
واألهـــــــــــــداف التعـــــــــــــــــــاريف•-

التعمير والخطوات المنهجية المتعلقة بإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة •-

)PDAU(مراحل الدراسة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومحتوى •-

” SIG" نظام المعلومات الجغرافي •-

آجال التنفـــــــيذ•-

تقديم الوثائـــق•-

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 



:تعـــــــــــــــــريف 
هو  (PDAU)المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير *

وثيقة أعدت وفق األحكام القانونية تهدف إلى إنشاء أداة  
، مع  ) تسيير المجال الحضري( و) المجاليللتخطيط (

)  وسائل التهيئة اإلقليمية للبلديات المعنية(احترام آل من 
آذا   و) مخططات التهيئة اإلقليمية نافذة المفعول( و
)مخططات التنمية المحلية(
.  يضبط الصيغ المرجعية لمخططات شغل األراضي*

:األهداف
تنظيم واقتراح عمليات إعادة   *

الهيكلة وزيادة آثافة العمران في  
األساسية   واألنويةمراآز البلديات 

وهذا لالستفادة من األراضي 
آذا   والشاغرة أو سيئة االستغالل 

تقييم آل المؤهالت العقارية، مع  
احترام التعليمات الوزارية فيما  

يخص العمليات الجديدة المتعلقة  
بالسكن في المناطق الحضرية أو  

.الريفية



:األهداف
تحديد القطاعات  *

الجديدة للتعمير وهذا 
للتكفل بمتطلبات الشعب 

فيما يخص المساآن،  
. الخ...... التجهيز 

اقتراح هيكلة جديدة  *
لمراآز التنمية وهذا 

للنهوض بصورة 
البلديات

حماية وإعادة  *
االعتبار لكل البقايا 

األثرية والمباني 
القديمة بهدف النهوض 

بالجانب الثقافي 
.والسياحي للمنطقة

إعطاء األولوية  *
للتدخالت المتعلقة 
بصيانة الشبكات 

قنوات  سيماالمختلفة 
الصرف الصحي  

والطرقات

تدعيم المنطقة  *
بتجهيزات ذات 

.األولوية
إعادة االعتبار  *

وحماية آل من 
المحيط والثروات 

.الطبيعية
ضبط الحدود  *

والقوانين المتعلقة 
بالمناطق ذات 

.الخطورة الكبيرة



الخطوات المنهجية المتعلقة بإعداد المخطط التوجيهي  
)PDAU(التعمير وللتهيئة 

ة     ة مقنن أداة عمراني ة ب ات المحلي د الهيئ ى تزوي للوصول إل
يير    يط  والتس رابط ألدوات التخط ل مت مح بتسلس تس

ة بحيث من الضروري الحضري،  ات المكلف ك الهيئ ى تل عل
ر ة والتعمي وجيهي للتهيئ ط الت ة المخط )PDAU(بدراس

:  االمتثال لقواعد التالية



المتعلق بالتهيئة  •
والتعمير

/  01الصادر بتاريخ  29-90القانون 
متمم بنص القانون  ومعدل  12/1990

  14/08/2004الصادر بتاريخ  04/05

المتعلق بالتهيئة  •
والتنمية المستدامة  

لإلقليم
الصادر بتاريخ  01/20القانون 

12/12/2001  

المتعلق بحماية وإعطاء  •
الصادر بتاريخ  02/02القانون . االعتبار للساحل

05/02/2002  

الخطوات المنهجية المتعلقة بإعداد المخطط التوجيهي  
)PDAU(التعمير وللتهيئة 



المتضمن قانون توجيه •
  المدينة

الصادر بتاريخ   06/06القانون 
20/02/2006  

المتعلق بالتنمية المستدامة •
 في مجال السياحة

الصادر بتاريخ   03/01القانون 
17/02/2006  

المتعلق بالحماية من المخاطر •
الكبرى وآذا تسيير الكوارث في إطار 

هذا لتحديد  والتنمية المستدامة 
مناطق االرتفاق

الصادر  02-04القانون 
  25/12/2004بتاريخ 

الخطوات المنهجية المتعلقة بإعداد المخطط التوجيهي  
)PDAU(التعمير وللتهيئة 



الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة، •
الصادر بتاريخ  175-91المرسوم التنفيذي رقم البناء والتعمير 

28/05/1991  

الذي يحدد إجراءات واإلعداد والمصادقة •
على المخططات التوجيهية للتهيئة 

والتعمير وآذا محتوى الوثائق المرفقة

الصادر   177-91المرسوم التنفيذي رقم 
متمم  ومعدل  28/05/1991بتاريخ 

الصادر   317-05بنص  المرسوم رقم 
  10/09/2005بتاريخ 

 والمتعلق بسبل وضع المخطط الدائم إلعادة االعتبار •
(PPMVSA)الحفاظ على المواقع األثرية 

• Le plan permanent de mise en valeur et 
de sauvegarde des sites archéologiques

 324–03المرسوم رقم 
الصادر بتاريخ 
05/10/2003  

الخطوات المنهجية المتعلقة بإعداد المخطط التوجيهي  
)PDAU(التعمير وللتهيئة 



الخطوات المنهجية المتعلقة بإعداد المخطط التوجيهي  
)PDAU(التعمير وللتهيئة 

        
  
    

ا         ى الدراسة يجب عليه ة عل ات القائم ى أن الهيئ باإلضافة إل
ددة ضمن   ة المح ار الصالحيات المرجعي ين االعتب ذ بع األخ

يم   ذا توجيهات ا  أدوات تهيئة اإلقل دة في    وآ لمصلحة المتعاق
.ما يخص التهيئة والبرمجة



مراحل الدراسة للمخطط  ومحتوى 
)PDAU(التوجيهي للتهيئة والتعمير

الحالة اآلنية،  :المرحلة األولى
التشخيص وخيارات التهيئة

التهيئة وقواعد التعمير :المرحلة الثانية

اإلصدار النهائي :المرحلة الثالثة



من الفصل الثالث للمرسوم التنفيذي  17وفقا للمادة 
اريخ  91/177 اي 28الصادر بت دل  1991 م المع

الصادر   05/317المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  و
اريخ  ى    10/09/2005بت ة وعل ه الثاني ي مادت ف

ة     ات المقدم ائق والمعلوم ات والوث اس التوجيه أس
ة   ات القائم ع الهيئ ل م م المتعام رف القس ن ط م
ة من مراحل         ديم ملف لكل مرحل تم تق بالدراسة، ي

:الدراسة والمتكون مما يلي 



مراحل الدراسة للمخطط  ومحتوى 
)PDAU(التوجيهي للتهيئة والتعمير

الحالة اآلنية،  :المرحلة األولى
التشخيص وخيارات التهيئة

التهيئة وقواعد التعمير :المرحلة الثانية

اإلصدار النهائي :المرحلة الثالثة



:  الوثائق المكتوبة ) 1

تقرير وتحليل  ) 1-2
الحالة االجتماعية  
اقتصادية وآفاق  

التطور

تقرير لعرض  ) 1-1
الحالة اآلنية



:تقرير لعرض الحالة اآلنية) 1-1

)1(
.هذا التقرير يعرض الوضعية الحالية لمجال الدراسة•

)2(
)  المادية(يأخذ بعين االعتبار تحديث البيانات التحليلية المتعلقة الجوانب الفيزيائية •

.، االجتماعية واالقتصادية للبلدية والديموغرافية

)3(
يعرض إشكالية التهيئة والتعمير لإلقليم المعني مع الترآيز على خصائص البلدية وعرض  •

.تحليل مقومات التهيئة والتعمير المتوفرة في مجال الدراسة

)4(
اعتمادا على آل من جمع المعلومات ونتائج التحاليل، يتم تسطير برامج مسايرة آلفاق  •

.و االجتماعي واالقتصادي  الديموغرافيالنمو 

)5(
انطالقا من توجيهات وضوابط أدوات تهيئة اإلقليم المصادق عليها وآذا الهيئات المحلية،  •

.  التي تعرض للمناقشة وتصورات )  03( يشرع في بلورت ثالث 

يحضر له ملف تهيئة في المرحلة المقبلة) المقبول(التصور المتبنى : مالحظة



:تقرير وتحليل الحالة االجتماعية اقتصادية وآفاق التطور) 1-2
:هذا التقرير يعرض المستجدات التالية

)1(
للبلدية واتجاه النمو الديمغرافيةالمعطيات •

)2(
تحليل الحالة االجتماعية اقتصادية •

)3(
يحدد االحتياجات فيما يخص السكن والتجهيزات على المدى •

البعيد  والقريب، المتوسط 

)4(
.اقتراح برامج مدعوم بعدة تصورات للتطور العمراني•



:الوثائق البيانية) 2

تحليل  ) 2-3
التحتية    البنى

القاعدية

التحليل ) 2-2
الفيزيائي

)المجالي(

تحليل  )  2-1
الموقع



)1( 50000/1أو  25000/1: الجهويمخطط الموقع  -•

)2( 25000/1أو  10000/1: خريطة الوضعية الحالية -•

)3( 5000/1أو  10000/1: الخريطة الزراعية -•

)4( 5000/1أو  10000/1: خريطة الطبيعة القانونية -•

)5( 5000/1أو  10000/1: االرتفاقات وخريطة العوائق  -•

)6( 5000/1أو  10000/1: خريطة األخطار الطبيعية والتقنية الكبرى -•

)7( 5000/1أو  10000/1:  خريطة الحالة البيئية -•

:تحليل الموقع)  2-1



)1(
.وثائق التجمعات السكانية الرئيسية والتجمعات السكانية الثانوية -•

)2(
.5000/1أو  10000/1: مخطط الوضعية الحالية للتجمعات -•

)3(
5000/1أو  10000/1: مخطط االرتفاقات والمعوقات -•

)4(
التحتية، الخدمات  البنىمخطط توضع التجهيزات الكبرى وطبيعتها،  -•

5000/1: والنشاطات

)5(
10000/1: تصورا للتنمية)  03( اقتراح ثالث  -•

):المجالي(التحليل الفيزيائي ) 2-2



)1(
25000/1: خريطة شبكة الطرقات -•

)2(
5000/1 او 10000/1: مخطط شبكة الشوارع -•

)3(
أو   10000/1: مخطط شبكة اإلمداد بالماء الصالح للشرب مع تحديد مختلف المشاريع -•

5000/1.

)4(
5000/1 او 10000/1: مخطط شبكة الصرف الصحي -•

)5(
  5000/1 او 1000/1: مخطط شبكة الكهرباء -•

:التحتية  القاعدية البنىتحليل ) 2-3

.تختم هذه المرحلة بتبني أحد التصورات المقترحة: مالحظة



مراحل الدراسة للمخطط  ومحتوى 
)PDAU(التوجيهي للتهيئة والتعمير

الحالة اآلنية،  :المرحلة األولى
التشخيص وخيارات التهيئة

التهيئة وقواعد التعمير :المرحلة الثانية

اإلصدار النهائي :المرحلة الثالثة



:  الوثائق المكتوبة ) 1

قواعد ) 1-2
العمران    

تقرير  ) 1-1
العرض  



)1(
على أساس التصور المقبول من بين •

.الثالثة المقدمة في المرحلة األولى

)2(
يتضمن هذا التقرير وصف مخطط التهيئة •

والبرنامج المقترح، والتي تم تعديلها وفقا  
.للمالحظات المقدمة في المرحلة السابقة

:  تقرير العرض) 1-1



)1(
جهة التخصيص الغالبة لألراضي، ونوع األعمال التي يمكن حظرها عند االقتضاء أو إخضاعها   -•

. لشروط خاصة

)2(
الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل األرض  -•

)3(
االرتفاقات المطلوب اإلبقاء عليها أو تعديلها أو إنشاؤها -•

)4(
وذلك   بهاالمساحات التي تتداخل فيها مخططات شغل األراضي مع الحدود المرجعية المرتبطة  -•

بإبراز  مناطق التدخل في األنسجة العمرانية القائمة ومساحات المناطق المطلوب حمايتها

)5(
تحديد مواقع التجهيزات الكبرى والمنشآت األساسية والخدمات واألعمال وأنواعها -•

:قواعد العمران) 1-2
   :يضبط قواعد قابلية التطبيق في آل منطقة، لهذا يجب عليه تحديد ما يلي



:الوثائق البيانية  -2

)1( 25000/1: مخطط الموقع -•

)2( 5000/1أو  10000/1: مخطط الواقع القائم مع إبراز النسيج المشيد حاليا -•

)3( 5000/1أو  10000/1): المقترحة+ الموجودة ( مخططات الشبكات المختلفة  -•

)4( 5000/1أو  10000/1: مخطط التهيئة -•

)1-4(
خريطة القطاعات المعمرة والقابلة للتعمير والمخصصة للتعمير في المستقبل وغير قابلة   -•

.للتعمير

)2-4( .التجمعات السكانية/ خريطة حدود التدخالت على مستوى مخططات شغل األراضي  -•

واد     45في حالة قبول الملف يحول للتحقيق لمدة : مالحظة ا للم ا، وفق من المرسوم    119-10، 09يوم
28/05/1991الصادر بتاريخ  91/177التنفيذي رقم 



مراحل الدراسة للمخطط  ومحتوى 
)PDAU(التوجيهي للتهيئة والتعمير

الحالة اآلنية،  :المرحلة األولى
التشخيص وخيارات التهيئة

التهيئة وقواعد التعمير :المرحلة الثانية

اإلصدار النهائي :المرحلة الثالثة



الصادر بتاريخ  91/177من المرسوم التنفيذي رقم  13و 12وفقا للمواد 
، يقوم مفوض التحقيق بمراسلة رئيس المجلس الشعبي  28/05/1991

، بمحضر ختامي مرفق بملف آامل عن التحقيق )للبلدية المعنية(البلدي 
المنجز، إضافة إلى االستنتاجات والتوجيهات المتوصل إليها في المرحلتين  

:وعلى هذا األساس .السابقتين

)1(
تقوم المصلحة المعنية بتنظيم جلسة عمل مع هيئات الدراسة لتقييم الوضعية •

المتوصل إليها

)2(
.االستنتاجات والقرارات تكون ضمن محاضر ألجل التكفل وإعداد ملف•

)3(
.يتم إعداد اإلصدار النهائي على أساس محضر الموافقة على الدراسة•

)4(
على أساس الملف "  SIG" يتم إعداد نسخة نظام المعلومات الجغرافي •

.المصادق عليه



:” SIG" نظام المعلومات الجغرافي 
 Système d'information géographique

هو أداة تسمح بمعرفة دقيقة لإلقليم المدروس من جميع أبعاده، بحيث توضح وتساعد على 
األداة بنك يخزن الكثير من  هاتهاتخاذ الكثير من القرارات والخيارات، آما تعتبر 

.المعلومات قابلة لالستغالل
:بـ"  SIG" ويسمح نظام المعلومات الجغرافية 

)1(
.تحليل ، تصنيف وعرض المعلومات بمرجعية مجاليه للمساعدة في اتخاذ القرارات  -•

)2(
تقاطع المعلومات الجغرافية ، االقتصادية واالجتماعية في مجال مشترك لتسهيل قراءة وتحليل  -•

.الظواهر

)3(
) بين هيئات الدولة والبلديات ، اإلدارات محترفي المهنة وآذا السكان(تسهيل تبادل المعلومات  -•

.بطريقة سهلة وسريعة 

)4(
ومطابقتها  بهاوهذا بتبسيط الولوج للوثائق ، التحكم ) الخ...رخص البناء ( تسهيل إبرام عقود التعمير -•

.مع تحليل مجالي آامل 

)5(
يمكن جميع السكان من معرفة المعوقات القانونية المطبقة خالل انجاز األبنية على قطعة ارض   -•

.معينة



:” SIG" نظام المعلومات الجغرافي 
 Système d'information géographique



:آجال التنفـــــــيذ
.شهرا انطالقا من تاريخ األمر بالتنفيذ)  12( آجال التنفيذ هي اثنا عشرة 

:ويتم تقسيم هذه اآلجال على النحو التالي

)1( أشهر )  05( التشخيص خمسة  والحالة اآلنية  :المرحلة األولى•

)2( أشهر )  04( قانون العمران أربعة  والتهيئة  :المرحلة الثانية•

)3( .واحد)  01( اإلصدار الختامي شهر  :المرحلة الثالثة•

)4( ) 02( شهران )  SIG( إنشاء نسخة من نظام المعلومات الجغرافية •

:  تقديم الوثائـــق
نسخة من األقراص  )  15( نسخ باأللوان،  و آذا خمسة عشر  ) 05( تقديم الوثائق يكون في خمس 

تحتوي على آل الوثائق المكتوبة والبيانية للمخطط التوجيهي للتهيئة  )   CD ROM( المضغوطة 
.لكل مرحلة من المراحل الثالث )PDAU(والتعمير 



:لالطالع على تفاصيل أآثر
.1991أول يونيو سنة : الصادرة بتاريخ) 26(الجريدة الرسمية العدد 

.1990ديسمبر سنة  02: الصادرة بتاريخ) 52(الجريدة الرسمية العدد 



المخطط التوجيهي للتهيئة 
(PDAU)والتعمير 

يحدد السمات المستقبلية للمناطق  
المعمرة والقابلة للتعمير

يطلب التعرف على المدينة 
وخاصياتها




