  االس الشعبية البلدية املعنية أو رؤساءيقوم رئيس الس الشعيب البلدي أو 
القاضي اجلمعيات احمللية كتابيا بالقرار و املنظمات املهنية ،البلديات بإبالغ كل من رؤساء غرف التجارة، الفالحة

.بإعداد املخطط

.)2(نيتها يف املشاركة نع الرسالة لإلفصاح ايوما ابتداء من تاريخ استالمه 15هلذه اهليئات مهلة 

، ة، الفالحالتابعة للدولة املكلفة بالتعمري ، املصاحلالعموميةعلما أن هناك بعض اهليئات تستشار وجوبا وهي اإلدارات 
.)3(صالتاو املو د، الربيـوالطبيعية ةـاألثري العموميةاملواقع ،،املباينالعمومية ل،األشغال،النقي،الرالتنظيم االقتصادي

كل من البيئة، التهيئة  2005سبتمرب  10املؤرخ يف  318-05كما أضاف التعديل الوارد يف املرسوم التنفيذي رقم 
.)4(العمرانية والسياحة

يف كل مسألة تتعلق  الوالئية للهندسة املعمارية و التعمري واحمليط املبين على وجوب استشارة اللجنةأيضا ينص القانون 
.من قبل اجلماعات احملليةلبناء يف إطار إعداد أدوات التعمري واملشاركة يف وضعها ابالبناء والتعمري وتسليم رخص 

.)5(07-94من املرسوم التشريعي  35املادة  مبوجب نص هذه  اللجنة   أنشأت

إداري آخر  ربإصدار قرايوما،يقوم رئيس الس الشعيب البلدي أو االس الشعبية البلدية املعنية  15بعد انقضاء مهلة 
.واملصاحل العمومية اليت طلب استشارا ووافقت على ذلك تالعمومية،اهليئاحيدد مبوجبه قائمة اإلدارات 

.االس الشعبية البلدية املعنية ملدة شهر كامل ينشر هذا القرار مبقر الس الشعيب البلدي أو

والتعمري يف األمكنة املخصصة عادة للمنشـورات اخلاصـة    ةيلزم التشريع البلديات بإشهار واسع ألدوات التهيئإذن 
.للشفافيةوآفاقها ضمانا  ا، تطورهمدينتهماحلصول على املعلومات حول وضعية  لتمكينهم من،)6(باملواطنني

لتنفيذي  5أنظر، املادة  )1( .املتعلق بالبلدية 10-11من قانون  215يف ذلك أيضا نص املادة  عواملتمم، راجاملعدل 178-91من املرسوم ا

لتنفيذي  7ملادة اأنظر،  )2( .املعدل واملتمم 178- 91من املرسوم ا

لتنفيذي  9أنظر،املادة  )3( .املعدل و املتمم178-91من املرسوم ا

 .62الرمسية، العدد ة، اجلريد10/09/2005املؤرخ يف  318-05أنظر، املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم  )4(

 .70 دالرمسية، العداجلريدة ،املتضمن تنظيم جلنة اهلندسة املعمارية، التعمري و احمليط املبين15/11/1995املؤرخ يف 370-95التنفيذيم، املرسوأنظر )5(

 .10-11من قانون  22املادة أنظر ، )6(
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يتعني على كل مالك أن يستغل ملكيته طبقا لنوعية االستعمال الذي تسطره أدوات التهيئة والتعمري وخمطط شغل 
لس ــا تحماضر مداوالمعنوي أن يطلع يف عني املكان على  األراضي باستمرار،كما حيق ألي شخص طبيعي أو

على نفقته إضافة إىل إتاحة إمكانية حضور اجللسات العلنية للمجلس الشعيب البلدي والقرارات،وأن يأخذ منها نسخة 
.للمواطنني الراغبني يف ذلك

.تبليغ مشروع خمطط شغل األراضي لإلدارات واهليئات العمومية:رابعا

هلا مهلة  حاملخطط، متنواملصاحل املوافقة على إعداد هذا  ت، اهليئالإلداراتغ مشروع خمطط شغل األراضي ليب
.)1(موافقاانقضت هذه املهلة ومل جتب اعترب رأيها  ا، وإذيوما لتقدمي آرائها و مالحظاا 60

.عرض املخطط للتحقيق العمومي:خامسا

يوما على أن ينشر القرار الذي يعرض املخطط للتحقيق مبقر  60يعرض خمطط شغل األراضي للتحقيق العمومي ملدة 
فتح سجل خاص يوالشعيب البلدي طيلة هذه املدة مع ضرورة تبليغ نسخة منه إىل الوايل املختص إقليميا،الس 

ليتمكن املواطنون القاطنون باملناطق املعنية ذه األدوات من إبداء آرائهم ومالحظام واعتراضام إن  بالتحقيق
.بعني االعتبار هذه التحقيقاتوجدت، على أن تعدل مشاريع املخططات عند االقتضاء لكي تؤخذ 

.قفل سجل االستقصاء و حتويله إىل الوايل املختص إقليميا:سادسا

يوما املوالية حيوله  15يكون ذلك مبحضر و خالل مهلة  ،قفل سجل التحقيق العمومي عند انقضاء مهلة هذا األخريي
ق ــإىل الس الشعيب البلدي املعين ليحول بعد ذلك كل من مشروع خمطط شغل األراضي مصحوبا بسجل التحقي

ه يوما ابتداء من تاريخ استالم امللف، إذا انتهت هذ 30واحملضر إىل الوايل املختص إقليميا كي يديل برأيه خالل مهلة 
.)2(املدة اعترب رأيه موافقا

.مرحلة املصادقة:سابعا

على خمطط شغل  )3(ألراضي، حيث يصادق الس الشعيب البلدي مبداولةاهي املرحلة النهائية إلعداد خمطط شغل 
.األراضي بعد أن يأخذ بعني االعتبار نتائج التحقيق العمومي و رأي الوايل املختص إقليميا

ة والغرفة ــالغرفة التجاري،املختص واملصاحل التابعة للدولة املكلفة بالتعمري على مستوى الواليةيبلغ إىل الوايل 
.)4(الفالحية

.املعدل واملتمم 178 - 91من املرسوم التنفيذي  12املادة ،أنظر )1(

.املعدل واملتمم 178 - 91من املرسوم التنفيذي  13املادة ،أنظر )2(

.املعدل واملتمم 178 - 91من املرسوم التنفيذي  15أنظر،املادة  )3(

.املعدل واملتمم 178 - 91من املرسوم التنفيذي  16أنظر،املادة  )4(
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.عن طريق قرار من رئيس الس الشعيب البلدييوضع حتت تصرف املواطنني 

.إذا مل يكن هناك أي اعتراض، فإن خمطط شغل األراضي يثبت بصفة فعلية و قانونية و يصبح نافذا

.مرحلة املراجعة و التعديل:ثامنا

:)1(اآلتيةعليه إال لألسباب  ةال ميكن مراجعته مراجعة جزئية أو كلية بعد املصادق

ري ـاملشروع احلضمن يف األجل املقرر إلمتامه،سوى الثلث من البناء املسموح به  يشغل األراض طعدم إجناز خمط -
.البنايات املتوقعة من التقدير األويل أو

.إذا كان اإلطار املبين يف حالة خراب أو يف حالة من القدم تدعو إىل جتديده -

.إذا كان اإلطار املبين قد تعرض لتدهورات ناجتة عن ظواهر طبيعية -

سنوات من املصادقة عليه، أغلبية مالك البنايات البالغني على األقل نصف حقوق البناء  5إذا طلب ذلك وبعد مرور -
.اليت حيددها خمطط شغل األراضي الساري املفعول

.إذا استدعت ذلك حاجة إنشاء مشروع ذي مصلحة وطنية -

ـاره :الفرع الرابع .القانـونيــةأـث

تتمثل اآلثار القانونية ملخطط شغل األراضي يف تقسيم القطاعات إىل مناطق وحتديد معامالت استغالل األراضي 
.العمرانية

.(zonage ou zoning)تقسيم القطاعات إىل مناطق:والأ

ميثل منطقة عمل،منطقة جتارة هذا ما سكن،منطقة :لغرض معني مناطق وظيفيةاملدينة إىل عدة  بذلك تقسيميقصد 
.)2(لألحياء ختصص

التفصيلي  هدور مناطق ألنأن خمطط شغل األراضي يقسم إقليم البلدية إىل  ذلك إالإىل ولو أن املشرع مل يشر صراحة 
:حيتم ذلك فيتم تقسيم املناطق إىل قسمني رئيسيني مها

 Zones urbaines.:املناطق العمرانية.1

استالمها، إذ أن الشروع  مل يتمولو  عليها مباشرة النطالق البناءهي املناطق اليت تكون التجهيزات العمومية ا كافية 
على أن  (U)باحلرف الالتيين  ، يرمز هلاعليهاصفة العمرانية  العمومية يكفي إلضفاء ما بالتجهيزاتتزويد منطقة  يف

املعدة للبناء املنطقة التارخيية،ة نشاط كل واحدة منها مثل املراكز حسب خصوصي مناطق فرعيةإىل  يتم تقسيمها
.الذايت،أو تلك املعدة للنشاطات احلرفية أو الصناعية إىل غريها من النشاطات

  .املعدل و املتمم 29- 90من قانون37أنظر،املادة )1(

(2)Cf.Kheladi (Mokhtar):"Urbanisme et systèmes sociaux,la planification urbaine en Algérie" 
OPU,Alger,sans année d'édition,p129.       
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.ميادينهحسب اختصاص كل نشاط وتفرعات  أقسام أصغرحىت املناطق الفرعية جيوز تقسيمها إىل 

.zones naturelles:الطبيعيةاملناطق .2

كما هي الواجب احملافظة عليها ومن أصالمنعدمة  هي األراضي اليت قد تكون فيها التجهيزات العمومية قليلة أو
يزات وثروات طبيعية وثقافية بارزة،املناطق الفالحية ذات اجلودة واملردود العايل واملناطق املعرضة تتمتع مباملناطق اليت ك
.هذه  املناطق تعمريتشكل خطورة يف حالة تقد  .الفياضانات  طبيعية كالزالزل والظواهر لل

.(N)باحلرف الالتيين  Zone Naturelle  يرمز للمنطقة الطبيعية

بواسطة تقنية التصنيف اهري 21/05/2003نشري إىل أنه قد مت إعادة تصنيف املناطق الزلزالية بعد زلزال
)zonage (micro مع المةاخلطر الزلزايل على ساليت تشمل  لدراسات الزلزاليةوفقا لو املنشآت  ةالعمراني اتا

.اإلستراتيجية

إىل حد حظرها متاما كون هذه  هذه املناطق خمططات شغل األراضي حتدد بصفة صارمة البناء فوقمهما يكن فإن 
قد يشكل خطورة كبرية يف حالة تعمريها بدون احترام اإلجراءات  ممااألراضي تعد األكثر تعرضا للظواهر الطبيعية 

.اخلاصة

ة ـــمومية قليلـذات جتهيزات ع يعرفت بأا أراض بواسطة هذا املخطط ميكن جعل بعض املناطق الطبيعية اليت
.قابلة للتعمريأو منعدمة أراضي غري 

.حتديد معامالت استغالل األراضي العمرانية:ثانيا

:)1(مها رئيسني عاملنيمبميكن حتديد عدد املعامالت املعروفة يف ظل النظام القانوين اجلزائري 

        معامل شغل  األرض     coefficient d’occupation des sols
 معامل ما يؤخذ من األرض              coefficient d’emprise au sol

)coefficient d’occupation des sols ) COS :معامل شغل  األرض.1

بالتناسب بني املساحة األرضية خارج البناء الصايف و مساحة قطعة األرض تساوي واحدا ذلك بنص املادة  يعرب عنه
لق عليه حسب نص طوهو ما ياملتضمن القواعد العامة للتهيئة والتعمري و البناء  175-91من املرسوم التنفيذي  26

.القصوى للبناءاتالكثافة نفس املادة 

.طريق التنظيم نالثانية من نفس املادة إىل أن الكثافة القصوى للبناء خارج املناطق احلضرية يتم حتديدها ع ةتشري الفقر

.حسب التشريعات العمرانية وآليات التهيئة والتعمري عناصر الواجهات املبنية ترتبط مباشرة ذا املعامل

.املعدل و املتمم 178- 91املرسوم التنفيذيمن  18أنظر، املادة )1(
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.)1(املعتمدة يف فرنسا حيث أخذ نفس التسمية و اإلجراءات 1990  سنة كن هناك أي طريقة حلسابه قبلتمل 

يتصل  مع ماللمساحة األرضية  امسبق احتديدتتطلب ،، عملية حسابية و تقنيةشغل األرضتعد عملية حتديد معامل 
مستوى من تساوي جمموع مساحة كل  SHON ) (La surface Hors Œuvre Netteا من بناء خام 

ال  ةغري القابل األرض السقف،األدوار املوجودة حتت:مستويات البناء منقوصا منها املساحات املخصصة لكل من
املغلقة املساحات غري ،السطوح،الشرفات،املقصورات،اأو جتاري اصناعي احرفي األي نشاط كان مهني الللسكن و

.)2(موقف السيارات،خمازن احملاصيل والعتاد الفالحي أو إليواء احليوانات،والواقعة يف الطابق األرضي

للسكن أم  تإذا كانباختالف الوجهة املخصصة للمباين  فخيتلو فهذا املعامل يعين املساحة املخصصة للسكن فقط 
.غريها للتجارة أو

) coefficient d’emprise au sol )CES :معامل ما يؤخذ من األرض.2

حيث يساوي مساحة  ومساحة قطعة األرض ةساحة املبنياملحيدد معامل ما يؤخذ من األرض بالعالقة القائمة بني 
ارية ـاحة العقـفهو ميثل العالقة مابني املساحة املبنية و املس قطعة األرض مقسومة على املساحة األرضية للمبىن

.1و 0،يتراوح دائما مابني )املبنية بالنسبة للمساحة اإلمجالية العقاريةنسبة املساحات (

.جنازهإالقصد من إنشاء هذا املعامل هو إلزام أصحاب رخص البناء بإنشاء مناطق خضراء حول البناء املراد 

يكون  2م250فإن حق البناء على قطعة أرض مساحتها  ٪80:فإذا تصورنا أن معامل ما يؤخذ من األرض مقدر بـ
 2م 50على أن خيصص الباقـي وهو  )من املساحة اإلمجالية ٪80أي ( 2م 200بـ  إلنشاء املتبقية  )20٪(

.)3(مساحة خضراء

املنافذ والطرق، وصول الشبكات إليها، خصائص :يبني التقنيون فضال عن ذلك شروط شغل األراضي املرتبطة مبا يأيت
إىل الطرق العمومية و ما يتصل ا، موقع املباين بالنسبة إىل احلدود الفاصلة، موقع القطع األرضية، موقع املباين بالنسبة 

ارغة ـيارات،املساحات الفـ،موقف السيخارجـاملظهر البعض على ملكية واحدة،ارتفاع املباين، ناملباين بعضها م
.املغارس و

(1)Cf.Hattab.(S) et Ziane (M):"Le coefficient d'occupation du  sol et  la promotion  des techniques   
modernes de la gestion urbaine-cas de la ville d'Alger-",courrier du savoir, nº 4 juin, 2003, université 
de Biskra, pp29-33.        

.182ص ، 2004نة ــس،دار هومه،اجلزائر،"النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري ، دراسة وصفية حتليلية :")مساعني(شامة  )2(

ميتهااملتعلق بتسيري املساحات اخلضراء ومحايتها و 13/05/2007يفاملؤرخ 06-07رقمن، القانوأنظر )3( جلريدتن  .31 د، العدالرمسيةة، ا

لتنفيذي رقم  ليه ـيات إعداده واملصادقة عــاحملدد حملتوى خمطط تسيري املساحات اخلضراء و كيف 02/05/2009املؤرخ يف 147-09وكذا املرسوم ا
.26العدد ،و تنفيذه، اجلريدة  الرمسية
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تعترب خمططات رئيسية نص والتعمري وخمططات شغل األراضي  التوجيهية للتهيئةاملخططات نستخلص مما سبق أن 
ومراقبته من خالل التطور املنظم لكل مدينة  بالتحكم يف التعمري تسمح فعالإذ و املتمم  املعدل 29-90عليها قانون 

.بناؤهاتعد وتوفر األراضي املراد كما أو جتمع سكين 

ة ـنمية الدائمـبالتايل جتسد سياسة السكن واإلسكان وتنظم األطر احلضرية وامتداداا مع مراعاة متطلبات الت
الدميقراطية من خالل كيفية إعدادها وتبنيها  ئكما تساهم يف ترقية املباد)محاية األراضي الزراعية واملوارد والبيئة(

.)1(وحتيي يف نفس الوقت عن طريق تنظيماا القانونية احلس الوطين لدى املواطنني وسلطة الدولة

ة ــواجلماعات اإلقليميبربامج الدولة  ل، تتكفوضبطها يف قوالب تقنيةالعمرانية  رئيسية لرسم السياسةهي أدوات 
.العمومية املصاحلواملؤسسات و

من  13والتسيري احلضري وتوجيه التهيئات يف اجلماعات احمللية املعنية حسب نص املادة للتخطيط اايل سائلوهي و
.املعدل و املتمم 29-90قانون 

احمللية يف حتضري وسائل التعمري  اتأجهزة اجلماعيني واحلضريني رالت احمللية للتسيري والتنظيم العقاالوكاتساعد 
)2(إعدادها وتنفيذها  ذلك يف إطار مهمتها العامة يف حدود إمكاناا ،والتهيئة 

  .

املرتفقني يف أما فيما خيص احلجية فلهذه األدوات قوة إلزامية تنشأ مبوجبها حقوق والتزامات على اإلدارة وعلى 
.˝وتلتزم السلطة اليت وضعتهما باحترام حمتوامها...˝14ورد يف نص املادة  هذا مانفس الوقت ،

هو أنه قنن أدوات التعمري وجعلها ملزمة للغري وللجميع حيث متثل  29- 90فمن أهم الضمانات اليت جاء ا قانون 
كما  خمططات التهيئة والتعمري بعد التصديق عليها من اجلهة اإلدارية املختصة قرارات إدارية نافذة يف مواجهة اجلميع

.أي أا تكتسب قوة القانون )3( هو مقرر قانونا وقضاء

جناز أية بناية إالقواعد العامة للتعمري اليت تشكل احلد األدىن الواجب احترامه يف  تيف حالة غياب هذه األدوات حدد
.أومشروع عمراين

واسعة حماوال إشراك الالستشارة لحدد القانون إجراءات إعداد أدوات التعمري واملصادقة عليها وأخضعها  لقد
من التعبري  للتمكنإعدادها من خالل اشتراك اهليئات واملؤسسات واتمع املدين وكذا اجلمهور بيع وإعالمهم ـاجلم

.قبل املصادقة عليه قانونا وإدراج اقتراحاته انشغاالته نع

ما يدل على األمهية الكبرية اليت أوالها املشرع هلذه األدوات نظرا للوظيفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت  هذا
.تؤديها

.328صسابق،مرجع ،)شريف(رمحاين  )1(

لتنفيذي رقم  )2( لتنفيذي 22/12/1990املؤرخ يف  405-90املرسوم ا . 56العدد ،رمسيةــالةاجلريد، 408-03املتمم واملعدل مبوجب املرسوم ا

جلزائري:")حممد الصغري(بعلي )3( ،املركز اجلامعي العريب 2007،مارسل،جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،العدد األو"تسليم رخصة بناء يف القانون ا
.42-16صص تبسة، ،التبسي
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قرار تعیین اإلدارات والھیئات  اصدار
 الواجب استشارتھا

 إصدار قرار یحدد محیط تدخل 

 لةتبلیغ المداو

 قرار والئي: إذا شمل تراب والیة واحد. 

 قرار وزاري مشترك: إذا شمل تراب عدة والیات 

 لواليا

 ینشر لمدة شھر كامل

حسب 

 الحاالت

 

 بالقرار إبالغ المؤسسات والھیئات العمومیة والجمعیات
 

 ینشر لمدة شھر كامل 

 تبلیغ

من مداولة تبني مشروع المخطط اعداد 

أو المجالس  لشعبي البلديرئیس المجلس ا

  

 یوما إلبداء مالحظاتھا وأراءھا حول مشروع 60

 فتح التحقیق العمومي 

 یوما 60مدة 
 غلق المحضر

  جمع اآلراء ورفع التحفظات

 تبلیغ

المصادقة النھائیة على مخطط شغل 
 األراضي 

 

 مصالح العمومیةتبلیغھ إلى كل الھیئات وال وضعھ تحت تصرف الجمھور

 أو المجالس الشعبیة البلدیة  من رئیس المجلس الشعبي البلدي

           90/29 على قانوناعتمادا 
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عمراين على حنو يتناقض معها حتت طائلة  أي نشاطب القيام البناء أو وعليه فإنه ال جيوز استعمال األراضي أو
إجراءات املصادقة  عليها  يفيات وكفيها إال بإتباع نفس  العقوبات املقررة قانونا،لذلك ال ميكن مراجعتها أو تعديل ما

.وبشروط موضوعية حمددة على سبيل التدقيق واحلصر

املستعملني ملزمنياملالك و البناء فإنوحقوق  ط، شرواألرضاستعمال التعمري هي اليت حتدد كيفية  أن أدواتمبا 
وفقا ملا جاء األنشطة العمرانيةو  كل األشغالوالتنظيمية اليت حددا لألرض وتنفيذ  الوجهة القانونيةكذلك باحترام 
.يف هذه األدوات

خاصا فإن  جناز مشروع ذي منفعة عمومية فمعناه أنه إذا كان ملكاإلفإذا نصت على أن عقار ما سوف خيصص 
.إجراء نزع امللكية سوف يشمله و على اإلدارة اختاذ اإلجراءات املناسبة كرفض منح رخصة البناء أو تأجيلها

مالك كذلك أن يستعمله لغرض آخر وإذا لخيصص إلجناز سكنات مجاعية فال ميكن ل فسو وإذا تقررأن العقار
كنه احلصول على رخصة من أجل البناء فيه إىل غري ذلك من أنه غري قابل للبناء فإن مالكه أيضا ال مي ىعقار علصنف 
.القيود

املنشآت السكنات،،نتزايد السكاللمدينة خبصوص  يللنمو املستقبلأجل القياس الكمي  نضرورية مإن أدوات التعمري 
.التجهيزات العموميةو

.من خالهلا يتجسد النمو احلضريكما ترخص بالتدخل احلقيقي يف الفضاء من أجل إجناز خمتلف النشاطات اليت 

تقييم أدوات التخـطيط والتهـيئة. تشكل خمططات التهيئة و التعمري آلية لصياغة االستراتيجيات ادية لسائر املشاكل 
والتحديات والرهانات،اليت  تواجه 

.العمران و اتمع احلضري

مستقبلية،  ةرؤي إطارهي باألساس أدوات إستراتيجية بعيدة املدى إلرشاد وتوجيه مجيع أوجه التنمية احلضرية يف 
)1(الفاعل صناعة القرارالسياسات احلضرية وآلية للمساعدة على  لإلستراتيجيات، تنفيذية،أا أيضا أداة  اكم

. 

حدداليت  املعدل واملتمم 29-90 من قانون10على وجود نوعني من أدوات التعمري من خالل املادة  التأكيدمت  لقد
إضافة إىل  القابلة للتعمرياملشرع من خالهلا دور هذه األدوات اليت تعد وسائل لتوجيه استعمال األراضي العامرة و

.)2(زلكالزالحتديد شروط التهيئة والبناء للوقاية من األخطار الطبيعية 

تطبق األجهزة املؤهلة التابعة للدولة واجلماعات ":يأيتعلى ما  املعدل واملتمم 25-90من قانون  67املادة تنص 
احمللية كل التدابري الالزمة لتعد أو تكلف من يعد أدوات التهيئة والتعمري املنصوص عليها يف التشريع املعمول به كما 

ـام وعلى  ".تنفيذهتسهر على إجياد ذلك بانتظ

:امللتقى الوطين األول حول التهيئة العمرانية يف اجلزائر ،"خمططات التهيئة والتعمري يف اجلزائر بني األهداف واملمارسات امليدانية:")حممد اهلادي(لعروق  )1(

.1ص ،جامعة سكيكدة، 2010ماي  4و 3الواقع واألفاق يومي 

مسية،العدد11/01/2004يف خالقرار املؤر أنظر )2( لتنظيمية املتعلقة بالقواعد اجلزائرية ملقاومة الزالزل،اجلريدة الر لتقنية ا .99املتضمن املوافقة على الوثيقة ا
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ملخص لخطوات اعداد مخطط شغل األراضي

  les outils  d’aménagement
  et  d’urbanisme : PDAU et  POS
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