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للـــــهم......... ا

ال تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا و ال باليأس إذا أخفقنا و  

ذكرنا أن اإلخفـاق هو التجربة التي تسبق النجاح، اللهم إذا  

أعطيتنا فـال تأخذ منا تواضعنا و إذا أعطيتنا تواضعنا فـال تأخذ  

اعتزازنا بكرامتنا. 

اللهم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا و زدنا علما. 

اللهم إنا نسألك علما نافعا و رزقـا طيبا و عمال متقنا. 

اللهم بنورك اهتدينا، و بفضلك استغنينا، و في كنفك أصبحنا و  

أمسينا، أنت األول فـال شيء قبلك و أنت اآلخر فـال شيء بعدك، 

رب هب لنا حكما و ألحقنا بالصالحين و اجعل لنا لسان صدق في  

اآلخرين. 

واجعلنا من ورثة جنة النعيم. 

اللهم اجعل أول يومنا فـالحا و أوسطه صالحا و آخره نجاحا. 



بسم هللا الرحمن الرحیم 

و على آلھ و صحبھ و من وااله

إلى من كانا سبب في وجودي إلى نور حیاتي ونور دربي،إلى من أسعى لبلوغ رضاھما

أمي... أبي... 

إلى التي یشتھي القلب نطقھا وترق العین لوحشتھا وتخشع األحاسیس لذكرھا وترجف كبدي كلما ابتعدت عنھا 

إلى مصدر إلھامي وروح فؤادي أمي. 

مدني بید العون إلى الیوم يإلى من علمني معنى اإلخالص والوفاء سخر جھوده من أجل تعلیمي والذي مازال 

أبى أطال هللا في عمره. 

، محمد، عمر،أمین"لیلیةإلى أخوتي "

یق والكتكوتین أحمد و موسى. فالى زوج أختي تو

والى كل الزمالء و األصدقاء وخاصة : فریدة ،إیمان ،عالیة ،بثینة،اسماء ، رحیمة .. والى كل زمالء الدراسة. 

إلى كل  من لدیھ مكانة في قلبي. 

الى االستاذ :  معنصر عماد الذي كان سندا لي  و

. إلى كل الطلبة وأساتذة معھد التسییر و التقنیات الحضریة إلى كل من یعرفني

سعاد  



بسم هللا الرحمن الرحیم

قال تعالى في محكم تنزیلھ ﴿ولئن شكرتم ألزیدنكم ﴾

نتقدم بالشكر الجزیل إلى من ساھم في انجاز ھذا العمل من قریب

الدراسيمشواريفترةةعلي بتعلیماتھم وتوجیھاتھم القیمة طیلیبخلواالذین  لمو
.خاصة االستاذ المشرف انشغاالتھمعلي بوقتھم , وذلك رغمتفضلواكما 

كما نشكر كل من قدم لنا ید المساعدة من قریب أو بعید ونتمنى أن 

یجعل هللا ھذا في میزان حسناتھم 

...وشكرا....

 -
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I

المقدمة العامة :
ان التطور الذي مس العالم ككل والذي یجاري كل المیادین االقتصادیة واالجتماعیة والعلمیة 

والتكنولوجیة، اصبح حاجة لكل المجتمعات ، وعندما نذكر فكرة العمارة الحدیثة تتبادر الى اذھاننا افكار 

ت الباب امام الجیل روادھا امثال "رایت" ،" لوكوربوزیھ" و "غروبیوس" فالنظریات التي اوجدوھا فتح

الثاني مثل "افار ألتو" و "كاند یلیس"  الذین اعتمدوا علیھا في التفكیر بطرق تتناسب مع االحتیاجات 

والمفاھیم المواكبة للعصر والتي ادت بدورھا الى ظھور جیل ثالث من معماریي ھذا القرن أضافوا 

انشاء عمارات متطورة وأدخلوا للفكر المعماري مدخال جدیدا من خالل الوصول الى 

ادى بروز ظاھرة العمران العمودي او المباني العالیة الى میزة لصیقة ومالزمة لكل ماھو معاصر 

ومتطور محدثة؛ ثورة انشائیة كبیرة ظھرت مؤخرا .

كانت تشید اساسا الغراض دفاعیة فقدیما منذ االزل،المباني و االبراج العالیة سحرت عقول البشران 

او دینیة (المعابد الرومانیة و الفرعونیة و الكنائس و المساجد) فقط. اما في العصر الحدیث فقد بدأت 
) الغراض اما سكنیة او 1880النھضة االنشائیة في ھذا المجال في ثمانینیات القرن التاسع عشر(

.تجاریة

یجة تمركز المؤسسات التجاریة في مراكز المدن و كانت المنشآت البنایات التجاریة العالیة كانت نتف

العالیة التجاریة ھي الحل الوحید لكي تبقى ھذة المؤسسات قریبة من بعضھا قدر االمكان. أي وضع 

اقصى كثافة ممكنھ على االرض المتاحة، كما ان المباني العالیة كانت تمثل مدى التقدم و االزدھار 
إن بدایة ظھور المباني العالیة .نة لذلك فقد انشأت لتلبیة متطلبات السیاحة و الفندقةالمعماري في كل مدی

في القرن العشرین كان في الوالیات المتحدة االمریكیة ، ثم اخذ باالنتشار في أنحاء العالم االخرى ، 

.السیما في اوربا وشرق اسیا وجنوب شرقھا 

،حیز المدینة فتأثیره كبیر في المدینة وتسییرھا الحضريللسكن كونھ یشغل اكبر نسبة ضمنوبالنسبة

ویشیر "رابوبور" الى ان المسكن عبارة عن :''مؤسسة ولیس منشأة فقط، تخلق لكي تحقق مجموعة 

معقدة من االغراض تخدم الساكنین وكون بناء المسكن ظاھرة حضریة ، فھو شكل وتنظیم یؤثر بواسطة 

نتمي الیھا الساكن ، حیث غرضھ االجابي عملیة خلق بیئة اكثر مالئمة عوامل البیئة الثقافیة التي ی
.  IIIص .2012معنصر عمادلطریقة عیش االنسان". 

ناطحات السحاب) منذ تسعینات القرن العشرین وخالل العشرة سنوات او صبحت المباني العالیة (ا

تفاخر البلدان بأعلى النتائج التقنیة األولى من القرن الواحد والعشرین من منشآت الحضارة والتمدن ، ت
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رتفاع، لیس ذلك فحسب بل اصبحت بعض ناطحات التي توصلت الیھا في تصمیمھا من حیث اال

لمناطقھا ، بعضھا اصبح كذلك نتیجة تمیزھا التقني في االرتفاع. و بذلك یعد االسحاب تعتبر رموز

صرة التي تتوجھ نحو اعتماد ناطحات السحاب البحث وقفة استباقیة لمعالجة مشاكل مركز المدینة المعا

دراسة ھذه المباني وتحدید طبیعة تأثیرھا بدأتمن ھنا . ضمن رؤیة لتصمیم حضري عمودي جدید

جتماعي. وتأثرھا بالبیئة المحیطة على الصعید العمراني والبیئي والحضري واال

وفي الدول النامیة وخاصة التي تشھد ندرة في العقار أو غالئھ والتي تتطلع إلى ایجاد تقنیة أو آلیة 

تمكنھا من توفیر احتیاجات سكانھا المتزایدة للسكن ومتطلباتھ یمكن أن یكون نمط البناء العمودي ومتعدد 

ي تعاني من ندرة أو شح أوعیتھا الطوابق ھو الخیار الوحید لتحقیق ذلك، مثلما ھو حاصل في الجزائر الت

فقد بدأت في انتھاجھ في الفترة -باألخص–العقاریة وعدم قدرتھا على استیعاب المشاریع السكنیة، 

األخیرة لتحقیق استغالل أقصى وأمثل لألراضي المتاحة وتوفیر أكبر عدد ممكن من السكنات 

والتجھیزات العمومیة .

اإلشكالیة :-1
رات األخیرة وبالتحدید بعد االستقالل نموا دیموغرافیا سریعا، باإلضافة إلى عرفت الجزائر في الفت

الھجرة الداخلیة (من الریف نحو المدن)  بسبب التطور الصناعي والظروف المعیشیة في المدن 

والظروف األمنیة التي مرت بھا، كل ھذا أدى الى توسع المدینة واستھالك مجالھا بطرق مفرطة غیر 

ا من اجل تلبیة حاجیات السكان من سكن وتجھیزات ومرافق عمومیة وكل ماھو ضروري عقالنیة وھذ

للحیاة الیومیة للسكان، اال ان رغبة السكان المتزایدة في االقتراب من المراكز الحضریة؛ دفعھم  الى 

استھالك جنوني للعقار.

لتوسع العمراني المتواصل، أدى ھذا االستھالك الالعقالني للعقار إلى ندرتھ؛ویرجع ھذا إلى ا

باالضافة الى وجود عوائق سواء طبیعیة كانت (جبال، انھار، مناطق االخطار الطبیعیة...الخ) او بشریة 

(عوائق صناعیة او تكنولوحیة) خاصة في المراكز الحضریة الكبرى مما قد یجعل من االستغالل 

ة لتوفیر االحتیاجات الالزمة لسكانھا ، كما العمودي في مجال البرامج السكنیة حتمیة تفرض نفسھا وبقو

ھو الحال علیھ في مدینة قسنطینة اذ شھدت تشبع تام في محیطھا الحضري ، حیث انشات المدینة 

الجدیدة ماسینیسا كحل الزمة السكن الخانق لمدینة الخروب وقسنطینة والتخلي تماما عن فكرة التوسع 

على الكنز العقاري للمدن ، ظھ (البناء متعدد الطوابق)والحفااالفقي واالعتماد على التوسع المعاكس ل

ومن ھنا یتبادر في اذھاننا التساؤل المطروح كون ان : 
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ھل لالعتماد على نمط البناء العمودي  في المجال السكني دور فعال في االمحافظة على العقار من 
خالل عقالنیة استھالكھ؟ وھل ینعكس ھذا على حسن تسییره ؟ 

:ةالفرضی-3
ةأو فرضیةالتركیز على نقطنابصدد إعداده ارتأینحنبحث الذي للالتساؤل الرئیسيلإلجابة على 

:بحثالعلیھا سیرتكز

االعتماد على النمط العمودي في السكن قد یؤدي إلى تخفیض المساحة العقاریة المخصصة لھ ما *

األحسن.قد ینعكس بدوره على طریقة تسییره إلى 

:ةالفرضی-4
ةأو فرضیةالتركیز على نقطنابصدد إعداده ارتأینحنبحث الذي للالتساؤل الرئیسيلإلجابة على 

:بحثالعلیھا سیرتكز

االعتماد على النمط العمودي في السكن قد یؤدي إلى تخفیض المساحة العقاریة المخصصة لھ ما *

إلى األحسن.قد ینعكس بدوره على طریقة تسییره 

الھدف من الدراسة:-5
. توسیع فكرة ومفھوم البناء العمودي والسكني خاصة

.تبیان دور البناء العمودي المھم في المحافظة على العقار وحسن تسییره  ما أمكن

.استنتاج محاسنھ ودعمھا ومساوئھ ومحاولة التقلیل منھا ومعالجتھا

  تطویر نمط استغالل العقار من بناء افقي سكني الى بناء عمودي سكني ،اداري

المنھجیة:-6
* المنھج :

إجراء تحلیل من خالل وصف الجوانب المرتبطة بالظاھرة،منالتحلیليالوصفيتم توظیف المنھج

السلطات الجزائریة إلى البناء لجوءوفھملدراسةمحاولةفيأجل فھمھا ثم استخالص وتثبیت النتائج

في ظل الظروف التي تعیشھا وقلة العمودي في برامجھا السكنیة لحل أزمة السكن التي تعیشھا البـالد،

المیداني؛ فنقوم بدراسة تحلیلیة للمدینة الجانبالنظري، أما فيالجانبفياالحتیاطات العقاریة. ھذا

تسییـر المدینـة.علىھذا النوع من التوسعاتواستنتاج تأثیراالمدروسة والسكن االجتماعي العمودي بھ
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كما تم انتھاج المقارنة بین الحي المختار دراستھ بحالتھ اآلنیة المعتمدة على البناء العمودي وبین ما 

كان سیتم انتھاجھ بنفس الحي باالعتماد على النمط األفقي وكذا مقارنتھ بحي آخر حالي ینتھج النمط 

فقي كذلك للخروج بنتائج حول مدى الفروقات المستنبطة والتي ستساعدنا في دراستنا.األ

:* وسائل جمع وتحلیل المعطیات 
التي والوسائل بتحریر التقنیات تطبیعة النتائج المراد التوصل إلیھا واألھداف المسطرة، قمىبناء عل

على استفتاء المعلومات والمعطیات الالزمة للتحلیل وتتمثل فیما یلي:يتساعدن

:الحظةمال-
بشكل كبیر في ھذا البحث على المعاینة المیدانیة والمالحظة المنظمة، خاصة فیما یتعلق تاعتمد

كون التوسع العمراني العمودي ظاھر للعیان.بدراسة اإلطار المبني

:المخططات-
.ببعضھاومقارنة ھذه المخططاتوالمعماري واقع الوسط الحضري وتحلیلنقد

:الصور الفوتوغرافیة-
ألنھا أقرب إلى التشخیص الواقعي للوضعیة الحالیة.

: المختلفة الوثائق-
، للتزود بالمعلومات النظریة.مجالت، مراسیم، مذكرات خاصة بموضوع الدراسةالكتب، ال

محتوى المذكرة :-7
منكلشملتالعامة الذيالمقدمةبعدالمذكرةمحتوىكانللدراسةالمطروحالموضوعلمعالجة

وأھمیةالبحث، أسباب اختیارهمنھجیة، األھداف التحلیل المفاھیمي ،الفرضیات،،الموضوعإشكالیة

أما الثاني وھو إلى جزأین، الجزء األول نظري، یحوي ثالث فصول، الدراسةتقسیمتمدراستھ . حیث

ومالحقعامة  خالصةوبنتائجالدراسةاألخیر اختتمتتحلیلي؛ فیحتوي كذلك على ثالث فصول. وفي

:في تناولناحیث

:-النظري –الجزء األول -

اربع فصول:ویشمل

*الفصل االول : او ما یعرف بالفصل المفاھیمي، حیث تم فیھ التعرف على بعض المفاھیم المتعلقة

.بالدراسة والكلمات المفتاحیة الخاصة بالمجال

*الفصل الثاني : تطرقنا فیھ على  البناء العمودي .

*الفصل الثالث: السیاسة السكنیة في الجزائر .
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*الفصل الرابع: السیاسة العقاریة في الجزائر.

:-التحلیلي –الجزء الثاني -
وقد قسم إلى فصلین :

م لمدینة الخروب والمدینة الجدیدة ماسینیسا.*الفصل الخامس: تقدی

*الفصل السادس: تحلیل لمجال الدراسة. 
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: االطار الفصل االول 
المفاھیمي



الفصل األول :االطار المفاھیمي

1

تمھید: 
تعرف كل مدن العالم حالیا تحوالت عمیقة ، یصعب قیاس عواقبھا بدقة واصبحنا الیوم نتسائل ان كانت 

على الوقوف امام اوضاع عالمیة جدیدة، ازمة التعمیر السابقة ھي التي جعلت المدن الیوم عدیمة القدرة 
واننا امام مدن جدیدة مبنیة على عالقات جدیدة ، في وسط ھذه التحوالت والتراكمات التي تعرفھا المدن 

اصبحت ھذه االخیرة على درجة كبیرة من التعقید وعدم التجانس وصارت المدینة تعیش في قطاعات 
منفصلة.

المفاھیمتحدیدیعتبرھذا الفصل عبارة عن مجموعة من المفاھیم التي تتعلق بموضوع الدراسة حیث 
تحدیدمنبداللذاوالبحث،بعناصراإللماموالوقتلربحاألساسیةالمراحلاھممنبالبحثالمرتبطة

وتوجیھاتومعانيعدةیحملذاتھحدفيالمفھومیكونقدإذإجرائیا،أوتصوریاتحدیدااألخیرةھذه
.نسبیةبطریقةلووالمفاھیمدالالتومضامینتحدیدالباحثعلىالضروريمنفإنھبالتالي

ار:ـــــــــــالعق.1

لغة:

.العقار ھو كل ملك ثابت لھ أصل كاألرض والمنزل ومتاع البیت وخیار كل شيء وجمعھ عقارات

.یأتي یدخل سنوي دائم ویسمى ریعاالعقار الحر ھو ما كان خالص الملكیة 

:إصطالحا
وقد عرف .العقار ھو الشيء الثابت المستقر في مكانھ، غیر قابل للنقل منھ إلى مكان آخر بدون تلف

فیھ وال على انھ " كل شيء مستقر بحیزه وثابت 683العقار في القانون المدني الجزائري في المادة 

اذن فالعقار ھو الشيء الثابت .، وكل ما عدا من ذلك فھو شيء منقولیمكن نقلھ منھ دون تلف فھو عقار

.غیر القابل للنقل من مكان الى اخر بدون تلف خالفا للمنقول الذي یعد بحكم طبیعتھ قابال للنقل والحركة

)07، ص 21، الجریدة الرسمیة ، العدد 40المادة (

ر: ـــــــــــــــــف التعمیـــــــــتعری.2

لصعب إعطاء تعریف شامل و دقیق للتعمیر الذي یشمل الدراسة عدة مجاالت من الحیاة البشریة من ا

بغیة الوصول إلى تناسق و إسھام في استغالل المجال بجمیع مكوناتھ و بالتالي فالعمران ھو جمیع 

میة األكثر اإلجراءات اإلداریة و المالیة و االجتماعیة و االقتصادیة و بصفة أخرى ھو الوضعیة الحكو

أھمیة في تخطیط المدن و ال یمكن للتعمیر أن یكون ذو وضعیة مقصودة على قواعد الفن المعماري و 

التجمید لضمان تطور نمو و تناسق المدن و ذلك بتوفیر ثالث عناصر أساسیة ھي: السكن، العمل، 

الراحة.

ران:ــــــــــــــــوم العمــــــــــــــمفھ.3

المدینة في تطورھا وخصائصھا وممیزاتھا دون التطرق إلى العمران باعتبار ان ھذا ال یمكن أن ندرس 

األخیر سایر المدینة في جمیع مراحلھا.
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ویعرف أیضا بأنھ التنظیم الذي یھدف إلى تنظیم وترتیب المدینة و ھو مفھوم حدیث یبرز التطبیقات 

الموضوعة نتیجة للثورة الصناعیة وتأثیرھا على المدینة

ھو فن إدراك تنظیم وبناء وتطور المدن بطریقة إداریة أخذا بعین االعتبار العوامل الجغرافیة السوسیو

" العمران ھو الذي یقوم على doubreurاقتصادیة الجمالیة، التشریعیة والثقافیة، وباختصار كما عرفھا "

یر، تجمیل، ویمكن أن نظیف تھیئة المدن ویمكن أن یلخص برنامجھ الواسع في ثالث نقاط: تطھیر، تكب

).21لجنة التنمیة المستدامة ،األمم المتحدة المذكرة (إلى المدن القدیمة التاریخیة واألثریة المحافظة وإعادة القیمة

:ةــــــــــــالمدینفــــــــــــتعری.4

علىیمكن التعرفواإلنسان،عقلیةشیدتھعمرانينمطأعقدوحضريحدثأعظمھيالمدینةإن

الحضاريتطورھاوثراءھا التاریخيیؤكدالذيالھندسيشكلھاوالخارجيمظھرھامنالمدینة

.القوميتراثھاإلىباإلضافة

عنالصادراإلیكولوجيیعرفوRATZELالتفاعلذلكمحصلةأونتاجبمثابةأنھاعلىالمدینة،.1

محمدقباريالدكتور(.حیاتھألنماطتغییرھالدائموالطبیعیة،البیئةفيالعمرانيأثرهواإلنسانفعل

)283 .ص–باإلسكندریةالمعارفمنشأة-إسماعیل

تتبدلبذلك،ویرىوBERGESSفتعدلالصناعیة،مؤسساتھاوالتجاریةمناشطھاللمدینةأن.2

أجزاءوأقسامإلىتتطوركيأحیاءمنالمرافقوللسكانالقدیمةالوظائفتتغیروالحضریةالنظم

بالتقدمیتمتعالذيالمكانھيالمدینةأنإلىعتیقةحاراتوشعبیة( slums )ذھبلقدوحضریة،

المراكزوالمجالستتبعالتيمرافقھلھحضريمركزأنھاLAVIDAUكما.العمرانيواإلداري

حكومیةصفةعلیھاتضفيالتياإلداریةظیفتھاوللمدینةكانلذلكوقضائیة،بأقسامیرتبطوالبلدیة،

)283صالسابقالمرجعنفس(.سیاسيطابعذات

المدینةوتعریف.مانوعاكبیرةأرضمساحةعلىالسكانمنكبیرلعددحضريتجمعھي.المدینة3

الرومانیةالمدینةھيالحدیثةمدنناتشكیلعلىعملتالتيالمدنأشھرومنالتاریخ،قدمقدیمتعریف

الشاھقةالمبانيمنغاباتتشبھأصبحتحیتكبیراحضاریانمواتعرفالمدناصبحتلقد."روما"

شبیھةحیاةمنتعرفھكانتماعنبعیداحضاریةلحیاةالضروریةبالمرافقامتألتأنھاإلىباإلضافة

متطورنوعمنمعمارإلىتقلیديمعمارمناختلفالذيالعمرانيبالمظھراالھتمامبدأحیتالبدوبحیاة

بلالمعماريالجانبفقطیطللمفالتطورالعشرینالقرنعرفھالذيالدیموغرافيالتزایدإلىنظرا

.)2016االنترنتمنعارفمحمدنصرالدكتور(.التكنولوجیاوالمواصالتمجالإلىتخطاه
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)85،90،97،100،119،136العمران صفي جغرافیة (دن:ـــــــــــــــف المـــــــائـوظ.5

:المدن اإلداریة.أ

و التي تكون مراكز إقلیمیة كمراكز المحافظات االعواصم،:وھي التي یكون فیھا مركز الحكومة مثل

مثل .داریةخرى غیر الوظیفة االاعامة،وتجمع وظائف ةدارة شؤون البالد بصوراو الوالیات،وتعمل في ا

.وعمان ودمشقالدوحة والریاض ولندن 

أكسفورد،و كمبردج :وھي المدن التي تقوم بوظیفة ثقافیة كمدن الجامعات مثل:المدن الثقافیة.ب

.في بریطانیا

.و بھا مجمعات المصانع وقد ظھرت بعد الثورة الصناعیة والتقدم التكنولوجي:المدن الصناعیة.ج

مثل .یتوفر فیھا عوامل قیام الصناعةوھي المدن التي تتخصص بانتاج سلع صناعیة كبیرة،وینبغي ان 

المواد الخام والطاقة واالیدي العاملة والسوق والمواصالت. 

وھي المدن التي یقصدھا السكان بحثا عن العالج كمدن المصحات والحمامات المدن السیاحة:.د

دم ھذه اي ان وظیفتھا فصلیة وتخ.والمیاه المعدنیة،او یقصدھا السكان لقضاء فصل الصیف،او الشتاء

المدن فئة معینة ذات مستویات معیشیة عالیة. 

وھي المدن التي تحتل التجارة المركز االول من بین انشطتھا المختلفة،وعادة ما :المدن التجاریة.ه

.طوكیو،ولندن،ونیویورك:تقوم ھذه المدن عند التقاء طرق المواصالت البحریة و البریة مثل

مكة :تمیز عن غیرھا بمیزات دینیة تجذب الناس الیھا مثلوھي المدن التي تالمدن الدینیة:.و

وباالضافة الى الوظیفة الدینیة تقوم بالوظیفة .والمدینة المنورة والقدس وبیت لحم والخلیل.المكرمة

التجاریة من اجل توفیر ما یحتاج الیھ الوافدون.

بحمایة المدینة او الدولة في حالة :وھي التي تعد الوظیفة الحربیة اساسا لھا،وتقوم المدن الحربیة.ز

مداھمتھا بخطرما،وعادة ما تكون على الحدود،اال انھ لم یعدل ھذه المدینة دور فعال في الوقت الحاضر 

وعرفت المدن الحربیة منذ القدم،وھي التي تتمیز بوجود .لتطور وسائل المواصالت والحرب الحدیثة

التي انشاھا المسلمون بعد الفتح االسالمي لتكون مدنا للجیش القالع،واالماكن المرتفعة المنعزلة والمدن

كالكوفة والفسطاط،والقیروان،والموانئ البحریة،ومدن الثغور التي انشئت بین حدود الدولة االسالمیة 

والبیزنطیة.
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:دة ـــدیـــة الجـــــــــــف المدینــــــــــتعری.6
او قریة جدیدةمرانیة الجدیدة مثل: المجتمع الجدیدتستخدم اصطالحات عدیدة لوصف المجتمعات الع

، ویستعمل ھذا األخیر في تسمیة العدید من المجتمعات التي تختلف عن بعضھا البعض او المدینة الجدیدة 

وتؤثر بالطبع على الظروف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة من ناحیة االھداف، الوظیفة والحجم، 

).52ص: 2004، أول مایو 197، العدد دالیا حسین الدردیري("لموجودة فیھللدولة او االقلیم ا

وال یوجد اتفاق عام بین المخططین حول تعریف المدینة الجدیدة، فیعرفھا البعض بأنھا "تلك السیاسات 

التي تنتھجھا كثیرا من الدول لحل مشاكلھا العمرانیة وبالذات بالنسبة للمراكز الحضریة الكبرى بھا، كما 

اإلقلیمیة في المناطق ائل التنمیة أنھا تنظم عملیة التوسع حول المراكز الكبرى، وتمثل أیضا وسیلة من وس

د: عبد الرؤوف الضیع لم االجتماع الحضري (قضایا و إشكالیات)، دار الوفاء لدنیا . "المحیطة بھا

227ص 2003، الطبعة األولى -االسكندریة–الطباعة و النشر 

وبناءات ه واأعرافھ كما یعرفھا البعض االخر بانھا : "جزء من مجتمع قائم بالفعل، لھ عاداتھ وتقالید

).381ص 2001د: مریم أحمد مصطفى و د: عبد هللا محمد عبد الرحمن ، (. "اجتماعیة واقتصادیة محددة

معنى ھذا أن المجتمع الجدید او المدینة الجدیدة ھي جزء من مجتمع قائم وتنشا في مناطق قریبة او 

:بعیدة من المدینة األم السباب عدیدة

ل تخفیف الكثافة السكانیة او من اجل انشاء مراكز صناعیة او زراعیة جدیدة قد تكون من اج-

باالضافة الى انھ یتم انشاءھا أیضا من اجل القضاء على الفوضى في التعمیر والقضاء على البناء 

.الفوضوي خصوصا

یو ما8الموافق ل 1423صفر عام 25المؤرخ في 02،08اما في الجزائر فیعرفھا القانون رقم -

بانھا: "كل تجمع بشري ذي طابع حضري ینشأ في موقع خال او یستند نواة او عدة نوى 2002سنة 

سكنیة موجودة، وھي تشكل مركز توازن اجتماعي واقتصادي وبشري، بما یوفر من إمكانیات التشغیل 

ھـ الموافق ل 1423ول عام أول ربیع األ- 5،34الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة (العدد (واالسكان والتجھیز' 

).4م قوانین خاصة بالتعمیر، ص:2002مایو سنة 14

وعلى ھذا األساس فالمدینة الجدیدة ھي نمط عمراني جدید یخضع ألسالیب التخطیط الحضري وتعتبر 

إحدى الوسائل العمرانیة التي تنتھجھا معظم الدول للتخفیف من حدة، المشاكل التي تعاني منھا.

إن المدینة الجدیدة ھي ذلك التوسع قمنا بوضع تعریف إجراءي للمدینة الجدیدة كما یلي: "من ھنا 

العمراني الجدید والذي یخضع ألسس تخطیطیة، یتم إنشاؤھا ألجل التخفیف من الكثافة السكانیة بالمدن 

."الرئیسیة وأیضا من أجل القضاء على الفوضى في التعمیر
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:مورفولوجیة المدینة.7

الشكل العام للمدینة ، حیث ان ھذا الشكل یتغیر عبر مراحل الزمن ولكل مرحلة مورفولوجیتھا وتعني 

الخاصة حیث تتمیز بصفات وخصائص تعطي لشكلھا نماذج واشكال معماریة تعبر عن ثقافة وحضارة 

لتضاریس المنطقة وسكانھا خالل تلك الفترة باالضافة الى الشكل الثبت للمدینة الذي تتحكم فیھ طبیعة ا

الموجودة. 

تعتمد عملیة تحدید مورفولوجیة المدینة على المالحظة المباشرة فالمدینة تختلف في شكل شوارعھا 

ومبانیھا وحركة تنقالتھا، والناتج النھائي لتفاعل عدة عناصر داخل البنیة العمرانیة یعطي الشكل العام 

97،ص2001بوراس شھرزاد للمدینة. 

یختصالذيالعلمعلى انھتعریفھیمكناآلراءمعظماتفاقخاللة ومنالمورفولوجیمصطلحإن

عنعبارةالحضریة فھوالمورفولوجیةمفھومMorphologie Urbainأما.والھیأةالشكلبدراسة

بموجبھاالتيوالطرقالوظیفة،المخطط، الشكل،وتشمل،كانتكبیرةأوصغیرةللمدنالبنائيالنسیج

مفھوم تناولمنأوائلومن.التاریخیةعبر المراحلالمدنأشكالعنتعبروالتيالنسیجھذادراسة تتم

ظواھر تتعلقھيالحضریةالمورفولوجیةأنإلىالذي أشارخلدونابنھوالحضریةالمورفولوجیة

علىوتوزیعھم المدنیاتوأصولبالسكانتتصلالظواھر التيدراسةتحاولوھيالمجتمع،ببنیة

علیھا المجتمعات .تسیرالتيوالنظمتشغلھاالتيالمساحة

المجمعات السكنیة الحضریة:.8

ھي عبارة عن احیاء سكنیة جدیـدة متواجـدة بالمدینـة تتكون من مجموعة من العمارات، لھا طابع 

الرتابة، الھدف منھا ھو تلبیة الطلب الكبیر و السریع للسكن و ھي تسعى إلى تحسین نوعیة الحیاة اكثر، و 

بارة عن وحدات سكنیة إلى خلق التوازن في المجال الحضري.و المجمعات السكنیة الحضریة ھي أیضا ع

.ص 1987-د/ محمد عاطف غیث(نسیج حضري معین، تشتمل على مباني و مرافق و تجھیزات.تقع ضـمن

65(

ودي:ــــــــــن العمــــــــالسك.9

السكن العمودي او ما یعرف بالسكن المتعدد الطوابق ویكون على ھیئة عمارة سكنیة تتكون من 

األسر في إطار وحدة سكنیة كبیرة .عدة شقق یعیش ضمنھا مجموعة من
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الشكل الحضري: .10

ویعرف بأنھ حجم البنایة وكیفیة  إنشائھا داخل النسیج الحضري حیث تكون ھناك عالقة بین المجال 

المبني و المجال الشاغر، ولتحدید الشكل الحضري یجب االعتماد على : نمط البناء، ھیأتھ، علوه، 

)98،ص2001بوراس شھرزاد (وطریقة توضعھ. 

3-2ص2012معنصر عماد مؤشرات تحدید الشكل الحضري :10-1

استمراریة او اتصالیة المباني:.أ
وتتكون على ثالثة أنظمة:

 نظام متتابع ومتصل بتراصف محدد ، یتم وضع فیھا المباني من حد فاصل إلى آخر بواسطة

جدران مشتركة أو منفصلة.

ي على حد فاصل.نظام شبھ مستمر ،یتم فیھ وضع المبان

.نظام غیر مستمر, یتم تشیید المباني بتراجع بالنسبة للحدود الفاصلة كالنمط الفردي

یمكن للمباني في كل حالة من الحاالت السابقة  االتصال بشكل مباشر من خالل الطرق.-

CES)(:مؤشر االستیالء.ب
في مراكز المدن او یتجاوزھا ویعبر ھذا المؤشر عن الشكل الحضري اال في حالة %90قد یصل الى 

ما اذا قورن بمؤشر علو البنایة.

) cosمؤشر شغل األرض (
، وھذا المؤشر یعتبر cos=3، وفي البناء الجماعي cos=2المؤشر في البناء الفردي ال یتعدى 

ض ویختلف حسب نمط البناء.من أحسن المؤشرات تعبیرا عن كثافة استعمال األر

: راالجوار أو الم-أ

یحدد ھذا المؤشر الواجھات، ویمكن تمییز ثالث حاالت للتعبیر عن ھیئة الواجھات :

L=H حالة نادرا ما تحترم فیھ توضع المباني و یظھر ذلك خاصة في النواة األوروبیة :

L<H   أسوء وضعیة كونھا تسبب مشكل نقص التشمیس والتھویة :

L>H حالة مثالیة ونادرة، تتجسد عندما یكون عرض الطریق واسعا بشكل كبیر دون تبذیر :

العقار 

التوسع العمراني: .11
ھو عملیة استغالل العقار الحضري بطریقة مستمرة نحو أطراف المدینة و ھو أیضا عملیة زحف 

النسیج نحو خارج المدینة سواء كان أفقیا أو رأسیا و بطریقة عقالنیة.
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أما التوسع الحضري فقد عرفھ ھربر وكتمان باإلنتشار خارج الحدود، أي إنتشار الھیكل العمراني 

للمدینة خارج الحدود الموضوعة لھا. وتحمل كلمة اإلنتشار في طیاتھا عدم التقید بحدود المناطق 

، ص 1972ل، ، توماس امی(العمرانیة ، كما عرف التوسع الحضر ي باإلمتداد، أي إمتداد عمران المدن 

139.(

وقد عرف الدكتور عبد الرزاق عباس حسین لفظة التوسع الحضري لتشمل على زیادة میل السكان إلى 

د . حسین عبد الرزاق .(المدن من جھة، وتوسع حجوم تلك المدن من جھة أخرى وخاصة المدن الكبیرة

).27، ص 1977، عباس

كل العمراني للمدینة خارج الحدود الحالیة أي الزیادة في إذن فالتوسع یعني توسع المجال المكاني للھی

إستعماالت األرض للمدینة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والعمرانیة كما ھو إنتشار األشكال العمرانیة التي 

.ترتبط مع التجمعات الموجودة من قبل

مرتبطة بالبحث عن و یجب أن تكون ھناك إستمراریة لكي نستطیع الحدیث عن التوسع الذي ھو عملیة

األشكال المادیة لألجوبة المطروحة بالنسبة للطلبات الجدیدة من مساحات السكن، العمل، التجھیزات، 

.الترفیھ ... إلخ و الھیاكل من حیث البرمجة، التموضع و التنظیم

التسییر الخضري (العمراني) :.12

ریة من أجل تنظیم و تسییر مجال التسییر الحضري أحد اآللیات التي ترتكز علیھا السیاسة الحض

ا، إذ من الممكن أن یكون لھ ارتباط وثیقا بحاجات المجتمع، و طرق إشباع ھذه الحاجات، و العمل Ĕمد

على الموازنة بین ھذه الحاجیات و الموارد المتوفرة كاألراضي و طرق استخدامھا في التوسع و التسییر 

.)36، ص 1972جیر الدیبریز، (.العمراني

وعلیھ فالتسییر الحضري ھو عبارة عن أساس للتوازن العمراني داخل النطاق الحضري، و یعتبر 

.منظم لعملیات التخطیط العقاري في إطار تشریعي

االحیاء المتخلفة (العشوائة) : .13

یقصد باألحیاء المتخلفة أو العشوائیة تلك المباني التي ال تتماشى مع النسیج العمراني للمجتمعات التي 

نمت بداخلھا أو حولھا بدون ضابط مخالفة المخطط العام لھذه التجمعات ومتعارضة مع اإلتجاھات 

یة على انھا األحیاء التي الطبیعیة لنموھا وإمتدادھا. ویذھب السید الحسیني في تعریفھ لألحیاء العشوائ

).18، ص 1991،1د / السید الحسیني، (.على مدى شرعیة إحتالل األرض و المسكن أو كلیھماتعتمد 
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أما میلتزر وایتلر فقد عرف المناطق الحضریة المتخلفة على أنھا " مناطق توصف مساكنھا بأنھا ذات 

أحمد (" .دحام و أن سكانھا ذوي دخل محدودطابع عمراني قدیم متدھور، و أنھا تعاني من شدة اإلز

).16، ص 1997بودراع، 

وقد إستعمل ھذا التعریف أیضا في الغرب األوربي ما بین الحربین العالمیتین األولى و الثانیة للداللة 

على األحیاء المكتظة بالسكان و التي بنیت بالخشب و الكرتون و القصدیر، كما عرفت بأنھا مجموعة من 

)BENATIA Farouk, , 1978 , P 4(اكن بنیت بالقصدیر أین ینعدم وجود التجھیزات الجماعیة. المس3

إذن فاألحیاء المتخلفة ھي عبارة عن تجمعات سكنیة تقع على ھامش المدینة أو في مركزھا أنشأت 

یاكل بدون تراخیص رسمیة، وتعتبر مناطق فوضویة لدى السلطات المحلیة إلفتقارھا إلى الخدمات والھ

.القاعدیة من جھة، وإنعدام عقد الملكیة العقاریة من جھة أخرى

استخدامات االرض:.14

استخدم المختصون في الدراسة الحضریة عددا من النماذج والنظریات لتركیب المناطق الحضریة ، 

خاصة في ما یخص استعماالت االراضي واستخداماتھا ، فنجد ذلك في بعض النظریات التالیة: 
)31ص2011لطرش سارة(

:نظریة الدوائر المركزیة 1- 14
من 'أرنست برجس'" " Burgessحیث نادى بھده النظریة وتسمى أیضا بالنموذج الدائري المراكز

خالل الدراسة التي قام بھا عن أنماط النمو الحضري وتركیب الوظائف في مدینة شیكاغو وھو النموذج 

األكثر انتشارا في عدید من المجتمعات.

ویتكون من خمس دوائر تنمو خارج المركز وھي خمس مناطق تتخذ من المركز محور أساسي لھا، 

المركز وھذه المناطق ھي بالترتیب: متى توفر الوقت ونفقات النقل من وإلى نقطة 

منطقة األعمال.-

منطقة السكن المتدھور.-

مناطق إسكان العمال.-

منطقة سكن الطبقات العلیا. -
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منطقة المواصالت واالتصاالت.-

:نظریة القطاع14-2
مدینة من ناحیة إیجارات 142" ھومر ھوایت بعد دراسة " Hamer Hoyetنادى بھذه النظریة 

من مركز معین على ھیئة ربع دائرة یبدأ المساكن وممیزاتھا وھي تعني نمو المدینة على ھیئة قطاع 

وبذلك فإن انتشار استخدام األرض یبدأ من المركز على ھیئة قطاع من الدائرة. 

أن انتشار المناطق السكنیة بأنواعھا المختلفة یخضع وقد اقترح " ھومر " نموذج قطاعي استنادا إلى

لعملیة توزیع دخل األفراد لذلك نجده یقسم القطاعات إلى:

منطقة رجال األعمال المركزیة.-

منطقة تجارة الجملة والصناعات البسیطة.-

منطقة سكن الطبقات الغنیة-
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ومنطقة الصناعات الثقیلة. -

:نظریة االنویة المتعددة22-3
حیث تنمو Harais ،Ullman"نادى بھذه النظریة كل من " تشونسي ھاریس " و " إدوارد أولمان

المدینة على ھیئة مراكز فرعیة لكل منھا مركز خاص بھا وھذا النموذج ینتشر في المدن العاصمیة 

نواة واحدة وإنما على نویات متعددة. فكثیر ونموذج النویات المتعددة تعني أن نمو المدینة ال یعتمد على 

من المدن تنمو حول أكثر من نواة أو مركز وفي بعض الحاالت قد ترتبط ھذه النویات بنشأة المدینة. حیث 

یوجد بھذه النظریة عدة مناطق ھي كالتالي:

منطقة رجال األعمال المركزیة. -1

منطقة تجارة الجملة والصناعات البسیطة.-2

منطقة سكن الطبقات الفقیرة.-3

منطقة سكن الطبقات المتوسطة.-4

منطقة سكن الطبقات الغنیة.-5
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منطقة صناعیة.-6

منطقة تجاریة.-7

منطقة صناعیة سكنیة.-8

منطقة صناعیة. -9



الفصل الثاني : البناء العمودي 

1

:الفصل الثاني
البناء العمودي



الفصل الثاني : البناء العمودي 

13

:تمھید

فھي من ابرز وتكبراذ انھا تنمو خرونوآالحي كما عرفھا "لوكوربوزییھ" كالكائنتعتبر المدینة 

الظواھر البشریة حیث تعتبر مركز لتجمع سكاني ذو تنظیم حیوي ومزیج الستعماالت االرض المختلفة ، 

والبتكارات سكانھا ، لكن ال یمكن نسیان ان ھذه الظاھرة تنمو وتتوسع على حساب اراضي وحدود معینة 

اصلة والمتزایدة من مرافق عمومیة وھذا ما یؤدي الى ظھور مشكل وعجز تلبیة كل حاجیات سكانھا المتو

ومساحات الراحة  وخاصة السكن الذي یعتبر من اھم متطلبات سكانھا مما یدفعھا في كل مرة لتحقیق ھذه 

االحتیاجات بوسائل وسیاسات تجعل منھا حلول إلرضاء ساكنیھا .

بھا ولعل اھم ھذه الحلول والتطورات نموھا على حساب محیطھا في حالة ما اذا توفرت 

مقومات التوسع االفقي ، ویعني ھذا وجود فائض من االراضي التي یمكن من خاللھا التوسع ، غیر انھ 

في حالة استحالة المدینة على االعتماد على ھذا النمط من البناء وذلك الي سبب من االسباب سواء نقص 

خرى في نوع بنائھا كالتوجھ الى العقار او وجود عوائق بشریة كانت ام طبیعیة فھنا تتخذ المدینة انماط ا

االعلى وھذا ما یعرف بنمط البناء العمودي او التوسع الراسي او متعدد الطوابق ، فمختلف التجمعات 

السكانیة تعتمد على انواع مختلفة في توسعھا الستیعاب الزیادة السكانیة والسكنیة بھا ، ناھیك عن كون 

قدم ، لكنھ في الدول النامیة استخدم لغرض مواجھة ازمة السكن البناء المتعدد الطوابق رمز التطور والت

الخانقة تحت شعار انجاز اكبر عدد من السكنات في مساحة عقاریة متاحة للبناء ووقت قصیر ، خاصة 

وان المدن تكتظ بالتجمعات السكانیة والخدمات والعمال التجاریة والمالیة ، مما ادى الى االرتفاع الباھظ  

االرض وندرتھا داخل المراكز الحضریة .في اسعار 

وكل ھذا وذاك ادى الى اللجوء الى  ھذه التكنولوجیا ( التوسع العمودي اوتعدد الطوابق) 

الرتفاعات المباني التي تمكنھا من تلبیة طلبات سكانھا داخل ظروف مالئمة لھم.
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:عن البناء العمودينبذة تاریخیة- 1
روما فياإلنسوالمثل مباني':القدیمةشاھقة االرتفاع في المنشآتظھرت المباني السكنیة 

Sarah  Williams Goldhagen on، 'اإلمبراطوریة الرومانیةوالعدید من المدن األخرى فيالقدیمة

Architecture: Living High”.وقیل إن ',والتي كان یصل ارتفاع بعضھا إلى أكثر من عشرة طوابق

والناجمة عن إنسواليونظرا لالنھیارات المتكررة لمباني.إحداھا كان بھ سلم مكون من مائتي درجة

الذي حكم اإلمبراطور أغسطس، ابتداء مناألباطرة الرومانوضع العدید منسوء مستوى المباني،

مترا 25-20، قیودا على ارتفاع المنشآت بحیث تتراوح من (المرجع السابق) 'م14-ق.م. 30من 

ولكن لم یكن ھناك التزام بھذه القیود غالبا على ،(المرجع السابق)للمباني التي تضم أكثر من طابق

وكانت األدوار األدنى یشغلھا إما المتاجر أو األسر بینما .إنسواليالرغم من حاالت انھیار مباني

ة إلى التي ال تزال موجودبردیة أوكسیرینیوسوتوضح.كانت األدوار العلویة تؤجر للطبقات الدنیا

مثل المدینة عاتالمقاطیومنا ھذا أن المباني التي كانت تضم سبعة طوابق كانت توجد في مدن

رجع (الم.مصر الرومانیةفيیسھیرموبولالمیالديالرومانیة التي توجد آثار لھا من القرن الثالث

السابق) 

وكان بھذه المدینة العدید من .الفسطاط، كانت أول مدینة حضریة ھيمصر العربیةوفي'

المباني السكنیة شاھقة االرتفاع، كان یصل ارتفاع بعضھا إلى سبعة طوابق بحیث تضم المئات من 

المآذن)، (المئذنةالذي عاش في القرن العاشر ھذه المباني بأنھا تشبھالمقدسيالسكان. وصف المؤرخ

الذي عاش في أوائل القرن الحادي عشر أن بعضا من ھذه المباني كان ناصر بن خسروبینما ذكر

ساقیة) یدیرھا (ناعورعلى سطح المبنى إضافة إلىحدیقة علویةیصل إلى أربعة عشر طابقا وكان بھا

مجمعات شقق تتمیز أن بھاالقاھرةوبحلول القرن السادس عشر، كانت.ثور لري تلك الحدائق

انت الطوابق بحیث كان الطابقان األوالن یستغالن ألغراض تجاریة وتخزینیة بینما كسكنیة

)Werner Müller 2005'(مستأجرینإلىتؤجرالعلیا

عداد ھائلة من األبراج السكنیة اتتمیز بعصور وسطىوكانت العدید من المدن المھمة في

أبراج اعیة. وكانتضافة إلى أدوارھا الدفاشاھقة االرتفاع والتي كان لھا أدوار شكلیة وحضاریة 

والتي كانت األعلى في تلك األیام والتي كانت 100-80السكنیة التي كان عددھا یتراوح بین بولونیا

قانون ینص على أن كافة المباني الحضریة یجب أال یزید 1251صدر عام فلورنسام. وفي97.2تبلغ 

سان ا مثلوحتى المدن متوسطة الحجم نسبی.م، وتم تنفیذه على وجھ السرعة26ارتفاعھا عن 

المرجع السابق)(.م51اشتھرت بأنھا كانت تضم اثنین وسبعین برجا كان ارتفاعھا یصل إلى جیمنیانو

في القرن السادس عشر. كانت المنازل في الیمنیةشبامشاھقة في مدینةوأنشئت أبراج سكنیة 

، أبراج سكنیة، ولكن خمسمائة منھا تقریبا ھي ما یمكن أن نطلق علیھالطوب الحجريشبام مبنیة من
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أو شقتین. وعلى شقةبحیث كان كل طابق یحتوي علىوالتي ترتفع من خمسة إلى ستة عشر طابقا،

الرغم من أن مدینة شبام استمرت ألكثر من ألفي عام، فإن معظم مساكنھا تنتمي إلى القرن السادس 

عشر. وكان بھذه المدینة أعلى المباني الطینیة في العالم، حیث كان ارتفاع البعض منھا یزید عن 

وع النماذج على التخطیط قال أن مدینة شبام "إحدى أقدم المدن وأریكان ).قدم100(مترا30

"         الصحراءمانھاتن"العمراني المدني الذي یعتمد على مبدأ اإلنشاء الرأسي" أو

)http://www.alyaum.com/article/4096903-2016-(

امبانیفي القن السادس عشر وكانت تعد أعلىالیمن،شبامأقیمت ھذه األبراج الشاھقة في

لطوب الحجري

مركز جون األعلى في العالم ھومجمع الشقق السكنیةوفي الوقت الحالي، یعد

واكتمل بناؤه في عام سكیدموري، أوینغس ومیریل، الذي أنشئ تحت إشراف شركةبشیكاغوھانكوك

http://www.alyaum.com/article/4096903-2016م.344. یضم المبنى مائة طابق ویرتفع إلى 1969
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المتحدةالمملكة التطورات الحدیثة.1

بني أول .الحرب العالمیة الثانیةبعدالمملكة المتحدةأنشئت األبراج السكنیة شاھقة االرتفاع في

؛ )المجع السابق( 1951، إیسكس عام Harlowھارلوفي"The Lawnذا لون"برج سكني شاھق، 

، تعد األبراج وفي العدید من الحاالت.قائمة المباني المصنفةویحتل ھذا المبنى حالیا التصنیف الثاني في

السكنیة الشاھقة "حال سریعا" للمشكالت الناجمة عن المساوئ واألسالیب غیر الصحیة التي أقیمت بھا 

المباني في القرن التاسع عشر أو لالستعاضة عن المباني التي دمرتھا القوات األلمانیة في الحرب.

مواطنون علیھا للتمتع بالمناظر وفي البدایة، القت ھذه األبراج استحسانا من الناس، وأقبل ال

. التي تطل على المدن من األعلى

وبعد ذلك، ومع تدھور حاالت تلك المباني، اكتسبت تلك الشقق السكنیة سمعة غیر جیدة 

بصفتھا أماكن سكنیة غیر مكلفة ولكنھا غیر مرغوبة أیضا، بل وشھدت بعض ھذه األبراج ارتفاع 

تعزیز الصور السلبیة عنھا. وتمثل أحد ردود األفعال على ھذا في مستوى الجرائم بھا، مما أدى إلى 

التي أقیمت، والتي اقترنت بمشاكل خاصةالمقاطعات السكنیةالزیادة الھائلة التي طرأت على أعداد

بھا. في المملكة المتحدة، فقدت األبراج السكنیة الشاھقة شعبیتھا وبصفة خاصة بعد االنھیار الجزئي 

tp://www.alyaum.com/article/4096903ht-1968.2016عام رونان بوینتلمبنى
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، وھي أكبر مدن أسكتلندا، تضم أكبر تجمع من األبراج السكنیة الشاھقة في غالسغوویعتقد أن

، العمارات التي جوربالزالسكنیة فيھا تشیسونتاون سيمثل مربعاتوھناك أمثلة أخرى-المملكة المتحدة 

في شمال شرق شقق)رید رود(طابقا31، والمبنى الذي یضم سایتھیلطابقا في20تتكون كل منھا من 

تضم لندن أكبر عدد من المباني السكنیة . على الرغم من ذلك، وبشكل عام، ( المرع السابق)المدینة 

الشاھقة على مستوى المملكة المتحدة.

.

المدینة:فيالمباني العالیةالىالحاجة-2
المعاصر،الطبیعيالمنظرمنوجزءیاحتمالشكتمثلأصبحتالعالیةاألبنیةیرى البعض ان

األخیرالعقدفي.والمخططینالمعماریینمنحشدوسطا شائعأمراالجیدة أصبحتالتصمیمیةواألفكار

.للمدینةالعامالمنظرضمنوحیدةمشاریع قیادیةكونھاالعالیةالمبانيتجاوزت

مقبولةالعالیةاألبنیةمن جعلاألراضيأسعارارتفاعثمومنالمدنداخلالعالیةالكثافةأنإذ

الصناعیةالمناطقعنفضالالمدینةسماءخطضمنا واضحمؤثراوأصبحت،اقتصادیا
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كنتیجة  ضروریةأنماامكاتبفقطلیستوظائفعدةاجلمنتبنىاصبحتكما یرى اخرون انھا 

المدینةمركزفيتتسمالعالیةالمبانيحددوا ان اذ.المحدودةاألرضضمنتوفرهالتيالكفوءلألستعمال

)1102ص 2013سنة .مجلة جامعة بابل (:باالتي

.لألرضكفوءأستعمال-

.محدودتجمعضمنإداریةمراكزالىالحاجةتلبیة-

احضریومؤثركفوءبشكلعالیةمیزاتذاتومواقعبؤراستغالل-

المباني العالیة:ظھورأسباب-3
ظھرت المباني العالیة منذ القدم وسحرت عقول البشر كما انھا كانت تستخدم الغراض دفاعیة ودینیة 

شھدتھ حضارات قدیمة من مباني عالیة كاالھرامات بمصر وبرج بابل بالعراق، وفي أواخر وذلك لما

القرن التاسع عشر ظھرت تقنیات ومواد جدیدة للبناء مما ساعدت على توسع الظاھرة .

:تطور مواد البناء3-1

ا في العصر فى العصور السابقة كانت مواد البناء تعتمد على الحجارة والطوب والخشب والزجاج ، ام

الحالي فقد تم اكتشاف مواد جدیدة مما سھلت عملیة البناء وخلقت ثورة معماریة في انشاء المباني ، 

باالضافة  الى ذلك فان ھذه المواد تتمیز بسھولة وسرعة االنشاء والتركیب والبناء . فاالسمنت المسلح 

ذلك سرعة االنتاج والتحكم في االشكال كمادة بناء جدیدة سمح بتسھیل وحل مشاكل بناء عدیدة الى جانب 

المعماریة عكس ما كانت تقدمھ مواد البناء القدیمة من مواصفات محدودة.

:تطور طرق االنشاء3-2

او ناطحات السحاب تنشا بطرق تقلیدیة ومواد بدائیة ( حجر ، \في السابق كانت المباني العالیة و

كمشاكل االساسات وسمك الحائط ، مما ادى ذلك الى طوب..) ، لكن االرتفاع الكبیر یخلق مشاكل عدیدة

تبدیل طرق االنشاء بالحائط الحامل الى الھیاكل.

ساعد ھذا التغییر والتطور في مواد البناء في انجاز انجاز المباني العالیة وتطور اسالیب تنفیذھا وفكر 

التصمیم المعماري .

ظھور المصاعد الكھربائیة:3-3
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المیكانیكیة والكھربائیة خالل القرن التاسع عشر إمكانیة اتجاه العمـارة "وفر تطور المصاعـد

المعاصرة نحو االمتداد العمودي في ناطحات السحـاب، وقد ساعد على ذلك وبشكل كبیر تطور طرق 

تشغیل المصاعد وانخفاض ثمنھـا وتحقیق األمن في استعمالھـا، باإلضافة إلى تعدد األنواع المختلفة 

)19ص2012معنصر عماد .(على االرتفاع إلى مئات الطوابق"والقدرة 

:وغالء العقارندرة3-4

التعمیرحركةالقائمة وذلك بزیادة المدنفي مراكزخاصوبشكلالصالحة للبناءاألراضقطعقلت

االستثماریةمن الناحیة اإلداریة والتجاریةلألنشطةكبیرةسوقاحیث تمثل،القدیمة والجدیدةالمدنفي

منتجعلكبیر؛بشكلقطع األراضيأسعارارتفاعإلىأدىمماالمضاربات،وكذاالخصوصوجھعلى

وھذاوالعمودياألفقيعلى المستویینممكنةحدودأقصىإلىالمتاحةاألرضكلاستثمارالطبیعي

ممكنارتفاعأقصىإلىبالوصول

السكنیة فیھا كبیرة نلمسھا من خالل ومركبة، والحاجةان مشكلة السكن قد اصبحت مشكلة متراكمة 

تخطیطیة سلیمة واستثنائیة یمكن ارتفاع اسعار العقارات  واإلیجارات، وال یمكن حلھا اال بإجراءات

تحقیقھا بمشاریع اسكان عمودیة تتخلل ضمن مراحل تحدیث المخطط االساسي لتحقیق االكتفاء السكني  

.حت اخطبوط العصروحل ھذه المشكلة التي اصب

ووضع استراتیجیات التي من شانھا النھوض بالواقع السكني واشباع الحاجة السكنیة وبالتالي تحقق 

. االكتفاء السكني بنظرة تخطیطیة اقتصادیة متكاملة ومتفاعلة

:السكاني والعمرانياالنفجار3-5

على القرن العشرینوالنامیة فيالمتقدمةالدولجمیعمنھاتعانىالتييالسكاناالنفجارظاھرةإن

العمراني داخلالنمومظاھرتحدیدفيواضحبشكلأثرتي التالظواھرأھممنتعتبرالخصوص،وجھ

فيوكذا التنوعالعمرانأنماطتحدیدفيدورالعبتوكذلكالعمودي،األفقي أواالتجاهفيسواءالمدن

.یحتویھاالتيالوظائف

والسیطرةحب التفوق3-5

على عرش العالم كانشاء اكبر برج او ناطحة سحاب في العالم ادى الى ظھور منافسات بین شركات 

.عقاریة مختصة باالبنیة الشاھقة 

:عالمیةلغةالعمودیةالعمارة3-6
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تمثلانھاكماالمعماريالحلفھيالتكنولوجيالتقدمعلىاساسامبنیةعالمیةلغةھيالعمودیةالعمارة

تعددمنیأتيھذاتعدد المعانيانحیثمعانيبعدةواحدةلغةھي.ثقافاتودوللعدةالمشتركةالفلسفة

تكون المبانيوبذلك.المبنىلھینتميالذيالمكانيالطابعیعطيممامكانكلفيالتصمیمضوابط

التصمیمیة االفكاروالثقافاتجمعتانھاحیثالدولبینالمسافاتاختصرتعالمیةلغةھيالعمودیة

.دولةبكلالمرتبطةالتصمیمیةالرسائلباختالفتختلفالتيوالدوللمختلف

علىتعتمدالتيواالصلیةفلسفتھابنفسوالعالممنكثیرةانحاءفيالمرتفعةالمبانيانتشرتلقد

.العالممنمكانكلفينفسھاھيالعالیةالمبانيبناءفيالمستعملةالتقنیاتانحیثالتقدم التكنولوجي

معالعامةبنائھتقنیاتوبمفھومھ التكنولوجيالعاليالبناءاستخدمواالعالمانحاءفي مختلففالمصممین

.وغیرھا)،البیئةالتوجیھ،الھیكل،الوظیفة(الھویةخاللمنبلدھویة كلوثقافةمایعكساضافة

وھوكمامباشرةبطریقةعكسھوغربيرمزالعالي باعتبارهالمبنىاخذلیسھناةعالمیبلغةفالمقصود

(المرجع السابق)مختلفةامورعنتعبررسائلخاللمنالبلدتراثوبثقافةیرتبطاخربعداعطاءهانما

التكنولوجیا عمارةخلقلیسھنافالتحدي،جدیدةتكنولوجیاوجدیدةعمارةبینتجمعالعالیةفالمباني

التكنولوجیاخاللمنالعمارةتوجیھبكیفیةھوالتحديیكونانماوالمعماريللكمالللوصولالمتطورة

بشخصیةالمرتفعةالمبانيمعظمتمیزتلقد.للمكانالثقافيوالحضاريالبعدعنتعبرالمجتمع ولتخدم

یحاولالبحثلكنوالبناءوالتصمیمفيطورةالمتالتي تستعمل التكنولوجیاالمعماریةبلغتھامتفردة

(المرجع االمكانقدرالیھتنتميالذيالمجتمعو تراثحضارةعنتعبرالتيالمشاریععلىالتركیز

السابق)

ایجابیات وسلبیات البناء العمودي :-4

ایجابیات البناء العمودي:.أ

شیكاغو أواخر القرن التاسع عشر حتى ما أن انطلقت تجربة األبراج والبناء العمودي في مدرسة

أصبحت موضة في أنحاء العالم خالل عقود من الزمن تعكس تقدم العمران البشري العصري. فقد لجأت 

إلیھا أوربا مباشرة بعد الحرب العالمیة الثانیة مدفوعة بأحالم المعماریین الطوباویین لفك أزمة السكن 

تشرد المالیین من سكانھا. أما في العالم الثالث فقد اتخذتھا البلدان الخانقة إثر اندثار الكثیر من المدن و

كوسیلة لمواجھة أزمة السكن الخانقة الناتجة من الزحف الریفي من جھة و ” السائرة في طریق النمو“

.تسارع النمو الدیمغرافي من جھة أخرى و للدخول في عالم التقدم والعصرنة من جھة ثالثة

-2016-http://www.alyaum.com/article/4096903

و قد قامت نظریة اإلسكان العمودي على ركیزتین تبین فیما بعد نسبیھما إن لم نقل مغالطتاھما. فاألولى 

ھي سرعة اإلنجاز في البناء العمودي باللجوء إلى البناء المسبق و اإلنتاج اآللي المتسلسل، و الثانیة تحقیق 
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.تفاع و تكرار الطوابق على نفس القطعةالكثافة السكانیة العالیة و االقتصاد في استعمال األرض باالر

( المرجع السابق )     

  خر یمكننا االحلول لمسألة اإلسكان تتعدد، ومن ضمن الحلول التي تأتي كبعد انیرى البعض

سر، كبر من المساكن لعشرات االاتوفیر معروض ھمالتفكیر فیھ، تطبیق نظام التوسع العمودي، فإن بإمكان

صغیرة. رض اعلى مساحة 

فقي الذي ھو البدیل إلیقاف التوسع اال(كالكویت)یعتبر في بعض المدنن توظیف البناء العموديا

یكون فیھ العدید من السلبیات اذا لم یكن وفق دراسات تخطیطیة صحیحة، وھذا السكن العمودي ھو نظام 

لمشكالت السكن، وذلك لسرعة اقتصادي واجتماعي متطور، اعتمدتھ كثیر من الدول، ووجدت فیھ الحل 

تنفیذه مقارنة بالبناء األفقي المنفرد، وكذلك للعدد الكبیر من الوحدات السكنیة التي یمكن بناءھا او انتاجھا، 

وان ھذا النمط من البناء یكون ناجحا وجاذبا فیما اذا طبقت فیھ المعاییر التخطیطیة، والتصمیمیة المناسبة 

...ة متكاملة الخدمات واالنشطة الترفیھیة والثقافیة واالجتماعیةالتي تجعل منھ مجمعات سكنی

راضي لبناء مجمعات سكنیة لتوسع العمودي یساھم في توفیر االالفكرة ان مؤیدوھناك من كان

فقي الذي لم یعد مالئما للكثافة السكانیة التي یشھدھا المجتمع حالیا ، فعملیة البناء كثر مما یوفره البناء االا

مر الذي یجعل عمودي تساھم بشكل كبیر بحل أزمة السكن خصوصا واننا نشھد نمو سكاني متزاید االال

ضافة الى أن البناء العمودي یساھم في توفیر الخدمات وتجعلھا سھلة فقي غیر مجدیة باالعملیة البناء اال

.أكثر من تقدیمھا في المناطق الحالیة اي ذات التوسع األفقي 

 مكانیة الوصول اثبتوا افقي فالمعماریین على عاتقھم مواجھة تحدي الكثافة بالبناء االلقد أخذ بعض

إلى الكثافة العالیة قد تتجاوز المائة وحدة سكنیة في الھكتار الواحد دون ضیاع الجودة البیئیة. و لعل آخر 

و 'مورفوزیز'بمدرید الذي صممھ مكتب 'فیفیاندا'مشروع لإلسكان االجتماعي األفقي المكثف في بلدیة 

140نموذج لذلك التحدي و استمرار النقاش حیث بلغت الكثافة السكانیة فیھ 2007الذي تم إنجازه سنة 

( المرجع السابق )     .وحدة سكنیة في الھكتار الواحد

فقي، لھ، وھو اال، علینا تعریف سلبیات التمدد المضاداكثرالعموديالتوسعلتوضیح إیجابیات و

ھم سلبیات ھذا النوع من التمدد العمراني ھو التكلفة الباھظة والمرھقة لتشغیل البنیة التحتیة، ونقصد افمن 

لخ. كما ھو معلوم، اھنا تكلفة المواصالت، تشغیل الطاقة الكھربائیة، تمدید المیاه، شبكة الصرف الصحي، 

إلى تخفیض الكفاءة التكتلیة لتشغیل البنیة التحتیة، ما یؤدي دى ذلكانھ كلما اتسعت الرقعة العمرانیة، اف

http://www.alyaum.com/article/4096903-2016-إلى تشغیل منخفض الكفاءة للبنیة التحتیة ككل.

 و افقي، یزید من صعوبة التنقل لغیر السائقین، امن جھة أخرى، فإن العیش في مدن تتوسع بشكل

ممن ال یریدون االعتماد على سیاراتھم، مما یضعف من احتمالیة نجاح مشروع المترو والمواصالت (من 

. ( المرجع السابق)؟)یا یجرؤ على استخدام سیارتھ في مدینة نیویورك المتسعة عمود
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ن ھذا یقودنا إلى نتیجة افقیا، فاناطق مدینة تتسع بالحدیث عن الوقت المستغرق في التنقل بین م

مرات في المدن 5كثر من ان احتمال الوفیات جراء الحوادث المروریة یزید ابحاث، بحد االالیھا اتوصل 

فقیا عنھا في تلك التي تتوسع بشكل عمودي، مما یفسر عدد الحوادث المروریة في تلك المدن االمتسعة 

.المترامیة األطراف 

 فقي، وتلك التي تنطلق عمودیا وبشكل اولتوضیح الفارق بین المدن التي تتسع عمرانیا بشكل

'اسبانیا'في 'برشلونة'فقیة التوسع)، ومدینة اتالنتا في والیة جورجیا (امتكتل، یمكننا المقارنة بین مدینة 

للفرد متقارب دخلعدل ال(عمودیة التوسع)، حیث عدد السكان متقارب بشكل كبیر في كلتا المدینتین، وم

، مما ینتج عن ذلك 'برشلونة'مرة عن مساحة 11بمساحة تزید 'تالنتا'اأیضا، ولكن بالمقابل، تتوسع مدینة 

مرات عنھ في مدینة 6كثر من ال'تالنتا'ازیادة كمیة التلوث الناجم عن انبعاثات الكربون في مدینة 

. ( المرجع السابق)'.  برشلونة'

 ،فقي، عن ذلك تزید النفقات االستھالكیة للفرد الذي یعیش في مدینة تتخذ طابع التمدد االكذلك

الذي یعیش في مدینة تتوسع بشكل عمودي، والزیادة في النفقات االستھالكیة تتناسب عكسیا مع القدرة 

مدینة تتسم ذا كانت النفقات على سلع عدیمة المرونة. على سبیل المثال، في االشرائیة للفرد، خصوصا 

نفاق الفرد على سلعة الوقود اخر یزید من الى ان الوقت المستغرق في التنقل من مكان افقي، فبالتوسع اال

مریكیة، بحاث التي تم تطبیقھا في الوالیات المتحدة االحد االاثبات ذلك، فقد ذكر (سلعة عدیمة المرونة). ال

ولئك الذین یعیشون اتقل نفقاتھم االستھالكیة عن فراد الذین یعیشون في مدن تتوسع بشكل عموديأن اال

. ( المرجع السابق).%33في مناطق تتوسع أفقیا، بواقع 



الفصل الثاني : البناء العمودي 

23

ھم في اسیسیراه بعض المسیرین سي في المدن من خالل التوسع ببناء األبراج السكنیة االرلتوسعا

سرع , اقل وبوقت اتطویر تلك المدن وتقدمھا عمرانیا وھو حل سریع للحصول على سكن بتكلفة 

ت اخاصة في ظل عدم وجود التخطیط المناسب للمساحات الشاسعة التي بنیت علیھا المدن ، فنش

راضي بیضاء داخل النطاق العمراني تضغط على الخدمات مثل شبكات الصرف امشكلة عندما وجدت 

)-http://www.alyaum.com/article/4096903-2016.(الصحي والكھرباء والھاتف 

عمال ضخمة وجمیلة مصنوعة بید احساسا بالمتعة للناس عند مشاھدة اتعطي شعورا جمیال و

البشر.

من الواجھات والسطوح إمكانیة تولید الطاقة الالزمة للمبنى وحتى االكتفاء ذاتیا في حال االستفادة

الواسعة الموجودة في المبنى ألنتاج ھذه الطاقة بتقنیات خاصة

 ماكن الخدمات العامة (حكومیة ثقافیة تعلیمیة ترفیھیة اماكن العمل واإمكانیة جمع السكن مع

من دینیة) ضمن كتلة بناء واحدة ,مما یقلل من االعتماد على المواصالت ویختصر الزمن وھذا مما یقلل 

مخاطر التلوث البیئي الناجم عن انبعاث الغازات الضارة من وسائل النقل التي تعتمد على الوقود 

المجع السابق). (حفورياال

:سلبیات البناء العمودي.ب
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 ان البناء العمودي ظاھرة حضاریة اال أن حداثة التجربة وعدم وجود تخطیط نموذجي للمباني قد

یحول دون نجاحھ ، ألن طبیعة المجتمع قد یساھم ایضا في عدم انتشار البناء العمودي. فالسكن العمودي 

ة الكثافة السكانیة على یمتاز عن االفقي في توفیر خدمات البنیة التحتیة واالستفاده من االرض اكثر لزیاد

االرض وتوفر الخدمات االساسیة وفق معاییر الخدمات التعلیمیة ، الصحیة ،واالجتماعیة ) لكن ھناك 

الجانب االخر للسكن العمودي طبیعة الحیاة االجتماعیة لساكنیھ اي ان یكونوا ذات ثقافات متقاربة لتجنب 

)2005جریدة البینة (المشاكل االجتماعیة . 

 سكان العمودي بعد تجارب میدانیة عدیدة في فرنسا و بریطانیا و ھولندا و غیرھا تجربة االلكن

ثرھا على المجتمعات و ارتباطھا بالعدید من المشكالت اواجھت ردود فعل اجتماعیة عدیدة و قویة نتیجة 

ا النموذج السكني ھذمنیة التي واجھھا السكان. فقد وجدت تلك المجتمعات أن النفسیة و الصحیة بل و اال

لى تخریب اكثیرا ما یقترن بالكآبة النفسیة و اإلحساس بالعزلة فیما یؤدي على المستوى االجتماعي 

ثر إلى األطفال بحكم عدم خروجھم الحّر خارج البیت نتیجة شبكات العالقات االجتماعیة. و قد امتد اال

كلھم العظمي و قلة مناعتھم الصحیة. أما یؤدي على مر الزمن إلى ضعف نمو ھیتخّوفات األولیاء مما 

ن تخلخل الروابط االجتماعیة و اوسكار نیومن امثال امن الجانب األمني فقد وجد باحثون أمریكیون 

جرام و من و زیادة نسبة االاالتضخم الحیاة الفردیة المنفصلة عن الجماعة غالبا ما یكون وراء تردي 

المرجع السابق(.المتعددة الطوابقتزاید عادة في المناطق السكنیةمریكیة التي تاالعتداء في المدن اال

2005(.

 أدرك معماریون و مخططون ناقدون من جھتھم و بعد تقییم عشریات من التجارب المیدانیة

یفضلون البناء األرضي مھما المتعددة في مختلف بقاع العالم ابتداء من أوربا و أمریكا أن البشر بفطرتھم 

طرار. و لذلك ن تقبلھم للسكن العمودي ال یكون إال من باب االضاكانت ظروفھ عن السكن العمودي، و 

).2005جریدة البینة (.لتعویض اإلسكان العمودي” اإلسكان األفقي المكثف“فقد اتجھوا إلى طرح بدیل 

لى قوانین االرتداد للسماح ارض، فإن وضع العمارات في الموقع یحتكم ما من حیث اقتصاد االا

شعة الشمس و كذلك حفظ الخصوصیة. فمراعاة ھذه القوانین یؤدي بالضرورة إلى تباعد المباني ابدخول 

مجرد لى اعن بعضھا و نشأة مساحات فارغة واسعة جدا تتجاوز المقیاس البشري، تتحول بفعل الزمن 

ء بتلك ماكن قاحلة. و كثیرا ما یؤدي ذلك إلى مضاعفة مھمات السلطات المحلیة في االعتناابرار و 

الفراغات العامة من حیث النظافة والتشجیر و الصیانة العامة. أما على مستوى المدینة فإن نتیجة ذلك 

نسانیة جمعاء مثل الشوارع و الرحبات التخطیط ھو ضیاع عناصر عمرانیة مترسخة في الحضارات اال
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ة، و السطوح السقفیة قد زقیھام بأن الدرج و المصاعد قد عوضت الشوارع و االزقة. و رغم االو اال

العودة ناال أن الواقع قد كذّب تلك النظریة. و لذلك فقد ظھر لخبراء البیئة العمرانیة اعوضت الساحات، 

)المرجع السابق(إلى البناء السكني األفقي المكثف ھو السبیل الوحید إلعادة تلك العناصر

 ال بعد تجاوز طوابق ايتأیأن الفعالیة االقتصادیة للبناء العمودي المسبق و االرتفاع ال ثباتاتم

عدیدة تتجاوز العشرة، مما یجعل البناء بذلك العلو مدخال لمشكالت تقنیات أخرى، أشد تعقیدا. ھذا 

لتكنولوجیة و تعطیل باإلضافة إلى غیاب السیاق الصناعي في البلدان المتخلفة الذي یدفع بھا إلى التبعیة ا

بعد تجارب عدیدة في الدول المتخلفة ذات طاقاتھا البشریة العاملة الھائلة. إن البناء العمودي المصنع

العدد السكاني الھائل لم یقض على األزمة فیھا، بل إنھ أدى إلى استنزاف میزانیاتھا المحدودة دون تحقیق 

مثلما ھو في الھند أو مصر التي تمتلك رصیدا بشریا ضخما من آمالھا. و قد یكون البناء بالطرق التقلیدیة 

الید العاملة أسرع من الطرق المصنعة العالیة التي ترتبط بسیاق البلدان المتقدمة تكنولوجیا و وجود الید 

جریدة البینة (.كثر استیعابا للید العاملةحد مجاالت االقتصاد االاالعاملة المتخصصة. فقطاع البناء ھو 

2005.(

جراءات والتجھیزات الوقائیة الممكنة یبقى خطر حصول مصائب كارثیة قائما رغم كل اال

و الصرف الصحي او المیاه انابیب الغاز ا(حرائق, انفجارات بسبب ماس كھربائي أو انفجار تمدیدات 

وغیرھا من األخطار ) نتیجة للكثافة السكانیة الھائلة وضخامة المباني وكثرة الفعالیات الموجودة فیھ 

جزاء المبنى بالسرعة الالزمة.اوصعوبة الوصول لبعض 

ختالط السكن استقاللیة للساكنین بسبب الكثافة البشریة الھائلة وبسبب عدم الشعور بالراحة واال

)1109ص2013مجلة جامعة بابل سنة (أخرى كثیرة (تجارة ,ترفیھ ,صناعة ,عبادة,تعلیم ,...).بفعالیات 

استعماالتھ :.5

استعماالت خاصة وتتمثل في الجانب العسكري و االمني او الدیني ، لكن مع قدیما كان للبناء العمودي 

مرور الزمن تحولت النظرة للبناء العمودي على انھ قوة لتأسیس بنیة تحتیة لجذب التدفقات المالیة 

واالستثمارات لھا . 
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د ویعود ذلك الى عدة اسباب كضیق المساحة أي نقص العقار والنمو السكاني المتزای

واالقتصادي ، ومنھ كان البناء العمودي كحل لھذه االزمة للنمو االقتصادي والسكاني مما 

یحققھ من عائدا على االستثمار 

 لما سبق فالبناء العمودي اصبح فن العصر الحالي كونھ یعطي جمالي مھم في تكوین باالضافة

المدینة خاصة في الدول المتقدمة حیث یلعب دور مھم في بناء المدن التجاریة وبما ان التوسع التجاري 

واالسواق یحتاج الى توفیر المراكز التي تشمل المكاتب الخاصة للشركات المالیة واالستثمارات  والبنوك 

الكبیرة وغیرھا فھذا النوع من البناء الذي یمكنھ توفیر ھذه المسائل التجاریة الجاذبة .
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 ادت كل ھذه االسباب الى انتاج عمارات حدیثة شاھقة وناطحات سحاب عمالقة مع مزیج من

و \انجاز اجمل اوالروعة والجمال في التصمیم والھندسة كما نراه حالیا من تنافس بین الدول الكبرى من 

اضخم برج او ناطح سحاب حیث تحتل" ھھونغ كونغ اول مرتبة من حیث الجمال والكم فقد تم انجاز 

:httpمبنى في العالم ".15مباني من اطول 04م و200ناطحة سحاب یبلغ ارتفاع كل منھا ما یفوق 39

:)2016\\fe7ayatna.blogspot.com(

ة لم تستعمل ھذا النوع من البناء في مجال السكن فھي بدات في وال یعني ھذا ان الدول المتقدم

االخیرة في ھذا المجال (السكن)التخلي عنھ في الفترة 
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 اما الدول النامیة فنجد ان ھذا النمط من البناء العمودي یستعمل في المجال السكني ومن بین ھذه

الدول الجزائر اذ نجد ان ضواحي المدن القدیمة واطرافھا تحتوي على ھذا النمط من البناء او داخل المدن 

طوابق متعددة بھدف تحقیق الجدیدة التي أنشأت اساسا لحل مشكل ازمة السكن بمحاولة بناء عمارات ذات 

فكر اكبر عدد ممكن من السكنات في اقل مساحة ممكنة من العقار وھذا ما سیكون موضوع دراستنا بعد 

ما الغي ھذا النوع من البناء في الكثیر من الدول المتقدمة فیما یخص برامج االسكان وخصص الغراض 

اخرى  كما سبق الذكر 

:انعكاساتھ.6

اء العمودي السكني ناتج عن الكثافة السكانیة العالیة وذلك لتحقیق غایات كثیرة من الواضح ان البن

/من اھمھا الحفاظ على العقار الذي تحتویھ المدینة فالعمران المستدام تحت فكر التنمیة المستدامة . 

تاثیر على االقتصاد ، الن االنسان لھ –االجتماع -ویتضمن فكرة ان االنسان ھو محور االرتیاط بین البیئة

بیئتھ بابعاد اجتماعیة واقتصادیة واضحة.

 فمن البعد االقتصادي المدبنةلم تكتفي ذاتیا وھذا راجع للكثافة العالیة للسكان فمثل ھذه المدن ان

اعتمدت النمط العمودي في البناء ینتج عنھ كثافة سكانیةعالیة ما یؤدي الى ظھور عدد كبیر ومنتشر من 

االخیر غیاب نواة المدیة.االسواق ینتج عن ھذا

ء في التاثیر على اصل السكان مما یؤدي الى فقدانھم ااما اجتماعیا فقد یؤثر ھذا النوع من البن

لھویتھم وشخصیتھم سواء على عاداتھم وتقالیدھم او في الصورة الخارجیة للمدینة كما نجھ واضحا في 

یزاتھا العمرانیة المدن العربیة االسالمیة التي ستتخلى عن صفاتھا  ومم

باالضافة الى خلق نوع من التدرج في الطبیعة للسكان مما یؤدي ظھور مشاكل اجتماعیة كالتفرقة 

بین المجتمعات، السرقة ، المخذرات ...الخ وھذا ما یمكن تلخیصھ في معنى غیاب االمن واالستقرار.

 ما یؤدي الى استھالك العقار واالھم من ھذا كلھ وخاصة وان المدن ال یمكن ایقاف توسعھا وھذا

بصفة غیر عقالنیة لما تعانیھ من طلب متزاید للسكنات فھو یحافظ على العقار(وھو موضوع الدراسة)  

ویحمي االراضي الزراعیة من الزوال .

 كما انھ لال یمكن نسیان البیئة، التي تاثرت سلبا لما نتج من تلوث بسبب ضخامة السكان وتوسعھم

ستھالكھم لمواردھا ،   تحت غیاب فكرة ان ما قد یمس البیئة یھدد حیاة االنسان .على حسابھا  وا

انعكساتھ االقتصادیة واالاجتماعیة:6-1

.یعتبر البناء العمودي من بین انماط البناء التي تتسم بوحدة الشكل وتعدد الطوابق
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ضافة الى تقلیص الوقت الوقت وھذا ما سھل في   عملیة تخطیطھا وانجازھا وامكانیة تسییرھا ، باال

والمصاریف وھما من اھم العوامل في انجاز المنشآت خاصة وان مدننا تشھد طلب متزاید في السكن وكل 

ھذا ساعد على استعمال البناء العمودي خاصة في مجال انجاز البرامج السكنیة باالضافة الى تقلیص 

جاریة االداریة و بالتالي تسھیل ظروفھم المعیشیة المساحات وتقریب السكان من التجھیزات والمراكز الت

وتلبیة حاجاتھم الیومیة.

 وبالرغم من ان البناء العمودي یوفر بعض التكالیف اال ان ذلك في حدود معینة النھ كلما زاد

د  ارتفاع المبنى ( الزیادة في عدد الطوابق ) تغیرت تكالیفھ ، كما ان  للكثافة السكانیة دور فعال في تحدی

ملخص بالصیغة:1956القیمة االقتصادیة للعقار ، فقد اقترح "بول واند" نموذج للقیم العقاریة وذلك سنة 

حیث :

-V. القیمة العقاریة :

R : الدخل االجمالي.–

C : التكالیف المحتملة .    -

a : معدل التجدید .-

 الحاجات الضروریة دون المعنویة للسكان لھا تاثیر كبیر ان االبنیة العالیة المركزة فقط على

المكان. -االنسان–ومحسوس على سكانھا فلدارسة اي ظاھرة البد من مراعاة اھم العناصر وھي: الظاھرة 

وللموقع العام للبناء العمودي تاثیر في حجم ومدى الكثافة السكانیة ، ویوفر عنصر اتساع الممرات 

الدراك البصري لشكل البناء وارتفاعھ مما یون مركز جذب نحو الدخل لوتیرة الخارجیة القدرة على ا

).30- 29ص .2013قواریر ایوب،حجو انیس (النشاط االنساني .

االنعكاسات البیئیة:6-2

یتجھ العامل بشكل كبیر حنو الحفاظ على البیئة و حیاة اإلنسان و ذلك لما تعانیھ البیئة العمرانیة و 

الطبیعیة بشكل متزاید یوما بعد یوم نتیجة للتطور السریع للحیاة. من المالحظ أنھ ھناك تأثیرات سلبیة 

في عدد السكان إضافة إلى أزمة عدیدة للتطورات التي یشھدھا العالم من حیث النمو السكاني و الزیادة 

الطاقة و مشاكل التلوث الناتج عن استھالك الطاقة بشكل كبیر ، و قد أثارت ھذه القضایا اھتمام مختلف 

دول العالم سواء كانت مصدرة أو مستوردة للطاقة . و من المھم معرفة أن الدراسات تشیر إلى أن قطاع 

ة في العالم كما أن أكثر من نصف الموارد األولیة من الطاق)%50-40البناء وحده یستھلك ( 

.الطبیعیة(حوالي ثالثة ملیارات طن سنویا) تستخدم في جمال البناء والتشیید

V= R- c/a
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استخدم مصطلح االستدامة منذ ثمانینیات القرن العشـرین و أول ما استخدم ھذا التعبیر استخدم بمعنى 

لى التعریف األكثر شیوعا االستدامة والتنمیة المستدامة االستدامة البشریة على كوكب األرض و ھذا مھد إ

: "التنمیة المستدامة ھي التنمیة 1987مارس 20حیث عرفتھ مفوضیة األمم المتحدة للبیئة والتنمیة في 

التي تفي باحتیاجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة األجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتھا الخاصة". و 

لتعریف على البیئة المبنیة (العمرانیة و المعماریة) ھو أن تحقق مدننا بكافة محتویاتھا المبنیة انعكاس ھذا ا

أقل قیمة ممكنة من استھالك الطاقة ، و أن توفر بیئة صحیة بھدف تحسین جودة الحیاة بشكل مستمر و 

ذلك لضمان مستقبل صحي و مریح لألجیال القادمة.

االنعكاسات المجالیة :6-3

 تؤثر البناءات العمودیة على المجال وذلك بتوفیره (للمجال) عن طریق التوسع في التجاه العمودي

ن حیث یترتب  عن ذلك توجب وجود مرافق خاصةة لسكان المبنى من مساحات خضراء، مواقف 

السیارات ، ...الخ. حیث یتزاید بارتفاع الكثافة السكانیة مع مراعاة شروط التظلیل للمباني .

المحدد للقواعد العامة للتھیئة و 1991ماي 28المؤرخ في 175-91حسب المرسوم التنفیذي رقمو

" تحدد بدقة عدد الطوابق من خالل posالتعمیر و البناء بالجزائر ، فان مخططات شغل االاضي " 

."cos-cesمعامالت االستخدام واالستیالء على االراضي "

المساحة المبنیة متعلق بشكل مباشر بمعامالت شغل االراضي ، حسب فحسب ھذه المخططات مكونات 

,(العالقات التالیة : S. HATTAB & M. ZIANE. Juin 2003, p30.(

SB .المساحة المبنیة :

SFR.المساح العقاریة السكنیة :
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SP. مساحة السطح :

SA. المساحة الحرة للملحقات :

K. المجال الحر للملحقات :

N. عدد السكنات او الطوابق :

مع االخذ بعین االعتبار ان : عدد المساكن = عدد الطوابق .

1-COS
COS = SP/SFR , N = SP/SB , k = SA/SP , CES = SB/SFRفان : 

SB = SP/N ،SFR= SP (1/N +K )،SFR = SB + SAبما ان :     

فان :     

2-CES

CES = SB / SFR

SFR = (SB/N) + K.SP    وSB =SP/N

ومنھ : 

: مع العلم ان في الجزائرCES=0.6
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SLt = SFRالمعبر عنھا بـ : SLtةیالمساحة الحرة الكلٌ  – SB اصناف : 03تتفرع عن

 مساحة الطرق الفرعیةSVTc من المساحة العقاریة.%5التي تمثل

  مساحة التوقفSSTc التي تحسب بجداء عدد المساكن أو الطوابقN ومعدل امتالك

²م25ومساحة توقف  السیارة المقدرة بـ 1.5السیارة المقدر بـ 

-المساحة الحرةSLc التي  تحسب

:بالعالقة

ومنھ نستنتج ان عدد الطوابق لھ عالقة عكسیة مع المساحة المبنیة لھ ، في الوقت نفسھ تولد عالقة 

اخرى  طردیة بینھ ( عدد الطوابق) والمساحة الحرة بینھ وبین   مبنى اخر 

 .SSTc = 0.5 ×

25 × N

SLc = ( SVTc + SSTc ) –

SFR
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انعكاساتھ على تسییر المدینة :6-4

مرت المدن منذ نشاتھا على عدة تغیرات اثرت على شكلھا العام ونوع تخطیطھا الى ان ظھر ھذا 

النمط الجدید "البناء العمودي " الذي یتمیز بتعدد الطوابق داخل وحدة الشكل فمن السھل تخطیطھا 

ا التسییر وانجازھا  التحكم في عملیة تسییرھا وفق مبادئ مبرمجة ومن ھنا نمیز عدة مؤثرات على ھذ

في: 

على تسییر المساحات الخضراء:
تعتبر المساحات الحرة فضاء موجھ لالستعماالت العمومیة ، تحدھا المنشآت المحیطة بھا .

فالكثافة السكانیة الكبیرة التي یضمھا البناء العمودي تنتج عنھا حرة كبیرة وتدفقات كبیرة مما 

ون تصمیمھا بطریقة تحقق االستمراریة السالمة الفعالیة یستلزم الزیادة في المساحات المخصصة حیث ك

والجودة باالضافة الى المساحات الخضراء التي یجب في تصمیمھا مراعات نمط البناء وكذا الكثافة 

السكانیة والمسافة بینھا وبین المنازل .

: على تسییر حركة المرور

مكملة بینھم لذا من المھم تحقیق ان الحركة المروریة والتنقالت واستعماالت االرض عالقة 

تخطیط متكامل لھم .

حیث یلتقي نمط البناء العمراني بظلھ على طبیعة ھذه التنقالت بالمدن ( استعمال االرض)فیحدد نوع 

وسیلة النقل ، كما یحدد مدى االزدحام المروري وبالتالي طریقة تسییرھا وما تكلفھ من مصاریف.

(المنزلیة) الصلبةعلى تسییر النفایات الحضریة:

ویتاثر بالمعاییر التالیة :

o. حجم المدینة

o.حجم التجمعات السكانیة

o. حجم المباني السكانیة

o.مستوى ونمط معیشة السكان

o.نوعیة النشاطات الموجودة

o.نوع شبكات الطرق
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االخذ بعین االعتبار كلغ من النفایات المنزلیة یومیا، مع 0.75مع العلم ان الفرد الواحد ینتج ما یقارب 

زیادة النفایات الحضریة الصلبة كما ونوعا التي تنتجھا الكثافة السكانیة  العالیة الناتجة عن البناء العمودي 

.

36معنصر عماد ص(( وھو موضوع الدراسة):على تسییر العقار(

والتسییر یضمن التنظیم ھدف البناء العمودي أساسا ھو المحافظة على العقار بالمدن أو على حدودھا ، 

المحكم لـھ عن طریق االحتیاط في االراضي الضروریة للمشاریـع العمومیة ، لذا فھنـاك عالقة قویة 

.تربط بین ھذا النمط من البناء ومدى التحكم في استھالك العقارات المبنیة والغیر مبنیة

ویحدد بدقة عـدد الطوابق (POS)علو المباني مقنن ویدخل ضمن توجیھات مخططات شغل االراضي

المحدد للقواعد العامة للتھیئة 1991ماي 28المؤرخ في 175- 91وھذا حسب المرسوم التنفیذي رقم 

والتعمیر والبناء بالجزائر، وھو ما ینعكس على استخدام االراضي وتحدید شبكـات الھیاكل األساسیة (میاه 

بناء عدد كبیـر من السكنات عمودیا یجعل .ت الطرقالشرب ، الكھرباء ،الغاز...( وكذا مواصفات شبكا

:من المدن مؤسسات ناجحة تلبي احتیاجات سكانھـا دون إضـرار بمواردھا وھذا من خالل

تخطیط سلیم الستخدامات األرض یضمن سھولـة تسییرھا وكذا استغالال عقالنیا واقتصادي -

طعة أرض البـد أن تؤدي وظیفة  معنیة بما یخدم للعقـار، ما یوفره للخدمات والمرافق العامة . فكل ق

المصلحة العامة وتحقیق أقصى منفعة ممكنة. 

استرجاع مساحات كبیرة من االراضي والمحافظة على الفالحیة منھا ودرء التوسعات العشوائیة -

.التي تفرط في استھالك المجال وتشویھھ

.وھو ما قد یضعف من بصمتھا البیئیةضیق مساحة المدن یضمن حدود تماس أقل مع الطبیعة -

.إتباع سیاسات الكثافة الحضریة للتأكد من فعالیة استعمال االرض الحضري-
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:صـة الفصـلالخ

على مجالھا ، ھذا تحول المدن من التوسع على األرض إلى التوسع نحو األعلى، صاحبھ تأثیر  واضح

. وإن لم نشعـر خاصة على تسییر العقارھذه المدنتسییربدوره صاحبھ انعكاس واضح على نمط التأثیر 

على معرفة مبینةدراسة الل، فإننا نستشعره من خبالمالحظةالمـدن بنمط البناء العموديبتأثیر تسییر

ھذا النمطكیفیة ھذا التسییر وتأثیره على

األسالیب قرننا ، فقد أصبحت دیاتمن أكبر تحاط الجدیدةاألنمالمـدن بعد ظھور ھذه تسییرأصبح

انعكاسات البناء العمودي على المدن التقلیدیة غیر ناجعة وأصبحت بدورھا تسبب عجزا استوجب معرفة

.ناجحسییرللوصول إلى أنجع السبل لت

يتكدس عمرانيتسبب فحیث؛ التأثیرات السلبیةمن دیدالعمـودي بالمـدن لھ العانيفالتوسع العمر

نیةالمرافق وشبكات الباالكتظاظ على السكان، وكذا یةوالنفسیة، الصحعیةجتماااللھ آثاره يوسكان

.تھایتھا وشخصویفقدت بموجبھ ھيالتاألخیرة . ھذه األساسیة بالمدینة

حاجیات سكانھا ویبقى ھذا النمط من البناء في مدننا مجرد حل لالزمة السكنیة الخانقة ، من اجل تلبیة 

والحفاظ على العقار وباألخص األراضي الزراعیة من الزحف العمراني.
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الفصل الثالث:
السیاسة السكنیة في الجزائر
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تمھید:

إن إلقاء نظرة خاطفة على مجریات األحداث فیما یخص مشكل توفیر السكن للسكان ـ 

قبل اإلصالحات تدل على وجود سیاسة غیر الجزائریین خالل فترة مخططات التنمیة أو فترة ما 

واضحة المعالم في ھذا المیدان سواء كان ذلك یتعلق بالسكن الحضري أو السكن الریفي ، إضافة 

و الطویل بالنسبة لحل مشكلة السكن إلى غیاب استراتیجیة واضحة المعالم على المدى المتوسط 

.الجزائرفي

ى تفاقم أزمة السكن خاصة مع نھایة سنوات ـ و في ظل ھذه األوضاع التي أفرزت عل

الثمانینات ، كان على الدولة أن تأخذ بزمام أمورھا و تعید النظر في مسار سیاستھا السكنیة خاصة 

بعد شروعھا في إصالحات على مختلف قطاعاتھا نتیجة التخلي عن النظام االشتراكي و تبني نظام 

اقتصاد السوق .

سار السیاسة السكنیة في الجزائر لفترة ما بعد اإلصالحات من خالل ـ وعلیھ حاولنا أن نعالج م

التطرق إلى أھم التحوالت التي عرفھا قطاع السكن من حیث التعدد في األنماط السكنیة و فتح 

،ثم تعرضنا إلى تشخیص لوضعیة قطاع المبادرة أمام القطاع الخاص و غیرھا من التحوالت 

ت التي قامت بھا الدولة مع ذكر أھم األسباب التي أدت إلى ھذا الوضع السكن حالیا بعد كل المحاوال

و في األخیر اقتراح بعد الحلول التي نراھا مناسبة لتقلیل من حدّة أزمة السكن
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.مواصفاتھووال: السكنا

.المسكنھوالسكن:السكنمفھوم-1

أواإلقامة،أو مقرالمنزلأوالدار،ھوالمسكنو،"مسكنابیوتكممنجعلهللاو" :تعالىهللاقال

التيالعواملاھممنھوومعینفي مجتمعللناستھیأالتياإلقامةمحالتبأنھالمسكنیعرفوالمأوى،

اھممنفھيبلد،كلثقافةولظروفتبعااخرىإلىبلدةالمساكن منتختلفوإلخ،الحیاةإستقرارتؤمن

و المسكنبینعالقةھناكومجتمععداماالمجتمعاتكلفيتوجدوالمادیة للمجتمع،الثقافةأشكال

ویدعمھأنھالعائلي كماالتنظیممعمابشكلیتفقالمنزلاننجدالثقافاتجمیعفيوالعائلي،التنظیم

.یقویھ

Pierre)أساسيعنصربأنھالمسكنأوالسكن GEORGE)الفردبینلإلرتباطجورج بیاریعرفو

یضعھوومعا،الوظیفيالجماعيوالتاریخياإلطارمعالیومیةالصلةواإلجتماعيالوسطوالعائلةو

.اإلنسانیةمننموذجا 2

Robert)انلإلنسانالبیولوجیةدراستھفي LEROUX)یستجیبالمسكنلورو روباریوضحو

:ھيوظائفلثالث

الخارجيالعدوانمنالفردیقي-

.الشمسحرارةمنوالثلوجواألمطاروالعواصفمنالفردیقي-

.السریةالعالقاتواألشیاءیحفظ-

االنسانیةتسودھا العالقاتالتيالمستقرةالمؤسسةتلكاوالمنزلذلكبأنھالمسكننعرفأنیمكن

یمارسواالجتماعيكیانھوذاتھمنھافرد كلیبلوروفیھرقیھاواالسرةتماسكیكفلالذيولوجھوجھا

وحیزاالمادیةثقافتھاأشكالمنشكلواالسرةحیاةفيأھم الحاجاتمنحاجةبذلكھووالخاصةحیاتھ

.الجزائرفيللسكنرئیسییننوعینبیننمیزأننستطیعووالعائلیةالفردیةلتحقیق االنسانیةمجاالأو

بعضورغم ظھورالغالبفيمبعثرةمساكنمنیتكونواالریاففيیتمثل:الریفيالسكن-

.الممیزلھا طابعھاالتقلیدیةالطرقوبالوسائلالمبنیةالمساكناناالالعصریةاألنماط

العصریة باألحیاءوالفیالتالحدیثةالعماراتمنویتكونبالمدنیتواجد:الحضريالسكن-

واألحیاءالقدیمةالقصدیریة باألحیاءالبیوتوالفوضویةوالمساكنالقدیمةالمساكنجانبالىالمخططة

.المدینةضواحيوالمخططةغیر

و الخصائصالصفاتمجموعةبانھیعرفالذيفھوللنمطبالنسبةاماالسكنیخصمافيھذا

:وھيغیرھاعنتمیزھامساكنمجموعةبینالمشتركة



الفصل الثاني : البناء العمودي 

40

في شكلھاالمتجانسةغیرمساكنفھيالخارجيالمظھرفياالختالفھذاویكمنالشكل:-

.السقوفوالجدرانبناءمادةفيوالطوابقھاعددفيالوالھندسي

كذاوو المساحةالغرفحجموالداخليالتقسیماختالفعنھنانتحدثوالمسكن:خصائص-

.فوضويوشرعيبینماللمسكنالقانونیةالوضعیة

البعض اآلخرومغلق(حدیقة)أخرىومفتوحمجالفيتقعمساكنھناكالخارجي:المجال-

)45ص2003/نوال زیتوني.(خضراء.منطقةعلىیشرف

:السكنیةالوحدة-2

:السكنیةللوحدةاإلیكولوجیةالخصائص2-1
الكثافةوالوحدة السكنیةحجم:أمثالالسكنیةللوحدةاإلیكولوجيالطابعبھایحددمؤشراتعدةھناك

ھوو"التزاحم"مفھومعلیھآخر یطلقمؤشرھناكومكانیةلمساحةبالنسبةالسكانعددأيالسكانیة،

السكنیةالوحدةمفرداتعلىالتزاحمأیضاھناكورقعة ما،فيالمبانيإزدحامأوتالصقإلىیشیرالذي

.حجرةكلالذین یشغلوناألشخاصعددأي

:السكنیةللمنطقةاإلیكولوجيالموقع2-2

ھناكوفیھا،أنماط استخدامعلىالتعرفخاللمنمدینةأيداخلسكنیةلمنطقةالموقعھذایتحددو

:ھيوالحضریةاألرضالستخدامأساسیةأنماط3

الصناعيالنمط-

الحضريوالتجاريالنمط-

السكنيالنمط-

.سكنیةوحدةمائةأربعمنیقربمماتجمعاتعنعبارةتكونالسكنیةاإلیكولوجیةالوحدةو

:السكنیةالحظیرةوضعیة-3
خاللبلغالسكنیة حیثحداتھاویخصفیماضغطاوإرتفاعا1977سنةمنذالسكنیةالحظیرةتعاني

1الذكرالسابقةالسنة 2إلىلیصل1987عامإرتفعثموحدة229.600 بمعدلأيوحدة299.600

بمعدلالنموفيمستمرةالسكنیةالحظیرةفإنالمرتقبةللتقدیراتبالنسبةأما.سنویا% 3.05قدرھازیادة

5بحواليیقدرسكنیاحجمایعادلماھوو2014عامغایةإلىسنویا%1.9و%1.5بینمایتراوح

.وحدةمالیین
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النموالحضريلمعدالتنظرابالمدنخاصةوعامبعدعامتشتدبالجزائرالسكنأزمةإن

بینماالھجرةإلىبالمدن باإلضافةالطبیعیةالزیادةمعدالتارتفاعكذاوالریفيللنزوحنتیجةالمرتفعة

.المساكنعلىالطلبزیادةإلىیؤديماھذاوالمدن

196619771987تعداد النماذجةسن

198210022906002999000الوحدات السكنیةعدد 

86.98371.2%غرف 3الى 1من 

11.21420.9%غرف 5الى 4من 

02.10307.9%غرف واكثر 6

100100100المجموع 

)14ص2003/نوال زیتوني.المصدر: (

النمو الحضري المرتفعة إن أزمة السكن بالجزائر تشتد عام بعد عام و خاصة بالمدن نظرا لمعدالت 

نتیجة للنزوح الریفي و كذا ارتفاع معدالت الزیادة الطبیعیة بالمدن باإلضافة إلى الھجرة ما بین المدن و 

.ھذا ما یؤدي إلى زیادة الطلب على المساكن

:السكنیةالبناءاتأنماط-4
:ھيوأحیاء المدینةعبرتتوزعسائدةسكنیةأنماط8تصنیفتمللمسكنالسابقةالتعریفاتخاللمن

باشكالھا الخارجیةعرفتمساكنھالفرنسيباالحتاللوجودهارتبط:األوروبيالفرديالنمط/أ

التيالنوافذبتعددتتمیزبالقرمیدة المغطاسقوفھاوالحجروباألجورالمبنیةالسمیكةجدرانھاوالمزخرفة

المحتلینمنالتجاركبارواألرستقراطیةالطبقةالنمط ھذایخصوبالمسكنتحیطحدیقةعلىتطل

:نوعینبھویوجد

ھذاخاص لكنمرأبعلىالمسكنیتوفراألرضيطابقھاوالشكلبأحادیةتتمیز:أروبیةفیال*

متجروكمرأبالطابق األرضياستغاللوالطوابقعددزیادةتمحیثكثیرةتغیراتیشھدالنوع

حيواألسفلالقادرعبداألمیرحيوواألسفلاألعلىمبروكسیديوحيالقنطرةحيمنبكلوینتشر

.الخ....الجمیلالمنظر

الحجر المصقول،تشكلمنمبنیةجدرانھاألوروبیةالفیالمعخصائصھفيیشترك:شالي*

.العسكريللقطاعلكونھا تابعةجدرانبواسطةبھایحیطعمامعزولةسكنیةكتلةمعامساكنھ

الحضیرة السكنیة في الجزائر :01جدول رقم : 
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ھيو،مدخل مشتركذاتالعماراتمنمجموعةعنعبارةھو:األوروبيالجماعيالنمط/ب

وھيالغرفمساحةحجمفيطابق وتختلف13- 3منطوابقھاتتعدد،الداخليالتقسیمحیثمنمتجانسة

.الداخلیةالتجھیزاتجمیععلىمتوفرة

بشكل،یتمیزالفرنسياالحتاللفترةظھر خاللإذ السكنیة،األنماطأقدممنیعتبر:التقلیديالنمط/ج

الجیران،اذبدارأیضاالمساكنھاتھتعرفو،3الى1منطوابقھ یتراوحعددخاص،معماريھندسي

.مبدأ الحرمةلتطبیقھذاوالداروسطعلىتطلشرفاتوالخارجعلىضیقةمساكنھ بفتحاتتمتاز

الغرفعددكثرةوالطوابقعددالتحصیصات بتباینمعانتشارهكثرقدو:الحدیثالفرديالنمط/د

ومنظمخارجيبمجالالمساكنھاتھتمتازوالضروریةالتجھیزات الداخلیةجمیععلىاتساعھا،تتوفرو

:نوعانبھا

.ب آمروحدیقةبھاالطابقین،تحیطتتعدىالراقيمظھرذات:الفیالنوع*

الطابقأننجدماغالباومتجانسة،شقق،بھا)3(طابق + طوابقھاعدد:فردیةبنایةنوع*

منفي الكثیرتوجدالبینھافیمامتالصقةالسكناتھذهتجدماكثیراوالتجارةخاصةاألرضي متنوعة

.الوحشجبلبطریقكالمتواجدةحدائقبھااألحیان

عددھا(عمارات) یتراوحالعمرانيالمظھرمتحدةسكنیةتجمعاتھيو:الحدیثالجماعيالنمط/ه

حیثمنمختلفةوالداخليفي تقسیمھاللسكان،متجانسةمشتركواحدمدخللھاطوابق،9الى4من

1+مساكن4الى2منتتكونواحدبطابقتتمیزبشوارع واسعة،یمتازالخارجيمجالھاالغرف،مساحة

(R

:الجماعيالنصفالنمط/و
بحيأمثال المتواجدةخاصة،أومشتركةحدیقةعلىالمساكنھاتھتتوفرالخارجي،بمظھرھامتحدة

.خلخالسعدةحي،عباساالخوةسركینة،

جدأنھاعشوائیة،حیث نالحظبطریقةتوضعتمساكنعنعبارةوھي:الصلبالفوضويالنمط/ي

مثالكانتوقدالضیق،وبالتعرجیتمیز الخارجيمجالھاطابقین،منأكثرالطوابق،،متعددةمتالصقة

تھیئتھاأعیدتوالفرنسياالستعمارفترةأثناءعن محتشداتعبارةالمساكنھاتھ،عباساالخوةحيفي

.ذلكبعد

االسمھذایطلق علیھاوتخطیط،سابقدونمبنیةسكناتعنعبارةھيو:القصدیريالنمط/ن

فتحاتوواحدارتفاعبمستوىالطوب، تتسموالخشب،الطینوالقشوكالقصدیربنائھاموادبحسب
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أطرافمواقعتحتلماغالباوبالشبكاتموصلةو غیرتجھیزاتعلىتتوفرال،منعدمةأوصغیرة

.األودیةو حوافالصعبةكالمنحدراتالمدینة

:السكنإنتاجھیئات-5
علىبعد اإلنفتاحالسكنياإلنتاجتوسعتمقدوالمنتھجة،اإلجتماعیةالسیاسةمنھامجزءالسكنإن

.للسكنمختلفةأنماطظھورساھمت فيجدیدةمؤسساتظھوروالفاعلینتعددخاللمنالسوقإقتصاد

:فيالھیئاتھاتھتتلخصو

:العمومیونالفاعلون/أ
والتعمیرعلىالفني اإلشراففيمھمتھاتتلخصھیئةھيو:السكنوالبناءوالتعمیرمدیریة*

لھذهالجدیدالتنظیمجاءقدالخاص، وأوالعامللقطاعتابعةكانتسواءعامة،بصفةالسكنوالبناء

إلدارةالحركیةوالتنظیمنوعيیحددالذي1992فيالمشتركالوزاريالقرارصدوربعدالمدیریة

مننذكرنیابات6منتتكونالمدیریةھذهأصبحتھكذاو.مستوى الوالیةعلىالسكنالبناءوالتعمیر

الشرائح والبرامجتنفیذعلىالفنياإلشرافمھمةتتولىالتيوالحضريالمدیریة للسكننیابةبینھا

:مھامھابینمنوللوالیة،التابعةالحضریةالتجمعاتمنغیرھاوبالمدینةالسكنیة

.بدراستھ رسمیاالقائمالدراساتمكتبمعبالتنسیقالسكنيالمشروعدراسةتراقب-

الخاص بطلبالملفتحضیرفيالمشروعبدراسةالقائمالدراساتمكتبمعتساھم-

.لزومھاحالةفياإلضافیةاإلستثمارات

.العقاريو التسییرالترقیةدیوانمعبالتنسیقالمناقصاتأوالتجاریةالصفقاتبدراسةتقوم-

.تراقبھوللمشروعالمنفردةالمقاولةاوالشركةمعالتنسیقبمھمةتقوم-

(OPGI):العقاريالتسییروالترقیةدیوان*
المعطیاتبفضلوظیفتھاإتسعتودورھاإزدادلقدوالعھد اإلستعمارینعنموروثةھیئةھي

الوزاريالقراراصدرحیثالسكن،أزمةظھوربعدخاصةالجدیدالتنظیم اإلقتصاديعنالناجمة

.العقاريالتسییروالترقیةبدیوانیسمىأصبحو1985یونیوفيالمؤرخوالمشترك

:دوائر4منیتكونو

بھاوشروط إستخدامھاتتابعوالدیوانفيالمحاسبةوالمالیةاألعمالبجمعتقوم:المالیةدائرة-

.للخزینةقسموالعامةالمحاسبةوللمیزانیةقسم:قسمین

3منو تتكونالدیوانھیاكلجمیعلسیرالالزمةاإلمدادیةالوسائلتسییر:اإلداریةالدائرة-

.و التأمیناتالمنازعاتقسموالعامةالوسائلقسمالموظفین،قسمأقسام،
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والدیوان بالمستعملینبعالقاتمختصةھيوالدیوان،ممتلكاتبصیانةتتكفل:التسییردائرة-

.المراقبةوالصحةحفظقسماإلستغالل وقسمقسمین،علىتشتملولھالمقدمةالخدمةبنوعیة

التياإلنجازعقد صفقاتوالصیانةاوالبناءمشاریعبتحضیرتتكفل:الصیانةوالترقیةدائرة-

.الصفقاتقسموالعملیاتقیادةقسمو البرمجة،المشاریعدراسةقسمأقسام،3علىتشملوتھمھا

اإلجتماعي لكنللسكنمموالالصندوقھذایعتبر:اإلحتیاطوللتوفیرالوطنيالصندوق*

CNEPimmoتأسستعن التيالترقویة،للمساكنمؤجرغایةإلىھذادورهتعدىقدوصغیرة،بنسب

تسییروبإنجازمكلفةشركةھيو،1992العقاریة سنةالترقیةشركةطریقSPIبحالیاالمعروفةو

(Maitre d’ouvrage délégué) :مھامھاأھممنبالصندوق والخاصةالمشاریع

المقاوالتوبالبناءالخاصةالمؤسساتمعالتعامل-

البناء والشبكاتإدخالإلىالتھیئةمناإلنجازمراحلعلىالسھر-

السكن،وزارةنشاطھعلىتشرفعمومیة،مؤسسةھي:للسكنالوطنيالصندوق*

:مایليالصندوقوصالحیاتمھاممنو.

واوالفوضوي،العشوائيالسكنإمتصاصإطارفيالدولةمساعداتومساھماتتسییر-"

.الطابع اإلجتماعيذوللسكنالمبنياإلطارإصالحالحضریة،الھیكلةإعادة

خارج إطارتحریكھاومالیةمصادرعنالبحثطریقعنالمسكنتمویلأشكالترقیة-

.المیزانیة

السلطاتتحسین دورإلىتھدفالتياألبحاثوالتحقیقاتبإنجازالمساھمةأوالدراساتإنجاز-

.خصوصااإلجتماعيالسكنوعامةالسكنتجاهالعمومیة

قدالجماعات المحلیة،طرفمنتطبقمعینةترشیدلطرقللصندوقالمالیةالمساھماتتخضع-

علىمساعدةبطلباتاساس المتقدمینعلىو.مالیةسنةكلتحددالمیزانیةمنعائداتاساسعلىتكون

منھاالمعاییر،منمجموعةعلىتعتمدالتياللجان المحلیةطرفمنیكونالمستفدینتعیینوالمسكن،

.الشخصیةوالعائلیةالوضعیةللمعني،السكنیةالظروفبالسكن، اإلدخار،المعنیینعائداتمستوى

(AADL):تطویرهوالسكنتحسینوكالة*
148- 91رقمالمرسومحسبالوكالةھاتھجاءت-ذاتعمومیةمؤسسةبمثابةھيو

:مھامھاأھممنوصناعي،تجاريطابع

اإلیجار،طریقعنالبیعوالتساھميوالمدعمالتطوريالسكنإنجاز-

اإلجتماعيللسكنجدیدنفسإعطاء-
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ھي الطبقاتاإلجتماعیةوجھتھاأنحیثالعقاریة،السوقتطویروالحضریةاألنسجةتحدید-

.القصدیریةخاصةالفوضویةاألحیاءتشغلكانتالتيتلكوالضعیفة

.أخطارھامنالمدینةحمایةوالقصدیریةاألحیاءعلىالقضاءفيتساھم-

(ALGRF):الحضریینالعقاریینالتنظیموللتسییرالمحلیةالوكالة*
بالوكالةالمتعلقو1986-01-07في الصادر04-86المرسوم بموجبالوكالةأنشأت ھاتھقدو

:ھيمھمتھاوالمحلیةالعقاریة

PUD الضمنالعقاریةاإلحتیاطاتبتكوینالمرتبطةالعملیاتتنفیذ-

التھیئةبرامجلقراراتالسابقةاإلداریةوالتقنیةالملفاتإعادة-

الصناعیةوالسكنیةبالمناطقالخاصةالتھیئةأشغالوبالدراسةالمكلفتعیین-

و الخواصالعمومیینالمتعاملینتصرفتحتالتنازلعلیھاوقعالتياألراضيوضع-

البنائین لتعلیماتوالمتعاملینتنفیذمراقبةفيالمعنیةالمصالحوالمحلیةالسلطاتمساعدة-

التھیئة

بقیتبھا، لكنتتكفلالتيالمناطقفيالمتدخلینبینالمنسقةالعمالتنفیذوبرمجةلىعالسھر-

ھووالحضریة،تسییر األراضيفيمحدوددورهالبلدي،المستوىعلىصغیرفرعمجردالوكالةھاتھ

-405التنفیذيالمرسومإصدارإلىادىما فتحولتصالحیتھامنزادالذيو12/22فيالصادر90

:طریقعنللتعمیرالمخصصةوللبلدیةالتابعةبجمیع األراضيالتكفلإلىالرئیسیةمھمتھا

المحلیةالجماعاتلحسابحیازتھا-

منتابعا للبلدیةكانماكلولصالحھاالعقاریةاإلحتیاطاتفيالمدمجةاألراضيكلتحویل-

.و الجرداءالمھیأةغیروالمھیأةاألراضيالجدیدة،الحضریةالسكنیةالمناطق

:الخواصالفاعلون/ب

إقتصادإلى سیاسةاإلنتقالمعمباشرةبخصوصیاتھمنفردالسكنإلنتاجكفرعالقطاعھذاظھرقدو

متعلقةأخرىقوانینإلى جانبالعقاریة،الترقیةقانونوالعقاريالتوجیھقانونحدودوالسوق

2003/نوال زیتوني.(.شرعیةغیرتدخالتوشرعیةتدخالت:إلىالقطاعھذاینقسموالخاصباإلستثمار

)20ص 

ثانیا:  سیاسة السكن في الجزائر

سیاسات السكنیة المنتھجة في العھد االستعماري :ال)1

: 1958ما قبل 1-1
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لم تكن ھناك سیاسة سكنیة واضحة للمستعمر حیث كـان جـل الجزائریین یقطنـون سكنـات متواضعـة

ال تتوفر ال على شبكة المیـاه وال الكھربـاء بل كـان سكـان المدن یقطنون األحیاء القدیمة التي تعرف 

بالقصبـة وھي األحیاء العتیقـة التي تجدھـا خاصـة في الجزائر العاصمـة وقسنطینـة وتلمسـان وھـي 

.بناءات من النوع التقلیــدي وعبارة عن سكنـات تقطنھـا جماعـات

أما سكـان األریـاف والجبال فكانـوا یعیشــون ظروفـا سكنیـة وصحیـة سیئــة نظـرا لكـون أغلبیـة ھـذه 

المساكن المشیدة من الطوب تفتقر إلى المیـاه والكھرباء، بل كانت مثـل ھذه العناصر تراود حلم 

یین وھي األحالم التي تحققت بانتصار الجزائر، وعلى العكس كان السكن المعاصر یخصص الجزائر

.لألقلیـة األوروبیة المقیمة بالجزائر التي تقطن األحیاء الراقیة 

:        1958بعد - 1-2

تدل بعض المعطیـات المتوفـرة، أن األغلبیـة الساحقـة من الجزائریین بقیت على ھامـش السكن 

المعاصـر، بل لم نجد أثر للسكن االجتماعي الذي یتقاسمھ أقلیـة من الجزائرییــن إلى جانب أغلبیــة 

وخاصة مخطط 19دة ظھرت إلى الوجود في منتصف الخمسینات من القرن أوروبیــة وھي برامج محدو

.1958قسنطینة المشھور عام 

مخطط قسنطینة:1-3

عندما سیطرت الدولة الفرنسیة على المجال الجزائري، قام الشعب بعدة ثورات أھمھا ثورة نوفمبر 

أنھا عصیان مدني، فحاولوا دمج التي جاءت باالستقالل والتي تعامل معھا الفرنسیون على 1954

المجتمع الجزائري بمجتمعھم، فجاءوا بسیاسات تخطیطیة أھمھا مخطط قسنطینة الذي أعلن عنھ رسمیا 

:أین اقترح دیغول1958أكتوبر 03من طرف الجنرال دیغول في 

.التنمیة مقابل االستسالم-

.الثروة مقابل عدم التمرد-

.االندماجالرفاھیة مقابل -

:أھدافھ
٪6تحقیق معدل نمو سنوي مقدر ب1-
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.العمل على إیصال الحیاة العصریة لكل المناطق و لیس فقط المدن2-

.٪10رفع نسبة العاملین في اإلدارة الفرنسیة إلى 3-

إلحاق ثلثي األطفال بالمدارس من أجل إعطائھم الثقافة الفرنسیة وبالتالي عزل المواطنین عن 4-

.الثورة

.الف منصب شغل للجزائریین400تحقیق 5-

الف وحدة سكنیة)250توفیر السكن (إنجاز 6-

.الف ھكتار على األھالي250توزیع حوالي 7-

للتدخل أین احتل اھتماما كبیرا، فھو مؤشر من مؤشرات المستوى وقد كان السكن من المحاور األساسیة 

مسكن كل سنة.100000المعیشي وھدفھ بناء 

السیاسات السكنیة المنتھجة بعد االستقالل:-2

إن الثورة الجزائریة التي حملت شعــار " الثورة من الشعب وإلى الشعـب " كإحدى الثورات الشعبیة 

أعطت محتوى اجتماعي وإنساني في برامجھا تجسد في فجر االستقالل في الكبرى في القرن العشرین قد

انتھاج سیاسة اجتماعیة في مجال السكن مكنت أبناء مختلف فئات الشعب خاصة تلك الفئات الشعبیة في 

المدن واألریاف التي تحملت األعباء الكبیرة أثناء الثورة التحریریة باعتبار أن الریف ھو الذي احتضن 

ة وأبنائھ المحرومون قدموا قوافــل من الشھداء لتعیش الجزائر حرة مستقلة، فكان من باب الوفاء الثور

لمبادئ ومثل أول نوفمبر أن تحظى ھذه الشرائح االجتماعیة برعایة خاصة عبر برامج خاصة في مجال 

.السكن االجتماعي واإلعانات المقدمة للبناء الریفـي

:فترة ما بعد السبعینیات2-1

منذ السبعینـات أصبح مشكل السكن یشكل إحدى المعالم البارزة لألزمة التي عرفتھـا البالد عل 

الرغم من الجھود التي بذلتھـا وتبذلھـا الدولـة الجزائریـة قصـد معالجة أزمة السكن من خالل إقرار 
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میـة التي مست برامج سكنیـة ومرافق عمومیة من مدارس ومستشفیـات وحدائـق وبرامج خاصة للتن

.العدید من الوالیـات بھدف خلق شروط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في البالد

وكما سبق ذكره فقـد أصبح الوضع العام في مجال السكن والعمران شائكا بحكم عوامل متعددة 

:ضاعفت من آثار األزمة ومنھا

.سنویـا%3.5تزاید النمو الدیمغرافي بنسبة بلغت -

كلم وذات 100تمركز السكان فوق قطعة ساحلیة محدودة المساحة عرضھا ال یزید عن -

.كثافة عمرانیة عالیة

.تدھور البنایات القدیمة إضافة إلى كون إمكانیات الخزینة محدودة لتمویل البرامج السكنیة-

.بالمدن الكبرىالنزوح الریفي الذي ضاعف من تواجد األكواخ القصدیریـة تحیط -

).الموقع اإللكتروني لوزارة السكن و العمران(

:فترة التسعینات وبعدھا-2-1

و من ھنا حاولنا أن ندرج مجمل التحوالت التي عرفھا قطاع السكن خالل العشریة األخیرة و

مختلف األنماط السكنیة الجدیدة التي عرفت في ھذه الفترة من خالل ثالث مراحل :

:1994-1990مرحلة 1- 2-1

قامت الدولة في بدایة ھذه المرحلة أي بدایة التسعینات ، على تبني استراتیجیة جدیدة في مجال -

بناء السكنات و بنیت ھذه األخیرة على األسس التالیة:

* إعادة النظر في دور الدولة بالنسبة إلنجاز السكنات ، حیث أصبحت ھذه األخیرة تحمل على عاتقھا 

سؤولیة تھیئة المحیط الخاص بعملیة اإلنجاز ، المعمار ، التحسین الحضري و اإلنجاز .م

* خلق سوق عقاریة منتظمة ( غیاب فادح في الفترات السابقة ) أین یكون بمقدور الدولة التدخل من أجل 

فافیة خاصة مساعدة الطبقات الفقیرة من المجتمع قصد الحیازة على ملكیة سكن ، و كل ھذا في إطار الش

في مجال تقدیم المساعدات.

* إعادة االعتبار أو خلق "سوق رھن" تمویلي للسكنات (أي عن طریق القروض العقاریة ) و ذلك من 

أجل تطویر میكانیزمات و أدوات تمویل السكنات آخذین بعین االعتبار مداخیل و حاجیات العائالت .

* تعزیز دور البلدیات و إدماجھا في عملیة توزیع السكنات باعتبارھا األقرب إلى وضعیة المواطن و 
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على درایة بحالتھ ، وكذلك یكون باستطاعة المواطن معرفة جمیع المعطیات الخاصة بكیفیة الحیازة عن 

سكن .

ا العمومیة لإلنجاز و * تخلي الدولة عن دورھا في مجال إنجاز السكنات عن طریقة خوصصة مؤسساتھ

ترك المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص .

* تنظیم تسییر خاص للحضیرة العقاریة .

* القضاء على السكنات القصدیریة أو المزریة مع المشاركة المباشرة للمواطنین المعنیین في الحصول 

على سكن .

التزوید بالمعلومات الالزمة فیما * العمل على خلق و تطویر دعم تقني لقطاع السكن و ذلك من أجل 

یخص عملیة إنجاز السكنات ، حجم الطلب علیھا ... إلخ

و الجدیر بالذكر أن تبني ھذه االستراتیجیة الجدیدة كانت الطریقة األنجع من أجل الحد من أزمة سكن -

جزائر عرفت: خانقة و ذلك منذ بدایة السبعینات و ازدادت حدتھا مع نھایة الثمانینات خاصة وأن ال

* انخفاض في قیمة الدینار الجزائري .

* تدھور في القدرة الشرائیة للمواطن .

* ارتفاع في معدالت الفائدة و ندرة القروض البنكیة .

* إعادة ھیكلة المؤسسات العمومیة و ضعف القطاع الخاص .

Ministère de l'habitat , plant d'action (2000-2004) ,OP Cit(* تحریر أسعار مواد البناء , p7(

:یمكن حصرھا فیما یلي1994/ 90و علیھ فأھم ما تمیزت بھ ھذه المرحلة أي مرحلة 

:برنامج السكنات الریفیة-أ
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ابتداء من سنوات التسعینات ، عرفت السیاسة السكنیة في مجال إنجاز السكنات الریفیة اتجاه آخر -

المخططات التنمویة ) ، فبعدما حضي الریف الجزائري باالھتمام و ، اختلف عن سابقھ ( أي مرحلة 

العنایة و بتكفل السلطات الجزائریة بعملیة إنجاز السكنات ، غیر أن ظاھرة النزوح الریفي نحو المدن التي 

عرفتھا الجزائر منذ سنوات السبعینات و ما خلفتھ من إھمال للریف الجزائري ، باإلضافة إلى تفاقم أزمة 

لسكن في المدن خاصة مع سنوات الثمانینات ، جعل السلطات الجزائریة تصب اھتمامھا خاصة بعد ا

اإلصالحات على إنجاز السكنات الحضریة، أما السكن الریفي فقد عمدت السلطات الجزائریة على تقدیم 

نة المقدمة من ولقد حددت حجم اإلعاللمواطن الریفي إعانة مالیة كمساعدة من أجل إنجاز سكنھ بنفسھ ،

GUELLEB(دج إلنجاز مسكن واحد .120000طرف الدولة ب  Salima , OP Cit , p 29(

برنامج السكنات الحضریة:-ب

لقد عرفت ھذه المرحلة نمطین سكنیین حضریین یمكن حصرھما فیما یلي :

:برنامج السكن االجتماعي1-ب

التسمیة التي أخذھا ضمن نظام مشوش عرفتھ الجزائر لقد استخدم السكن االجتماعي على الرغم من 

سابقا و المتمثل في نظام اقتصاد موجھ، حیث عرف أوال بالسكن الحضري و لم یكتسي طابع خاص بھ و 

لم یلبي االحتیاجات المرصود لھا في تلك الفترة .

:برنامج السكن الترقوي2-ب

مارس 4الصادر في 07- 86ھا المرسوم رقم بعد ظھور السكن الترقوي كصیغة سكنیة جدیدة حدد

نتیجة األزمة االقتصادیة الخانقة التي 1986، "غیر أن الظروف التي سادت فترة ما بعد سنة 1986

عرفتھا الجزائر بعد انخفاض عائداتھا البترولیة من جھة ، و ظھور بوادر التخلي عن النظام االشتراكي و 

جھة أخرى ، جعلت صعوبة في تطبیق ھذا المرسوم و لم تحظى الدخول إلى نظام اقتصاد السوق من

(المرجع السابق)صیغة السكن الترقوي باالھتمام المطلوب ."

أھم إنجازات المرحلة-ج

1994–1990بعدما تعرضنا سابقا ألھم التحوالت التي طرأت على السیاسة السكنیة في مرحلة -

للسكن االجتماعي و للسكن الترقوي ، و إعادة النظر في كیفیة إنجاز و أھم ما میزھا ھو إعادة االعتبار 

السكنات الریفیة ، وعلیھ سنقوم بعرض أھم البرامج السكنیة لمختلف األنماط و أھم اإلنجازات المحققة .
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نسبة إنجاز السكنات االجتماعیة ، عرفت تزاید من سنة على أخرى و ھذا على حسب ما برمج و -

ما أنھ یتم تقدیر حجم السكنات االجتماعیة المبرمجة على حسب حجم طلبات األفراد أو ما أنجز ، عل

العائالت على ھذا النوع من السكن ، و بالموازاة تقوم السلطات المعنیة باإلنجاز ( دواوین الترقیة و 

التسییر العقاري ) بتحقیق ھذا النوع من السكنات بالقدر الذي یلبي ھذا الطلب .

، لتعرف 1994إلى 1990نا نجد أن نسبة اإلنجاز عرفت ارتفاع عبر المرحلة الممتدة من و من ھ-

، و تعرف بعدھا كذلك تطورا ملحوظا لكن بنسبة أقل ، أما عن النسب %99بنسبة 1992ذروتھا سنة 

فیعود سبب ذلك إلى اإلصالحات االقتصادیة التي قامت1991و 1990المنخفضة التي سجلت في سنتي 

بھا الدولة على مختلف ھیاكلھا و قطاعاتھا نتیجة تخلیھا عن نظام االقتصاد الموجھ و محاولة تأقلمھا مع 

قواعد اقتصاد السوق و ھذا إال دلیل على تحكم السلطات في زمام األمور و عزمھا على تطویق أزمة 

السكن .

:2000–1995مرحلة - 2-2

قطاع السكن ، حیث عرفت السیاسة السكنیة عدة أبعاد و المرحلة بعدة تحوالت عرفھا تمیزت ھذه 

اتجاھات اختلفت عما كانت علیھ سابقا ، و لعل أھم ما میز بدایة ھذه المرحلة ھو ظھور نمط سكني 

حضري جدید لم تعرفھ الجزائر من قبل ، وھذا بھدف امتصاص كثرة الطلب المتزاید على السكنات 

مقارنة بالعرض الموجود.

.فإن تبني صیغة سكنیة جدیدة عرفت بدایة بصیغة السكنات التطوریةو علیھ-

كما عرفت ھذه المرحلة تغیرات أخرى إلى جانب ظھور النمط السكني الجدید لفتح مجال -

المبادرة أمام البنوك التجاریة في عملیة تمویل السكنات عن طریق القروض العقاریة ، باإلضافة إلى 

دة أخرى متخصصة في تمویل السكنات .ظھور ھیئات تمویلیة جدی

:برنامج السكنات الریفیة-أ

لم تعرف برامج انجاز السكنات الریفیة في ھذه المرحلة تغیر ال من حیث كیفیة انجازھا او من حیث -

نمط تمویلھا ، ومن ھنا بقیت الدولة في اطار سیاستھا السكنیة النجاز السكنات الریفیة تقدم دعم مالي 

ون مالك لقطعة ارض صالحة للمواطن الریفي و ما علیھ اال ان یتم لوحده عملیة انجاز سكنھ بشرط ان یك

النجاز السكن و ان یكون مقیما بالریف الجزائري ، و للتذكیر فقط ، نشیر ان قیمة االعانة المالیة المقدمة 

من خزینة الدولة لفائدة المستفید تحدد قیمتھا على حسب مستوى دخلھ ، ولم تعد الدولة النظر في قیمتھا بل 
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دج ) و تقدم االعانة من طرف ھیئات مختصة بعد موافقة الشروط 200.000بقیت كما كانت سابقا ( اي 

على ثالث دفعات ، ویمكن عرض ما تم تقدمھ من إعانات ( مساعدات ) النجاز السكنات الریفیة للفترة 

2000الى 1995الممتدة من 

:برنامج السكنات الحضریة-ب

فیما یلي :لقد عرفت ھذه المرحلة ثالث أنماط سكنیة حضریة یمكن عرضھا -

:برنامج السكنات التطوریة ( التساھمیة أو المساعدة )1-ب

لتعرف فیما بعد تسمیات أخرى كالسكنات الترقویة )les logements évolutifs( السكنات التطوریة: 

)  و السكنات Les logements promotionnels à caractère socialesذات الطابع االجتماعي: (

Les)و االكثر استعماال ھي السكنات المساعدة    (Les logements participatifs-التساھمیة (

logements aides.ما ھي اال خطوة جدیدة للقضاء على ازمة السكن (

تحت اسم السكنات التطوریة و ھذا بناءا على 1995عرف ھذا النوع من السكنات ابتداء من سنة -

المتعلق بشروط تدخل الصندوق الوطني 1994اكتوبر 4در في الصا308–94المرسوم التنفیذي رقم 

.من أجل الحصول على ملكیة سكنللسكن لتقدیم اإلعانة المالیة لفائدة العائالت 

(Ministèrede l'habitat  octobre 1999 ,p7(

* باخذ السكن التطوري شكلین :

سكن فردي .-

سكن اجتماعي.-

:Les logements évolutifs collectivesالسكن التطوري الجماعي 1-1-ب

توكل مھمة انجاز السكنات التطوریة الجماعیة الى مرقي عقاري ، حیث یتكفل ھذا االخیر-
)07ص رجع السابقمال(

بتجھیز ھذه السكنات و ذلك بعد تحدید المساحة المخصصة لذلك ، كما یقوم باالجراءات الالزمة 

انجاز ھذه السكنات باتباعھ للخطوات التالیة :لمشروع 
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* تحدید قائمة لالشخاص الطالبین لھذا النوع من السكنات .

* القیام باالجراءات الالزمة مع الصندوق الوطني للسكن الستالم االعانة المالیة الالزمة بدال من 

ملفات االشخاص اذا ما توفرت المستفیدین ( اي نیابة عنھم ) و ھذا بعد دراسة الصندوق الوطني للسكن

( سبق االشارة الیھ ) .308–94شروط االعانة وفق ما نص علیھ المرسوم رقم 

اتفاق المقاول العقاري مع المستفید على نسبة المساھمة االولیة في عملیة انجاز السكن اما باقي المبلغ -

المرقي العقاري .فیقدم على شكل اقساط او على شكل كراء و ھذا حسب طبیعة نشاط 

ولالشارة فقط ،یمكن ان یكون المرقي العقاري :-

* وكالة عقاریة محلیة .

.OPGI* دیوان التسییر و الترقیة العقاریة 

.EPLF* مؤسسة ترقیة السكن العائلي 

* و كذلك كل ھیئة لھا صالحیة ممارسة عمل مرقي عقاري .

Le logementالسكن التطوري الفردي2-1-ب évolutif individuel:

یتم انجاز السكنات الفردیة التطوریة من طرف االشخاص الذین یملكون قطعة ارض صالحة النجاز -

سكن و تسمح لھم مواردھم المالیة باتمام انجاز السكن بعد تحصلھم على اعانة مالیة من قبل الصندوق 

الوطني و ذلك على حسب مستوى دخلھم. 

جتماعي:برنامج السكن اال2-ب

المالحظ عند تفحصنا في ھذه المرحلة ، انھ لم یحدث تغییر كبیر في مجال انجاز السكنات -

االجتماعیة، غیر أنھ ما استقطب اھتمامنا ھو التغییر مرة أخرى في مجال تمویل السكنات االجتماعیة 

حیث اصبحت على النحو التالي : 1996وھذا ابتداءا من سنة 

الجتماعیة یقع على عاتق الخزینة العمومیة لوحدھا دون تدخل الصندوق الوطني * تمویل السكنات ا

)16ص رجع السابقمال(،CNEPللتوفیر و االحتیاط 

، عرف السكن االجتماعي تغییر اخر في نمط تمویلھ ، حیث اخذ 1998غیر انھ و مع حلول سنة -

ھذا االخیر و جھتین : 
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: تتعلق بالسكنات االجتماعیة في طور اإلنجاز او سوف تنطلق عملیة انجازھا و الوجھة األولى

علیھ:

فبالنسبة للسكنات االجتماعیة في طور اإلنجاز فتمول عن طریق الخزینة العمومیة .-

اما بالنسبة للسكنات االجتماعیة التي سوف تنطلق عملیة انجازھا فسوف تمول عن طریق موارد خاصة -

انیة .من المیز

)17ص رجع السابقمال(1998یتعلق بالسكنات االجتماعیة المبرمجة ابتداءا من سنة الوجھة الثانیة :

و علیھ ، فلقد قرر ان كل سكن اجتماعي مبرمج یتم تمویلھ على النحو التالي :

من میزانیة الدولة.50%-

من القروض البنكیة .40%-

من مساھمة المستفید .10%-

برنامج السكن الترقوي:3-ب

امام فتح مجال المبادرة امام البنوك و المؤسسات المالیة لتقدیم قروض سكنیة ، اصبحت شروط 

الحیازة على السكنات الترقویة اسھل عما كانت علیھ سابقا ، حیث على الرغم من ارتفاع تكلفة ھذه 

رفتھا الجزائر في ھذه المرحلة ، اال ان الطالب السكنات مقارنة باالنماط السكنیة السابقة الذكر و التي ع

للسكن الترقوي اصبح بمقدوره الحصول على ھذا السكن حتى و ان كان دخلھ متوسط نوعا ما بفضل 

.القرض العقاري الذي تمنحھ لھ البنوك كاداة تمویلیة لھذه المشاریع ، وفق شروط سبق االشارة الیھا سابقا

اھم انجازات الفترة:-ج

) تحوالت كبیرة سواء كان مجال برامج السكنات 2000–1995لقد عرفت ھذه المرحلة ( -

الریفیةاو الحضریة ، فبالنسبة لبرامج السكنات الحضریة ،عرفت ھذه االخیرة نمط سكني جدید عرف 

تماما ، بالسكن التطوري او التساھمي ، ولعل التغیرات التشریعیة الكبیرة التي اولت ھذا النمط السكني اھ

جعلت مجال انجاز ھذه السكنات یعرف بدوره تطورات ، وحتى تتضح صورة ما تم عرضھ سابقا من 

سیاق البحث ادرجنا اھم اإلنجازات التي عرفھا قطاع السكن في ھذه الفترة ، وذلك بعرض اھم البرامج 
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ادراج جمیع البرامج السكنیة التساھمیة على حدى حتى یكون تحلیل ھذا النمط السكني ادق ، و من ثمة 

السكنیة حضریة و ریفیة كحوصلة الھم إنجازات قطاع السكن للمرحلة المدروسة .

:2003–2001مرحلة -3-ب

) في قطاع السكن ھو ظھور صیغة سكنیة 2003–2001لعل اھم ما میز ھذه المرحلة الحدیثة ( 

ت سكنیة اخرى و مراسیم تنفیذیة جدیدة عرفت بصیغة البیع عن طریق االیجار باالضافة إلى تحوال

جدیدة عرفھا قطاع السكن و مس بھا بعض االنماط السكنیة االخرى محاوال بذلك تخطي العراقیل الني 

عرفھا و ما زال یعرفھا ھذا القطاع الحساس ، باالضافة إلى ازمة السكن التي عرفتھا الجزائر .

برنامج السكنات الریفیة:-أ

مج بخصوص التنمیة الریفیة و من اجل تدعیم و اتمام المخطط الوطني للتنمیة في إطار إنجاز برنا-

الفالحیة ، و التكفل الحقیقي و الفعال الھم انشغاالت سكان الریف ، وذلك في اطار ترقیة الفضاءات 

ة الریفیة قامت الدولة باعادة النظر في سیاستھا السكنیة لتنمیة الریف الجزائري ، وھذا ابتداءا من سن

.المحددة لكیفیة انجاز السكنات في اطار جھاز التنمیة الریفیة2002

:برنامج السكنات الحضریة-ب

لقد عفت ھذه المرحلة اربع انماط سكنیة حضریة جدیدة یمكن حصرھا فیما یلي:-

بتاریخ 105–01یحدد المرسوم التنفیذي رقم :برنامج سكنات البیع عن طریق اإلیجار1-ب

، النموذج الموحد للحصول على سكن في إطار تعاقد عملیة البیع عن طریق 2001أفریل 23

االیجار للسكنات المنجزة من االموال العمومیة.

–2001لقد عرفت السكنات التساھمیة في ھذه المرحلة ( :برنامج السكن التساھمي2-ب

) ، اتجاه اخر و ذلك من حیث اعادة النظر مرة اخرى في حجم االعانة المالیة المقدمة من طرف 2003

المتعلقة بتعدیل 2000نوفمبر 15، و ھذا بفضل التعلیمة الوزاریة لـ CNLالصندوق الوطني للسكن 

و المحدد لكیفیة تدخل الصندوق الوطني للسكن 1994اكتوبر 14ؤرخ في الم308–94المرسوم رقم 

للدعم المالي للعائالت
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لقد عرفت ھذه المرحلة تحوالت مست كذلك برنامج السكنات :برنامج السكن اإلجتماعي3-ب

غییر ابتداءا االجتماعیة ، ھذه السكنات ذات الطابع الغیر قابل للتنازل عن ملكیتھا من قبل الدولة ، عرفت ت

و المتعلق بشروط 2003اوت 7المؤرخ في 03- 269رقم بصدور المرسوم 2003من سنة 

1الحصول على ملكیة عقاریة تابعة للدولة أو لدواوین الترقیة و التسییر العقاري القابلة لالستغالل قبل

أمالكھا و بالتالي أصبح السكن التاریخ ، سمحت الدولة بالتنازل عن ، حیث ابتداءا من ھذا 2004جانفي 

.اإلجتماعي قابل للبیع لفائدة المستفید منھ

لم تعرف ھذه البرامج ( اي برامج السكنات الترقویة ) تغییرا في : برنامج السكن الترقوي5-ب

ھذه المرحلة ، حیث بقیت بنفس الشروط ، حتى من الجانب التشریعي لم تعنى السكنات الترقویة العقاریة 

حتى تتدارك النقائص التي عانت منھا ھذه االخیرة مما جعل نسب انجاز ھذه السكنات مقارنة باالنماط 

السكنیة االخرى ضعیفة.

الوضعیة الحالیة و اآلفاق المستقبلیة لقطاع السكن في الجزائر :ثالثا: 

م بھا خالل فترة ما على الرغم من التحوالت و االجراءات التي عرفھا قطاع السكن و التي سبق االلما

بعد االصالحات ، اال ان الواقع حال دون وصول السیاسة السكنیة في كل مرحلة إلى أھدافھا المسطرة ، 

فمشكل السكن مازال الھاجس الذي لطالما عان و مازال یعاني منھ المواطن الجزائري و لم یتخط عقبتھ 

طاع السكن في الجزائر معرجین على اھم . و من ھذا المنطلق حاولنا ان نشخص الوضعیة الحالیة لق

مسار السیاسة السكنیة و طرح بعض االقتراحات و الحلول لتخطي ثقل االسباب التي وقفت كعائق امام 

ھذه االزمة .

:مشكل السكن مازال قائما.1

اقل ـ ان مشكلة السكن التي یعاني منھا تقریبا معظم الجزائریین مما جعلت الكثیر منھم یملكون سكنات

ما یقال عتھا انھا بیوت مزریة لم تكن مصادفة ، فجذورھا تمتد إلى عھد االستعمار فمع زیادة النمو 

الدیمغرافي ، أدى إلى زیادة االحتیاجات في مجال السكن مما جعل الھوة بین الطلب على السكنات و 

اوالت التي أقدمت علیھا عرضھا یتسع سلبا خاصة مع بدایة السبعینات إلى یومنا ھذا ،و ھذا رغم المح

السلطات و ذلك من خالل تبني سیاسات سكنیة جدیدة للحد من ھذه االزمة ، غیر أن مشكل السكن ال 

، وتتخذ ھذه مشكلة في الجزائر عدة مظاھر نذكر من بینھا :یزال قائما إلى یومنا 

المفترقة في الصیانة.المساكن القدیمة و
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 . ارتفاع درجة التزاحم او االكتظاظ

نقص رفاھیة السكنات وتزاید االحیاء والبیوت القصدیریة.-1

.نقص عرض الوحدات السكنیة مقارنة بالطلب علیھا-2

:ثقل األزمة السكنیة و اسباب تفاقمھا.2

اختالل بنیة قطاع البناء

 .عدم وجود مراقبة فعلیة على عملیة انجاز السكنات

 المالیة .نقص الموارد

. نقص االراضي المخصصة للبناء

. ارتفاع االعتمادات المالیة یقابلھ عجز في االنجاز

. عدم تماشي القدرة الشرائیة للمواطن مع تكلفة شراء سكن

: الحلول المقترحة للحد من ازمة السكن.3

. وضع نظام جدید لتمویل السكنات

 النزوح نحو المدن .اعادة االعتبار للسكن الریفي للحد من ظاھرة

. التقلیل من السكنات الفوضویة و القصدیریة

یة على اساس الملكیة العقاریة .فرض الضرائب التصاعد

. انتھاج النمط العمودي كونھ یوفر اكبر كثافة سكنیة ممكنة على العقار المتاح

 ) نماذج ) الدول في حل أزمة السكن .اخذ تجارب

:الجماعي اإلجتماعيالسكن ربعا : 

:المواصفات السكنیة المطابقة للمقاییس-1

إن العمارات بمفھوم القانون ھي المحالت التي تستعمل للسكن لیل نھار، ما عدا المساكن المعدة للحیاة 

:الجماعیة مثل الفنادق و المستشفیات و المالجئ...الخ و تتسم ھاتھ المساكن بالمواصفات التالیة

مخصصة لالستراحة و للتسلیة،و إلطعام شاغلیھا و للنشاط المنزلي المتواصل مثل ، غرف رئیسیة -

.الغرف و قاعات المقام المطابخ

غرف ثانویة معدة ألعمال حفظ صحة السكان مثل قاعات المیاه و المغاسل و المراحیض و مساحات -

.و األدراج و غرف المھمالتالمرور مثل البھو، المدخل و الكولیس و األروقة الداخلیة و الخارجیة
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( ملخص من المادة مالحق مثل الدھالیز و العلیات و مغاسل الثیاب و المجافیف و المرائیب و السقیفات-

32 .(

:ھذا من جھة أما في ما یخص القیاسات فتكون على النحو التالي

یمكن أن یقل أصغر ، و ال2م10یجب أن یكون لكل غرفة رئیسیة ماعدا المطبخ، مساحة أدناھا -

األصغر.م و ال یمكن أن یتعدى أكبر مقیاس ضعف المقیاس 2.70مقیاس على 

).34ملخص للمادة (²م6أما بالنسبة للمطبخ فتكون مساحتھ على األقل

یجب أن تنار و تھوى كل غرفة رئیسیة بواسطة فتحة واحدة أو فتحات عدیدة یمكن فتحھا، تمثل -

35).(ملخص للمادة .) مساحة الغرفة على األقل8/1ثمن (مساحتھا االجمالیة 

یجب أن تكون الجدران و السقوف في المطابخ عازلة و قابلة للغسل، كما یجب أن تكون أرضیاتھا -

عازلة و سھلة الصیانة، و یجب أن یحتوي كل مطبخ أو كل غرفة تستعمل مطبخا ما یلي:

حوض مزود بمجرى للمیاه معقوف -

ة فوق الحوض الغتراف الماءحنفی-

.قناة إلفراز البخار و الغازات المحروقة- -

). 36(ملخص للمادة. تھویة طبیعیة ودائمة و فعالة-

البد من قاعة للمیاه على األقل في كل مسكن یحتوي على غرفتین رئیسیتین دون اعتبار المطبخ و -

.تكون لھذه القاعة فتحة مباشرة نحو الخارج

یجب أن تكون أرضیة قاعة الماء في العمارات الجماعیة، عازلة یمكنھا أن تزود بمجرى ماء كما 

).37.(ملخص المادة معقوف

البد من إدراج مرحاض مستقل في كل مسكن مزود بأكثر من غرفة رئیسیة و كذلك األمر بالنسبة -

.للمساكن في العمارات الجماعیة

حاض لخدمة خمس غرف واقعة في نفس المستوى. و یجب و في حالة غرف منعزلة، یجب إقرار مر

على الخارج و إما بقادوس ذي مقطع أن تكون ھاتھ المراحیض تتوفر على تھویة إما بنافذة تفتح مباشرة 

، متصل بنافذة لھا نفس المقاییس تفتح على الخارج و إما بانفتاح مباشرة على مساحة داخلیة 2دم20

)38(ملخص للمادة .ي ھذا النص بالنسبة للمساكن الفردیةتستجیب للشروط المطلوبة ف

:التعدیالت و التغییرات المحدثة على السكنات من خالل وجھة القانون.2



الفصل الثاني : البناء العمودي 

59

.جاءت الترقیة العقاریة لتمكین المواطنین من الحصول على مساكن جاھزة بنوعیة أفضل و أحسن

أحیاءنا نالحظ أن ھاتھ المساكن تعرض إلى تغییرات عدة و غیر أنّھ من خالل المعانیة المیدانیة للكثیر من 

.إضافات

نوفمبر سنة 12الموافق ل1404صفر عام 7المؤرخ في 666-83و إذا نظرنا إلى المرسوم رقم 

و المجدد للقواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة و تسییر العمارات الجماعیة فإننا نجد القسم 1983

:زاء الخاصة ینص على ما یليالمخصص الستعمال األج

لكل شریك في الملكیة الحق في أن یستعمل األجزاء الخاصة التي یملكھا و أن ینتفع بھا كما یبدو لھ 

لكن بشرط أال یغیر بحقوق الشركاء اآلخرین في الملكیة و المحالت األخرى، و أال یمس بوجھة العمارة، 

.ارة للخطرو أال یقوم بأي شيء یمكن أن یعرض متانة العم

و فیما یخص التعدیل أو التغییر فان ھذه المادة تنص على أنھ بإمكان المستعمل تحت مسؤولیتھ و في 

الھیئة الداخلیة التي یملكھا غیر أنھ یجب علیھ ، في -كما یبدو لھ–حدود القوانین و التنظیمات أن یعدل 

ال تحت مراقبة رجل مھنة. و یجب حالة ثقب جدران ضخمة فاصلة بین الحجرات أن ینجز ھذه األشغ

علیھ أن یتخذ جمیع التدابیر الالزمة لعدم اإلضرار بمتانة العمارة، و سیكون مسؤوال عن كل ما یمكن أن 

.)11(ملخص من المادة یترتب على ھذه األشغال من حاالت انسیاح أو تدھور في البنایة 

:التغییراتأسباب-3

نمطزرعإلىاإلسكانقطاعبمسؤوليأدىبالمدناالستقاللبعداإلسكانوالسكنأزمةتفاقمإن

الجزائریة،األسرةلحاجاتمسبقةدراسةبدونوعشوائیةبطریقة،)اإلسكان(األخیرلھذاجدیدجماعي

:التعدیالتلھاتھسردھایمكنالتياألسبابأھممنوالدیموغرافیةواالجتماعیةوالثقافیةالناحیةمن

العماراتفيتغییرااألحیاءمعظمفيتالحظإذ>الحرمة<ھووالعربیةالثقافةأسسإھمال*

.الشرفاتفيمثالالموجودةالفتحاتبإغالق

.األسرةأفرادعددویتوافقالالغرفعددأنالضیق،إذبسبباألحیانمنكثیرفي*

.للمنزلالداخليالتجھیزوالتھیئةوضعیةفيسوءأونقص*

ھوالعمومعلىالمالحظإن.(للمسكنالجماليالجانب).الدیكوربسببالتعدیالتبعضھناكو*

والنماذجتوافقعدمبسببالسكانطموحاتواحتیاجاتمستوىإلىترقىلمالتخطیطمواصفاتأن

.ثقافتھوالفردمعیشةنمطمعالھندسات

التيالمقاییسالمرقیینتھاوندلیلإالھوماالنقائصثمرةأنكما(promoteurs)احترامعدم

.القوانینعلیھاتنص
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:التوسعات الحضریة الجدیدة4-

أدت ازمة السكن المتفاقمة سنة بعد سنة بالمخططین و السلطات إلى التفكیر في بدیل من اجل 

امتصاص ھذا الفائض السكاني و ذلك عن طریق إنشاء ما یسمى بمناطق السكن الحضري مع بدایة 

)11ص1997محمد الھادي لعروق ((74-77) .انطالق المخطط الرباعي الثاني 

ى الوسائل التي تھدف إلى التحكم في النمو الحضري و الھیكلة المثلى للمجال. و ذلك إذ أنھا تعتبر إحد

:طبقا للمراسیم الصادرة عن وزارة التعمیر و البناء و ھي

75\02\19الصادر 0335المرسوم رقم 

75\04\21الصادر 02015المرسوم رقم 

76\03\08الصادر 0519المرسوم رقم 

:المعماریةالدالالت العمرانیة و4-1
تعتبر المنطقة السكنیة الحضریة الحدیثة بمثابة النمط العمراني الذي استطاع أن أ/ القراءات العمرانیة:

یستجیب لحاجات المجتمع و لو بنقائص ، حیث حددت لھا السیاسة العمرانیة في الجزائر أھدافا سامیة منھا 

كن الفرد اإلدماج الحضري و تحسین البیئة السكنیة صحیا،باإلضافة إلى أھداف اجتماعیة و اقتصادیة تم

.من االستقرار و تحقیق الذات

).106ص 2004/2003.منشورات منتوري 2003فعالیات الملتقى الوطني حول أزمة المدینة الجزائریة(

تتحكم في مثل ھاتھ المشاریع شروط تقنیة و اقتصادیة ، حیث یجب أن تكون مثل ب/القراءات المعماریة:

األفضلیة للمدن یمكن اعتبار ھاتھ المناطق إذا ما كان عدد ھاتھ المجمعات السكنیة مبرمجة و تعطي 

مسكن .إذ البد من إدماج ھاتھ األخیرة بالنسیج الحضري من حیث االستفادة من 1000المساكن یفوق 

.الھیاكل القاعدیة و التجھیزات المختلفة من أجل خدمة السكان و تلبیة حاجیتھم

:األھداف و التوجیھات- 4-2
السكن الحضري الجدید إلى تحقیق مجموعة معینة من المبادئ و التوجیھات یمكن تھدف مناطق

:حصرھا فیما یلي

تنمیة طاقات استیعاب المدن الجزائریة لتقلیص العجز المسجل في میدان السكن، باستعمال تقنیات 

.متطورة كالبناء السابق التجھیز، لتخفیض تكالیف االنجاز و ضمان سرعة اإلنشاء

و المتعلقة PMOتنسیق تخطیط االستثمارات خاصة تلك المسجلة في مخططات التطویر الحضري

) ...تجھیزات حضریة و مرافق(بالبنیة التحتیة(الشبكات المختلفة) و البنیة الفوقیة 

إدماج عملیات البناء في البیئة الحضریة الموجودة و توطین التجھیزات المبرمجة بحیث تكون عامال 

زن و التكامل بین األنسجة الحضریة القدیمة و المناطق المبرمجة للتوسع، و خلق شروط قیام عالقات للتوا
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وظیفیة جیدة بینھما، لتمكین المدن من رفع قدرة الخدمة ،و لتلبي احتیاجاتھا الذاتیة و احتیاجات المناطق 

.المجاورة لھا

.لتطور الحضري و اإلبداع المعماريتأھیل و ترقیة عملیات إنتاج المجال الحضري على صعید ا

التقنیة و ھي و تخضع المناطق الحضریة الجدیدة، لجملة من االشتراطات القانونیة و المواصفات 

. منظمة في برامج رسمیة مستوحاة من تجربة في فرنسا
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خاتمة الفصل:

انتعاشا و مسارا اخر اختلف عن ـ لقد عرف قطاع السكن في فترة ما بعد اإلصالحات الجزائریة

سابقھ في فترة النظام االشتراكي ، و یتجلى ذلك من خالل مختلف الجھود و االجراءات التي قامت 

، 1993بھا الدولة كإعادة االعتبار لكل من السكن اإلجتماعي و الترقوي و ھذا ابتداءا من سنة 

، وصیغة البیع 1995ن التساھمي في سنة التنویع في األنماط السكنیة الحضریة لظھور صیغة السك

، باالضافة الى فتح المجال امام القطاع الخاص لیساھم ھو 2001عن طریق االیجار في سنة 

بدوره في انعاش ھذا القطاع الحساس و للبنوك لتساھم ھي بدورھا في تمویلھ عن طریق القروض 

اثبت عكس ما سطر لھ ، حیث ان ھاجس العقاریة و غیرھا من االجراءات ، غیر ان الواقع العملي

مشكل السكن مازال یعاني منھ المواطن الجزائري خاصة و ان ظواھر كثیرة في المجتمع اظھرت 

الخ .…ذلك كارتفاع عدد االفراد في المسكن الواحد ، انتشار ظاھرة البیوت القصدیریة و المزریة 



: الرابعالفصل 
الجزائر.السیاسة العقاریة في
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مقدمــة الفصـل :

ا المنتھجة في السكن و تھعلیھا الدولة في سیاسایعتبر العقار من أھم الركائز األساسیة التي تعتمد 

العمران، لذا فإن ھذا القطاع یحظى بأھمیة كبرى وھذا للدور الكبیر الذي یلعبھ في تحقیق البرامج المعتمدة 

في السیاسة العامة، وقد أولت الجزائر أھمیة لھ حرصا على تنظیمھ داخل المحیط الحضري وتسییره 

أھمیتھ و عن طریق سن القوانینتسییرا عقالنیا من خالل 

إھتماما كبیرا من أجل المحافظة علیھ وترقیتھ سواء كانت الملكیة المجالومما سبق یحوز ھذا

عامة أو خاصة، وھذا یتضح جلیا من خالل القوانین التي تنظم الملكیة العقاریة، ونظرا للمراحل التاریخیة 

عنھ نتج ، مما استقراربالتضارب وعدم التجانس والالالجزائر أفرزت عدة وضعیات تتمیزبھا التي مرت

.الكثیر من المنازعات بسبب صعوبة إثبات الملكیة و أصلھا

أنواع العقار، تصنیفاتھ، أھمیتھ و دور :ومن خالل ھذا الفصل سوف نتعرض فیھ إلى ما یلي

ئر حیث تناولنا السیاسة مختلف السیاسات العقاریة في الجزا.العقار عملیات توسیع وتنظیم المدینة

1830العقاریة خالل المرحلة العثمانیة، السیاسة العقاریة في المرحلة االستعماریة ( الفترة الممتدة من 

دراسة أھم .) وبعدھا السیاسة العقاریة بعد االستقالل1962إلى 1954الفترة الممتدة من 1954إلى 

تأثیرھا على اإلستعمال العقالني في الجزائر ( مرحلة اإلستعمار القوانین المتحكمة في إستھالك العقار و 

.)الفرنسي، مرحلة اإلستقالل
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:اوال: مفاھیم عامة حول العقار

وھو األرض المخصصة لالستعمال ״Foncier״یعبر عنھ باللغة الالتینیة بالمصطلح * الــعقـار :

.أي ( األرض + اإلطار المبني )العقار المبني״Immobilier״الحضري  بینما یعني المصطلح 

الملكیة ھي حق التمتع والتصرف في األشیاء بشرط أن ال تستعمل استعماال تحرمھ * الملكیة العقاریة :

وانطالقا من ھذا التعریف فالملكیة العقاریة ھي حق التمتع والتصرف في العقار المملوك القوانین واألنظمة

فقا للقوانین والتنظیمات المعمول بھا .و

التي تطرأ تعبارة عن بطاقة تعریف وتحدید العین المملوكة ، تسجل فیھ كافة التغییرا* سند الملكیة :

على الـعقار سواء كانت قـانونیة كـتغییر صفة المالك أو طبیعة العقار ، أو مادیة مثل : البناء والتقسیم ...

ھو اتفاق یلتزم بموجبھ شخصین أو عدة أشخاص بفعل وبمنح و بنقل شيء ما وھي * عقد الملكیة :

تنقسم إلى قسمین : عقود عرفیة ، وعقود رسمیة.

بحیزه وثابت فیھ وال یمكن نقلھ من دون تلف فھو عقار مستقركل شيء* األمالك المنقولة والعقاریة :

، كل ما عدا ذلك من شيء فھو منقول.

وبیعھا بثمن أكبر من قیمھا الحقیقیة بسبب وضعیتھا ضوھي رفع سعر األرالعقاریة :* المضاربة 

الحضریة ( موقعھا بقرب مرفق معین مثال ) .

وھي نتیجة حتمیة للتناقض الذي یمیز مجموعات المتعاملین الثالثة وھم :مالك األراضي، المشترون 

والوسطاء.

ممكن، فھذه المنافسة مع قلة العرض وكثرة الطلب ذلك أن كل واحد یسعى إلى تحقیق أقصى ربح 

المطبقة بالسوق مرتفعة بصفة خیالیة ، ما یخلق جمودا بالمعامالت العقاریة تتجعالن أسعار العقارا

وركودا بالسوق العقاري بسبب إبطال مفعول قانون العرض والطلب ، ما یسبب تعطل المشاریع 

واالستثمارات .

تعتبر عنصرا مشجعا لظھور المضاربة ألنھا تؤدي إلى تحویل المجال العمراني كما أن الملكیة الخاصة 

وتوسیعھ على حاب المجال الریفي المجاور .

ومنھ فإننا نخرج مما سبق بأن العقار ھو كل الملك الثابت الغیر قابل للنقل من مكانھ إلى مكان آخر، وأن 

ر مبنیة الواقعة ضمن حدود التعمیر ، والمكیفة لتلبیة المبنیة والغیتالعقار الحضري یمثل مجموعة العقارا

.الحاجیات الضروریة للسكان
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* أوجھ االختالف في الملكیة العقاریة :

تختلف انطالقا من ثالث جوانب ھي :

لھ عالقة بطبیعة األرض واستعمالھا، الطبیعة البیولوجیة،المورفولوجیة ، المناخیة الجانب الفیزیائي :-

الخ....

الطبیعة القانونیة للملكیة والتي تختلف من مكان آلخر ومن مرحل تاریخیة ألخرى .:الجانب القانوني-

( الضرائب على البیع، فوائد االیرادات ، الصیانة .... )نقصد بھا كل ماھو مالي الجانب االقتصادي :-

* السوق العقاریة :
تعرف تغیرا في االستعمال. نعني بھا األراضي مكان اجتماعي أین تحول القطع األرضیة التي

عقاریة حیثما تباع مختلف العقارات ویتم االمخصصة لمختلف االستعماالت. في ھذه الحالة یعتبر سوق
.تحویل ملكیتھا 

:أنواع العقار، تصنیفاتھ، مشتمالتھ، أھمیتھ و دورهثانیا: 
مختلفة من المعاییر، إال أن المرتكز األساسي لعملیة تصنیفھا ھو لمجمواتیمكن تصنیف العقارات وفقا

نوع اإلستخدام الذي یوظف فیھ ھذا العقار، وللعقار مجموعة من الخواص الممیزة والملموسة التي تمیز 

بھاومنھا أن العقار یتمتع بالثبات وذلك بخالف أي من األصول األخرى أو الموارد التي قد یتعامل بھاالعمل

.الفرد ومن ھنا تبرز أھمیة كونھ یمثل أحد أھم القطاعات اإلقتصادیة

انواع العقار :-1

توجد ثالثة أنواع من العقارات، عقارات بطبیعتھا وعقارات تبعا لموضوعھا وعقارات بالتخصیص ت

:نتناولھا وفق ما یلي

العقارات بطبیعتھا :1-1

غیر متنقلة فتشمل األراضي، المباني، األشجار ...الخ، بالنسبة ھي األشیاء المادیة التي لھا وضعیة ثابتة

لألرض ال فرق في أن تكون معدة للزراعة أو للبناء أو أرضا حجریة أو رملیة، وتشمل األرض األبنیة 

المشیدة فوقھا. و تعد األشیاء الثابتة و المستقرة على األرض أو في باطنھا عقارات دون النظر إلى مالكھا، 

ال یؤثر في طبیعتھا العقاریة إن كان مالكھا غیر مالك األرض المقامة علیھ، فاألبنیة التي یقیمھا فھذا 

ا مستقرة و ثابتة في نھالمستأجر بترخیص من المالك على األرض المؤجرة تعتبر عقارات بطبیعتھا أل

على سطح األرض أو األرض و تعد المباني عقارات بطبیعتھا فتشمل جمیع المنشآت المقامة علیھا سواء 

ا مثبتة في األرض و تتخذ حیزا مستقرا و ثابتا فیھانھتحتھا كالمساكن و المصانع و الجسور و اآلبار أل
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القارات بحسب موضعھا :1-2
) من القانون المدني الجزائري على أنھ ": یعتبر ماال عقاریا كل حق عیني على عقار 684عرفتھا المادة (

، و كذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقار ." فالحقوق العینیة األصلیة كحق بما في ذلك حق الملكیة

الملكیة، حق اإلنتفاع، حق اإلرتفاق و حق اإلستعمال، و الحقوق العینیة األخرى كالرھن الرسمي، الرھن 

الحیازي، حق التخصیص و حق اإلمتیاز تعد كلھا عقار كون موضوعھا عقارا إذا كان موضوعھا منقوال 

.فتعد منقوال

العقارات بالتخصیص : 1-3
إن العقار بالتخصیص ھو منقول بطبیعتھ منح لھ صفة العقار نظرا إلستغاللھ و تخصیصھ من قبل مالكھ 

) من القانون المدني تعریف ھذا النوع من العقار، غیر 683لخدمة عقاره، و ورد في الفقرة الثانیة من المادة (

صاحبھ في عقار یملكھ رصدا على خدمتھ ھذا العقار أو إستغاللھ یعتبر عقارا أن المنقول الذي یضعھ 

بالتخصیص، فالمشرع جسد شموال أحكام العقار على المنقوالت التي أعدت لخدمتھ و إستغاللھ لمنع أي 

.عرقلة تعطل منفعة العقار

تصنیفات العقار: -2

لمنازل)، عقارات تجاریة (محالت البیع، صنف العقارات في الجزائر إلى: عقارات سكنیة (الشقق وات

المراكز التجاریة،...) العقارات الزراعیة والفالحیة، عقارات اإلدارات العمومیة والحكومیة، إضافة إلى 

بن حمودة محبوب. بن قانة (:العقارات الصناعیة ، وعلیھ نجد أن العقار في الجزائر یصنف إلى

).61ص5،2007اسماعیل،

عقارات سكنیة.

عقارات تجاریة.

عقارات صناعیة.

عقارات زراعیة.

عقارات مخصصة لألغراض الخاصة.

مشتمالت العقار:-3

یمكن القول بان العقار الحضري ھو الواقع ضمن المحیط العمراني المشكل للبلدیة والذي تستعملھ الدولة 

:ویتكون منمباشرة أو بواسطة مصلحة عمومیة تلبیة الحتیاجات المواطنین والمؤسسات 

ا في اإلدارات đیمكن أن تشمل العقارات الحضریة مجموعة المباني العمومیة المتواجدة:المباني

.والمصالح وباقي ھیئات الدولة
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ا للمواطنین من خالل محطات ēھي مجموع المؤسسات العمومیة التي تقدم خدماالتجھیزات العمومیة :

.ومراكز مخصصة

.المساكن الفردیة والجماعیة التي تقیمھا المؤسسات العمومیة بدعم من الخزینةالسكنات االجتماعیة :

:  في عملیات توسیع وتنظیم المدینةرأھمیة ودور العقا-4

للعقار دور كبیر في عملیات التنمیة المحلیة و العمرانیة، فمن خالل الدور الذي یلعبھ من الناحیة 

العمرانیة تتجلى أھمیتھ وفي ما یلي نستعرض ھاتھ األھمیة حسب الحاالت اإلقتصادیة و اإلجتماعیة وكذا 

.التي نرى أنھ یلعب فیھا دور فعال

اھمیة العقار :4-1
ا العقار خاصة جدا فباإلضافة إلى أنھ المحرك الدینامیكي للمدینة فأھمیتھ بھإن األھمیة التي یحظى

.ى اإلقتصادیة وحتى السیاسیةتتضمن عدة نواحي بدءا من الناحیة اإلجتماعیة إل

.تكمن في االرتباط العضوي للملكیة العقاریة للوضعیة االجتماعیة لألفراد:األھمیة اإلجتماعیة

إن العقار بمختلف أنواعھ لھ دور أساسي في التنمیة الشاملة للبالد لذا كانت :األھمیة اإلقتصادیة

ذا الموروث وجعلتھ أساسا في تقدمھا ورقیھا فبقدر بھباطا وثیقاالحضارات اإلنسانیة قدیما وحدیثا مرتبطة إرت

تنظیم وتوجیھ االستثمار العقاري یمكن التحكم في اإلتساعات االقتصادیة بمختلف أشكالھا و أنواعھا 

وفي الجزائر لھ أھمیة كبیرة من الناحیة اإلقتصادیة حیث یحظى بقدر ).(صناعیة، فالحیة، عمرانیة ... إلخ

ذلك ألن أغلب المشاریع اإلقتصادیة تنجز على األراضي المخصصة لإلستثمار اإلقتصادي كما أنھ ھام و

.محول ھام للربح اإلقتصادي

ا الجزائر نجد أن التشریعات التي بھمن خالل المراحل التاریخیة التي مرت:األھمیة السیاسیة

ع كل ما یتعلق بالعقار و بالتعامالت العقاریة ا الحكومة الفرنسیة تحمل مدلوال واحدا أال و ھو إخضاتھأصدر

في الجزائر للقانون الفرنسي وبالتالي التحكم في مصدر الرزق ومن ثم السیطرة على النسیج االجتماعي 

واالقتصادي والدیني لألھالي.كما أن الدولة أولت إھتماما بالعقار حتى أنھ أضحى من بین النقاط الھامة و 

.ض مع المستثمرین األجانب خاصة في اآلونة األخیرةالمشروطة أثناء التفاو

إن القیام بتجسید أي مشروع عمراني أو عملیة تعمیر ألي مدینة أو حتى بناء فردي :األھمیة العمرانیة

ال الذي سیقام و بالتالي نجد أن العقار لھ أھمیة على المستوى العمراني خاصة إذا المجمستقل تستلزم توفیر 

.یتماشى مع مقاییس التھیئة والتعمیر و السیاسة العامة المنتھجةما كان 

دور العقار في توسیع وتنظیم المدینة :4-2
العقار ھو الواجھة األولى للتوسع العمراني المتنامي في العالم و في الجزائر بوجھ خاص، فال ریب أن 

الي،كما یعتبر لمجاألساسیة للتوسع العمراني و ایكون لھ نصیب من االھتمام الملحوظ و المتنامي، فھو المادة 
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في مختلف طبقاتھ سواء كان باحثا عن االستقرار في المسكن، أو مستثمرا اھتمامھقطب لمعیشة المواطن و 

وبالرغم من أنھ مادة غیر متجددة فإنھ یعتبر الركیزة األساسیة في عملیات .ال األكثر نموا و توسعالمجفي ا

للمدن و التنمیة المحلیة ولذا فإن الدور الذي یلعبھ كبیر في توسع وتنظیم المدینة إذا ما كان التوسع العمراني 

یتم بطرق عقالنیة ووفق اآللیات التي تساعده في خلق نسیج حضري متناسق ذو نوعیة، إضافة إلى استغاللھ

.ضمان بیئة عمرانیة مستدامة

زائــر :ثالثا: السیاسـة العقاریـة بالج
:رـمراحل تنظیم الملكیة العقاریة في الجزائ.1

بصفة عامة فقد عرفت المراحل التالیة :

العثماني:دـاري في العھـام العقـالنظ1-1

لم تستطع بسط نفوذھا على ،إن السلطة المركزیة التي كان مقرھا الجزائر العاصمة تحت قیادة الباي

كافة اإلقلیم إذ انحصرت في الشریط الساحلي وبعض المدن الداخلیة بینما تمتعت غالبیة األقالیم الداخلیة 

باالستقاللیة في إطار الحكم القبلي.

كانت القوانین التي تحكم الملكیة العقاریة ھي الشریعة اإلسالمیة، وعلى العموم كانت الملكیة الجماعیة 

:لشكل السائد في اإلقلیم ومن ھذا المنطلق نجد عدة أصناف للملكیة العقاریةا

:أراضي الـبایلك1.1-1

تمثل أخصب األراضي وھي تتواجد قرب أھم المناطق الحضریة وعلى حافة أھم الطرق والمواصالت ، 

إلى الفالحین العاملین بھا.تعود ملكیتھا أساسا إلى الباي ومؤسسات الدولة العثمانیة أما استغاللھا فیعود 

أراضي الـعزل:1.1-2

ھي أراض یصادرھا الباي من القبائل التي كانت ترفض االعتراف بالسلطة المركزیة ثم یتنازل عنھا 

لصالح :

كبار موظفي الباي الذین یوكلون أمر زراعتھا إلى الفالحین من أجل االنتفاع بھا.-

الضرائب المفروضة علیھم.بعض المزارعین الذین یدفعون -

” بین أراضي البایلك وأراضي العزل ألن المالك األصلي واحد وھوكبیرال یوجد فرقھیمكن القول بأن

“.الباي
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أراضي الـملك:1.1-3

في الجزائر أصلھا بربري بصفة عامة ، قبائلي بصفة خاصة حیث لم یستطع “ ملك ” كل األراضي 

الغزاة العرب أو العثمانیون التوطن في المرتفعات التي تتضمنھم باإلضافة إلى األراضي التي تم شراؤھا 

فة فردیة أو من الباي أو من الخواص بصفة منتظمة، وھذه األراضي یملكھا أشخاص أو عائالت بص

مشاعة بینھم.

أراضي الـعرش:1.1-4

تعود ملكیتھا إلى قبیلة معینة، بحیث یتم استغاللھا بصفة العرش یعني القبیلة، فأراضي العرش ھي التي

جماعیة فھي ال تقبل القسمة، فكل فرد من أفراد القبیلة لھ حق االنتفاع من المساحات التي تقدر لھ، وینتقل 

ى ورثتھ الذكور، وال یسمح لھ ببیعھا أو تبدیلھا.حق االنتفاع إل

ءأما إذا أرادت العائلة البیع فیطبق حینئذ قانون الشفعة وھي قاعدة قانونیة في اإلسالم إلبعاد الغربا

وضمان استمرار الطائفة.

أراضي الوقف أو الحبوس: 1.1-5

م إبرام عقد تأسیسي، تمنع من خاللھ لقد تمیز التشریع العقاري اإلسالمي بنظام الحبوس، بحیث یت

الملكیة للشخص االعتباري الدیني (مدینة مقدسة، مسجد، زاویة،...) وال یبقى في ید المؤسس إال االنتفاع، 

فتصبح األراضي المحبوسة غیر قابلة للتصرف وغیر قابلة للتقادم ویتوقف خضوعھا لقانون المیراث.

و ھدفھ البدائي، في انجاز عمل البر إال أن من ورائھ أھدافا یمكن للحبوس أن یفید، وبدون شك ھذا ھ

أخرى تتمثل في :

للحفاظ على الملكیة ضمن العائلة .ثمنع اإلناث من المیرا-

وضع العقارات في مأمن من المصادرة وتسلط الحكام .-

:1962-1830النظام العقاري في العھد الفرنسي 2.1

اإلدارة الفرنسیة االستیالء على أكبر قدر من المساحات العقاریة من خالل إیجاد سلسة من تلقد حاول

النصوص القانونیة والتنظیمیة، ففي بدایة األمر تمت مصادرة األراضي بطریقة تعسفیة، ثم انتقلت في 

مرحلة أخرى إلى مصادرة قانونیة.

المصادرة التعسفیة:1- 1-2
:القوانین التي تشملھا-أ

:1844أكتوبر 1* أمر 
كانت اإلدارة االستعماریة تھدف من نص ھذا األمر إلى تحقیق ھدفین ھما:
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إلغاء قاعدة عدم التصرف في أمالك الحبوس لفائدة المشتري األوروبي .-

وجوب حصول المستفید من األھالي على سند ملكیة مكتوب وإال أدمجت أرضھ ضمن أمالك الدولة -

الفرنسیة.

:1851جوان 16نون * قا
، ویعد أول نص في ةجاء ھذا القانون لیحدد تشكیلة الملكیة العقاریة في الجزائر وبیان أصنافھا القانونی

النظام القانوني الفرنسي یمیز بین الدومین العام و الدومین الخاص للدولة.

ة التصرف في وأوجد التمییز المذكور من أجل خدمة مصالح المعمرین وھذا بوضع قاعدة قابلی

األراضي التابعة لألمالك الخاصة بالدولة والتي استطاعت اإلدارة الفرنسیة أن تدمج ضمنھا ثروة معتبرة، 

وعلیھ یكون النص القانوني المذكور وسیلة تسمح لإلدارة بإعادة توزیع تلك الثروة المقتطعة من األھالي 

على المعمرین.

التي تھدف إلى:ھذا وقد تضمن القانون سلسلة من القواعد

حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ( وبالتالي إخضاعھا للقانون الفرنسي).-

العقاریة.تتأكید حریة المعامال-

اختصاص القاضي الفرنسي للنظر في كل معاملة عقاریة تتم بین األھالي والمعمرین.-

تحدید قواعد نزع الملكیة العقاریة من أجل المنفعة العامة.-

دف ھذه المصادرة ألمالك الدولة العثمانیة إدماج أراضي البایلك وأراضي الحبوس  لصالح الدولة وتھ

” الفرنسیة، تلتھا أراضي العرش باإلضافة إلى أراضي األوقاف أو الحبوس واألراضي غیر الزراعیة 

یین الذین:كما حددت ھذه القوانین مصادرة األمالك المنقولة وغیر المنقولة للسكان المحل“ البور

یقترفون أعمال عدوانیة ضد الفرنسیین.-

تركوا منازلھم لمدة تتجاوز ثالثة أشھر من دون إذن السلطة الفرنسیة وفرضت علیھم سندات ملكیة -

ومن ال یثبت ملكیتھ یفقد أراضیھ.

توسیع تحولت الملكیة إلى ملكیة دولة باإلضافة إلى أراضي بور على افتراض أنھا دون مالك وبالتالي

دائرة المصادرة التعسفیة، أضف إلى كل ھذا مصادرة األراضي التي كانت في حوزة القبائل منذ آجال 

طویلة بحجة

عدم تناسب مساحة األراضي مع تعداد أفراد القبیلة، وفي األخیر إدخال أراضي البایلك ضمن أمالك 

الدولة العثمانیة والجالیة التركیة من أراضي وغابات.

:ھا على العقارتأثیر-ب
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المصادرة تعلقت بأخصب األراضي الفالحیة المتمثلة في أراضي العزل والبایلك كما حددت ھذه -

القوانین األراضي التي ستطبق علیھا المصادرة والسیما تلك المتعلقة بانتزاع الملكیة فأصبح االستیطان 

على حساب القبائل.

ضمان الحقوق للحائزین الفرنسیین .-

ن قابلیة شراء األراضي بین األوروبي والجزائري.بطال-

105000م، تم توزیع نحو 1945–1842توسیع دائرة المصادرة التعسفیة ففي الفترة الممتدة مابین -

قطعة مقسمة إلى ملكیات صغیرة على الفرنسیین وھذا طبعا مجانا.

.لفرنسیة بتحویل ھذه الملكیات لھاالسلطات افقدان القبائل لملكیات شاسعة من أراضیھم مقابل اعتراف -

:المصادرة القانونیة3- 1-2

القوانین التي تشملھا:-أ
( سیناتو كونسلت ):1863أفریل 22* قانون 

بالملكیة العقاریة وتسلیم عقود الملكیة وھذا في مرحلتین:فیحدد نص القانون إجراءات االعترا

یة للقبائل الجزائریة على أراضي العرش التي تستغلھا وھذا عن بحق الملكفاالعتراالمرحلة األولى:

طریق االعتراف للقبیلة بملكیتھا الجماعیة لألرض .

تحویل حق الملكیة الجماعیة إلى ملكیة فردیة لكل عائلة أو فرد وھذا عن طریق تسلیم المرحلة الثانیة:

سندات ملكیة ألصحابھا.

المعلن علیھ) للنص ھو البحث عن طریقة قانونیة إلدخال أراضي وبھذا یكون الھدف الحقیقي ( الغیر 

العرش ضمن نظام السوق وھذا عن طریق تسلیم عقود ملكیة انفرادیة تسمح لحائزیھا بالتنازل علیھا .

) :1887( المتمم بقانون 1873جویلیة 26* قانون 
ة بالجزائر، إضافة إلى تسلیم سندات ویھدف ھذا القانون إلى إنشاء مكاتب ( محافظات ) الرھون العقاری

الملكیة لألھالي وھذا من أجل إخضاع أمالكھم العقاریة للقانون الفرنسي ومن ثمة إلى سلطة القاضي 

الفرنسي للنظر والفصل في النزاعات المتعلقة بھا، وھذا في إطار سیاسة فرنسة الملكیة العقاریة التابعة 

لألھالي.

انونیة المذكورة أعاله، یھدف منھا المشرع الفرنسي إلى خدمة سیاسة والحقیقة أن كل النصوص الق

االستیطان الھادفة إلى استبدال المالك األھالي بمالك من أصل أوروبي.

:1897فیفري 16* قانون 
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بدأ المشرع الفرنسي یبتعد شیئا ما على سیاستھ القدیمة بعد أن حققت لھ النتائج المنشودة، وأصبح في 
وھذا عن APUREMENT FONCIERانون یعطي األولویة إلى عملیات التطھیر العقاريضل ھذا الق

طریق استحداث لجان تحقیق حول ھویة المالك تمھیدا لتسلیمھم سندات تثبت ملكیتھم.

جاءت ھذه القوانین من أجل تشكیل الملكیة الفردیة الخاصة والخروج من قانون الشیوع، والذي یمنح 

سیادة الملكیة إال أنھ في الحقیقة أدت إلى فقدان الفالحین لملكیتھم بسبب تحولھم إلى خماسین بعد عجزھم 

كیتھم بقوة القانون، كما یھدف عن تسدید الضرائب بسبب المضاربة بواسطة سندات الدیون التي تفقدھم مل

ھذا التشریع إلى انتزاع األرض من المنتجین المباشرین بواسطة إدخال استقصاء داخلي من أجل إنشاء 

سندات ملكیات فردیة داخل القبائل غیر أن ھذه األخیرة حكم علیھا أنھا طویلة جدا وبالتالي تم التصمیم على 

انتزاع ملكیة الجزائریین

” ین وھذا ما كان معبرا عنھ بكل وضوح كما یھدف إلى اكتمال تھدیم نظام الجماعیة لصالح المعمر

وتمركز للملكیة البرجوازیة األوروبیة وھذا سرع بشدة عملیة الفرنسة فوخلق رأسمالیة في األریا“ القبیلة 

وخ وألغت حق وخاصة أراضي العرش العائدة إلى القبائل كما أن ھذه األخیرة شكلت ھجوما عنیفا ضد الشی

الشفعة في كل عملیة بیع یكون لألوروبي عالقة بھا.

:تأثیرھا على العقار-ب

ملیون ھكتار من أیدي فالحین و طردھم منھا وكانت ھذه األرض إذا لم توزع على 3على ءتم االستیال

المستعمرین تقسم على الشركات االحتكاریة االستعماریة ومنھا:

م.1853عام ھ25000تحصلت على شركة جان فواز التي -

ھكتار.100000الشركة العامة الجزائریة التي تحصلت على -

ھكتار.20000الشركة العامة للھبرا والمقطع التي تحصلت على -

دوار وأصبحت 167قبیلة، ونفس الشيء بالنسبة للدواویر، إذ بلغ 118تقلص عدد القبائل إذ وصل إلى 

:الحصیلة العقاریة كالتالي 

.ھ414.904ملكیة خاصة مثبتة بموجب سند فرنسي -

.ھ436.826ملكیة خاصة مشكلة بموجب سند ملكیة فرنسي -

.ھ283.571ملكیة خاصة ناتجة عن قرار إداري -

تقلیص الملكیات الجماعیة غیر الموثقة حیث أصبحت موضع وعد بالبیع لصالح األوروبیین.-

ملك بحیث أصبح بإمكان الجزائري أن یطلب تطبیق قرار مجلس إمكانیة شراء أرض العرش أو ال-

الشیوخ من أجل البیع ألوروبي أو لمواطن مثلھ.



الفصل الرابع : السیاسة العقاریة في الجزائر

73

):2008-1962النظام العقاري بعد االستقالل ( 1-3

سیاسة االقتصاد الموجھ:3-1- 1

الموروثة عن عرفت الجزائر منذ االستقالل عدة محاوالت من أجل إرساء سیاسة عقاریة بدیلة لتلك 

الحقبة االستعماریة .

، واعتقادا من السیاسة الجزائریة بضرورة تبني نظام معاكس تماما ألنظمة قففي إطار التحرر المطل

السیاسة الفرنسیة تم انتھاج سیاسة التسییر الذاتي في إطار النظام االشتراكي .

القانوني وھذا بتھمیش دورھا في اتسمت جل المحاوالت بوضع الملكیة الخاصة في حالة من الفراغ

اقتصاد

البالد وفرض القیود علیھا لصالح الملكیة الجماعیة لوسائل اإلنتاج.

كانت ھناك أوال تدابیر الحمایة التي تدخلت إثر الذھاب المكثف لألوروبیین والتي تعلقت أساسا 

باألمالك

الفالحیة الشاغرة واألمالك الموضوعة تحت حمایة الدولة.

الذي نص 1962أوت 24المؤرخ في 020-62أول نص رسمي في ھذا الموضوع ھو األمر رقم 

على التدابیر المناسبة لحمایة األمالك الشاغرة خولت لرئیس المقاطعة سابقا كل الصالحیات الضروریة 

لذلك .

جرت غداة ولمنع بیوع األمالك الشاغرة وإقامة مراقبة على المعامالت العقاریة المشبوھة التي

على :1962أكتوبر 23المؤرخ في 03-62االستقالل، عملت السلطات بموجب مرسوم رقم 

منع كل المعامالت، بیع، إیجار، محاقلة، مزارعة، في األمالك الشاغرة المنقولة وغیر المنقولة، حیث -

)1(كأنھا لم تكن. 1962جویلیة 1تعتبر العقود المبرمة منذ 

جویلیة 01د البیع التي ال تتضمن األمالك الشاغرة فیما یخص السعر، المبرمة  منذ یمكن مراجعة عقو-

، أو  إلغاؤھا بال شروط من طرف سلطات المقاطعة من أجل التسییر الناجع أو اعتبارات المضاربة.1962

والذي جعل ملكا للدولة بعض 1963أكتوبر01بتاریخ 63/388صدر مرسوم 1963وفي سنة 

مرات الفالحیة التابعة لبعض األشخاص الطبیعیة والمعنویة، ولم تقتصر تلك اإلجراءات على المستث

المعمرین

والمتضمن 1964أوت 27بتاریخ 64/258بل تعدت إلى المواطنین الجزائریین وھذا بصدور أمر رقم 

ص الذي جاء في إنشاء لجنة من أجل مصادرة أمالك األشخاص الذین یھددون مصالح االشتراكیة، وھو الن

.1963من دستور 59للمادة إطار السلطات االستثنائیة لرئیس الجمھوریة تطبیقا 
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ودون الخوض في تفاصیل مختلف المحاوالت من أجل إرساء سیاسة عقاریة جدیدة، یمكن أن نشیر 
ورا بإعالن مر1963إلى مختلف أنماط التسییر التي عرفھا القطاع الفالحي، بدءا بالتسییر الذاتي في 

وصوال إلى المستثمرات الجماعیةD.A.S)والمستثمرات الفالحیة االشتراكیة (1971الثورة الزراعیة في 

(E.A.C)) والمستثمرات الفردیة(E.A.I أما بالنسبة للعقار الحضري فأھم مرحلة مر بھا 1987في سنة ،

.1974في سنة تكوین االحتیاطات العقاریة لفائدة البلدیات القطاع تتمثل في 
المتضمن التنازل عن األمالك العقاریة ذات 1981فیفري 07في 01-81صدر قانون 1981في سنة 

االستعمال السكني أو المھني أو التجاري والحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة 

والتسییر العقاري والمؤسسات والھیئات العمومیة، حیث حدد ھذا القانون أنواع العقارات القابلة للتنازل 

فیدین بھا و كیفیات تقویم قیمة األمالك والتنازل عنھا.عنھا وشروط التنازل للمست

والذي یھدف إلى تحدید القواعد 13/08/1983المؤرخ في 18-83صدر قانون 1983وفي سنة 

المتعلقة بحیازة الملكیة العقاریة الفالحیة باستصالحھا، وكذا شروط نقل ملكیة األراضي الخاصة الفالحیة 

والقابلـة

قانون جاء من أجل تملیك المواطنین أراضي فالحیة في إطار االستصالح تابعة ألمالك للفالحة، فھذا ال

الدولة بعكس قانون الثورة الزراعیة والنصوص التطبیقیة لھ، والذي كان یھدف إلى توسیع الملكیة العامة 

للدولة، ومنح الفالحین حقوق االستغالل واالنتفاع .

8لھـ الموافق 1408ربیع الثاني عام 17المؤرخ في 19- 87صدر قانون 1987أما في سنة 

والمتضمن ضبط كیفیة استغالل األراضي الفالحیة التابعة لألمالك الوظیفیة وتحدید 1987دیسمبر سنة 

حقوق المنتجین وواجباتھم.

فمن خالل عرض تسلسل النصوص القانونیة الخاصة بالتشریع العقاري نلمس اإلرادة السیاسیة في 

التحول والتوجھ نحو المركزیة القرار وحریة المعامالت العقاریة.

الخاصة من تاریخ الجزائر تستدعینا للتوقف عند نتائج :ةوعموما فإن ھذه الفترة اإلیدیولوجی

المتضمن تكوین 1974فیفري 20ل الموافق ھ1394محرم 27المؤرخ في 26-74األمر رقم -
وھي :احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات 

للقرارات الصادرة عن لجان الطعن والتي تفي باالسترجاع الكلي أو الجزئي لألراضي ةعدم تنفیذ الوال-

المؤممة.

معھ تقدیم الطعون والمطالبة بالتعویض.عدم تبلیغ قرارات التأمیم للمعنیین، مما تعذر -

20ھكتار غیر مسقیة أو 0.5تأمیم أراضي مواطنین التعنیھم الثورة الزراعیة، ممن یملكون  أقل من -

نخلة.
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تبلیغ الوالة لقرارات التأمیم في آجال التتماشى مع وضعیات خاصة كالمھاجرین والمتواجدین بالخدمة -

و مؤقتا وكذا القصر.الوطنیة والعاجزین قانونا أ

عدم التطابق بین المساحات الحقیقیة المصرح بھا و المساحات المؤممة.-

األراضي مباشرة من طرف المستفیدین وفي بعض األحیان ترك األرض بورا.لعدم استغال-

تحویل بعض األراضي الزراعیة إلى أراضي للبناء.-

بعض الموثقین في جھات من الوطن.بیع األراضي من طرف المستفیدین بتواطؤ مع -

حصول بعض المستفیدین على قطع أراضي أكبر من تلك التي بقیت في حوزة المالك األصلي المؤمم، -

مما زاد في شعور المؤممین بالظلم وعدم المساواة.

ربیع17المؤرخ في 87/19وفي األخیر یجب اإلشارة إلى أن ھذا القانون ألغي ضمنیا بموجب القانون 

المتضمن ضبط كیفیة استغالل األراضي الفالحیة التابعة لألمالك 1987دیسمبر 8ل الموافق 1408الثاني 

الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتھم .

سیاسة االقتصاد الحر:2- 1-3

والتي تم فعال تبني البعض المیثاق الوطنيإصالحات جدیدة أتى بھا 1986شھدت الجزائر سنة 

ھا، حیث غیرت طریقة الطرح ووضعت حدا لفكرة ھیمنة الدولة على الساحة الوطنیة فالنتائج السلبیة من

على جمیع األصعدة جعلت ال مفر من تحدید دور الدولة ، ولو أن ذلك تم بطریقة محتشمة في البدایة ، إال 

عیة ) ، األمر الذي كان لھ أسقط جمیع التابوھات (السیاسیة ، االقتصادیة واالجتما1989أن تبني دستور 

الوطني الذي انتھج سیاسة السوق الحرة والتي تقوم على ركنین أساسیین :يأثره العمیق على النظام القانون

ال مركزیة القرار القائمة على وجود ھیمنة الملكیة الخاصة ..1
والخدمات .. التنظیم عن طریق السوق على أساس حریة المنافسة بین األسعار الحقیقیة للسلع2

- 90القانون رقم في الفصل الرابع منھ ، جاء 49وعلى أساس الدستور الجدید وال سیما في نص مادتھ 
المتضمن  التوجیھ العقاري .1990نوفمبر 18ل الموافق 1411جمادى األولى 1المؤرخ في 25

لعقاریة المختلفة، وخاصة كما أنھ تم إلغاء العدید من الرخص التي كانت تعقد وتعرقل المعامالت ا

التي تحد من حریة تعامل األجانب في العقار، كشھادة التعرف ورخصة التعامل في العقار .
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:دراسة تحلیلیة لقانوني السیاسة العقاریة بعد االستقالل- 2

:26-74األمر رقم 2-1
محتـــواه :1- 2-1

االحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات، ویمكن تقسیمھ وفق یتضمن ھذا القانون األحكام الخاصة بتكوین 

العناصر اآلتي ذكرھا:

):2،3، 1( المواد :شروط وكیفیة تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات-أ

تتكون االحتیاطات العقاریة للبلدیة من أراض من كل نوع أو من أراض تابعة ألمالك الدولة أو -

األفراد.الجماعات المحلیة أو 

یجب أن تكون ھذه األراضي داخلة في منطقة عمرانیة، ھذه األخیرة تحدد بموجب المخطط العمراني -
) من قبل المجلس الشعبي البلدي.PUDالرئیسي ( 

)6، 5، 4( المواد :طبیعة األراضي المدمجة في االحتیاطات العقاریة البلدیة-ب

وكذا العقارات المثقلة بحقوق االرتفاق العسكریة تبعا لترتیبھا العقارات التابعة لألمالك العسكریة -

ومشتمالتھا.

- 66األراضي التابعة ألمالك الدولة بما فیھا األراضي التي آلت ملكیتھا إلى الدولة بموجب األمر رقم -
لى إةوالمتضمن أیلولة األمالك الشاغر1966مایو سنة 06ل قالمواف1386محرم 15بـ خالمؤر102

الدولة.

للجماعات المحلیة.ةاألراضي التابع-

لمزارع التسییر الذاتي الفالحي.ةاألراضي التابع-

األراضي الممنوحة للتعاونیات الفالحیة لقدماء المجاھدین.-

األراضي الموھوبة للصندوق الوطني للثورة الزراعیة.-

باإلضافة إلى األراضي التي یملكھا األفراد والتي تعتبر زائدة على المساحات الضروریة لسد الحاجات -

ب1976فیفري7المؤرخ في 28-76العائلیة ، ھذه األخیرة التي یحددھا األمر رقم 

بالنسبة للنشاطات.2م50إلى 2م30للفرد بالنسبة للسكن  وبین 2م20

ة لقاء اكتساب األراضي المدمجة في االحتیاطات العقاریة البلدیة:التعویضات المقدم-ج
إن األراضي من كل نوع التي تملكھا الدولة أو األفراد والتي ینبغي أن تدرج في االحتیاطات

العقاریة البلدیة، یتم اكتسابھا لقاء عوض من قبل البلدیة المعنیة على أساس تقدیر من مصلحة

األحكام المخالفة.أمالك الدولة وذلك رغم 
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وفضال عن ذلك عندما یكون األمر یتعلق بأراض ھي موضوع استغالل فالحي، فیدفع تعویض تكمیلي 

یغطي النفقات المحتملة للزراعات القائمة للمستغلین المعنیین سواء كانت االستغالالت المسیرة ذاتیا أو 

یة لقدماء المجاھدین أو االستغالالت الخاصة.االستغالالت التابعة للثورة الزراعیة أو التعاونیات الفالح

ومن حق البلدیة المعنیة أن تضمن، عند االقتضاء عمال جدیدا لعمال االستغالالت المذكورة.

العقاریة البلدیة.تتحدد أحكام فیما بعد، كیفیات التمویل الخاصة التي تساعد على تأسیس االحتیاطا-

المسقیة ضمن االحتیاطات العقاریة البلدیة:الھیئات المقررة إلدراج األراضي -د
إن األراضي المسقیة الداخلة في المنطقة العمرانیة الیمكن أن تدرج في االحتیاطات العقاریة البلدیة إال 

بعد موافقة وزیر الفالحة واإلصالح الزراعي وكاتب الدولة للمیاه.

ت المتعلقة بھا:طبیعة استغالل االحتیاطات العقاریة البلدیة والمعامال-ھـ
تخصص االحتیاطات العقاریة البلدیة ألساس استثمارات الدولة والجماعات العمومیة والجماعات -

المحلیة من كل نوع.

فیما یخص جمیع االستثمارات غیر التي تقوم بھا البلدیة المعنیة فان البلدیة تتنازل عن األرض لقاء -

مع األخذ بعین االعتبار للنفقات من كل نوع التي تتحملھا عوض على أساس تقدیر مصلحة أمالك الدولة 

البلدیة.

إن للبلدیات الحق في تھیئة قطع األراضي المخصصة للبناء والقیام ببیعھا على أساس تقدیر مصلحة -

أمالك الدولة.

مة إن بیع قطع األراضي یكون علنیا، ویتم البیع بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي على أساس قائ-

تتضمن المترشحین للشراء وتفتح للجمھور قصد االطالع عیھا.

الشروط الخاصة باألراضي ذات االستغالل الفالحي التي ینبغي إدراجھا في االحتیاطات العقاریة - و
البلدیة:

إن قائمة األراضي التي ھي موضوع استغالل فالحي والتي ینبغي إدراجھا في االحتیاطات العقاریة -

تحدد في كل سنة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح المجلس التنفیذي للوالیة وذلك قصد البلدیة 

الحیازة التدریجیة لألراضي الفالحیة.

إن إلغاء النشاط الفالحي الیمكن أن یتم إال بعد جني الغلة الموجودة من قبل المستغلین وبعد الشروع -

ي باستثناء حالة القوة القاھرة.في التعویضات المقدمة لقاء اكتساب األراض

ومن أجل إرساء قواعد لتطبیق قانون االحتیاطات العقاریة جاء مرسوم یدعم ھذا المبدأ:
المتضمن تكوین االحتیاطات 26-74إن ھذا المرسوم جاء من أجل توضیح التطبیق الخاص باألمر رقم 

العقاریة لصالح البلدیات حیث یؤكد على:
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).01( المادة احات المتعلقة بالتعمیر بموجب مخطط التعمیر ضرورة تحدید المس-

ضرورة تحدید مساحة مؤقتة للتعمیر في حالة عدم وجود مخطط للتعمیر من طرف المجلس الشعبي -

البلدي بمساعدة لجنة تقنیة یوضح القانون أعضاءھا، وكیفیة المصادقة على تلك المساحة التي یتم حیازتھا 

).5، 4، 3، 2( المواد مجلس الشعبي البلدي تدریجیا من طرف ال

).6( المادة یبین المبادئ األساسیة لتحدید المساحة المتعلقة بالتعمیر واالستعمال العقالني لألراضي -

).9، 8، 7( المواد یحدد األراضي المكونة لالحتیاطات العقاریة والتعویضات المتعلقة بھا -

12، 11، 10( المواد نشاء المشاریع العمومیة واألراضي الضروریة لذلك یوضح اإلجراءات المتعلقة بإ-

.(

1990دیسمبر 22المؤرخ في 405-90مع العلم أن ھذا المرسوم ألغي فیما بعد بالمرسوم رقم 

المتضمن إحداث وكاالت محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین.

أھدافــــھ :2- 2-1
قة بقلة األراضي الشاغرة وندرة األراضي التابعة للبلدیة من أجل تحقیق مشاریعھا حل األزمة المتعل-

المتمثلة أساسا في التجھیزات والسكن الجماعي، على أن تأخذ الدولة على عاتقھا السكن االجتماعي.

تلبیة حاجیات المواطنین بقطع مھیأة للبناء مقابل أسعار خالیة من آثار المضاربة.-

لطبقیة االجتماعیة واالستھالك المفرط للعقار من خالل حصر المساحات العقاریة المملوكة محاربة ا-

من طرف األفراد في حدود حاجیاتھم العائلیة.

الحد من التعدي على األراضي الفالحیة من خالل تحدید محیط التعمیر عن طریق المخطط العمراني -
.PUDالموجھ 

انعكاسـاتھ :3- 2-1
اتھ اإلیـجابیة :انعكاسـ-أ
تكوین محفظة عقاریة خاصة بالبلدیة ذات مساحات معتبرة مكنتھا من تحقیق مشاریع كبرى ذات -

منفعة عمومیة والتي كان توزیعھا أساسا من أجل :

.ZHUNق السكنیة الحضریة الجدیدة ط* إنشاء المنا

االحتیاجات العائلیة على شكل  تحصیصات بلدیة * إنشاء السكنات الفردیة الخاصة بالبناء الذاتي من أجل 

.

* تسھیل عملیة توقیع برامج التجھیزات والھیاكل القاعدیة واالستثمارات المختلفة .

الذي تم PUDالعمراني الموجھ إنشاء أداة جدیدة من أدوات التخطیط العمراني والمتمثلة في المخطط -

مستقبلیة الستخدام األرض حسب االحتیاجات السكانیة .بھ تحدید محیط التوسع الحضري والتوجھات ال

انعكاساتــھ الــسلـبیة :-ب
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عدم ظھور نتیجة بارزة على تسییر األمالك العقاریة وعدم تحقیق النتائج المنتظرة .-

احتكار البلدیة لجمیع المعامالت العقاریة وغلق السوق العقاریة على نفسھا .-

تبذیر األراضي الفالحیة والحضریة واستھالك غیر عقالني للمجال حیث تم توزیع أراضي  تتجاوز -
2م500مساحاتھا 

انتشار البنایات الفوضویة وخاصة مع غیاب المراقبة.-

الصراعات االجتماعیة الناجمة عن عدم التعویض المسبق لألراضي المدمجة .-

البلدیات وجعلتھا عاجزة عن تسدیدھا .منازعات ودیون أثقلت كاھل -

مشاكل ناجمة عن منح حصص عقاریة على أساس عقود إداریة غیر مشھرة، تتطلب الوضعیة تسویة -

كلیة .

وضع سعر إداري موحد ( غیر قابل للمراجعة حتى قضائیا ) لجمیع القطع المعدة للبناء رغم اختالف -

ة بین ثمن قطعة أرض تقع على واجھة شارع تجاري رئیسي مع موقعھا ووضعیتھا ، فكثیرا ما سوت اإلدار

. قطعة واقعة في منطقة سكنیة ، وأحیانا مع قطعة أرض تحتاج تسویتھا وتھیئتھا إلى أضعاف سعرھا

:25-90القانون رقم 2-2

محتـــــواه:-1- 2-2
حیث ن االحتیاطات العقاریة، إن ھذا القانون جاء من أجل إلغاء كل من قانوني الثورة الزراعیة وقانو-

عناصر أساسیة:06یمكن تقسیم مضمون ھذا القانون إلى 

):2و1( المواد :تحدید إطار تدخل القانون والتعریف باألمالك العقاریة محل التدخل-أ

المحلیة .ھذا القانون یحدد القوام التقني والنظام القانوني لألمالك العقاریة وأدوات تدخل الدولة والجماعات 

):03( المادة القوام التقني في األمالك العقاریة -ب

یشمل القوام التقني في األمالك العقاریة ، زیادة على األمالك العمومیة الطبیعیة على ما یلي :

األراضي الفالحیة واألراضي ذات الوجھة الفالحیة .-

األراضي الرعویة واألراضي ذات الوجھة الرعویة .-

األراضي الغابیة واألراضي ذات الوجھة الغابیة .-

األراضي الحلفائیة .-

األراضي الصحراویة .-

األراضي العامرة واألراضي القابلة للتعمیر .-

المساحات والمواقع المحمیة .-
)22إلى 04حیث أن القانون یوضح خصائص كل نوع من األراضي المذكورة في المواد ( من 
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لقانوني والقیود الخاصة:النظام ا-ج
).32إلى المادة 23( من المادة األصناف القانونیة العامة: - 1-ج

یصنف قانون الوجیھ العقاري األمالك العقاریة على اختالف أنواعھا ضمن األصناف القانونیة اآلتیة:

:األمالك الوطنیة
العقاریة التي تملكھا الدولة وجماعاتھا المحلیة، یحددھا الــقانون على أنھا األمالك العقاریة والحقوق العینیة 

وھي تتكون من:

األمالك العمومیة والخاصة للدولة.-

األمالك العمومیة والخاصة للوالیة.-

األمالك العمومیة والخاصة للبلدیة.-

تملك یحدد قانون التوجیھ العقاري األمالك العمومیة بأنھا تتكون من األمالك الوطنیة التي ال تتحمل

الخواص إیاھا بسبب طبیعتھا أو الغرض المسطر لھا. أما األمالك الوطنیة األخرى فتكون األمالك الخاصة.

1411جمادى األولى 14المؤرخ في 30-90القانون رقم تحدد عن طریق تشریع خاص والممثل في 

د المتعلقة بقوام األمالك المتضمن قانون األمالك الوطنیة تحدد جمیع القواع1990دیسمبر 1ل الموافق 

العقاریة التابعة لألمالك الوطنیة وتكوینھا وتسییرھا، وذلك ضمن اإلطار العام ألحكام ھذا القانون.

:أمالك الملكیة الخاصة
یعرف القانون على أن الملكیة العقاریة الخاصة ھي حق التمتع والتصرف في المال العقاریة و/أو -

استعمال األمالك وفق طبیعتھا أو غرضھا .الحقوق العینیة من أجل 

یشترط قانون التوجیھ العقاري إثبات الملكیة الخاصة لألمالك العقاریة والحقوق العینیة بعقد رسمي -

یخضع لقواعد اإلشھار العقاري، بحیث یجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إیاه أن یكون لدیھ سند 

لشغل.قانوني یبرز ھذه الحیازة أو ھذا ا

:األمالك الوقفیة
یعرف القانون األمالك الوقفیة على أنھا األمالك العقاریة التي حبسھا مالكھا بمحض إرادتھ یجعل التمتع 

بھا حقا دائما تنتفع بھ جمعیة خیریة أو جمعیة ذات منفعة عمومیة سواء كان ھذا التمتع فوریا أو عند وفاة 

لمذكور حیث یخضع تكوین األمالك الوقفیة وتسییرھا لقانون خاص الموصین الوسطاء الذین یعینھم المالك ا

المتضمن األمالك الوقفیة.1991أفریل 27المؤرخ في 91/10القانون رقم والمتمثل في 
) :37إلى المادة 33(من المادة القیود الخاصة: - 2-ج

الفالحیة كاآلتي:حدد قانون التوجیھ العقاري قیودا وشروطا خاصة باستعمال وتسییر األراضي 
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یجب أن یساھم كل نشاط ، أو تقنیة أو إنجاز في ارتفاع الطاقة اإلنتاجیة في المستثمرات الفالحیة -

بصرف النظر عن الصنف القانوني الذي تنتمي إلیھ الثروات العقاریة المعنیة .

ة في أراض خصبة جدا و/أو ال یمكن إنجاز أیة منشأة أساسیة أو بنایات داخل المستثمرات الفالحیة الواقع-

خصبة وبعد الحصول على رخصة صریحة تسلم حسب األشكال والشروط التي تحددھا األحكام التشریعیة 

المتعلقة بالتعمیر وحق البناء .

البنایات ذات االستعمال السكني في األراضي الخصبة جدا و/أو الخصبة تبقى خاضعة لرخصة صریحة -

التي تحددھا األحكام التشریعیة المتعلقة بالتعمیر وحق البناء .تسلم وفق األشكال والشروط

ال تسلم ھذه الرخصة إال للمالك الحائزین أو الشاغلین الذین یبادرون بذلك في نطاق االحتیاجات الذاتیة .-

القانون ھو الذي یرخص بتحویل أي أرض فالحیة خصبة جدا و/أو خصبة إلى صنف األراضي القابلة -

یجب أن یترتب -ر ویحدد القانون القیود التقنیة والمالیة التي یجب أن ترافق إنجاز عملیة التحویل حتما. للتعمی

عن كل تحویل تعویض لفائدة الدولة والجماعات المحلیة مقابل نقص القیمة الناجم عن ھذا التحویل .

:)47إلى المادة 38( من المادة الجرد العام -د
ي البلدي:الفھرس العقار-1-د

یوضح قانون التوجیھ العقاري ضرورة الجرد العام لألمالك العقاریة الواقعة على تراب البلدیة

بما في ذلك األمالك العقاریة التابعة للدولة والجماعات المحلیة حیث یشتمل الجرد على تعیین األمالك 

والتعریف بمالكیھا أو حائزیھا أو شاغلیھا.

ل مالك أو حائز أو شاغل أن یصرح للبلدیة بوضع الملك العقاري الذي یملكھ ولھذا الغرض یتعین على ك

أو یحوزه و/ أو یشغلھ أو األمالك العقاریة التي یملكھا أو یحوزھا و/أو یشغلھا .

كما یوضح قانون التوجیھ العقاري كیفیات إعداد شھادة الحیازة وتسلیمھا حیث تعرض لھا في نص مطول 

فحسب القانون:

ن كل شخص یمارس في أراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودھا ملكیة مستمرة وغیر منقطعة یمك-

.'الحیازةشھادة'وھادئة وعالنیة ال تشوبھا شبھة أن یحصل على سند حیازي یسمى 
وھي تخضع لشكلیات التسجیل واإلشھار العقاري ، وذلك في المناطق التي لم یتم فیھا إعداد سجل مسح 

األراضي .

یسلم شھادة الحیازة رئیس المجس الشعبي البلدي بناء على طلب الحائز أو الحائزین طبقا كیفیات تحدد -

عن طریق التنظیم .

وزیادة على ذلك ، یمكن أن تحدد عن طریق التنظیم العتبارات ذات منفعة عامة ، القطاعات  التي یمكن -

روع في إجراء جماعي لتسلیم شھادات الحیازة .السلطة اإلداریة أن تبادر في شأنھا بالش
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یخضع طب تسلیم شھادة الحیازة إلجراء اإلشھار الذي تحدد كیفیاتھ عن طریق التنظیم .-

شھادة الحیازة اسمیة ال یجوز بیعھا وإذا توفى الحاصل على شھادة الحیازة أو توفى أحد الحاصلین علیھا -

من تاریخ الوفاة ابتداء) 1( خرین في الـحیازة إن اقـتضى األمر مدة سنة تكون أمام الورثة أو الـمشتركین اآل

لطلب تسلیم شھادة جدیدة باسمھم ویشمل ھذا التسلیم حق الحلول قانونا محل الحاصل أو الحاصلین على شھادة 

الحیازة القدیمة .

وإن لم یقع االختیار خالل األجل المخصص ألغیت الشھادة المذكورة .-

یترتب عن تسلیم شھادة الحیازة تغییر في وضعیة العقار القانوني ، غیر أنھ مع استثناء التحویل ال -

المجاني أو بمقابل مالي یحق لمن یحوز قانونیا شھادة الحیازة أن یتصرف تصرف المالك الحقیقي ما لم یقرر 

القضاء المختص غیر ذلك .

درجة األولى لفائدة ھیئات القرض ، ینطبق على العقار یمكن الحائز أن یكون رھنا عقاریا صحیحا من ال-

الذي ذكر في شھادة الحیازة ویكون ذلك ضمانا للقروض المتوسطة والطویلة األمد .

ال یمكن أن یترتب مطلقا على دعوى المطالبة نقص رھن العقار ، إلعادة النظر في التراتیب األخرى -

في حدود صالحیاتھ .التي اتخذھا حائز شھادة الحیازة القانوني

دج كل شخص تعمد 10000دج إلى 2000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من -

أو وثائق أو عقودا مزورة ، أو أفسد بعضھا، اتصریحا غیر صحیح ،أو إشھادا غیر صحیح أو استظھر أوراق

أو حاول أن استعمال شھادة ملغاة .فحصل أو سعى لیحصل غیره بغیر حق على شھادة حیازة أو استعمل

التصفیة العقاریة:-2-د
بعد إعداد مسح األراضي العام فان قانون التوجیھ العقاري یؤكد على تصفیة الوضعیة القانونیة التي -

تنطبق على العقارات المعنیة بشھادة الحیازة بحیث یتم تكوین سجل عقاري في البلدیة المعنیة بموجب األمر 
.1975دیسمبر 12المؤرخ في 74-75رقم 

):74إلى المادة 48( من المادة طرق وأدوات تدخل الدولة والجماعات المحلیة -ھـ

حدد القانون طرق وأدوات تدخل الدولة والجماعات المحلیة سواء في األراضي الفالحیة أو األراضي 

العامرة والقابلة للتعمیر.

* أحكام تتعلق باألراضي الفالحیة:
ةاألراضي الفالحیة عمال تعسفیا في استعمال الحق ، نظرا إلى األھمیة االقتصادیریشكل عدم استثما

والوظیفة االجتماعیة المنوطة بھذه األراضي .

وفي ھذا اإلطار ، یشكل االستثمار الفعلي والمباشر أو غیر المباشر واجبا على كل مالك حقوق عینیة 

كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس حیازة ذلك عموما .عقاریة أو حائزھا، وعلى
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تعد أرضا غیر مستثمرة في مفھوم ھذا القانون كل قطعة أرض فالحیة تثبت بشھرة علنیة أنھا لم تستغل 

استغالال فالحیا فعلیا مدة موسمین فالحیین متعاقبین على األقل .

معتمدة خاصة ، بحیث یحدد تكوینھا وإجراء تطبیق عدم االستثمار الفعلي لألراضي الفالحیة ، تعاینھ ھیئة 

المعاینة عن طریق التنظیم .

إذا ثبت عدم استثمار األرض الفالحیة ینذر المستثمر لیستأنف استثمارھا ، وإذا بقیت األرض غیر 
) سنة .01مستثمرة لدى انتھاء أجل جدید مدتھ ( 

* أحكام تتعلق باألراضي العامرة والقابلة للتعمیر:
في ھذه األحكام نجد عالقة قانون التوجیھ العقاري  بأدوات التھیئة والتعمیر كون ھذه األخیرة وسیلة 

التدخل في األراضي العامرة والقابلة للتعمیر حیث ینص القانون على أنھ :

تحدد أدوات الھیئة والتعمیر قوام األراضي العامرة والقابلة للتعمیر.-

مذكورة عن شغل األراضي شغال راشدا وكثیفا في إطار المحافظة على ویجب أن تعبر األدوات ال-

األراضي الفالحیة وترقیة واستصالح المساحات والمواقع المذكورة  أعاله.

تطبق األجھزة المؤھلة التابعة للدولة والجماعات المحلیة كل التدابیر الالزمة لتعد أو تكلف من بعد -

علیھا في التشریع المعمول بھ، كما تسھر على إیجاد ذلك بانتظام أدوات التھیئة والتعمیر المنصوص 

وعلى تنفیذه.

تخضع أدوات التھیئة والتعمیر ألوسع إشھار، وتوضع دائما في متناول المستعملین من الجمھور -

الذین یحتج بھا علیھم مع مراعاة الطرق القانونیة المشروعة المنصوص علیھا.

كل مالك أو حائز أن یستعمل ویھیئ ملكھ طبقا لنوعیة االستعمال الذي وفي ھذا اإلطار یتعین على 

تسطره أدوات التھیئة والتعمیر.

تسھر أدوات التھیئة والتعمیر على إعداد التوازن بین مختلف وظائف األراضي وأنماط البناء -

واألنشطة المتنوعة.

ر الفعلي بین جمیع المتدخلین بما فیھم یجب أن تضمن إجراءات إعداد أدوات التھیئة والتعمیر التشاو-

ممثلي المستعملین.

كما تم التطرق إلى إجراءات تطبیق حق الشفعة ونزع المكیة من أجل المنفعة العمومیة عند الضرورة في 

ھذا القانون :

ینشأ حق الدولة و الجماعات المحلیة في الشفعة بغیة توفیر الحاجات ذات المصلحة العامة و المنفعة -

العمومیة، بصرف النظر عن اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع الملكیة.

وتطبق حق الشفعة المذكور، مصالح وھیئات عمومیة معینة تحدد عن طریق التنظیم.-
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المؤرخ 58-75من األمر رقم 795ویمارس ھذا الحق في المرتبة التي تسبق ما ھو محدد في المادة -

.1975سبتمبر سنة 26في 

من الدستور، 20یترتب على نزع الملكیة للمنفعة العامة تعویض قبلي عادل ومنصف تطبیقا للمادة -

إما في شكل تعویض نقدي أو في شكل عقار مماثل للملكیة المنزوعة إذا أمكن ذلك.

یر تسوفي ھذا القانون تم تعیین ھیئة جدیدة لتسییر المحفظة العقاریة التابعة للجماعات المحلیة بحیث -

المحافظة العقاریة التابعة للجماعات المحلیة، ھیئات التسییر والتنظیم العقاریین المتمایزة والمستقلة 

الموجودة أو التي ینبغي أنشاؤھا، وكل تصرف تباشره الجماعة المحلیة مباشرة وال یكون لفائدة شخصیة 

عمومیة یعد باطال وعدیم األثر.

ال تخضع في مجال األراضي العامرة أو القابلة بأنھا 25-90لقانون أما المعامالت العقاریة فقد نص ا-

للتعمیر ألي شرط آخر غیر الشروط المتعلقة بأھلیة األطراف وإرادتھم وتعیین موضوع االتفاقیة المحررة 
الخاصة بإجراءات نزع 71في شكل عقد رسمي طبقا للتشریع المعمول بھ، وتستثني من ذلك أحكام المادة 

.الملكیة

تسویة الوضعیة العقاریة بعد إلغاء قانون االحتیاطات العقاریة:- و
المتضمن 1971نوفمبر سنة 08المؤرخ في 73-71إن قانون التوجیھ العقاري ألغى األمر رقم 

الثورة الزراعیة وبالتالي حدد األحكام التي تخضع لھا بقیة األراضي، كما وضح كیفیة تسویة النزاعات حول 

إلى 75ي المؤممة في إطار الثورة الزراعیة وذلك في الفصل الخاص باألحكام الختامیة ( من المادة األراض

)85المادة 

تستبعد من الصندوق الوطني للثورة الزراعیة األراضي الفالحیة أو األراضي ذات الوجھة الفالحیة 

األشخاص الطبیعیین الذین لھم الجنسیة التي حافظت على طابعھا الفالحي، وتبقى ملكا لمالكھا األصلیین، 

الجزائریة .

20في خالمؤر26-74من قانون التوجیھ العقاري على أنھ تلغى أحكام األمر رقم 88ةتقرر الماد

المتعلقة بتسویة أوضاع األراضي المدخلة 86ابتداء من تاریخ انتھاء عملیة تطبیق المادة 1974فیفري سنة 

في مساحات التعمیر.
المتضمن 1991فیفري 17المؤرخ في 91/16المرسوم رقم كما أنھ تم وضع مرسوم جدید عرف بـ : 

المتضمن التوجیھ العقاري .1990نوفمبر18المؤرخ في 90/25تطبیق القانون رقم 

ال إن الھدف من ھذا المرسوم ھو إبراز التغییرات الجذریة التي جاء بھا قانون التوجیھ العقاري في المج

العقاري الحضري وتمكین الجماعات المحلیة من تسییر أحسن لالنتقال من نظام االحتكار المطلق 

المنصوص علیھ في قانون االحتیاطات العقاریة إلى نظام السوق العقاریة الجدید، حیث جاء فیھ:
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:المعامالت العقاریة

* الملكیة الخاصة:
لكیة الخاصة وضرورة إثباتھا بعقد رسمي أو بسند حیث وضع المرسوم المبادئ المتعلقة بضمان الم

مؤقت ( شھادة الحیازة ).

* السوق العقاریة:
حیث یتم التأكید على حریة المعامالت العقاریة في إطار القواعد القانونیة.

:تنظیم السوق

على الشراء حیث یبین المرسوم كیفیات تطبیق حق الشفعة ونزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، وأكد 

المسبق لألراضي من السوق العقاریة وكذا التعویضات المترتبة عن تحویل األراضي المدرجة في صنف 

األراضي الفالحیة.

:الوكاالت العقاریة

حدد المرسوم ضرورة وكیفیة إنشاء الوكاالت المحلیة للتسییر والتنظیم العقاري ومھامھا.

 البلدیة:تكوین وتسییر الممتلكات العقاریة

حیث تم وضع الوسائل القانونیة التي تمكن البلدیة من تكوین ممتلكاتھا فیما یخص األراضي الالزمة 

الستثماراتھا.
86المنصوص علیھا في المادة يوفي األخیر تم إصدار أحكام انتقالیة تتضمن عملیات تسییر األراض

من قانون التوجیھ العقاري.

أھدافــــھ :-2- 2-2
(العام، الخاص) والملكیة العقاریة وكیفیة تدخل الدولة الجماعات العالقة القانونیة بین المالك تحدید-

المحلیة، المتعاملون العمومیون والخواص وكذل المواطنون في المیدان العقاري.

توضیح مختلف األصناف التقنیة لألرض التي تمكن من ترسیخ قیمتھا وتحدید فائض قیمتھا التي ترافق -

نقلھا وتحویلھا من صنف إلى آخر.

وضع التوجیھات الخاصة بحق استعمال األرض التي ترمي إلى حمایة القدرة الفالحیة لألراضي -

ومكافحة تبذیرھا.

تنظیم شروط وكیفیات التصفیة العقاریة وضمان حق الملكیة خاصة بواسطة تسلیم شھادة الحیازة.-
المؤرخ 73-71المنازعات التي نشأت من خالل تطبیق أحكام األمر رقم تحدید شروط وكیفیات تصفیة -

المتضمن الثورة الزراعیة.1971نوفمبر 08في 
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تسویة أوضاع األراضي الداخلة المحیط العمراني والتي لم تدمج بعد في االحتیاطات العقاریة.-

:انعكاساتــھ-2- 2-2
انعكاساتــھ اإلیـجابیــة :-أ

لة الساحة العقاریة وتوضیح أسس وقواعد التسییر العقاري.إعادة ھیك-

حذف احتكار البلدیات للمعامالت العقاریة وتأسیس سوق عقاریة حرة ومنتظمة.-

القیام بمعاملة عقاریة منع البلدیات عن تسییر العقار مباشرة إذ یمكن لكل شخص طبیعي أو اعتباري-

المتعاقدة في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بھا.قائمة على سعر السوق وإرادة األطراف 

إلزام البلدیات بإنشاء مؤسسة عمومیة لتسییر محفظتھا العقاریة، وإجراء جرد عام لألمالك العقاریة، -

وقد تم تنظیم إنشاء وتسییر ھذه الوكاالت بتأسیس الوكاالت المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین بھذا الشأن

صبقانون خا

تكریس حق الملكیة العقاریة الخاصة من خالل إرجاع األراضي لمالكھا األصلیین ملغیا قانون الثورة -

الزراعیة، وتحدید طرق وسندات إثبات حق الملكیة العقاریة أو على األقل حیازتھا.

تأسیس شھادة الحیازة في المناطق غیر المسموح بھا .-

جل تكوین محفظة عقاریة خاصة بھا أو ممارسة نزع الملكیة عند تمكین البلدیة من ممارسة حق من أ-

الضرورة شریطة تقدیم مبرر وتعویضات قبیلة لألشخاص المنزوعة ملكیتھم.

المحافظة على األراضي الفالحیة وقرض ضریبة على كل تحویل لألرض الفالحیة ذات صنف -

أرض قابلة للتعمیر.

العمراني والمتمثلة في المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر إنشاء أدوات جدیدة من أجل التخطیط -

)PDAU) ومخطط شغل األراضي (POS ھذه األدوات كان ومازال لھا دور فعال في تنظیم استعمال ،(

العقار الحضري والحد من االستغالل العشوائي لحق الملكیة رغم أن ھذه األخیرة یمكن أن تقید الملكیة 

.غیر قابلة للبناءالعقاریة الى حد جعلھا 
انعكاساتــھ الــسلـبیة :-ب
فتح المجال أمام المضاربات العقاریة الحادة.-

انتشار البنایات الفوضویة وخاصة في غیاب المراقبة.-

مشاكل ناتجة عن إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة وفقا للقانون-
تتبع العملیات في معظم األحیان بإجراءات التسویة ، حیث لم 1991أفریل 27المؤرخ في 91-11

والتعویض القبلي.

المشاكل التي تعرضت لھا عملیة إرجاع األراضي والمتمثلة أساسا في:-
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* االكتفاء بفئة المؤممین وازدیاد احتجاج المالك اآلخرین على ملكیاتھم.

اجھا ضمن األمالك الخاصة للدولة.* تجاھل طلبات العروش وعدم الفصل بإرجاعھا بل واالكتفاء بإدم

* اشتراط القانون أن یكون طلب االسترجاع من طرف الشخص الطبیعي ذو الجنسیة الجزائریة مما 

أدى إلى إقصاء األشخاص االعتباریة مثل "الزوایا"، ما أدى إلى إثارة ھؤالء إلى المطالبة باسترجاع 

األراضي الوقفیة.

یما یخص عملیات االسترجاع والدلیل التعدیل الذي جاءه القانون * عدة صعوبات على أرض الواقع ف
المعدل والمتمم لقانون التوجیھ العقاري.95-26

) ومحاولة تعویضھم بقطع أراضي مماثلة l’indemnisationعدم تعویض بعض المالك نقدیا (-

"compensationي الممنوحة لھم " أدى لعدم قبول بعض األشخاص المعوضین المواقع وطبیعة األراض

 .

عالقة قانون التوجیھ العقاري بقانون التھیئة والتعمیر:-3
29-90وقد دعم ھذا المبدأ قانون كان من بین أھداف الـقانون الـتوجیھي للعقار ضمان حق الملكیة

الملكیة المتعلق بالتھیئة والتعمیر حق البناء بحق الملكیة حیث أصبح عقد 1990دیسمبر 12المؤرخ في 

شروط وحدود استغالل الملكیة شرطا من أجل الحصول على عقود وشھادات التعمیر كما حدد ھذا القانون

من خالل شغل األراضي الذي تحدده أدوات التھیئة والتعمیر كما وضع ھذا القانون أداة لمراقبة توافق 

عدم نقة األشغال ( بغض النظر عاستعمال الملكیة العقاریة مع القواعد القانونیة باشتراط شھادة مطاب

.تطبیقھا في الواقع ) 
:العقارتعبئة- 3-1

إشباع حاجتھادقص،والتعمیرأدوات التھیئةتطبیقإطارفيتكونأنللسلطات المحلیةیمكن

ألمالكھاكاملجردبإجراءترابھافوقالواقعةالعقاراتھویةتحدیدعلیھاویتوجبالبناءألراضي

فیھابماالعقاریة،

بمالكھا،والتعریفاألمالك،تعیینعلىالجردیشملوأنالمحلیةوالجماعاتللدولةالتابعةاألمالك

وحائزیھا

مخططاتفيعلیھاالمنصوصاالستثماریةبرامجھاأجلمنتعدُأنذلكبعدوعلیھاشاغلیھاأو

التھیئة

.العقاراتالقتناءبرنامجاوالتعمیر،

العامةالمصلحةذاتالحاجیاتتوفیربغیةالشفعةحقفيالمحلیةوالجماعاتالدولةحقینشأ

إلجراءاتالمفرطاللجوءدقیأنھإالالملكیةنزعإلجراءاتالمحتملاللجوءعنالنظربصرفوالعمومیة
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أدىإذاإالتتم،أنیمكنالعقاریة،حقوقأوأمالكالكتساباستثنائیةطریقةجعلھابأنالملكیة،نزع

تتعلقوالتخطیطالعمرانیةوالتھیئةالتعمیرلصالحو حصریا ،سلبیة،نتیجةإلىاألخرىالوسائلكلانتھاج

قبليتعویضذلكعلىیترتبأنعلماعامةمنفعةذاتكبرىوأعمالو منشاتجماعیةتجھیزاتبإنشاء

ذلك.أمكنإذاالمنزوعةللملكیةمماثلعقارأونقدي،تعویضشكلفيإماللدستور،تطبیقاومنصفعادل

:العقاروحمایةترشید- 3-2

أو القابلةالعامرةاألراضيقوامتحدیدمھمةالمشرعأسنداالستنزاف،منالعقارحمایةعلىحرصا

إطارفيوكثیفا،راشداشغالاألراضيشغلعنتعبرأنیجبالتيوالتعمیر،التھیئةألدواتللتعمیر،

.المحمیةوالمواقعالمساحاتواستصالحوترقیةالفالحیة،األراضيعلىالمحافظة

تكونعندماالحضري،االقتصادتراعي:التياألرضیةالقطعإالللتعمیرقابلةتكونالأنھحیث

علىموجودةتكونعندماالفالحيلالستغاللالقابلیةمعمتالئمةتكونأوللبلدیة،المعمرةاألجزاءداخل

فيموجودةتكونعندماالبیئیة،التوازناتعلىالمحافظةأھدافمعمتالئمةتكونأوفالحیة،أراضي

غیرتكونوأنوالثقافیة،األثریةالمعالمحمایةضرورةمعالمتالئمةالحدودفيتكونأوطبیعیة،مواقع

والتكنولوجیة.الطبیعیةالكوارثعنالناتجةلألخطارمباشرةمعرضة

:العمرانفيوالتحكمالمراقبة- 3-3

.وردعيصارمقانونيلتدقیقوالتھیئة،التعمیرعملیاتكلمن إخضاعالسلطات المحلیةتمكین

دائمةمراقبةمعاستعمالھا،وقواعداألراضيتحصیصاتالتزاممنالتحققالبلدیاتعلىیتوجبحیث

العمرانيالتراثعلىالحفاظوكذاوالتنظیمات،القوانینفيالمحددةللشروطالبناءعملیاتلمطابقة

والمعماري،

الخضراء.والمساحاتالزراعیةاألراضيومراعاةوالطبیعیةاألثریةالمواقعوحمایةالجمالي،والطابع

كلحیزوضوابطومواصفاتمعاییرتطبیقیضمنبماالعمران،مجالفيوالتعلیماتالمقاییساحترام

.والتعمیرالتھیئةمخططاتأھدافمعالعمرانومطابقةاستخدام،
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:خالصة الفصل
أن العقار بالرغم من أنھ مادة غیر متجددة لھ دور فعال في عملیات تبین لنامن خالل دراستنا لھذا الفصل 

:فيلي للمدینة لذا فقد مر تسییره بعدة مراحل تمثلتالمجاالتنمیة العمرانیة و التوسع 

مرحلة العھد العثماني : وفیھا تمیزت الملكیة العقاریة بالملكیة الجماعیة، واتسمت بالتنظیم الناتج عن

.أحكام الشریعة اإلسالمیة

المرحلة اإلستعماریة : أھم ما كان فیھا ھو صدور قوانین أثرت سلبا على النظام العقاري المستقر في

.المرحلة العثمانیة

التحكم عد اإلستقالل : ھذه المرحلة ھي األھم وتمیزت بعدة إصالحات وتعدیالت من أجلمرحلة ما ب

األمثل في العقار بإنشاء مؤسسات عمومیة، تنظم التعامالت العقاریة، وتضبط قواعد السوق العقاریة، وفتح 

عقار بعد اإلستقالل ل ، وما الحظناه من خالل تسییر وتنظیم الالمجال أمام الخواص لإلستثمار في ھذا المجا

فإن ھذه المرحلة تعددت فیھا السیاسات المنتھجة حیث أثرت على التوسع العمراني لمختلف المدن الجزائریة 

.) سنة األخیرة20ھكتار) خالل (220,5وفیھا زادت نسبة األراضي المستھلكة و التي بلغ(

ت في ندرتھ وسوء استھالكھ ، مما سبب انھا تسببالجزائريالتي عرفھا العقارو المالحظ في القوانین

ازمة امكانیة تلبیة حاجیات السكان ومن اھمھا السكن ، اذ انھ یمثل اھم عنصر في تكوین المدینة مما استدعى 

ذلك اختیار الحل االمثل والذي بدوره یمثل اكبر نسبة من السكنات المنجزة اال وھو السكن الجماعي الذي 

.كنات داخل مساحة عقاریة اقل وھو ما سیكون موضوع دراستنایوفر اكبر عدد ممكن من الس



الفصل الخامس:
تقدیم لمدینة الخروب والمدینة        

الجدیدة ماسینیسا.
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لمحة عن مدینة الخروب و الوضع العام الراھن للمدینة لتقدیم الفصل الثالث ارتأیت في ھذا تمھید :

دراسة خصائصھا الطبیعیة و الدیموغرافیة و العمرانیة حتى یتسنى اللالجدیدة ماسینیسا بصفة مفصلة من خ

لنا إبراز مختلف المشاكل و كذا الوصول إلى دراسة موضوعیة تستمد قوتھا من الفھم السلیم للوضعیة الحالیة 

ظھور مدن جدیدة على غرار مما نالحظ لفك الخناق علیھا، للمشاكل الموجوةالبحث على الحلولویاء، حلال

تساھم الدراسة العمرانیة لماسینیسا في تحدید نموھا وتوجیھ توسعھا .مدینتي علي منجلي و ماسینیسا

بالبناء أن الدراسة تتعلق ال سیماالمستقبلي وتنظیم مجالھا الحضري مع إبراز إمكانیات و عوائق المجال، 

ماسینیساجدیدةالمدینة للالعمودي 

اوال : تقدیم مدینة الخروب:

لمحة عن مدینة الخروب.1

نشأت مدینة الخروب في منطقة استقرار بشري، حیث تحدثت كثیر من األبحاث التاریخیة على أن 

كثیر من الحفریات التي توجد بالمنطقة، التواجد البشري بمنطقة الخروب بدأ مع فجر التاریخ وذلك ما أكدتھ 

خربة (اسم الخروب مشتق من الكلمة العربیة .و األھم من ذلك وجود قبر الملك النومیدي ماسینیسا بالصومعة

.تعني الثقوب أم حرفت التسمیة فأصبحت الخروب)

جال قطري كبیر ر دائرة. و ھي تدیر مقیة الخروب من مركز بلدیة إلى مقم ترت1984حسب تقسیم سنة 

بلدیة الخروب).المصلحة التقنیة ل(ھكتار255.000یقدر بـ.

وتتمیز مدینة الخروب بموقع ھام یشكل البوابة الھامة بین السھول العلیا القسطنطینیة واألطلس التلي، فھي 

" یربطھا من الناحیة 03ھمزة الوصل بین التل و الصحراء. موقعھا على محور الطریق الوطني رقم "

كلم و مدینة باتنة من الناحیة الجنوبیة، كما یتفرع عنھ طریقان الطریق 16لشمالیة بمدینة قسنطینة على بعد ا

." المتجھ نحو مدینة أم البواقي10" المؤدي إلى مدینة قالمة و الطریق الوطني رقم " 20الوطني رقم " 

(المرجع السابق)

.كثیفة و مؤقتة الجریان و ذلك یرجع لقلة التساقطكما تحتوي منطقة الخروب على شبكة ھیدروغرفیة

أھم مجرى بالمنطقة ھو واد بومرزوق النابع من منطقة عاین فرشاة بالقرب من مدینة عین ملیلة تتصل بھ 

الواقع "واد إفتییریا"عدة أودیة مثل واد الباردة بعد الرافد الرئیسي لواد بومرزوق،جریانھ شرق غرب

وواد الكرمةواد حممیم.واحد یزود واد بومرزوقماسین " لیكونا فرعا"ى بوادشمال المدینة یلتق

ودیة من الروافد التي تستعید حركتھا في االتتغذى ھذه .واد بومرزوقجنوب لیصبا فيجریانھما شمال

.فصل الشتاء
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القسنطیني مما أدى إلى شھدت في السنوات االخیرة تزاید في عدد السكان نتیجة لتفریغ الفائض السكاني 

زیادة في البرامج االسكانیة وبالتالي الزیادة في اتساع في رقعتھا الحضریة و تحویلھا من منطقة ریفیة إلى 

.منطقة حضریة

تمتاز بتنوع في الحظیرة السكنیة بین تحصیصات و سكن فردي و سكن جماعي. مع ظھور العدید من 

.ا تجھیزات إداریة، تعلیمیة، صحیة، تجاریةالمرافق و التجھیزات لخدمة السكان منھ

بمعدل نمو 1977نسمة سنة 14962لیصل الى 1966نسمة سنة 9541بالغ سكان مدینة الخروب ب 

للفترة %9.45بسبب نزوح الریفیین الى المركز لالستفادة من خدماتھا وزاد معدل النمو الى %4.57سنوي

نتیجة للتفریغ السكاني لمدینة قسنطینة ثم 1987نسمة سنة 36924لیصبح عدد السكان 1977-1987

بسبب انخفاض نسبة البرامج االسكانیة بالمدینة %5.87لیصبح 1998-1987ینخفض معدل النمو للفترة 

جلي التابع للخروب في سنة ،حیث وجھت البرامج االسكانیة في اآلونة االخیرة الى المدینة الجدیدة علي من

(المرجع السابق).20891بزیادة تقدر ب86235بلغ عدد سكان المدینة ب2008

الموضع: .2

یعد الموضع من بین اھم العناصر للتعرف عل الخصائص الطبیعیة للمدینة ویقصد بھ الحیز او القطعة من 

م وفھي 770ة ال یتعدى ارتفاعھا االرض التي بنیت فوقھا المدینة ،اذ تتوضع مدینة الخروب في منطق

م  حیث تمثل نسبة االنحدارات نسبة قلیلة وھي متواجدة في الناحیة الشرقیة 770م و590محصورة كلیا بین 

للمدینة ، وبصفة عامة مدینة الخروب تتوضع على منطقة منبسطة.

خصائص الموضع :- 2-1

: الطبوغرافیة1- 2-1

وتالل شمالیةبالنسبة للتالل فھناك تالل جنوبیة 

اما السھول فیوجد بھا سھالن : سھل بومرزوق وسھل واد بردة

(المرجع وفي ما یخص الجبال فھي تمثل حاجزا في المنطقة كونھا تتواجد في حدود البلدیة بحیث لدینا : 

السابق)

م.1127في الجھة الشرقیة : جبل ام سطاس بارتفاع 

م.1121في الجھة الغربیة: جبل فلتان بارتفاع -

م.1020في الشمال : جبل الوحش ذو ارتفاع -
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: الخریطة الطبوغرافیة لمدینة الخروب01خریطة رفم

2016المصدر: المصلحة التقنیة لبلدیة الخروب 
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االنحدارات  : 2- 2-1

واالنحدارات الطبوغرافیة العامة للسطح ومدى تاثیرھا على النشاط الفالحي والبشري تبین االنحدارات

في منطقة الدراسة تختلف باختالف تضاریسھا حیث وباالعتماد على الخریطة الموالیة یمكن ان نمیز اربع 

فئات من االنحدار كالتالي :

: وتمثل االراضي المنبسطة تقع في الشمال  الغربي من مدینة الخروب وتغطي مساحة %5-0فئة من 

لمدینة من مساحة ا%7.20ھكتار أي بنسبة 57.08

تقع بباق المنطقة الشمالیة للمدینة  ثم باتجاه الجنوب بشكل طولي، تغطي نسبة :%10-5فئة من 

من مساحة المدینة 57.43%

تتواجد بالجھة الشرقیة للمدینة وتمتد بشكل طولي نحو النسیج القدیم تحتل نسبة : %15-10فئة من 

ھكتار 168.26مساحة المدینة المدینة أي من22.40%

من مساحة 12.5وتتواجد بالجھة الشرقیة للمدینة الجدیدة ماسینیسا وتمثل نسبة : %20-15فئة من 

(المرجع السابق).ھكتار 93.89المدینة  (الخروب) بمساحة 
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: خریطة االنحدارات  لمدینة الخروب02خریطة رفم

2016المصدر: بلدیة الخروب 
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:جیوتقنیة االرض : 3- 2-1

من خالل ھذه الخریطة یمكننا التعرف على االراضي القابلة للتعمیر ، والغیر قابلة للتعمیر وذلك من 

خالل الخریطة الموالیة: 

03خریطة رقم: 

2016المصدر : بلدیة الخروب 
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الموقع :-1

عبور باین الشمال والجنوب و كذلك الشرق و تمتاز مدینة الخروب بموقع جغرافي ھام، فھي تمثال نقطة

وكذلك تتمیز مدینة الخروب باالنبساط وعدم وجود عوائق .الغرب من خالل شبكة كثیفة من المواصالت

طبیعیة، ذات انحدارات متوسطة إلى ضعیفة و تركیب جیولوجي مالئم. یسودھا مناخ شابھ جاف، جاف 

حیث تقع بلدیة .مم/ سنویا055متوسط التساقط في المنطقة بـ وحار صیفا، بارد وممطر شتاءا، أین یبلغ 

الخروب في الجھة الجنوبیة الشرقیة لوالیة قسنطینة، تحدھا من الناحیة الشمالیة بلدیة قسنطینة، بلدیة عین 

السمرة من الناحیة الغربیة كما تحدھا بلدیة الھریة من الناحیة الشرقیة و بلدیة أوالد رحمون من الناحیة 

)2016المصلحة التقنیة لبلدیة الخروب (.الجنوبیة المبینة في الخریطة 

تاریخ إنشاء ولقد قسمت بلدیة الخروب الى قطاعات وقد كانت المعاییر المعتمدة في عملیة التقسیم:

.المباني

.نمط البناء الممیز لكل قطاع-

شبكة الطرق.-
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.

2016المصدر: المصلحة التقنیة لبلدیة الخروب 

: 04خریطة رقم 

بلدیة الخروب: الموقع اإلداري
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) قطاعات حضریة كالتالي و الممثلة في الخریطــة الموالیة 9قد تم الحصول على تسع (

:القطاعات الحضریة لمدینة الخروب05خریطة رقم 

)2016المصلحة التقنیة لبلدیة الخروب المصدر: (
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:بالمدینة الجدیدة ماسینیساثانیا:  التعریف
إنشاء مدینة "ماسینیسا " على اسم الملك النومیادي "ماسینیسا" :موقع المدینة-1

ھاو فا حد ذاتھ اعتراف بالجمیل و تخلیدا لذكرى الرجال السیما و ھي تعتبر من المشاریع الھامة و 

.قطبا سكنیا و حضاریا بالجزائر تحمل مقاییس عصریة و حضاریة

تقع المدینة الجدیدة ماسینیسا شرق مدینة الخروب عند مفترق طریقین و طنین ھامین ھما الطریق 

ویحدھما:02و الطریق الوطني رقم03الوطني رقم

من الشمال : أراضي زراعیة شاسعة.

من الشرق : ضریح ماسینیسا و االراضي شاسعة ذات ملكیة خاصة.

 ذي یفصلھا عان مدینة الخروب و الرابط بین ال30من الغرب : الطریق الوطني رقم

.قسنطیة و أم البواقي و باتنة

 الرابط بین قسنطینة ، قالمة و عنابة30من الجنوب : لطریق الوطني رقم.

حدود المدینة الجدیدة ماسینیسا بالنسبة للخروب.. :01صورة جویة رقم 
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)2016المصلحة التقنیة لبلدیة الخروب المصدر: (

:06خریطة رقم 
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كیلومتر تأسست في إطار برنامج أنشاء المدن الجدیدة لتخفیف الضغط عن 61تبعد عن قسنطینة ب -

.المدینة "االم "قسنطینة ، وھي تابعة إداریا لدائرة الخروب

حیث تتربع على EوالمنطقةC، المنطقةB، المنطقةAوھي مقسمة إلى مناطق عدیدة ( المنطقة

. )م مدخل المدینة6613دیسمبر 66ھكتار موزعة عبر العدید من االحیاء و یمثل حي 053ة تفوق مساح

:موضع المدینة

ھكتار 110إن قرار أنشاء المدینة الجدیدة ماسینیسا أعطى لھا مجال شاسعا للتوسع یصل إلى قرابة 

مركز التجمع الرئیسي لھذه على جزء من ھضبة ، حیث تحتل االجزاء العلویة من الخروب باعتبار إن

.االخیرة یقع في المناطق منخفضة مقارنة بشرق مدینة الخروب

ة منطقة تتمیز بتكوینات صخریة في أغلبھا صلبة و یكما أن المدینة الجدیدة ماسینیسا تعتبر بصفة أساس

.غیر متجانسة و خالیة من االراضي الزراعیة ذات مرد ودیة عالیة

:لمدینة ماسینیساتطور النسیج الحضري-2

و ھو عبارة عان حي فوضوي قصدیري 1977أول توطن سكني و سكاني في المنطقة كان سنة

.سمي بحي سیدي عمر نسبة إلى قرابة سیدي عمر الموجودة في المنطقة

-76نشأت التعاونیة العسكریة أول تحصیص بالمنطقة تحصیص الشروق بموجب االمر 1982سنة

المتضامن التنظیم العقاري و الذي یعرفھا على أنھا شركة مدنیة ھدفھا 1976- 10-23والصادر في92

الرئیسي : إنجاز المساكن الشخصیة و العائلیة لفائدة أعضائھا ضمن الشروط المنصوص علیھا بموجب 

.التشریع المتعلق باقتناء الملكیة

لبلدیات الذي یھدف إلى المتضمن تكوین االحتیاطات العقاریة لصالح ا26-74و بعد صدور قانون 

إزالة العقبات التي كانت تواجھ إنجاز المشاریع و االستثمارات العمومیة المساجلة بالبرامج الوطنیة و المحلیة 

الذي یحدد كیفیة الحصول على 02-82باإلضافة إلى النصوص التي حددت كیفیة البناء من خالل قانون 

دة للبناء و تجسیدا لمحتوى ھذه القوانین ، أنجزت عادة رخصة البناء و رخصة التجزئة لالراضي المعا

03-86تحصیصات الوكالة التي ظھرت بموجب مرسوم رقم 03تحصیصات ببلدیة الخروب منھا ثالث 

المدد لقواعد االنشاء و التنظیم العقاریین الحضاریین و المرسوم التشریعي رقم 405- 90والمرسوم التنفیذي 

03و أنجزت ثالث1891یة للوكالة العقاریة عن إنجاز التحصیصات سنة حیث تنازلت البلد93-03

من إجمالي مساحة تحصیصات الوكالة العقاریة أثنین %95.31تحصیصات من طرف الوكالة و تمثل نسبة  

.منھا بالضاحیة الشرقیة : تحصیص ماسینیسا و الحیاة02

القصدیریة التي كانت متواجدة تم إنشاء تحصیص سیدي عمر بعد إزالة االكواخ1995سنة 

:بالضاحیة الشرقیة ـ ماسینیسا ـ وذلك عبر مراحل
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، مساحة 1995مسكن تطوري استعجالي في إطار التعلیمة المؤرخة 200تم أنشاء 1995. سنة أ 

االشراف على OPGIمتر مربع موجھة للكراء ، أسند غلى دیوان الترقیة و التسییر العقاري120المسكن 

و في إطار سیاسة دعم الدولة للسكن التطوري للقضاء 1997ا البرنامج و الخاص بالسكن التطوري ، سنة ھذ

على السكن القصدیري و استكمال لمجھوداتھا من أجل مساعدة االسر ضعیفة و متوسطة الدخل من داخل ( 

كن تطوري على ألف مس300حي سیدي عمر) للحصول على ملكیة مسكن تطوري ، استفادت المنطقة من 

أالف دج یساھم المستفید في 200متر مربع و ھي مملكة بعقد استفادة ، مدعمة من الدولة بمبلغ 120مساحة 

ألف دج 150ألف دج و یدفع 100عملیة البناء و التھیئة ، حیث یتعھد عند قبولھ في قائمة المستفیدین بدفع 

900000إلى 35000دج كمساھمة منھ في التھیئة و 3500عند انتھاء أشغال البناء ، و یعھد المستفید بدفع 

قطعة أرضیة في إطار السكن االجتماعي المدعم للبناء الذاتي و ھي 255دج ثمن شراء القطعة ، كما وزعت 

ملیون سنتیم تشرف علیھا وكالة تسییر و تحسین السكن (20موجھة للتملیك مدعمة من طرف الدولة بمبلغ 

AADL. (

سكن تطوري مدعم و ممول 236حصة اجتماعیة لبناء 236استفادت المنطقة من 1998. سنة ب

و بھذا فقد استفاد تحصیص سیدي عمر من .من طرف البنك العالمي لالنشاء و التعمیر و موجھة للتملیك

و بعد صدور قرار إنشاء .ھكتار39.01الذاتي ) على مساحة مسكن اجتماعي ( تطوري و بناء991

ـ حیث قسم 03و شق أول طریق رئیسي یربط بالطریق السریع رقم ـ 2000دینة الجدیدة ـ ماسینیسا ـ سنة الم

:تحصیص سیدي عمر إلى جزئین

 100مسكن تطوري و مدعم (636ھكتار یضم 21.48الجزء االول مساحتھ

المخطط شغل ـ من 01مسكن تطوري مدعم) و قد تم ضمھ إلى الحي رقم ـ536مسكن تطوري و 

ـ و سمي بالسكنات التطوریة ماسینیسا .01االرض رقم ـ 

 مسكن100مسكن اجتماعي و 355ھكتار یضم 14.53الجزء الثاني مساحتھ

.مسكن مدعم للبناء الذاتي و بقي على تسمیتھ السابقة تحصیص سیدي عمر255تطوري و 

:مراحل إنشاء المدینة الجدیدة ماسینیسا-3

شاء المدینة الجدیدة ماسینیسا كمنطقة توسع لمدینة الخروب من جھة و للمساھمة في حال تقرر إن

م من خالل المرسوم الرئاسي 2000مشاكل السكن و التوسعات العمرانیة من جھة أخرى و ذلك سنة 

اء ـ ، مدیریة التعمیر و البن2009تقریر تقني حول المدینة الجدیدة ماسینیسا ، جانفي 224\2000رقم 

قسنطینة

ولكن أولى االنشاءات في المنطقة كانت قبل ذلك بسنوات عدیدة ، حیث اعتبرت المنطقة امتداد و 

توسع عمراني لمدینة الخروب تزامنا مع ارتفاع الطلب على السكن في تالك الفترة ، و كان عند بدیة 
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م و 6610ي انتھت دراستھ سنة فتارة الثمانینات في إطار مخطط التعمیر الرئیسي لتجمع قسنطینة و الذ

م غیار 1988جانفي 28المؤرخ في 16رقم P.D.Uتمت المصادقة علیة بالقرار الوزاري المشترك

انھ لم یشرع في انجازه بالصورة المطلوبة و في اآلجال المحددة.

دیسمبر 01المؤرخ في 90/29و في بدایة التسعینات و صدور القانون التھیئة و التعمیر 

م و الذي جاء بأدوات جدیدة للتھیئة و التعمیر أال و ھي : المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر1990

PDAUو مخطط شغل األرضPOSكلف بھ مكتب الدراسات میلةBEM بدراسة مخطط شغل

ویعتبر ھذا المخطط من أوائل .ھكتار235على مساحة قدرت ب 1993سنة 01االرض رقم 

64/95االرض المدروسة فاي الجزائي و تمت المصادقة علیھ بالمرسوم التنفیذي رقم مخططات شغل 

.1995افریل 07المؤرخ في 

وقد اعیدت دراسة ھذا المخطط من طرف نفس مكتب الدراسات و تمت المصادقة علیھ من 

.1997أوت 16المؤرخ في 186/ 97جدید بالمرسوم التنفیذي رقم 

م تمت 1998ھكتار و ذلك سنة 90على مساحة 02شغل االرض رقم شرع في دراسة مخطط 

إلى مخطط شغل االرض 1998فیفري 01المؤرخ في 98/ 05المصادقة علیھ بالمرسوم التنفیذي رقم 

.01رقم 

بعد صدور قرار إنشاء المدینة الجدیدة ماسینیسا ، أضاف إلى مخططي شغل االرض السابقین 

و التي تتربع على 03المنطقة و المتمركزة شرق الطریق السریع رقام التحصیصات الموجودة في 

حیث بدأت 03ھكتار و تم إنجاز مشروع للتدخل علیھا من خالل مخطط شغل االرض رقم 138مساحة 

م لم تتم المصادقة علیھ إلى 2003جانفي 29في BEMدراستھ من طرف نفس مكتب الدراسات السابق

.یومنا ھذا

مع احترام ما 2003في سبتمبر 02و 01تھیئة كل من مخطط شغل االرض رقم تمت إعادة

جاء فیھما من توجیھات ة توصیات عامة و االخذ بعین االعتبار المشاكل التي واجھت تطبیق المخططین 

في ارض الواقع نذكر منھا اكتشاف تجاویف في المنطقة االرضیة التحتیة بالمنطقة الجنوبیة لمخطط 

و مرور أنبوب غاز عالي الضغط في المنطقة في المنطقة الجنوبیة للمدینة.02ض رقم شغل االر
).32ص 2012بولعراس نوال ، مغالوي نجاة ، رحال أیوب ، سنھ (

:أحیاء ھي03و قد ظھر في التھیئة الجدیدة 

.01بمخطط شغل االرض رقم 03و الحي رقم 02الحي رقم -

.02رقم بمخطط شغل االرض01الحي رقم-
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من خالل مراحل نشأت المدینة الجدیدة ماسینیسا یتبین لنا أن قرار إنشائھا جاء بمبادرة طوعیة 

.م2000أوت 05الصادر في 2000/224سیاسیة مدعمة بالمرسوم الرئاسي رقم 

تجدر االشارة أن التشریع الجزائري في مجال العمران ال یتوفر على أطر قانونیة واضحة تھیكل و 

ظم المدن الجدیدةتن

الموالي یلخص أھم مراحل االنشاء الذي عرفتھ المدینة الجدیدة ماسینیسا: :02رقم الجدول.

:أھداف إنشاء المدینة الجدیدة ماسینیسا-4
:ألھداف عدیدة نذكر منھاجاء قرار إنشاء المدینة الجدیدة تحقیقا 

استجابة للطلبات المتزایدة على السكن في المدینة الخروب من جھة و الستقبال

الفائض السكاني لمدینة قسنطینة من جھة أخرى.

 محاولة لتحقیق توازن في النسیج الحضري لمدینة الخروب و التي نمت على طول

.03الطریق السریع رقم 

راضي الزراعیة المتواجدة غرب و شمال مدینة الخروب و التيتفادیا للجوء إلى اال

بدأت التوسعات العمرانیة تستھدفھا ، لذلك وجب حمایتھا بتحویل منحنى التوسعات والبناءات إلى 

)، مدیریة التعمیر و البناء ـ قسنطینة2009تقریر تقني حول المدینة الجدیدة ماسینیسا ، جانفي (. شرق المدینة

: اختیار الموضعاسباب -5
:تتلخص أسباب اختیار الموضع المدینة الجدیدة ماسینیسا في النقاط التالیة

اسم المخططالسنة

لتجمع قسنطینة"PUD"مخطط التعمیر الرئیسي 1982

POS01دراسة مخطط شغل االرض رقم 1993

POS02دراسة مخطط شغل االرض رقم1995

للتجمع القسنطینيPDAUفي إطارPOS02تأكید إنشاء1998

قرار إنشاء المدینة الجدیدة ماسینیسا2000

"POS03"مخطط شغل االرض رقم2003

لتصحیح االخطاءPOS 02وPOS01اعادة تھیئة2003
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 ھكتار ، ما یمكنھا من استقبال مشروع ضخم كانشاء 436تتربع المنطقة على مساحة شاسعة تقارب

دراسات الجیو تقنیة ضعیفة ، كما أن الالمدینة الجدیدة ماسینیسا ، ھذه االراضي ھي أساسا ذات مردودیة 

).34ص 2009بدر الدین بوزنون ، سنة (.أكدت إن المنطقة صالحة للبناء و التعمیر

و الرابط بین  02موقعھا الممیز و المحصور بین محورین ھامین الممثلین في الطریق الوطني رقم

ة ، أم البواقي و باتنة. و الرابط بین  قسنطین03قسنطینة ، قالمة ، عنابة و كذلك الطریق السریع رقم 

 .الطبیعة القانونیة الراضي المدینة الجدیدة ماسینیسا و التي عموما ذات ملكیة عمومیة

 كلم من مدینة قسنطینة. 24قربھا من مركز مدینة الخروب و تواجدھا على بعد حوالي

 الخروب وقسنطینةالمدینتینیسھل من إمكانیات االندماج الحضري بین المدینة الجدیدة ماسینیسا و.

الخصائص الطبیعیة للمدینة الجدیدة ماسینیسا:-6

االنحدارات :- 6-1
 یعرف السطح العام للمنطقة التي برمج إنشاء المدینة الجدیدة ماسینیسا بھا باالنحدار

دة ماسینیسا ، تقریر تقني حول المدینة الجدی(.:عموما، حیث تمكنا من تقسیمھ إلى ثالث فئات أساسیة و ھي

.)، مدیریة التعمیر و البناء ـ قسنطینة2009جانفي 

 تحتل ھذه الفئة مناطق قلیلة من المساحة االجمالیة :  %2إلى 0الفئة االولى : من

للمدینة ، حیث نجدھا في كل من تحصیص المنار ، و جزء تحصیص الریاض . و كذا مساحة 

واالراضي المندمجة ضمن ھذه الفئة معرضة للغمر خاصة أثناء صغیرة من جھة الشرقیة للمدینة ، 

.تسااقط االمطار بكمیات معتبرة

 وتحتل ھذه الفئة مساحات ھامة من المدینة الجدیدة %8إلى 2الفئة الثانیة : من :

ماسینیسا ، حیث تعتبر جیدة للبناء و التوسع العمراني و االحسن لتصریف المیاه.

 : تحتل ھذه الفئة مساحات صغیرة مقارنة مع المساحة :%12إلى 8من الفئة الثالثة

االجمالیة للمدینة و تنحصر في الجھة الشمالیة للمدینة و جزء صغیر من مركز المدینة،و االراضي 

و بھذا یمكن القول أن السطح العام للمدینة المندرجة ضمن ھذه الفئة مساحة للبناء لكن بشروط

بل للتعمیر ، غیار أن ھناك بعض االماكن التي تحتوي على شعاب تؤدي إلى الجدیدة ماسینیسا قا

تكوین مجاري مائیة غیر دائمة ، تستعید حركیتھا مما یؤدي إلى حدوث فیضانات في تلك المناطق ، 

و ھذا یستوجب االسراع في تھیئة ھذه المناطق و أجذھا بعین االعتبار قبل و أثناء و بعد عملیات 

.التعمیر
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:06خریطة رقم

)2016المصلحة التقنیة لبلدیة الخروب المصدر: (

07خریطة رقم :
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:الخصائص العمرانیة للمدینة الجدیدة ماسینیسا.7

:لمجالي للمدینة الجدیدة ماسینیسااالتقسیم 7-1

:أ . مخططات شغل األرض
:ثالث مخططات شغل األرض كما یليتم تقسیم المدینة الجدیدة ماسینیسا عبر فترات إنشاءھا إلى 

):01مخطط شغل األرض رقم (*

من %50.761ھكتار أي ما یمثل نسبة 235یقع في الجھة الجنوبیة الشرقیة للمدینة یمتد على المساحة 

مسكن جماعي.12000مساحة اإلجمالیة للمدینة الجدیدة ماسینیسا ، و ھو مبرمج الستیعاب حوالي 

ھكتار 90) : یقع في الجھة الشمالیة للمدینة و یمتد على مساحة قدرھا 2(رقممخطط شغل األرض *

.كم المساحة اإلجمالیة المبرمجة للمدینة الجدیدة ماسینیسا%19.44أي ما یعادل 

ھكتار المتبقیة 30ھكتار ، أما 60مساكن على مساحة 3000مع العلم أن ھذا المخطط مبرمج االستیعاب 

منطقة للنشاطات التجاریةفخصصت إلنشاء 

) و 03) : یقع غرب المدینة الجدیدة ماسینیسا بمحاذاة الطریق السریع (3مخطط شغل األرض رقم (*

من المساحة اإلجمالیة المقررة للمدینة الجدیدة %06.13ھكتار أي ما یقارب 138یتربع على مساحة 

.ھكتار010ماسینیسا و المقدرة ب 

:صاتب . إلى أحیاء و تحصی

:إلى ما یلي2و 1حیث تقسیم مخططي شغل األرض :األحیاء*

) 1مخطط شغل األرض رقم: (

:و قد تم تقسیمھ إلى حیین

من مخطط شغل األرض رقم %57.45ھكتار أي ما یعادل 157.2: بمساحة قدرھا 02الحي رقم 

.من المساحة اإلجمالیة المبرمجة للمدینة%29.16و 01

من المساحة %19.44ھكتار أي بنسبة 90بمساحة عقاریة قدرھا 03و أطلق علیھ اسم الحي رقم 

مسكن 3000ھكتار و بقدرة استیعابیة 30االجمالیة المبرمجة للمدینة و تحتل المنطقة التجاریة مساحة 

) 02مخطط شغل األرض رقم:(

من مخطط شغل %542.5ھكتار أي ما یعادل100: تقدر مساحتھ العقاریة اإلجمالیة ب 01الحي رقم 

.مسكن5800من مساحة اإلجمالیة المبرمجة للمدینة بقدرة استیعابیة %21.60و 01األرض رقم 
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) 03مخطط شغل األرض رقم: (

) و ھو عبارة عن تحصیصات 03یقع غرب المدینة الجدیدة ماسینیسا بمحاذاة الطریق السریع (

138و تتربع على مساحة "ار ، المنى ، سیدي عمر ، ماسینیسا و تحصیص الحیاة"تحصیص الریاض المن

من المساحة االجمالیة المقررة للمدینة الجدیدة ماسینیسا و المقدرة ب %29.80ھكتار أي ما یقارب نسبة 

.ھكتار436

:التحصیصات* 

ماسینیسا حیث ضمت إلى المدینة إن تقسیم المنطقة إلى تحصیصات جاء قبل إنشاء المدینة الجدیدة 

و ھذه التحصیصات متمثلة في : تحصیص .لتشكل تمازج بین السكنات الفردیة و السكنات الجماعیة

.الریاض المنار ، المنى ، سیدي عمر ، ماسینیسا و تحصیص الحیاة

:و الجدول الموالي یوضح التقسیم المجالي للمدینة الجدیدة ماسینیسا
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:تقسیم المدینة الجدیدة ماسینیسا إلى مخططات شغل ارض و أحیاء و تحصیصات:03جدول رقم

من ةبالنسالھكتارالمساحةمخطط شغل االرض

%المساحة

الحدود الموقع التحصیصاتاالحیاءو

مخطط شغل االرض 

01رقم 

شمال المدینة 03و02الحي رقم  247.2050.76

الجدیدة

من الشمال : مساحات شاغرة 

الشرق : مساحات شاغرة+ضریح 

ماسینیسا

03من الغرب : الطریق الوطني

الحي الجنوب:من

.03)+م.ش.أ02(م.ش.أ01رقم

مخطط شغل االرض 

02

جنوب شرق 01الحي رقم 9019.44

المدینة الجدیدة

01من الشمال : م.ش.أ رقم

من الشرق :مساحات شاغرة

03م.ش.أ.رقممن الغرب : 

من الجنوب :طرق وطني رقم 

20

مخطط شغل االرض 

03

المنار ، المنى ، 13829.80

الریاض ،ماسینیسا ، 

الحیاة و سیدي عمر

غرب المدینة 

الجدیدة و 

ماسینیس

من الشمال : مخطط شغل االرض رقم 

01

من الشرق : مخطط شغل االرض رقم 

02

.03من الغرب : الطریق الوطني 

.20الجنوب : الطریق الوطني رقم من 

.2016المصدر : مخطط التھیئة العمرانیة للمدینة الجدیدة ماسینیسا +معالجة الطالبة
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:01مخطط رقم 
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( مدریة  البناء والتعمیر قسنطینة):البنى التحتیة7-2

الطرق:-

أصناف أساسیة وھي :طرق أولیة 03تم برمجة الطرق و ھیكلتھا في المدینة الجدیدة ماسینیسا حسب

،ثانویة، ثالثیة و قد حاولنا في دراستنا عرض شبكة الطرق بعد تقسیمھا الى قسمین أساسیین ھما :

:و ھي الطرق التي تلتقي فیھا الطرق الثانویة و تساھم في عملیة الحركة و السھولة طرق الخارجیةال*

تنقسم الى نوعین:داخل المدینة و تربط المدینة بما جاورھا و 

) یقع غرب المدینة الرابط بین مدینة قسنطینة، ام البواقي و باتنة و یفصل 03الطریق السریع رقم:(

و یعتبر محور اقتصادي ھام یتمیز ھذا الطریق بحركة مرور كثیفة المدینة الجدیدة ماسینیسا بمدینة الخروب

اطات التجاریة الحرفیة إضافة الى بیع السیارات و و ھو ذو طابع تجاري بالدرجة األولى تطغى علیھا النش

م 7.25م و یبلغ طولھ 20-8الشاحنات ،یتراوح عرضھ ما بین 

) الواقع جنوب المدینة و الرابط بین قسنطینة ،قالمة ،عنابة و یبلغ طولھ 20الطریق الوطني رقم:(

طات تجاربة خدماتیة ( تصلیح كم و یتخلل ھذا المحور نشا100م /12.6م بكثافة مرور 20.5م و عرضھ 7.1

و الذي ھو pos 1العجالت،میكانیك السیارات..)و فندق قوس قزح ذو األربع نجوم في الجھة الجنوبیة من 

حالیا في اطار اتوسع.

:تتفرع ھذه الطرق األولیة وھي تؤدي الى االحیاء و تعطي شطال ممیزا یتماشى و خطة الداخلیةالطرق*

نمو المدینة.

ي (رئیسي): یصل جنوب المدینة بشمالھا و ھو الطریق األكثر أھمیة بالنسبة لكل المدن  و طریق اول

یمثل الجزء األكثر حركیة حیث یحوي مجموعة من النشاطات األساسیة باإلضافة الى الطریق الذي یضمن 

من خالل محورین :03ربط المدینة الجدیدة بالطریق السریع رقم 

مرورا بتحصیص المنى03ق السریع رقم األول یربط المركز بالطری-

مرورا بتحصیص ماسینیسا و الریاض 03الثاني یربط المركز باطریق السریع رقم -

 الطرق الثانویة : و ھي كل الطرق المتفرعة ل من الطریق الرئیسي  و التي تعمل على ضمان

االتصال و سھولتھ داخل المدینة و التي تؤدي غالبا الى  داخل االحیاء 

 و كذا 03الطرق الثالثیة :و تصل بین السكنات و تخترق تحصیصا لمخطط شغل األرض رقم

السكنات التطوریة و نالحظ كذلك انتشارھا بین التجمعات و االحیاء
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:02مخطط رقم 

)2016المصلحة التقنیة لبلدیة الخروب المصدر: (
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السكان و السكن:.8

لتحلیل أي مجال عمراني یجب التطرق إلى الدراسة السكانیة و السكنیة لما لھما من أھمیة ، من خالل تحدید 

حجم النمو السكاني ، الكثافة ، الزیادة و النقصان ، كذا توزیعھم عبر المجال و ھذا اعتمادا على إحصائیات 

.ن الوطني لإلحصاء و دیوان التسییر العقاري و نتائج االستثماراتالدیوا

:السكان.8-1
:الحجم السكاني للمدینة الجدیدة ماسینیسا1- 8-1

استقبال استجابة لالحتیاجات السكنیة لتجمیع قسنطینة برمجت المدینة الجدیدة ماسینیسا على أساس 

حیث عرفت المدینة الجدیدة ماسینیسا .ھكتار436على مساحة مسكن 17800ساكن أي ما یعادل 106800

زیادة سكانیة واضحة عبر عدة مراحل لسد العجز السكاني التي تعاني منھ مدینة الخروب من جھة و 

ھكتار موزعة على 436االكتظاظ السكاني لمدینة قسنطینة من جھة أخرى ، و یما أن المدینة تقدر مساحتھا 

ساكن في حین أن 5111حوالي 1987، كان التعداد العام للسكان و السكن سنة مخططات شغل أرض03

.ساكن10500بین أن المنطقة سكنھا أنذلك حوالي 1998االحصاء العام لسنة 

نسمة 22964أظھر أن المنطقة یسكنھا حوالي 2008أما التعداد العام للسكن و السكان لسنة 

مسكن ذو استعمال مھني و في 32و یوجد بالمدینة حوالي 03و 01موزعین عبر مخططاي شاغل االرض 

نسمة ، الجدول التالي یمثل عدد سكان المنطقة خالل السنوات 33898أصبح عدد السكان 2013

)مدیریة االشغال العمومیة و البناء ـ قسنطینة ـ(.2013و 2008، 1987،1998

:كما یليیتم تقدیر عدد لسكان في االفاق المستقبلیة 

) ن1(ر+2008= س2013س

س=عدد السكان     ر=معدل النمو السكاني        ن = عد السنوات بین الفترتین

و و توقعات 2008، 1987،1998عدد سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا خالل الفترة :04جدول رقم

2015عدد السكان في

1987199820082015االحصاء 

عدد السكان 

) (ن

5888105002296439356

+ معالجة الطالبة2008المصدر : الدیوان الوطني لالحصاء 

من خالل معطیات الجدول رقم ".... " یتضح لنا أن المنطقة عرفت زیادات سكانیة ھامة حیث بلغ 

01سنوات الضعف بالموازاة مع توزیع السكنات الجماعیة بمخطط شغل األرض رقم 10عدد السكان خالل 

الي للسكان الذین و زیادة عدد السكان في التحصیصات ، رغام الزیادة السكانیة المذكورة فان العدد االجم

الجدیدة ماسینیسا+ معالجة الطالبةالمدینة –المصدر: مخطط التھیئة والتعمیر 
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عدد السكان المبرمج أن تستقطبھ المدینة 5/1یقطنون بالمدینة الجدیدة ماسینیسا حالیا ال یشكلون ساوى 

:الجدیدة ماسینیسا و ھذا ما یؤكده الجدول التالي

.للمدینة الجدیدة ماسینیسا2008نتائج االحصاء العام للسكن و السكان لسنة :05جدول رقم

+الدیوان الوطني للترقیة و التسییر العقاري فرع ماسینیسا + معالجة 2008المصدر : الدیوان الوطني لالحصاء 

.2016الطالبة 

02و01نتائج االحصاء العام للسكن والسكان بالنسبة لمخططي شغل االرض 
:05شكل رقم 

المصدر : المرجع السابق 

:فوجدنا ما یلي2008السكان للمدینة الجدیدة ماسینیسا سنة من خالل نتائج اإلحصاء العام للسكن و 

بالنسابة إلحصائیات اإلناث و الذكور الحظنا أن عددھم متقارب إال أن عدد الذكور كان الغالب ، إجمال 

الفرق لیس كبیر ، أما بالنسبة إلحصائیات األسر فعددھم كبیر أن قارناھم بعدد الذكور و اإلناث و منھ نستنتج 

أغلب المساكن تحتوي على العائالت أما العزاب فھم یتواجدون بقلة نظارا للبرامج السكنیة التي یستفید أن

منھا ذوي األسر ال غیر ، یلیھا إحصائیات المسكن و البنایات فعددھم كبیر نوعا ما نتیجة للبرامج السكنیة 

المتوفرة بالمنطقة . 

مخططات شغل

االرض

المجموعاناثذكورعدد االسرعدد المساكنعدد البنایات

02POS1168583733696794867113665

POS 03177317731545469446059299

294184954914114881147622964المجموع
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:النمو السكاني8-1-2

5888بلغ عدد السكان للمدینة الجدیدة ماسینیسا 1987للسكان و الساكن لسنة حسب التعداد العام 

بعدھا 1998ساكن سنة 10500لیصل إلى %5.13نسمة لیتضاعف خالل عشر سنوات بمعدل 

حیث %1.63نمو 2ساكن بمعدل 22964بـ 2008عرف ارتفاع ملحوظ حیث قدر عدد السكان سنة 

و یقارب  معدل نمو بلدیة الخروب الذي %1.5نمو الوالیة الذي یقدر ب مرات معدل06یصل تقریبا  

%7.3یقدر بـ 

مراحل النمو السكاني :06جدول رقم
فترات 

النمو

عدد السكان 

1987

عدد السكان 

1998

عدد السكان معدل النمو

2008

عدد السكان معدل النمو

2013

معدل النمو

%338988.09%229648.10%5888105005.13عدد السكان

.+ معالجة الطالبة2008المصدر : الدیوان الوطني لإلحصاء 

مراحل النمو السكاني للمدینة الجدیدة ماسینیسا.:06شكل رقم 

لمصدر : المرجع السابق ا
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:توزیع السكان عبر مجال الدراسة3- 8-1

:توزیع السكان في مدینة ماسینیسا:06جدول رقم

المصدر : المرجع السابق 

الذي یمثل " POS03"یرتفع خاصة فيیتوزع السكان توزیعا متباینا عبر المناطق السكنیة إذ 

ھكتار لھا أكبر عدد من السكان و 138و تبلغ مساحتھا %36.97التحصیصات التي تقدر نسبة السكان بھا 

ھذا راجع الحتوائھا على سكنات فردیة االمر الذي جعلھا تحتل نسبة عدد سكان مرتفعة عن المناطق االخرى 

من النسبة االجمالیة للسكان و قدرت %26.35ن مرتفع أیضا بنسبة بعدد سكا" A"مع بروز أیضا المنطقة

"D " "E"ھكتار ، ذلك لوجود المراكز التجاریة و بعض التجھیزات ثم تأتي المناطق26.4مساحتھ ب 

"C" "B" في المنطقة%14.60التي تحتوي على عدد متوسط من السكان بنسبة"B" في %10.41و

.%1.88بنسبة "D"و أقل نسبة في المنطقة"E"المنطقةفي%9.76و "C"المنطقة

توزیع السكان: 07شكل رقم 

.+ معالجة الطالبة2008المصدر : الدیوان الوطني لإلحصاء 

%النسبة عدد السكان (ن) المناطق 

A571426.35المنطقة 

B316614.60المنطقة

C225910.41المنطقة  

D4091.88المنطقة 

E21179.76المنطقة 

801736.97التحصیصات

22964100المجموع 
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:08خریطة رقم 

2016المصدر:المصلحة التقنیة لبلدیة الخروب 
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السكان الموضحة في الجدول رقم "... " انطالقا من المعطیات العامة للسكن و :الكثافة السكانیة

.یمكن استخراج ثالث فئات للكثافة السكانیة

توزیع الكثافة السكانیة.:07جدول رقم

02POS

ا

01لحي 

ھكتار\الكثافة : نالمساحة بالھكتارعدد السكان "ن"

ZONE A571426.4216.43

ZONE B316612.3147.94

ZONE C225921.4105.56

ZONE D4095.180.19

ZONE F211734.860.83

03POS

التحصیصات

801713858.09

. 2008التعداد العام للسكان و السكن çالمصدر :

ھكتار و ھذا 147.94ب"B"وھكتار 216.43-ب"A"و نجدھا في المنطقةكثافة مرتفعة : \1

.على معظم المرافق و التجھیزات الموجودة في مجال الدراسةراجع لكون ھذه المناطق تحتوي 

بـ " D "ن / ھكتار و المنطقة105.56بـ "C"و نجدھا في كل من المنطقةكثافة متوسطة :\2

%58.10ن / ھكتار و التحصیصات ب 60.83ن/ھكتار و المنطقة بـ 80.19

:االصل الجغرافي لسكان مدینة ماسینیسا4- 8-1

.: االصل الجغرافي لسكان مدینة ماسینیسا08جدول رقم 

واقع المرافق العمومیة في المدینة الجدیدة ماسینیسا-2014مذكرة تخرج سنة –المصدر : نتائج تحلیلیة من إنجاز الطلبة 

خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن أغلب سكان مدینة ماسینیسا یرجع أصلھم الجغرافي إلى مدینة من 

ثم یلیھا من خارج قسنطینة أي والیات %24.49ثم تلیھا مدینة الخروب بنسبة %69.32قسنطینة بنسبة 

.%17.5أخرى بنسبة 

خارج قسنطسنةمدینة قسنطینةمدینة الخروب

5121392104العدد

%17.5%69.32%24.49النسبة
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خالصة الفصل :

تحتل موقع استراتیجي ھام، وذلك لمجاورتھا أنھاجدیدة ماسینیسا تبین لنا من خالل الدراسة التحلیلیة للمدینة ال

م الخروب ، وھي ذات كثافة سكنیة عالیة ، ویعود ن المدینة األلثقل ملقطة تفریغ ا یجعلھا نلمدینة الخروب مم

:األرضیدة الى ثالث مخططات شغل فتنقسم المدینة الجد.وھو البناء العمودياعلیھالسائدذلك لنمط البناء

نمط البناء الجماعي (البناء العمودي).02و 01في المخططین لشغل االرضنجد إذ-

عبارة عن تحصیصات .03األرضمخطط شغل أما-

.الخروب)-من المناطق المجاورة(قسنطینةاغلب سكانھا ملحوظ حیث نجد نمو سكانيتشھد مدینة ماسینیسا *

توطن المرافق والسكنات بالمدینة .عوائق طبیعیة أمام أوال توجد أي مشاكل *

*تموضع المدینة على ارض صالحة للتعمیر . 
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الفصل السادس: 
دراسة تحلیلیة لمجال الدراسة 
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تمھید :
ةمفصلیةدراسة تحلیلالىماسینیسا سنتطرق في ھذا الفصلبعد التعرض للدراسة التحلیلیة للمدینة الجدیدة 

سنقوم فیھعلى الخصائص العمرانیة خاصة لمجال الدراسة ، أكثرلمجال الدراسة وذلك من اجل التعرف 

كما سیتم فیھ التطرق الى مقارنة بسیطة لتبیین الفرق بین بنمط البناء،مختلف العناصر التي تتعلق بتحلیل 

.واألفقيالنمطین للبناء العمودي 

على لى تسییر المدینة وخاصة عوتأثیره، البناء العمودينمط وسلبیات تذلك تحدید ایجابیاإلىباإلضافة

.تسییر العقار كونھ موضوع  الدراسة

I.:الدراســـــــة التحلیلیـــــــة لمجـــــــــال الدراســــــــــة

الموقع: .1

في الجھة الجنوبیة الغربیة حیث انھ یتمثل في 01یقع مجال الدراسة داخل مخطط شغل االرض رقم 

ھكتار اذ یحده من:29.89ب بمساحة تقدر03جزء من الحي رقم 

30الغرب : الطریق الوطني رقم -

03الجنوب الغربي : مخطط شغل االرض رقم -

)01(مخطط ش.أ. رقم 02الجنوب الشرقي: حي رقم -

الشرق: حدیقة عمومیة -

)01(م.ش.أ.رقم 03الشمال : الجزء االخر من الحي رقم -

:01ض رقممخطط رقم : موقع مجال الدراسة داخل مخطط شغل االر
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03مخطط رقم 

2015المدینة الجدیدة ماسینیسا –المصدر: مخطط التھیئة والتعمیر 
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شبكة الطرق: .2

یحتوي مجال الدراسة على شبكة جد مھمة من الطرق معضمھا طرق رئیسیة حیث تمثل كحدود 

ثم یتفرع منھ محورین 03بالنسبة لمجال الدراسة اذ یحده من الشرق اھم طرق وھو الطریق الوطني رقم 

(طریقین ) رئیسیین في المجال ككل یحدانھ من الجھتین الشمالیة والجنوبیة   

:04مخطط رقم 
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: االنحدارات .3

.) التي تعتبر مناسبة وجیدة للتعمیر%08-02تقع منطقة الدراسة داخل فئة انحدار (من 

دراسة االطار المبني :.4

ان لطبیعة ملكیة المساكن أھمیة كبیرة، اذ تقف عائقا امام مختلف التدخالت على النسیج المبني خاصة عند 

حاجزا في التصرف في المساحات العقاریة التي تعطي لصاحب المبنى عملیة االزالة فالملكیة الخاصة تبقى 

حریة التصرف من خالل االصالح واعادة البناء والترمیم .

ومنطقة الدراسة ھي ملك لمدیریة امالك الدولة للمحافظة العقاریة بقسنطینة.

الكثافة السكنیة :.5
عنصر الكثافة السكنیة  التي تعطینا ان تحدید مشاكل السكن بصورة دقیقة یتطلب بالضرورة دراسة 

صورة عن حالة وتوزیع السكن عبر المجال ،كما تعتبر الكثافة السكنیة المؤشر الذي یبرز مدى سیطرة 

االستخدام السكني بالموازاة مع االستخدامات المجالیة االخرى . 

متوافقة مع قوانین التھیئة مسكن/ھكتار، حیث انھا 61: بتتمیز منطقة الدراسة بكثافة سكانیة تقدر 

85و60والتعمیر والتي تنص على ان الكثافة السكنیة للسكنات الجماعیة االجتماعیة تكون محصورة بین 

مسكن / ھكتار .

االطار المبني وغیر المبني : .6

من المساحة االجمالیة %25.86ھكتار اي ما یقارب نسبة 7.73: بتقدر المساح المبنیة لمنطقة الدراسة 

من مساحة %74.13ھكتار اي بنسبة 22.16: بمجال الدراسة، واما بالنسبة للمساحة الغیر المبنیة ، فتقدرل

مجال الدراسة . 

 ھكتار.3.1594مساحة السكنات

 ھكتار.4.576مساحة التجھیزات

 ھكتار.22.16المساحات الغیر مبنیة

انماط السكنات : .7
ویقصد بنمط السكن التنظیم الھندسي والمعماري الذي یعبر عن مجموعة من صفات شكل البناء 

مسكن ذات نمط جماعي موزعة على كامل المجال وھي 109الخارجي، حیث یحتوي مجال الدراسة على 

ذات نوعین : 

) +05Rعمارات ذات طابق ارضي زائد خمس طوابق (-

)R+09(ابقعمارات ذات طابق ارضي زائد تسع طو-
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: اسباب اختیار الموقع.8

اكبر التدفقات:موقعھ االستراتیجي اذ انھ یتمركز منطقة تشھد

من الجھة الغربیة.03الطریق الوطني رقم علىتموقعھ-

یقع بین طریقین رئیسیین من الشمال والجنوب.-

بجوار الحدیقة العامة .-

.اعتماد نمط البناء العمودي باقصى ارتفاع

 لمدینة الخروب.مجاورتھ

II.  : دراســــــة مقــارنـتــیــــــــھ

سیتم من خالل ھذه الدراسة المقارنة بین مخطط التھیئة والتعمیر للمدینة الجدیدة ماسینیسا القدیم الذي تمت 

الذي الغي الغراض من بینھا مشكل العقار حیث اتى مخطط اخر جدید تمت 'دراستھ 2005دراستھ سنة 

والذي ھو قید االنجاز علما ان المخطط ' (مدریة البناء والتعمیر قسنطینة)2015سنة والمصادقة علیھ

الجدید ذو نمط بناء جماعي.

باالضافة الى مقارنة ھذا االخیر بمنطقة تحصیصات في نفس المدینة والخروج باستنتاجات بین النمطین من 

البناء 

خطوات المقارنة: .1

الجدید للتھیئة لمجال الدراسة والمخطط السابقالتعرف على  كل من المخطط .أ

مقارنة بین النتائج والمقیم المتحصل علیھا أي البحث  عن الفروق واالختالفات بین الدراسة القدیمة .ب

لمجال الدراسة والمخطط الحالي.

الخروج بنتائج حول المقارنة واسباب ھذه الغییرات. .ج

المخطط القدیم للتھیئة:المقارنة بین المخطط الجدید للتھیئة و .2

: تمثلت عملیة التخطیط والتھیئة في ھذا المخطط على برمجة انحاز المخطط القدیم لمجال الدراسة

وخاصة على مجال الدراسة اذ تم 01تحصیصات أي سكنات فردیة على مستوى مخطط شغل االرض

نب االخر من مساحات خضراء التركیز على انجاز اكبر عدد من السكنات الفردیة دون التفكیر في الجا

ھكتار،اما فیما 10.1535: بساحات اللعب لالطفال ...الخ ، اذ یحتوي مجال الدراسة مساحة مبنیة تقدر 

ھكتار ومنھ تقدر المساحة العقاریة 2.4216یخص التجھیزات فتمثلت في المرافق الضروریة بمساحة 

مسكن /الھكتار.   20: بكثافة سكانیة قدرت ھكتار ذو12.5652: بالمبنیة االجمالیة لمجال الدراسة 
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وفیھ تمت عملیة التخطیط بإلغاء  السكنات الفردیة ووضع سكنات جماعیة الخطط الحالي لمجال الدراسة :

: بھكتار والمساحة الغیر المبنیة 7.73:بسكن /الھكتار اذ تقدر المساحة المبنیة 63: ببكثافة سكانیة تقدر 

ذلك اكثر تم التبیین من خالل الجدول الموالي:ھكتار .  لتوضیح22.16

المشروع السابقالمشروع الحالي 

1064419السكن

6320ھكتار\سكنالكثافة السكنیة

29.8929.89المساحة االجمالیة

Cos41.8

Ces0.260.6

7.7314.56المساحة المبنیة

22.1615.33مبنیةالمساحة الغیر 

:مقارنة09جدول رقم 
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05مخطط رقم :
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06مخطط رقم :
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ومن خالل  ھذه المقارنة نستنتج عدة نقاط اھمھا :

خلق ما یقارب ثالث اضعاف الكثافة السكنیة في نفس المساحة في المخطط الجدید. -

بالنمط الفردي او االفقي.تلبیة اكبر عدد ممكن من السكنات في النمط العمودي مقارنة -

توفیر مختلف الحاجیات للسكان من مساحات خضراء واللعب مواقف السیارات...الخ.-

سكن (مخطط الحالي)اذا طبق في النمط 1064وبالتالي استھالك اقل للعقار الن انجاز -

نات في الفردي یستھلك تقریبا  ثالث مرات مساحة العقار التي سوف ینجز فیھا ھذا العدد من السك

النمط العمودي.

ة :ـــالمقارنتحلیل.3

:االختالفات

من خالل المقارنة السابقة لمجال الدراسة بین المخطط القدیم ذو نمط بناء افقي والمخطط الجدید الحالي ذو 

النمط العمودي تبن لنا عدة فروق رقمیة في ما یخص الكثافة السكنیة والمساحة المبنیة والغیر مبنیة ، وتمثلت 

ھذه الفروق في:

 .وجود كثافة سكانیة في البناء العمودي اكبر منھ في البناء االفقي

.توفیر اكبر عدد من السكنات والتجھیزات في نمط البناء العمودي

 .مساحة عقاریة مبنیة اقل في النمط العمودي عكس االفقي

 مساحة عقاریة غیر مبنیة اكبر في البناء العمودي اذ تم استغاللھا في توفیر االحتیاجات

االخرى للسكان من مساحات خضراء مواقف السیارات  مساحات اللعب ..الخ. 

:النتیجــــــة

ص تقلیو مما سبق نستنتج أن البناء العمودي لھ القدرة على توفیر اكبر عدد ممكن من السكن ومتطلباتھ

.المساحة المبنیة وبالتالي الحفاظ على العقار
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III.:انعكـــــاسات البنــاء العمـــــودي على المدینــــة الجدیــدة ماسیــنــیــــسا

على المساحات الخضراء: .1

یتیح البناء العمودي توفیر العقار الستخدامھ في ھذا المجال من المساحات العامة، وذلك حسب معاییر 

من المساحات الخضراء اذ تحسب المساحة ²م10،حیث یحق للمسكن الواحد لھ  بتوفیر تقنیة ووطنیة 

.²م10×االجمالیة المخصصة للمساحات الخضراء بالعالقة التالیة: عدد المساكن 

على حركة المرور:.2

ا یؤثر البناء العمودي بشكل ملحوظ على حركة المرور وذلك لما یحتویھ من كثافة سكانیة عالیة وھذا م

03سیحدث في المدینة الجدیدة ماسینیسا خاصة وانھا تحتوي على اھم الطرق الرئیسیة كالطریق السریع رقم 

مما ینتج عنھما صعوبة التنقل عند عقد شبكة الطرق للمدینة معھا كونھا تحدھا من الجھتین الغربیة 20ورقم

والجنوبیة.

على شبكة المیاه الصالح للشرب والمستعملة :.3
بناء العمودي على تقلیص ھذه الشبكات واختزالھا وسھولة تسییرھا ،  لكن تبقى ھناك مشاكل یعمل ال

مطروحة كغیرھا من المدن الجدیدة في الجزائر بنقص تزوید السكان بالمیاه في الطوابق العلیا وذلك بسبب 

ھذه الكثافة السكانیة.ضعف قوة الضخ ، عدم قدرة قنوات الصرف الصحي االستیعابیة للمعاییر المناسبة لمثل 

على شبكة الكھرباء والغاز :.4
رغم تقلیص البناء العمودي لھذه الشبكات اال انھ یعد اكبر مستھلك لمثل ھذه الطاقة كون سكان ھذا النمط 

یعتمدون علیھا بشكل كبیر في حیاتھم الیومیة.

انعكاساتھ على النفایات:.5

كغ للفرد الواحد ، 0.75: بیة التي یخلفھا الفرد قدرت حسب المعطیات االحصائیة لحجم النفایات الحضر

وبما ان ھذه المناطق ذات كثافة سكانیة كبیرة فھي تخلف نسبة كبیرة من حجم النفایات الحضریة مما یتطلب 

عملیات جمعھا وفق اوقات معینة یومیا .

انعكاساتھ على استھالك العقار (وھو موضوع الدراسة):.6

ماسینیسا على عدد كبیر من السكنات االجتماعیة الجماعیة ، ذات عمارات عالیة تحتوي المدینة الجدیدة

وھذا ما یسمى حدیثا بالبناء العمودي ، وھو نط حدیث خاصة في الجزائر حیث انتھجتھ في سیاستھا السكنیة 

ي تعانیھا لتلبیة حاجیات سكانھا من سكن ومتطلباتھ كون النمط االفقي اصبح عاجزا عن حل ھذه المشاكل الت
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مدننا في ظل غیاب او ندرة االحتیاطات العقاریة ، خاصة المخصصة للبرامج السكنیة ، وكون ھذا النمط من 

البناء العمودي قادرا على توفیر عدد معتبر من السكنات في مساحة عقاریة صغیرة ستكون لھ القدرة على 

متطلبات اخرى .استھالك المجال بطرق عقالنیة مع توفیر ما یحتاجھ السكان من

باالضافة الى حسن وسھولة تسییره ( العقار) والحفاظ علیھ من التبذیر خاصة في المدن التي تشھد نقص 

العقار كما ھو الحال علیھ في مدینة قسنطینة اذ انھا اصبح مشبعة تماما حیث لجأت الى ھذا النوع من البناء 

سا كحل لكال المدینتین قسنطینة والخروب .  من خالل المدن التوابع لھا ومن بینھا مدینة ماسین

IV.يــقــــــــــــــــــب التطبیـات الجانـــــنتاجــــاست:

لوجیا المتقدمة واعتماد اسالیب التصمیم المستدامةوالتوجھ الواضح نحو توظیف معطیات التكن.

 العموديالحاجة الى زیادة االھتمام بمفھوم التدرج واثره في التصمیم الحضري.

اھمال الھمیة توظیف السیاق الحضري وخصوصیة المباني المجاورة للمباني العالیة.

 مواد البناءفي، بسبب االختالف الجوھري البنایات العمودیةاالنسجام اللوني مع المحیط غائب في

.االمس والیومین ب

V.ات ـــــــــــــوصیـــالت:

لصعید التطبیقي في اغناء التجربة المحلیة المستقبلیةاستثمار نتائج البحث الحالي على ا.

سكان تغییر النظرة الى األفكار المعاصرة ومحاكاتھا نسبة الى قدرتھا على األستجابة لمتطلبات

، ومحاولة العمل على تشجیع إدخال واستعمال التقنیات الجدیدة جتماعیةالموضوعیة واالمدینة ماسینیسا

تقنیة أفضل و التأكید على إظھارھا لما لھا من دور وأثر لدى المتلقي، والعمل على للوصول الى حلول 

.للمدینةایجاد الوسائل التي من شأنھا ان تجعلھا متكیفة ضمن البیئة المحلیة

 تكثیف الدراسات بشأن المباني العالیة والمفاھیم التصمیمیة المتقدمة لھا وتقییم تجارب البلدان

مكانیات المتاحة لمجال ذات الصلة الوثیقة إجتماعیا وثقافیا وبیئیا ببیئتنا المحلیة ، لدراسة االاالعربیة في ھذا

لمدینة ماسینیسا.لعكس ایجابیاتھا ومعالجة السلبیات وتوخیھا في العمارة المستقبلیة 

للعدید من التأكید على دور التكنولوجیا الحدیثة وما تمنحھ من تقنیات متطورة في إیجاد حلول فعالة

ت األخرى التي تمتلك مناخا تواجھھا العمارة ، و إمكانیة استغالل التجارب الناجحة للمجتمعاالمشكالت التي

الحضري.لتطویر إطار فكري عام ینھض بمستوى الكیان المدینة الجدیدة ماسینیسا مشابھ لمناخ

 حضریة ذات نمط البناء العموديالمجمعات الو إعتمادا على المحاور السابقة یمكن القول أن ھذه

ةسوف تؤثر على المرور بشكل ملحوظ بسبب زیادة الحجم المروري على الشوارع المحیطفي المدینة 
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لمنطلقة من ھذه المباني أو باتجاھھا و ھذا سیؤدى الى وجود نقاط اباإلضافة إلى زیادة عدد المركبات 
ستخلق ازدحام مروري غیر نھااني باإلضافة إلى أتضـارب كـبیرة علـى المداخل و المخارج لھذه المب

مسبوق في الشوارع و خاصة في ساعات الذروة و التي ستشـھد انطالق عدد كبیر من السیارت من ھذه 

.و تركیزھم في منطقة معینھمدیمة ماسینیساعدد السكانة المباني في وقت واحد تقریبا بسبب زیاد

في مناطق منظمة یمكنھا البنایات او السكنات العالیةع و لتالفي مثل ھذه المشاكل یجب تجمی

، و األخذ بعین االعتبار سعة للمدینةاستیعاب التوسع العمراني و الكثافة السكانیة من حیث البنیة التحتیة

الشوارع، ألن من البدیھي أن عدد السیارات التي ستسخدم ھذه الشوارع سیكون ضعف أو أكثـر مـن ضعف 

، و علیة فإن سعة الشوارع لو بقیت كما ھي في البناء االفقي الذي كان یستخدمھا سابقاالعدد الطبیعي

لكن بزیادة سعتھا سیتم تقلیل االزدحامات ،ستكون غیر قادرة على اسـتیعاب الحجـم المروري الزائد علیھا

لمدینة لمجمعات السكنیةة في او أي مشاكل أو آثار مروریة سلبیة قد تنتج عن وجود االبنیة العالیةالمروری

ي.ستعماالت ھذه المباناویجب توفیر العدد الكافي من المواقف و بحسب شروط معینة تتفق و ماسینیسا،

 ماسینیسا خاصة ومدینة الخروب كونھا متالحمة مع االولىو علیھ یجب تطویر البنیة التحتیة لمدینة

من خالل توفیر أنظمة نقل عامة و متطورة باإلضافة المجمعات السكنیة العالیةبما یتناسب مع مواقع ھذه 

، و بالتالي یجب تحدید مواقع ةإلى الخدمات العامة (میاه ،مجاري،........) و أماكن مناسبة و مالئمة للمشا

و بما یتناسب مع توفیر الخدمات العامة و ةھذه المشاریع لضـمان اتفاقھـا مـع الخصائص الحضریة للمدین

:ة و ھنا یجب األخذ بعین االعتبار ما یليالبنیة التحتی

في المدینة الجدیدة دعم شبكة الطرق المحلیة مـن خـالل تـوفیر وسائل النقل العام بشكل كفؤ و آمن

.ماسینیسا

 توفیر العدد الكافي و المناسب مـن مواقـف السیارات بشكل ال یعیق حركـة المـرور في الشوارع و

.مواقف السیارات في المناطق ذات الكثافة العالیة متعددة االستعماالت ذلك حسب معاییر خاصة لحساب 

 دعم و تشجیع وسائل النقل العام من خـالل توفیر الوسائل و الخدمات و ممـــــرات العبــــــور

.اآلمنھ و المالئمة

 من نساء و أطفال و كبار السن و ذوي االحتیاجات الخاصةةو سھلة للمشاآمنةتوفیر بیئة.

لھاةربط المباني بخدمات البنیة التحتیة مع مراعاة السعة المقرر.

على استیعاب الحجم المروري الكبیر تھالزیادة قدرالبنایاتبھا ھذهزیادة سعة الشوارع المحیطة

.ي االزدحامات المروریةفادبسبب زیادة عدد السـیارات لـت
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:خالصة الفصل 

تبین لنا عدة التحلیلیة وباالعتماد على الدراسة المقارنتیة لمجال الدراسة ھذه الدراسة ببعد ان قمنا 

أمور :

تعتبر كحدود لھا.ى موقع مھم باالضافة الى شبكة جد مھمة من الطرق تحتوي المنطقة حل-

زیع البنایات العالیة على مستوى طوابق لذا نج تو10الى مستوى اقصاه اراضي صالحة للتعمیر -

المجال ككل.

مختلف التجھیزات عالیة مما تطلب توفیر نتج عن ھذا النمط من البناء العمودي كثافة سكنیة -

الضروریة لھذه الكثافة السكانیة .

ن ان النمط المقارنتیة لمجال الدراسة بین المخطط السابق والمخطط الحالي تبیمن خالل الدراسة -

اكبر في المخطط السابق اذ لھ قابلیة توفیر العمودي ذو مزایا ایجابیة اكثر منھ في النمط الفردي 

عدد من السكنات والتجھیزات ومختلف المرافق للسكان.

، كما لھ انعكاسات اخرى على للنمط العمودي انعكاسات واضحة في تسییر العقار والحفاظ علیھ -

عامة .تسییر المدینة بصفة 

یمكن القول ان البناء العمودي یعتبر حل مناسب في عملیة التعمیر ، خاصة في البرامج السكنیةمما سبق 

حیث انھ یساعد على توفیر العقار والحفاظ علیة وحسن تسییره .كونھا في طلب متزاید ، 
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الخاتمة : 

الزمن لكنھا غیر قادرة في تنمو وتتوسع عبرالسكان وابداعاتھم ، فھي تجمعلمركز المدینة باعتبارھا

،منتھیة من سكنات ومتطلباتھاغیر وعن احتیاجات سكانھا المتزایدة كل مرة على تحقیق ھذا النمو الناتج 

او بالتوسع الى االعلى ، وھذا مایعرف بالبناء العمودي .سواء بالزحف على حساب االراضي وذلك

انعكس النمط الجدید على اذ صاحب ھذا االخیر من التوسع تاثیر واضح على المدینة ومجالھا، حیث 

رموز تحدیات قرننا الحلي في العمران.احدوأصبحتسییرھا ، 

من بین اھم للمدینة لھ عدة تاثیرات لكن یعتبر الحفاظ على العقار ان نمط التوسع العمراني العمودي 

ندرة العقار وتشیعھاعللى البرامج السكنیة ، وذلك لما تعانیھ المدن حالیا من مجال فيمیزاتھ، خاصة 

یعتبر ھذا النوع من البناء استغالل امثل للعقار .مستوى مجالھا الحضري حیث 

من -خاصة–سیاسیة لحمایة عقارھا الحضري عرفت عدة تغییرات ؛فالجزائر كغیرھا من الدول

،ناھیك عن اھم مشكل العشوائي الذي مس االراضي الزراعیة والمساحات الخضراء الزحف العمراني 

تلبیة احیاجات السكان بھا.رھنتالمرفع على السكن ومتطلباتھ ، اذ عرفت ازمة عقاریة وھو الطلب 

والدعامة االساسیة للسیر الحسن لجمیع المكونة للمدینة ، یعتبر السكن من اھم العناصر االساسیة 

وكغیره من الظواھر شھد تطورات عبر الزمن وصوال الى مباني شاھقة وعمالقة القطاعات االخرى ،

اصبحت رمزا للتقدم والعصرنة.

في ما وضع سلطاتھ امام حتمیة التفكیر ، فالجزائر عرفت ازمة سكن خانقة ومن خالل ما تم ذكره 

قدر االمكان .منھا افضل الطرق واالشكال للخروج من ھذه االزمة او التخفیف 

یعود ھذا الى ذلك ازمة سكن كبیرة وعن وھذا مانجده كمثال حي في مدینة الخروب وقسنطینة اذ نتج 

مدن جدیدة كمدینة ماسینیسا التي تعتبر كحل لھذه االزمة قلة العقار الصالح للبناء مما دفع الى انشاء 

في انشائھا على النمط العمودي في من الضغط على مدینة الخروب خاصة ،اذ اعتمد الخانقة والتقلیل 

. فكان البناء العمودي العقار والحفاظ علیھ من التوسع العمراني وحل مشكل السكنوذلك لتوفیر البناء 

في ان المدینة الجدیدة ماسینیساوفي اقرب وقت ممكن ، حیث نجد السبیل الوحید لتجاوز ھذه المشاكل 

على مستوى فردیةى اساس انشاء سكنات، كانت البرمجة عل2005المخطط السابق للتھیئة والتعمیر

فقد ظرا لتفاقم المشاكل سواء من ناحیة الطلب على السكن او ندرة العقار ون01مخطط شغل االرض رقم 

–واستبدال ھذا النمط بالنمط الجماعي (توسع افقي) الغیت فیھا التحصیصات تمت عملیة تخطیط جدیدة 

ظل الحفاظ على العقار یتیحھ من توفیر مختلف احتیاجات السكان من سكن ومتطلباتھ في لما - العمودي

وحسن تسییره.



Vu la demande de logement Pui est en progression ou derniers temps (annees)
dont le domaine de l’habitat et surtout dans l’absence des reserves du foncier
dans nos ville . ce qui oblige les ville vers l’extention a l vertical .dans tous cela
,pour trouver des polutionss a cette crise de logement dans la pression de la
demande qui est toujours n progression et le manque du foncier.

Le logement dans notre pay ,est devenue prioritaire dans le domaine de l’habitat
et aussi qu’ a la demande de la ajoritee des citoyens par lle manque du foncier et
pour l’approvisionnement de se dossier, la crise de logement et devenu crucial
dans nos ville , comme dans l’algerie et meme dans les payes du tier-monde
dont ces payes sont dans l’obligation de chercher d’autres solutions a resourdre
les probemes lies a l’habitat l’equipements …..ect.et d’exploiter ce foncier dans
les meilleures conditions.

Pour economiser les terrains sur des surfaces bien etudier a la vertical dans nous
vlles nouvelles comme celle de massinissa.

Alors cette ville est considere comme exemple et type ville dans l’habitat et
d’abondonner l’extention horisontal pour eviter le gaspillage du foncier

Malgrer le points positifs de cette type (habitat .vertical ) a partir de proteger le
foncier et deminuer le cout d realisations des projets-habitat et extention des
reseaux il y a des points negatif qui revient sur la gestion des villes surtout dans
la mauvaise planification.



ره في الحفاظ على العقار وتسییرهودوالبناء العمودي السكني 

الملخص :

ت ، ھذه االحتیاجانظرا لالحتیاجات المتزایدة للسكان في مدننا خاصة في الوقت الحالي، والسكن یتصدر 
ذلك كمحاولة و-عمودیا–التوسع الراسي إلىفي ظل غیاب وندرة االحتیاطات العقاریة . ما یدفع المدن 

السكن تحت ضغوطات زیادة الطلب وندرة العقار .أزمةلحل 

لكن في غیاب العقار و توفیره أصبحت أزمة خانقة ومتطلباتھم ،اإلنسانحقوق أھمیعتبر السكن من 
اللجوء للبحث عن حل إلىدفعھا من دول العالم الثالث، الجزائر كغیرھاكما ھو الحال علیھ في للمدن، 

.(سكن، تجھیزات...)مع الحفاظ و حسن استغالل العقارأنجع لتحقیق متطلبات سكانھا 

أكبر عدد ممكن من السكنات إنشاءلعمومیة في مجال البرامج السكنیة، تحت ھدف فكان خیار البناءات ا
یسا.عقار متاحة، و ھو ما نجده في مدننا الجدیدة كمدینة ماسینعلى أقل مساحة

حي في انتھاج ھذا النمط من البناء العمودي في مجال السكن، و التخلي عن حیث تعتبر ھذه المدینة مثال
الدیمغرافي الذي اعتبر ھدرا للعقار، كما تعانیھ المنطقة من قلة العقار و انفجارھا الذي األفقيتوسع ال

المدن على حساب أراضیھا الزراعیة.تسبب في زحف 

یات الناتجة عن ھذا النمط من البناء من حیث المحافظة على العقار، و تكالیف انجاز و رغم االیجاب
سلبیات عدیدة قد تعود على تدھور تسییرھا و خاصة في أیضاالسكنات و امتداد الشبكات الالزمة لھا، فلھ 

حالة سوء تخطیطھا.

:الكلمات المفتاحیة

االجتماعي ، العقار ، تسییر العقار .السكن الجماعي البناء العمودي ، 
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