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 تيزي وزو اليةو بلواقع السكن اإلجتماعي تطبيقية دراسة 
 

 

 



 و العرفان لشكرا                           
 

 بسم اهلل الرحمان الرحيم

 "من سورة إبراىيم"( 7ألزيدنكم* اآلية رقم ) *لئن شكرتم

بحمده كثيرا الذي و العمل  سبل إلتمام ىذا هلل عز وجل الذي وفقنا و يسر لنافالشكر أوال و أخيرا 
 القوة و المقدرة لموصول إلى ما نحن عميو.من العمم ما لم نكن نعمم و منحنا  أعطانا

قال الرسول صمى اهلل عميو و سمم " ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس" نتقدم بجزيل الشكر إلى 
اتيا قبوليا اإلشراف عمى ىذه المذكرة دون أن تبخل يوما عمينا بتوجييلة المشرفة نوري ياسمن األستاذ

  خيرا.نصائحيا الفنية وصبرىا معنا جزاىا اهللو 

 المذكرة. المناقشة عمى قبوليم لمناقشة ىذهكما نتقدم بعبارات الشكر و التقدير إلى األساتذة لجنة 

كما نتقدم بالشكر إلى كل أساتذة قسم العموم السياسة بجامعة "مولود معمري" عمى ما قدموه لنا طوال 
 ىذه السنوات. 

كما نتقدم بالشكر إلى من زرع التفاؤل في دربنا و قدموا لنا مساعدات و تسييالت و معمومات فميم 
 كل الشكر و التقدير خاصة عمال ديوان الترقية و التسيير العقاري في والية تيزي وزو.

 في دراستنا. ة الذين ميدوا السبل في مساعدتناو نتقدم بالشكر إلى عائمتنا الكريم

 وتنا أن نتقدم بالشكر و اإلخالص إلى من ساعدنا من قريب أو من بعيد و شجعناكما ال يف
 بة و الذين قدموا لنا يد العون في إنجاز ىذه المذكرة.بالمعمومات والكممات الطي  



 اإلهداء

 بسم اهلل الرحمان الرحيم

 أهدي ثمرة جهدي:

 األوقاتفي  و لم تفارقنيليالي إلى جانبي هرت س بحنانها و عطفها والتي إلى التي ربتني
 التي كانمشواري الدراسي بالنصائح و والتي كانت عونا لي طيمة حياتي و  المرةو  الحموة

 حفظها اهلل. الغالية عمى قمبي الحبيبة أمي دعائها سر نجاحي

تمنى  اطالم الذي كان مساندي في مشواري الدراسي الو إلى الذي أحمل إسمه بكل إفتخار 
 أبي في عمر  ال اهللالعاجل أطرؤية في حفمة التخرج داعية من اهلل عز وجل بالشفاء 

 .الحبيب

كان سند  الذيو  و مرة ةشاركني كل لحظة حمو  الذي " الغالي عمى قمبيرحيم"دربي يإلى رفيق
 و إلى كل عائمته. .األمل في الحياة النور و قمبي الذي زرع فيو لي طيمة حياتي 

 حنين"و البراعم الصغار" ميسيبسا،إلينا، أحالم، إخواني و أخواتيإلى رمز الوفاء و األخوة 

ى كل من يحمل إلإلى روح جدتي وجدي المذاني حممت دوما أن يكونا معي يوم التخرج و 
 .و عائمتي لقبي أقاربي

في  األمل ازرعو و المساندة الذين  قدموا لي يد العونالذين  و صديقاتي إلى كل أصدقائي
 تشاركترفقائي الروح الذين و  هذ  الدرجة ئحه بمغتالذي بفضل نصا سامية حياتي خاص

 سيمية...ديهية، سمير،كاتية،  حسيبة، أمينة،صوفيان، و متاعب هذ  المذكرة ةمعانامعهم 

حتراما لهم خاصة ا  تقديرا و  العموم السياسيةقسم إلى كل من عممني حرفا و إلى كل أساتذة 

                                                                تينهينان        . التي كانت عونا لي سايل مالكةاألستاذة و  ننوري ياسمياألستاذة المشرفة 



 اإلهداء
 بسم اهلل الرحمان الرحيم

 أىدي ثمرة جيدي :

 إلى والدي العزيز أطار اهلل في عمره.

 إلى من كان دعائيا سر نجاحي و حنانيا بممس جراحي أمي الغالية.

 إلى رفيق دربي في ىذه الحياة أخي الحبيب.

 إلى زوجي الوفي و كل عائمتو.

 

 

 

 

 

 
 سييام                       
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 مقدمة:

االجتماعية و  مف المجاالت السياسية االقتصاديةتغيرات في مختعرفت الجزائر عدة تحوالت و 
يمكن أنو ال ىا إلى نتيجة مفادمن خالليا ميندسو السياسات التنموية الجزائرية توّصل التي 
عمى أي صعيد ما لم تصاحبيا سياسة رشيدة في اح أي عممية تنموية في أي مجال و نج

التعمير, قصد تحقيق االستقرار لممواطن كون العامل البشري عامال والبناء و مجال اإلسكان 
دوره في و  ،ر األىمية الكبرى لقطاع السكنمنو تظيتنموية و أساسيا في مختمف القطاعات ال

مستواه االجتماعي لذلك سعت الدولة ختالف أصمو و إ عمىالمعيشي لممواطن تحسين اإلطار 
تبني سمسمة من البرامج السكنية المختمفة حسب تنوع فئات  إلى الجزائرية في العشرية األخيرة

لكن الطمب  ،كبر برنامج لإلسكانأبيدف انجاز  ماديةالمجتمع بحيث جندت طاقات بشرية و 
لذي أدى ظل يتسع من سنة إلى أخرى بسبب تصاعد النمو الديمغرافي ا يفي المجال السكن

ىو السبب الرئيسي في تفجير األزمة االجتماعية في الجزائر إلى وجود عجز في السكن و 
 تمبيةحتواء األزمة و التحفيزية إل تخاذ كل اإلجراءاتا  ل الدولة و األمر الذي استدعى تدخ

النظام العام ستتباب األمن و تماعي الضروري إلالسمم االجىم تحقيق واأل متطمبات المواطنين
 ة الحكم من جية أخرى . ستمرار النظام السياسي القائم عمى شدّ وا  من جية 

 أهمية الدراسة:

من معينا أكاديمي إلى جانبين أوليما عممي و  تطرقال تظير أىمية ىذه الدراسة من خالل
أما  ،وضوع السياسة السكنية في الجزائرالمتعمقة بمضبط المفاىيم إلى ىذه الدراسة  خالل

ىو دراسة ذي تطرقت إليو ىذه الدراسة أال و الجانب الثاني فيتعمق بالجانب العممي التطبيقي ال
صيغة السكن االجتماعي لمتعرف  مع التركيز عمى حالة السياسة السكنية لوالية تيزي وزو

 الجتماعي عمى مستوى الوالية.عمى مدى نجاح ىذه السياسة في تحقيق السمم ا
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 أهدف الدراسة:

تيدف ىذه الدراسة إلى محاولة فيم السياسة السكنية المتبعة في الجزائر باإلضافة إلى تقديم  -
 .قترحة من طرف السمطات العموميةأصناف البرامج السكنية الم

في توزيع  العقالنيةوعية و لتزام ىذه السياسة بمقتضيات الموضإإلى دراسة مدى كما تيدف  -
 .ىذه السكنات عمى حساب عوامل ذاتية

ات توجي مىثر ضغط الشارع عأكيف الدراسة إلى جحث  ىذه تيدفإلى ذلك إضافة   -
ن االجتماعي السك ةفي تيزي وزو تحديدا خاصة بالنسبة لصيغالسياسة السكنية في الجزائر و 

  الدخل المحدود. ذويالمرتبطة أساسا ب

 أسباب اختيار الموضوع:

 ىي:لى أسباب ذاتية و أخرى موضوعية و تعود أسباب اختيار الموضوع إ

 أسباب ذاتية:

عمى مستوى والية ياسة السكنية في الجزائر عموما و الفضول الشخصي لدراسة السو  الميول -
 تيزي وزو تحديدا.

 .حول ىذا الموضوع المعموماتي رغبة في إثراء الجانب المعرفي و ال -

 سباب موضوعية: أ

ستقرار المواطن يعتبر موضوع السكن من المواضيع التي تمس  - ن المكوّ أي الفرد حياة وا 
 ة التي تستدعي إلقاء الضوء عمييالذلك فيو من الموضوعات الياملمتنمية الوطنية و الرئيسي 

  .الحاجات اإلجتماعية األكثر حيوية كون الّسكن من
 نليذا فيي تقع في صمب تخصص تعد السياسة السكنية فرع من فروع السياسة العامة -

 .األكاديمي
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ليذا  وضوع السياسة السكنية في الجزائراألبحاث التي تناولت مفي الدراسات و  ممحوظنقص  -
نيدف من خالل ىذه الدراسة إلى إثراء مكتبة العموم السياسية بمرجع جديد يستفيد منو طمبة 

 التخصص.
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 أدبيات الدراسة: -

من أىم الخطوات التي يجب عمى  حول الموضوع الدراسات السابقة اإلطالع عمى عتبري
دراسات التي ليا عالقة بالموضوع الويعطي حدود فاصمة بين دراستو و  الباحث أن يتبعيا

كما  ،الدراسات المدروسةالمواضيع و  بحيث تساعد في تفادي تكرار ،والذي ىو بصدد تناول
لذلك عمى كل باحث أن  ،التي وقع فييا الدارسون السابقونتساعد عمى تجنب األخطاء 

ألّن العمم تراكم ينطمق فيو الباحث من حيث  ،تو امتداد لما سبقيا من الدراساتيجعل دراس
  توقف سابقو.

 دراسات بالمغة األجنبية: -
بحيث توصمت من خالل الدراسة التي قامت  elizebeth woodليزابث وورد  إدراسة   (1
 العيش الكريم. بلممواطن أن السكن الجيد يسمح   إلى بيا
أن السكن ال يقدم  إلى ياالذي توصل من خالل pierre georgeكذا دراسة بيار جورج و  (2

رة والوسط االجتماعي األسو  عنصر أساسي في الربط بين الفرد وظيفة عضوية فقط بل يعتبر
 .إنسانيايشكل نموذجا  تاريخييربط الصمة اليومية بإطار و 
 دراسات عربية: -

جامعة  ،في كمية اليندسةه درجة دكتورااللنيل  ،دراسة سامي محمد شيخ ديب (1
نو أن أالستثمار في ميدان السكن من شا أنّ نتيجة مفادىا  ياتوصل من خالل ،2222القاىرة

قطاع تنتعش معو  ىذا باعتبار انو عندما ينتعشيعود عمى االقتصاد الوطني بفوائد جمة 
 قطاعات اقتصادية أخرى.

 ،ماجستر في قسم اليندسة المعماريةدراسة قام بيا عبد الكريم حوار لنيل شيادة ال (2
كان موضوع ىذه الدراسة " تطور  ،"السكن" بجامعة فرحات عباس بسطيفتخصص 

يد عدراسة حالة شمغوم ال -زمة السكنسياسات السكن في الجزائر: السكن التساىمي كحل ال
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أنواع من  أربعام الباحث بإجراء مقارنة بين بحيث ق ،2212-2211لسنة الجامعية ا خالل "
توصل و  ،السكن الترقوي ،سكن االيجاريال، السكن االجتماعي ،ىي السكن التساىميالسكن و 

تتمثل في مشكمة  ربعةمن خالل ىذه الدراسة إلى وجود اختالف بين ىذه األنواع األ
 ووجود اختالف في المواد األولية المستعممة في ىذه السكنات.، المساحة

دراسة قامت بيا الباحثة كريمة مسعودي لنيل شيادة الدكتوراه في كمية عموم (3
-2225األرض,الجغرافية و التييئة العمرانية في جامعة منشوري بقسنطينة لمسنة الجامعية 

التحوالت و  ستغالل المجالإ ،ي المحيط الريفيتحت عنوان "السكن و االستوطان ف ،2226
سيل الصفصاف شمال شرق الجزائر" حيث تطرقت الباحثة في دراستيا إلى طرح إشكالية 

 اإلخالل بالمحيط الخارجي لممدينة ؟ ستوطان بتنظيم و اإلكيف يمكن لمسكن و 

ستطان في سيل الصفصاف يعني إعادة إنشاء اإلتيجة أساسية مفادىا أن توصمت إلى نو 
 .اع جديدة من العالقات االجتماعيةأنو 

تسمت بطابعيا الوصفي إولت السياسة السكنية في الجزائر غمب الدراسات التي تناأن إ
نيا إ وخالل دراستنا ىغير أن الجدير من التقني المحض و التعريفي أو اإلحصائي السكني 

بمتغير جديد ىو السمم  لتي تربط السياسة السكنية في الجزائرالدراسة األولى من نوعيا ا
أكادمية نطالق لبحوث إوقد تكون نقطة  ،ىذه الدراسة جديرة باالىتمام ليذا فان ،االجتماعي

 أخرى.



 مقدمة:

 

7 
 

 اإلشكالية: 

لتحسين رة لمنقاش بحيث تعتبر شرط أساسي تعد السياسة السكنية من أىم المواضع المثي
ذلك من خالل مختمف البرامج السكنية المتبناة من طرف السمطات مستوى المعيشي لألفراد و 

طرحت بناءا عمى ىذا  ،جتماعيتحقيق السمم اإلميص أزمة السكن و العمومية بيدف تق
 اإلشكالية التالية:

إلى أي مدى ساهمت السياسة السكنية عبر صيغة السكن االجتماعي في  تحقيق السمم -
 0202والية تيزي وزو تحديدا خالل الفترة الممتدة من  فياالجتماعي في الجزائر عموما و 

 ؟  0202إلى 

 ىي: فرعية بيدف تفكيكيا وتبسيطيا عن اإلشكالية الرئيسية تتفرع أسئمة

 أسئمة فرعية:       

 ما المقصود بالسياسة السكنية؟ -
 د بالسمم االجتماعي؟و قصالم ما -
 ؟في الجزائر السياسة السكنيةصيغ فيما تتمثل  -
تحديدا صيغة السكن سياسة سكنية و العن طريق الجتماعي كيف يمكن تحقيق السمم ا  -

 ؟ في والية تيزي وزو االجتماعي
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  الدراسة: حدود

 الحدود الزمنية:

والية في  2212سنة شيدت حيث  ، 2217إلى غاية  2212 سنة فترة الدراسة مابينتجمى ت
 نات اإلجتماعية.إحتجاجات شعبية عنيفة لممطالبة باإلستفادة من السكتيزي وزو 

 الحدود المكانية: 

الدراسة، السياسة السكنية في الجزائر عموما مع دراسة ميدانية عمى مستوى مؤسسة ب تناولنا
 ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية تيزي وزو.

 الفرضيات:

 واإليجابة عمىإرتأت الدراسة محل البحث، صياغة أىم الفرضيات المعتمدة لتبسيط 
 اإلشكالية المتمثمة فيما يمي:

 الفرضية الرئيسية:

 .السمم االجتماعي كمما تحققحتواء غضب الشارع إ في كمما ساىمت السياسة السكنية

 لفرضيات الفرعية:ا

 كمما كانت ىناك تحفيزات لمقطاع السكني كمما زاد ذلك في تنمية ىذا القطاع.  -
 بين تطبيق السياسة السكنية لبرامجيا و بين تحقيق السمم االجتماعي.إيجابية ىناك عالقة  -
 السياسة السكنية لمطالب المواطن كمما إستجابة ترب مواعد اإلستحقاقات اإلنتخابيةكمما إق -
 جتماعي.اإلسمم البالتالي تحقق و 
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 الدراسة: يةهجمن

ن أل ،األدوات لجمع البياناتقترابات و المناىج واإلمن العديد راسة نوظف في ىذه الد   
 تماشى مع موضوع الدراسة.تي تال ةواضح يةبحث عممي يستوجب إتباع منيج أي

 المنهج التاريخي: 

الماضي, و وصف الحقائق يمكن تعريف ىذا المنيج بأنو" التدوين الموثق ألحداث   
يستخدم ىذا المنيج الوثائق والمعمومات   1التي حدثت في الماضي بطريقة تحميمية ناقدة"

قد استعانت ىذه الدراسة بيذا المنيج و  ،قصد االستفادة من تجارب الماضيذلك التاريخية و 
 السياسة السكنية عبر السنوات الماضية.تطوير  من خالل العودة إلى دراسة 

 منهج دراسة حالة:

:" المنيج الذي يتجو إلى جمع البيانات العممية المتعمقة بأية وحدة يمكن تعريفو بأنو   
سواء كانت فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعيا أو مجتمعا محميا أو مجتمعا عاما... وىو 

المراحل يقوم عمى أساس التعمق في دراسة مرحمة معينة من تاريخ الوحدة، أو دراسة جميع 
التي مرت بيا وذلك بقصد الوصول إلى تعميمات عممية متعمقة بالوحدة المدروسة وبغيرىا 

 2من الوحدات المشابية ليا"

عمى خصائص الظاىرة بصورة مفصمة ودقيقة ييدف ىذا المنيج إلى التعرف    
في ية ىو ما حاولنا تطبيقو عمى موضوع السياسة السكنوتحميل المعمومات المتعمقة بيا  و 

 تيزي وزو كحالة لمدراسة.  ةختيار واليإالجزائر من خالل 

                                                           

 منهجية البحث العممي القواعد و المراحل و التطبيقات ،عقمة مبيضين ،محمد  أبو نصار ،محمد عبدات -( 1
 .37ص. ،(1999 ،2ط.، )عمان:دار وائل لمنشر

) الجزائر: الديوان الوطني لممطبوعات  مدخل لمناهج البحوث االجتماعية، ، حسان الجالنيبمقاسم سالطية -( 2
 . 167(، ص.2214الجامعية، 
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 المنهج اإلحصائي: -

"يستعمل المنيج اإلحصائي في دراسة عينة من العينات لكي يمكن التعرف عمى   
المجموع الكمي لمموضوع" كل مؤسسة تستعمل المنيج اإلحصائي ألنو الوسيمة الوحيد لمعرفة 

   1صرفت أمواليا طوال السنة".الزيادة السكانية و أين 

ى أخر اإلحصائيات عتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج اإلحصائي بيدف الرجوع إلإ  
 في مجال السكن.

 

 اقتربات الدراسة:

وتدعيم الدراسة  تحميل ذلك قصدراسة عمى مجموعة من اإلقترابات و ىذه الد اعتمدت  
 محل البحث وتتمثل فيما يمي:

 االقتراب القانوني: -

األبنية عمى الجوانب العالقات و و  ،والمواقف ب في دراسة األحداثيركز ىذا االقترا  
والقواعد عمييا  الضوابط المتعارفالتزام تمك الظواىر بالمعايير و  ي عمى مدىأالقانونية 
       2.المدونة رغيالمدونة و 

بالسياسة السكنية المراسيم المتعمقة الل الرجوع إلى مختمف القوانين و تم توظيفو من خ  
 في الجزائر.

 

                                                           

 ،(2ط.،: المؤسسة الوطنية لمكتاب)الجزائر دليل الباحث في المنهجية و كتاب الرسائل الجامعية ،عمار بحوش -( 1
 .32ص.
عموم السياسة الجزائر: كمية ال ("واألدوات،اإلقترابات،المناهج،ميل السياسي"المفاهيمحالمنهجية في الت ،محمد شمبي -( 2

 .117. ص.)1997،والعالقات الدولية
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 االقتراب المؤسساتي: -

التفصيل الوصفي لممؤسسة من حيث اليدف من يعتمد ىذا االقتراب عمى الشرح و   
أبنيتيا كما ييتم ىذا االقتراب بالتطور التاريخي لبعض يياكل المؤسسة و لتكوينيا 

   1 .المؤسسات"

التسيير العقاري مؤسسة ديوان الترقية و  في بو من خالل الدراسة التي أجريناىا انّ ستعا  و   
 .والية تيزي وزول

 أدوات جمع البيانات: -

 وستعرض كالتالي:دوات جمع البيانات والمعمومات لقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى أ

 المالحظة: - 

ات التي تستعمل لجمع المعمومات والتمعن في كيفية برز التقنيأتعد المالحظة من   
والمشكالت واألحداث  رسموك الظواىفيميا فيي عممية مراقبة أو مشاىدة لحدوث الظاىرة و 

تجاىيا وعالقتيا بأسموب عممي منظم ومخطط ا  ومتابعة سيرىا و  ،ومكوناتيا المادية والبيئية
ىادف بقصد التفسير وتحديد العالقة بين المتغيرات والتنبؤ بسموك الظاىرة وتوجيييا لخدمة و 

  2حتياجاتو.إأغراض اإلنسان وتمبية 
ستخالص نتائج ىذه الدراسة.و    تم االعتماد عمييا من أجل مالحظة وا 
 
 
 
 

                                                           

 .122-119ص  ص.  سابق،مرجع  ،شمبي  -( 1
 .118(، ص. 2227) االسكندرية: الثقافة الجامعية،  مناهج البحث  العممي، عبد اهلل محمد الشريف -( 2
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 المقابمة: -
حددة حيث يطرح الباحث أسئمة م ،شخص معينىي عبارة عن حوار بين الباحث و   

تتميز المقابمة بكونيا تزودنا بمعمومات مفيدة عن الموضوع و  ،لمحصول عمى إجابات دقيقة
 1التحميل.محل الدراسة و 

لقد تم استخدام المقابمة في ىذه الدراسة بغرض الحصول عمى بعض المعمومات من   
فك اإلبيام جل إزالة الغموض و أتيزي وزو من  واليةل الترقية و التسيير العقاري ديوان طرف 

 .حول موضوع الدراسة

 :ستبيانإلا -
"وسيمة من وسائل جمع البيانات، وتعتمد أساسا عمى استمارة تتكون من مجموعة    

من األسئمة تسمم إلى األشخاص الذين تم اختيارىم لموضوع الدراسة ليقوموا بتسجيل إجاباتيم 
عادتو ثانية ويتم ذلك بدون مساعدة الباحث لألفراد سواء في فيم  عن األسئمة الواردة فيو، وا 

 2جيل اإلجابات عنيم".األسئمة أو تس
تم اإلعتماد عمى اإلستمارة في الجانب التطبيقي من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة و   

 حول الموضوع.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .39، ص.مرجع سابق، عمار بوحوش -( 1
 .123ص.  ،مرجع سابقعبد اهلل محمد الشريف،  -( 2
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     الدراسة: هيكمة

 : فصول ةجل معالجة ىذا الموضوع سيتم تقسيم الدراسة إلى ثالثأمن 

السمم السكنية و المفاىيمي لمسياسة دراسة اإلطار النظري و التناول  :الفصل األول -
 لماىية  األول مباحث إذ خصص المبحث ةاالجتماعي حيث احتوى ىذا الفصل عمى ثالث

تفرع ىذا المبحث إلى ثالث مطالب بحيث خصص مفيوم السياسة السكنية و السكن و 
 الثالثأما المطب أىميتو المطمب الثاني ذكر لتعريف السكن بذكر أنماطو و  األول المطمب

خصائص السياسة السكنية  أما المبحث الثاني تضمن ،تضمن تعريف السياسة السكنية
خصائص مطالب بحيث خصص المطمب األول  ةثالثخر إلى تفرع ىو اآلو  وأىدافيا  ياآليات

من خاللو  المطمب الثالث أبرزناو  آليات السياسة السكنية السياسة السكنية أما المطمب الثاني
بحيث ثالث مطالب  تفرع إلىلث تضمن ماىية السمم االجتماعي و المبحث الثاو  ،أىدافيا

أىم مقومات السمم تناول لتعريف السمم االجتماعي والمطمب الثاني األول  خصص المطمب
 . أىمية السمم اإلجتماعيبراز إل تطرقناالمطمب الثالث و  االجتماعي

الصيغ إطارىا المؤسساتي و الجزائر السياسة السكنية في  فتناولالفصل الثاني  أما - 
ور طخصص  لت مباحث إذ خصص المبحث األول ةحتوى ىذا الفصل عمى ثالثإ المعتمدة

 ةتفرع ىذا المبحث إلى ثالث ،التمويميطار المؤسساتي و اإلالسياسة السكنية في الجزائر و 
 مراحل تطور السياسة السكنية في الجزائر أمالمطالب بحيث خصص لممطمب األول 

 ،لمسياسة السكنية اإلطار التمويمي المطمب الثالثالثاني تضمن اإلطار المؤسساتي و  المطمب
 مطالبأربع أما المبحث الثاني تناول الصيغ السكنية المعتمدة في الجزائر إذ تفرع إلى 

المطمب ما المطمب الثاني السكن الريفي و بحيث خصص لممطمب األول السكن االجتماعي أ
المبحث الثالث و ، الرابع السكن الترقوي المدعم البيع باإليجار أما المطمبالثالث سكن 

تفرع ىذا المطمب وعالقتيا بالسمم االجتماعي و  معيقاتيا السياسة السكنية في الجزائرتضمن 
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المطمب ات السياسة السكنية في الجزائر و بحيث تناول المطمب األول معيقثالث مطالب إلى 
أما المطمب  في الجزائر عالقة السياسة السكنية بالسمم االجتماعي خاللوأبرزنا من الثاني 

 الثالث تناول معيقات تسيير المشاريع السكنية في الجزائر.

بحيث  وزو والية تيزيفي سكن اإلجتماعي مدراسة تطبيقية ل الفصل الثالثفي حين تناول  -
عن تفرع و  ،العقاري لوالية تيزي وزوسيير التديوان الترقية و لتقديم  خصص المبحث األول

التسيير العقاري لوالية طمب األول تعريف ديوان الترقية و مطمبين بحيث تناول الم ىذا المبحث
أما المبحث الثاني خصص  ،اني تضمن ىيكمو التنظيمي و مياموتيزي وزو أما المطمب الث

بحيث تضمن ثالث مطالب إلى تفرع بذاتو ن االجتماعي في والية تيزي وزو و لواقع السك
دوره في الحفاظ عمى السمم و في تيزي وزو  خصائص السكن االجتماعيول المطمب األ
 2010أما المطمب الثاني تناول اإلحتجاجات الشعبية في والية تيزي وزو من  اإلجتماعي

عالقة السكن اإلجتماعي بالسمم  إلبراز من خاللوقنا تطر  لثوالمطمب الثا 2217إلى 
 سكنال واقع تقييملممبحث الثالث لفي حين خصص  ،في والية تيزي وزواإلجتماعي 

من خاللو  تطرقناالمطمب األول  انمطمب ىذا المبحثعن تفرع والية تيزي وزو و ل ماعياإلجت
  عرض نتائج االستمارة.أما المطمب الثاني ستمارة  تحميل اإلإلى 



 خطة الدراسة:

 الفصل األول: اإلطار المفاىيمي لمسياسة السكنية و السمم االجتماعي.

 السياسة السكنية.مفيوم  المبحث األول: ماىية السكن و

 المطمب األول: تعريف السكن وذكر أنماطو.

 .ة السكنأىميالمطمب الثاني: 

 المطمب الثالث: تعريف السياسة السكنية.

 السياسة السكنية آلياتيا و أىدافيا.المبحث الثاني: خصائص 

 المطمب األول: خصائص السياسة السكنية. 

 المطمب الثاني: آليات السياسة السكنية.

 المطمب الثالث: أىداف السياسة السكنية.

 المبحث الثالث: ماىية السمم االجتماعي.

 جتماعي.المطمب األول: تعريف السمم اإل

 جتماعي. المطمب الثاني: مقومات السمم اإل

 المطمب الثالث: أىمية السمم اإلجتماعي.

 السياسة السكنية في الجزائر إطارىا المؤسساتي و الصيغ المعتمدة. الفصل الثاني:

طارور السياسة السكنية في الجزائر و المبحث األول: تط  التمويمي.المؤسساتي  و  ا 

 المطمب األول: مراحل تطور السياسة السكنية في الجزائر. 



 . لمسياسة السكنية ب الثاني: اإلطار المؤسساتيالمطم

 لمسياسة السكنية.  اإلطار التمويمي المطمب الثالث:

 المبحث الثاني: الصيغ السكنية المعتمدة في الجزائر.

 .LSالمطمب األول: السكن االجتماعي 

 المطمب الثاني: السكن الريفي.

 .ADLالمطمب الثالث: سكن بيع باإليجار

 .LPPالرابع: السكن الترقوي العموميالمطمب 

 و عالقتيا بالسمم االجتماعي. : معيقاتياالمبحث الثالث: السياسة السكنية في الجزائر

 المطمب األول: معيقات السياسية السكنية في الجزائر. 

 في الجزائر. لسياسة السكنية بالسمم االجتماعي: عالقة االثاني المطمب

 .تسيير المشاريع السكنية في الجزائرالمطمب الثالث: معيقات 

 والية تيزي وزو.في سكن اإلجتماعي مل الفصل الثالث: دراسة تطبيقية

 المبحث األول: تقديم ديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية تيزي وزو. 

 المطمب األول: تعريف ديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية تيزي وزو.

 يا التنظيمي و مياميا.المطمب الثاني: ىيكم

  .المبحث الثاني: واقع السكن االجتماعي في والية تيزي وزو



دوره في الحفاظ عمى السمم في تيزي وزو و  المطمب األول: خصائص السكن االجتماعي
  اإلجتماعي.

 .7102إلى  2010من  والية تيزي وزو في حتجاجات الشعبية اإلالمطمب الثاني: 

 السكن اإلجتماعي بالسمم اإلجتماعي  في والية تيزي وزو.عالقة : الثالث المطمب

 والية تيزي وزو. السكن اإلجتماعي في واقع المبحث الثالث: تقييم 

 تحميل اإلستمارة.المطمب األول : 

 .   نتائج اإلستمارة المطمب الثاني:

 الخاتمة.



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 الفصل األول                        
 

 اإلطار النظري لمسياسة السكنية و السمم االجتماعي
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 تمهيد:

كونو يوفر لمفرد راحة  ،ةالمجتمع عامو  األسرةو  لإلنسان األساسيةيعد السكن من الضروريات 
من ىذا المنطمق سعت الدولة الجزائرية  ،العيش الكريمو  جسدية ونفسية ويحقق لو االستقرار

السكن  أزمةجل التقميص من ذلك من أالمختمفة و  السكنية ة من البرامجتبني سمسم إلىجاىدة 
بالتالي لمحفاظ و  جتماعيةإلحتجاجات االعديد من الدول بيدف الحد من اإلالتي تعاني منيا 

 عمى السمم االجتماعي.

من خالل  السياسة السكنيةمفيوم كن و ماىية السّ  إلىىذا الفصل من خالل سوف نتطرق 
، أىدافياآلياتيا و  ،خصائص السياسة السكنيةالمبحث األّول في حين سنفرد المبحث الثاني ل

 ماىية السمم االجتماعي.لالمبحث الثالث لنخصص 
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 ماهية السكن و السياسة السكنية.: األولالمبحث 

العناية من طرف ىتمام و القطاعات الحساسة التي تستدعي اإلالسكن من  قطاع يعتبر
عمى غرار قطاع  األخرىد لجميع القطاعات لمسير الجيّ  أساسيةفيو يمثل ركيزة  ،الدولة

يعكس جتماعي و إلاقتصادي و لمتطور اإل مقياس فقطاع السكن أصبح ،التشغيلصناعة و ال
 .مستويات معيشة المجتمعات

 .أنماطه: تعريف السكن و األولالمطمب 

ذكر  إلىليذا سنتطرق في ىذا المطمب  ،فيتعار السكن بعدة  مصطمحلقد حظي 
 البعض منيا: 

 تعريف السكن:  -

جانب  إلىليقضي فيو جزءا معتبرا من يومو  اإلنسانىو ذلك المكان الذي يمجأ إليو 
 1األمن.و  ستقرارتوفر الراحة لمفرد واإل التجييزات التيالضروريات و  ائمتو بحيث يشمل عمىع

 لمسكن: اإلجرائيالتعريف  -

      حة منيا الراحاجياتو يمبي مجموعة من  ،مع عائمتو اإلنسانىو المقر الذي يعيش فيو 
إليو الفرد ليضمن  يمجأيعتبر عامال ضروريا لكل فرد فيو المأوى الذي و  ،لألفرادوالرفاىية 

تشكيميا و ميولو بإيجاد األشياء كميا القدرة عمى التعبير عن شخصيتو و  تتيح لوستقرار و اإل
 .خاص بأسموبداخل البيت ثم ترتيبيا 

 السكن: أنماط

 تتراوح بين:السكن و  أنماطتتنوع 

 

 

                                                           

 .56ص. ،(1995، دار نور ىادف )الجزائر: أزمة السكن في ضوء المجال الحضاري ،صادق مزىزد - 1)
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 السكن الفردي: .1

قد يكون ىذا المسكن خاص بيا غمب األحيان األسرة الصغيرة و أىو سكن تقطنو في 
 ستعمال الفردي.أو شرائو أو كرائو بيدف اإل ،نائوىي التي قامت ببليا و  اً أي ممك

يمكن تصنيف نوعين من و  ،المجاورة لو األخرىو: يعتبر سكنا مستقال تماما عن المساكن أ
 : ىذا النمط

 السكن الفردي القديم :  ( أ

  .ىو سكن مستقل يتخذ شكال تقميديا

 الحديث: يالفرد السكن ( ب

 ،توزيع الفرد ووضع النوافذ كيفيةدسي حديث سواء في طريقة تصميمو و يتخذ شكال ىن
 . طائمةأموااليتطمب ىذا النمط من السكن 

 السكن الجماعي: .2

يعتبر السكن و  ،عدة مساكن بحيث ليا مدخل مشتركىو عبارة عن بناية تحتوي عمى  
نصف جماعي بحيث و  مقارنة بالسكن الفردي قتصاديةإلالجماعي أقل من حيث التكمفة ا

 1يتألف من:

 خارجي. أوفيو درج داخمي  ،ىي عبارة عن مبنى ذو عدة طوابق العمارة: ( أ
مع وجود مرافق  أكثر أوة تتألف من غرفة واحد ىىي عبارة عن جزء من المبن الشقة:  ( ب

  2.اخاصة بي

                                                           

      ماجستيرالة ضمن متطمبات نيل شيادة ممذكرة مقد ،النمو الحضري و مشكمة السكن و اإلسكان ،سيام وناسي -( 1
 .127-125ص ص.  ،( 2009/2010كمية العموم اإلجتماعية،: باتنة ) جامعة حاج لخضر،

  .127ص.  مرجع سابق، ،وناسي -( 2
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 سكن نصف جماعي:  -3

     .البعض بواسطة الجدران أو السقف ببعضياىو عبارة عن خاليا سكنية متواصمة 
  .السكن الدائم:4

       سواء كان في منطقة حضارية  ثابتةبصفة  اإلنسانالمكان الذي يستقر فيو  كىو ذل
 ريفية. أو

  .السكن المؤقت:5  

      1في فترة زمنية معينة مع مراعاة الظروف االجتماعية. اإلنسانىو سكن يستقر فيو 
 الشرعي:  .السكن6

وفق القوانين المحددة منيا عقد  اإلداريةىو السكن الذي يحتوي عمى جميع التراخيص 
 رخصة التقسيمات. ،شيادة المطابقة ،كية رخصة البناءالمم

 :ىو نوعانو غير الشرعي  .السكن 7 

 سكن قابل لمتسوية:  ( أ

ىذا بتسييل و يمكن تسويتو و  ليس مخالف لقوانين التعميرو  ،سكن ليس لو رخصة بناء أي
 2إجراءات التسوية.

 

 

 
                                                           

 ،(2013 ،دار المسيرة لنشر و التوزيع )عمان: يتخطيط في العمران الريفي و الحضر ال ،عمي سالم الشواورة -( 1
 .55ص.
 .129ص.  ،مرجع سابق  ،وناسي -( 2
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 سكن غير قابل لمتسوية:  ( ب

مثال السكنات ليس لو تراخيص إدارية عمى سبيل الو ىو سكن مخالف لقوانين التعمير 
 .1رتفاعاتالمخالفة لقواعد اإل

 ة السكنأهميالمطمب الثاني:  

 ،عنيا ناءاإلسغارىا حاجة ضرورية ال يمكن لمسكن أىمية كبيرة في حياة األفراد بإعتب
 ،الجانب اإلقتصادي ،لجانب السياسيتتمثل ىذه األىمية في ثالث جوانب رئيسية تشمل او 

 الجانب اإلجتماعي.

 األهمية اإلقتصادية لمسكن: -

خاصة المجتمعات  ،مجتمعاتيعد مشكل السكن من أىم المشاكل التي تواجو ال
من مجموع  70إلى  60يمثل السكن نسبة تتراوح بين  فعمى الصعيد اإلقتصادي ،الحضرية

 %6النشاط الصناعي العمراني, كما يشمل اإلستثمار في إنجاز السكنات بنسبة تتراوح بين 
وع االستثمارات لفترة زمنية % من مجم 33إلى  25بين و  من الناتج الوطني الخام%8إلى
 2. ةمعين

الدولي حول مناقشتو لموضوع إنجاز  صندوق النقدإن الدراسات التى أجريت من طرف 
القطاع في تركيبتو أدركت العالقة الموجودة بين ىذا  3*اإلقتصاد الكمي السكنات في إطار

 القطاعات األخرى من جية أخرى.و  من جية وطنيلإلقتصاد ال

                                                           

 .130ص. ،مرجع سابق  ،وناسي -( 1
2 (-Jean Peythieu ; le financement de la construction de logement; (paris : édition,  
France,1991).p.1.  

مجموعة من النظريات التي تعالج النظام االقتصادي بصورة كمية،  ىو :macroeconomics االقتصاد الكمي * -( 3
وتحاول تفسير األسباب التي تؤدي إلى التغير في الناتج القومي من السمع والخدمات، والبحث في أسباب التغير في 

 .معدالت البطالة واالدخار والتضخم
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ممة ويعتبر ذلك خمق يد عايأن  وما بينيا من شأنيىذه القطاعات فىذا التكامل الذي تحدثو و 
 1ترقيتيا.مجاال لتطويرىا و 

بصفة  ذلك عن طريق خمق فرص عملو  ،لمتنمية اإلقتصادية اكما يعتبر السكن محرك
في تنمية  هساىم بدور وي إنتاجية العمللرفع  ادافع السكن أيضا يعتبر كما ،دورية

  2المواد البناء. المحمية في مختمف حاجياتالصناعات 

مدى تشغيل أكبر عدد من اليد يتوقف عمى عميو فإن إنجاز أكبر عدد من السكنات و 
المتقدمة الدول في إمتصاص البطالة سواء كان في الدول النامية أو ىم مما يساالعاممة 

بينما  %40المناطق الريفية في الجزائر أكثر من  يعمى سبيل المثال بمغت نسبة البطالة فو 
 يةسكننجد تنظيم برامج حيث  ، 3في المدن شيدت نسبة ضئيمة مقارنة مع المناطق الريفية

وسيمة لخمق يكون ر قدر ممكن من الموارد المحمية و خدم أكبستمكثفة من شأنيا أن ت
 .صناعة مواد البناءعمى غرار ة من شأنيا فتح مناصب شغل جديدة إستثمارات متنوع

من نشاطيا %50األشغال العمومية في الجزائر أكثر من و  بناءقطاع ال لقد خصص -
  4.في قطاع البناءكانت تشتغل من القوة العاممة  %32و  1976لمسكن سنة 

ية لمسكن في توفير مناصب الشغل األىمية اإلقتصاديمكن حصر  ال وأن إلى اإلشارة جدرتو 
متصاص اليد و  يستخدم كأداة ىامة لخدمة التنمية و األخرى  بل يجب األخذ بالجوانبالعاممة ا 
فتوفير السكن الريفي من  ،تحقيق التوازن الجيويلشاممة بالتحديد لخدمة الزراعة والصناعة و ا

األراضي ل الغتسحو المدن بحيث يمجأ الفالحون إليحد من اليجرة الريفية ن أنشأنو 

                                                           

 ،1984سبتمير ،2عدد. ،مجمة التموين و التنمية ،خبرة البمدان" ،" مقالة حول السياسة السكنية ،مرتا أنسويرت -( 1
 . 18ص.

2)- Peythieu, op.cit, p.3. 
 . 60ص. ،(1986،الجزائر )ديوان المطبوعات الجامعية: الهجرة الربفية في الجزائر ،عبد المطيف بن أشنيو -( 3
 .19ص. ،مرجع سابق ،أنسويرت -( 4
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تحسين عممية النزوح الريفي و من الحد يساىم في تحقيق تنمية إقتصادية و بيذا الزراعية و 
 فرص عمل. توفيرو مستوى المعيشي ال

 جتماعية: إل( األهمية ا2

دي بيم إلى منو يؤ  نيمافحرم ،ن أىم الضروريات في حياة األفراديعتبر السكن م
و مجتمعيم يجعميم يسمكون سموكيات غير مالئمة لحياتيم أجتماعي و اإلو  اإلحباط النفسي

عدم حصوليم عمى سكن  أن إضافة إلى ،1م اإلنسانيةال القيّ ال الفضيمة و  اقد ال ترضاىو 
 ىذا بذاتو يؤدي بيم في الوقوع في اإلنحرافاتو يسمكون سموكيات منحرفة يجعميم ىذا الئق 

ا نجد أن مشكل السكن يعد من أىم المشاكل التي يواجييا نمن ىاإلجتماعية و  اآلفاتو 
كما يعتبر أيضا من العوامل التي  ،استغناء عنييمكن اإل المجتمع بكونو حاجة أساسية ال

 2.الصحة.. ،التعميم ،اإلنتاج ،إلى تطوير المجتمع بتوفير العمل تؤدي

ستقرار المجتمع ألنو الاألساسية لبناء و لخطوة األولى و سكن ىو اعميو الو  يمكن تصور  ا 
ة عمى اإلحترام عالقة مبنيّ  ن ىناكيكذا ما لم إ، م باألمن و اإلستقرار اإلجتماعيمجتمع ينع

ة في مجال توزيع ماعية حقيقيّ المتبادل بين أفراد المجتمع إضافة إلى وجود عدالة إجت
 .ت بالخصوص إلرضاء أفراد المجتمعانالسك

 ( األهمية السياسية: 3

المتمثمة في األحزاب  لجزائرمدولة ال ظيور بوادر الديمقراطية في الحياة السياسة إن 
يأتي ىذا سعيا لمبقاء في السمطة و  ،التنموية في برامجيا السياسية التي تبنت مشكل السكن
, فمشكل السكن قد أصبح في عداد المشاكل التي تعاني في إطار كسب أصوات الناخبين

 حقيقة واحدةأدركوا  نحتى أن الكثير من المسؤولي ،حمياالتي يصعب و الدولة الجزائرية منيا 
                                                           

1 )- Peythieu, op.cit, p.5. 
2 )- M.C BENARBIA, M.ATMANI autres, La question du logement a Alger,  (OPU : 
Algérie, 1976), p.13. 
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بحيث أصبح ىذا  ،1"السكن بخير فإن كل القطاعات كذلكىي" حينما يكون قطاع البناء و 
 .إلجتماعيااألخير عامال لمتطور اإلقتصادي و 

اإلىتمام الدولي  ة المتدىورة حاليا أخذت نصيبا منوضاع السكنياأل إلى أنّ تجدر اإلشارة و  -
نقص  ،التضخم، انب المشاكل اإلقتصادية كالبطالةأن مشكل السكن يقف إلى ج بحيث

 الغذاء...،الصحةمعيشة األفراد من  شروط نقص و الموارد 

 

 المطمب الثالث: تعريف السياسة السكنية.

االجتماعية السكنية الوسيمة االجتماعية لمتنسيق بين المطالب السياسية و  السياسةتعتبر 
السمم  حفظو  ة المشاعر والتضامن االجتماعييكما تسعى لتنم ،عاتالجمالمختمف الفئات و 

 أىدافتستجيب لعدة ة السكنية مختمف جوانب الحياة و سياسبحيث تشمل ال ،االستقرارو 
زائرية من االستفادة من ج ةأسر ين كل مكتخذت الدولة عدة برامج سكنية لتإليذا  ،تنموية

حاجياتيا وحفاظ عمييا  إلىجل االستجابة أذلك من ريفي و  أوالسكن سواء كان حضري 
 .األمنيق مناخ مالئم يسوده االستقرار و تحقو 

 ."سكن" ،مصطمح السياسة السكنية مركب من كممتين "سياسة" إن

 

 

 

 

                                                           

ديوان المطبوعات الجزائر: ) ،اإلقتصاد المالي و المصرفي السياسات الحديثة في تمويل السكن ،عبد القادر بمطاس -( 1
 .19ص. ،(2001ماي ،الجامعية
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 : تعريف السياسة (1

 لغة: 

الذي يعني  "polisمصطمح يوناني " إلىشتقاقيا إ" في  politiqueترجع كممة السياسة "
 1.شؤون الدولة بإدارةفالسياسة تتعمق  ،الدولة

 اصطالحا: 

 جتماعيةإ" فالسياسة ىي صراع متواصل بين فئة اإلنسانية"ىي فن حكم المجتمعات 
ستقرار تحرص بذلك عمى توفير اإللمجتمع و التحكم في مصير او  ،تسعى لفرض نفوذىا

  2.ذلك بواسطة القانونلممواطنين و  العدالةالمساواة و و 

 تعريف السياسة السكنية :   

الوسائل المتبناة من طرف السمطات العمومية بيدف مسايرة مجموعة المقاييس و ىي 
قتصادية اإلالبحوث التقنية و  ،التنظيمية تجمع المقاييسالعرض السكني مع الطمب بحيث 

 3الميكانيزمات المالية لتوجيو بناء مساكن.و 

 

                                                           

 ،7ج،صادر لمطباعة و النشر دار )بيروت: ،إبن منظور ،محمد بن مكرم، أبو الفضل جمال الدين ،لسان العرب -( 1
 .301ص. ،(2000

 . 8ص. ،(1981 ،دمشق لمطباعة و النشر و التوزيع دار )دمشق: ،مدخل إلى عمم السياسة ،موريس دوفريجيو -( 2
مذكرة مقدمة ضمن  ،عمى المجال و عمى اإلنتاج السكني السكن التطوري في مدينة خنشمة اإلنعكاس ،لمياء فالق  -( 3

 ،(2006،انيةكمية عموم األرض و الجغرافيا و التييئة العمر  متطمبات نيل شيادة الماجستير )جامعة منتوري قسنطينة:
 .18ص.
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بوضع الوسائل لقرارات المتخذة من طرف الدولة وذلك :ىي عبارة عن مجموعة من اأو
الطمب العام بين العرض و  عتبار التوازنبعين اإل تأخذو  ،لمتدخل في السوق السكني اآللياتو 

 1.الكميةحترام معايير السعر و إفي ظل 

 التعريف اإلجرائي لمسياسة السكنية: -

السياسة السكنية تتمثل في مختمف الصيغ السكنية التي تتخذىا الدولة لتحسين 
 .األمنلضمان االستقرار و  معيشة المواطنظروف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

1 -(  BENARBIA et autres, op.cit, p.9. 
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  و أهدافها آلياتهاالمبحث الثاني : خصائص السياسة السكنية 

كما  ،زىا عن السياسات األخرىلمسياسة السكنية مجموعة من الخصائص التي تميّ 
بالتالي إرضاء الشعب في رة و طذلك لبموغ أىدافيا المسآلليات و أنيا تعتمد عمى العديد من ا

 السكن.المجال 

 : خصائص السياسة السكنية: المطمب األول

 لمسياسة السكنية عدة خصائص نذكر منيا:

تطور الدولة بحيث أنيا تواكب إلزدىار و  ،ستراتيجياا  ي السياسة السكنية طابعا ىاما و تكتس  -
 جتماعي.قتصادي و حتى اإلا التطور سواء كان عمى الصعيد اإلىذ
مبدأ حق االجتماعية بحيث تترجم في الواقع  الفروقاتتسعى السياسة السكنية لمحاربة   -

فراد من ات في مستويات دخل األختالفإلا ذلك عن طريق تصحيحول عمى السكن و الحص
 أجل تحقيق العدالة االجتماعية.

نقص الموارد االقتصادية من تحارب السياسة السكنية مشكل الندرة االقتصادية نتيجة ل  -
باإلضافة إلى محاربتيا لظاىرة سوء إستغالل  ،أخرى زيادة الحاجات من جيةجية و 

 سوء إستغالل الموارد المالية.طرق إستعماليا و موارد البناء و األراضي و 
د عن الحد من سوء توزيع السكنات عمى مستوى قطر البال إلىالسياسة السكنية كما تسعى  -

المدن و  ،يةق الصناعيتمركزون في المناطألن معظم السكان  ،طريق تشجيع السكنات الريفية
 1الكبر مما يسبب ظاىرة النزوح الريفي.

 

 

                                                           

1 )- BENARBIA et autres, op.cit, p.9. 
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 السياسة السكنية. آلياتالمطمب الثاني: 

غير  ،الوسائل لمتدخل في السوق السكنيو  اآللياتتعتمد السياسة السكنية عمى العديد من 
أخرى حسب طبيعة النظام المتبع فيمكن التمييز بين ثالث  إلىأن الوسائل تختمف من دولة 

 ىي:لمتحكم في السياسة السكنية و  آليات

 م التنفيذية المتعمقة بالسكن:يالقوانين و المراس ( أ

المراسيم التنفيذية جميع القواعد المتعمقة بالسكن سواء من بحيث تحدد ىذه القوانين و 
تعتبر بذلك أداة  ،الحيازة إلخ... ،تنظيم سوق السكن ،التمويل ،التوزيع ،ناحية الممكيةال

و اإلجتماعية قتصادية حسبان الوضعية اإلالتوجيو ىامة لمسياسة السكنية مع األخذ في 
لبموغ اليدف المنشود كذا مدى توفير اإلمكانيات المتاحة إلنجاز السكنات لمبالد المعني و 

 ىو القضاء عمى أزمة السكن.و 

 خمق مؤسسات متخصصة ذات طابع إجتماعي:  ( ب

بحيث أنيا تشجع خمق ىذا  ،ميا الدولة لرسم سياستيا السكنيةأخرى تستعم آليةفيي 
الوكاالت  ،اريةالدواوين العق ،مؤسسات البناء المثالالنوع من المؤسسات عمى سبيل 

بيعيا و  ،اتوزيعيو  اتكننجاز السإالمتعمقة ب اإلجراءاتالتي تتكمف بجميع و  ،السكنية إلخ..
تنظيم السوق السكنية من عمى الدولة من جية و  العبءجل تخفيف أذلك من و  ،تمويمياو 

 1.جية أخرى

 

 

 

                                                           

1 )- PAUL Lacaze, les politiques de logement, (Paris : édition Flammarion ,1997), p.28. 
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 رف الدولة:ج( الضرائب و اإلعانات المفروضة من ط

 الضرائب:  -

السياسة السكنية فعن طريق تخفض نسبة الضرائب  آلياتمن  آليةالضرائب  تعتبر        
من تخفيض تكمفة إنجاز ىذه األخيرة و عمى العقارات أو كل ما يتعمق بإنجاز المساكن يتم 

 م يزيد عرض المساكن السكنية.ت

 اإلعانات المقدمة من طرف الدولة: -

إحدى  كناتستعد اإلعانات المالية التي تقدميا الدولة من أجل الحيازة عمى ال        
تأخذ ىذه بما يتماشى مع متطمبات األفراد و ذلك و  تدخل في السوق السكنيةمالطرق ل

 اإلعانات شكمين:

 إعانات مالية مباشرة:  -

ساس نسبة من مبمغ أيتم تقديرىا عمى  ،يازة عمى سكنحعانة تمنحيا لغرض الإ ىيو       
الجزائر نجد ىيئة تابعة لمدولة تقديم لمفرد المعني بعممية الشراء ففي و  ،شراء المسكن

" CNLتخصصة في منح ىذا النوع من اإلعانات تتمثل في الصندوق الوطني لمسكن  "م
 محددة. ذلك وفق شروط الية لمفرد بغرض شراء سكن معين و الذي يقدم إعانات م

 إعانات مالية غير مباشرة:  -

عن إعانة أو مساعدة موجية لألفراد ذوي الدخل الضعيف من أجل الرفع من  عبارة      
 1قدرتيم الشرائية.

 

                                                           

1 ) – lacaze, op.cit, p. 28. 
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 المطمب الثالث: أهداف السياسة السكنية :

ذلك من أجل إرضاء طمبات طرة, و تسعى السياسة السكنية لبموغ أىدافيا المس        
يث تتضافر كل إمكانيات بح ،حاربة ىاجس أزمة السكن في البالدمو حاجات المواطنين و 

 المتمثمة في:ة لموصول إلى األىداف المرغوبة و الماديالبشرية و 

   les objectifs tutélairesاألساسية لمسياسة السكنية : األهداف ( أ
توفير مسكن الئق لكل فرد أو عائمة في المجتمع و العمل عمى القضاء عمى أزمة  -

 السكن.
تأخذ الدولة في حسبانيا تكمفة القدرة الشرائية لممواطن لحيازتو عمى السكن ليذا البد  -

 من إيجاد العديد من الصيغ السكنية وفق القدرة الشرائية لممواطنين.
البشرية المساىمة في إنجاز إلى توفير كل إمكانيات المادية و تيدف السياسة السكنية  -

 السكنات.
    les objectifs économiquesاسة السكنية:األهداف اإلقتصادية لمسي  ( ب
في ىذا اإلرتباط متمثل وثيقا بالنشاطات اإلقتصادية و  يرتبط قطاع السكن إرتباطا -

 كذا شراء التجييزات المتعمقة بالسكن.تمويل نشاطات البناء و 
السياسة السكنية في خمق مناصب شغل سواء في مجال البناء أو مجال  تساىم -

 صناعة مواد البناء.
نعاشو ينجر عنو تطوير كل قطاعات األخرى مما العمل عمى تطوير قطاع السكن و  - ا 

 1كذا اإلرتفاع في الدخل القومي.ساىم في زيادة النمو اإلقتصادي و ي

 

 

                                                           

1)-  lacaze ,op.cit, p. 29. 
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  les objectifs sociauxج( األهداف اإلجتماعية لمسياسة السكنية: 

أخذ مستواه المعيشي بعين اإلعتبار فتسعى الدولة الجانب اإلجتماعي لممواطن و  مراعاة -
تقديميا بمبالغ رمزية لمطبقات الفقير ذات الدخل لتمويل مشاريع السكن اإلجتماعي و 

 المنخفض.
 1المجتمع.تحقيق الرفاىية لجميع أفراد مى الحد من الفوارق اإلجتماعية و العمل ع -

 د( األهداف البيئية لمسياسة السكنية: 

مواد  البناء أىمية كبرى بحيث سعت إلى إستخدامالسياسة السكنية قضية العمارة و  أعطت -
مصطمح العمارة  تداولا فكثيرا م ،مع البيئة المحيطة تياممالئالبناء بأقل تكمفة ممكنة و 

بيعي وتحقق المحافظة عمى جماليا الطو أي العمارة التي تحترم موارد األرض  ،الخضراء
ر مواد بناء من ياجات المواطنين. فعميو يجب إختياتمبية إحتبالرضا و الشعور الصحة و 

ذلك سببا في تموث بنسان فال تكون مصادر غير مموثة لمبيئة أو التي تضر بصحة اإل
 البيئة.

جمال الشكل التي توفر صميم بنايات تمتاز بجودة عالية و تعمل السياسة السكنية عمى ت -
 السالمة البيئية.إلنسان و لالراحة 

تاريخ بإعتبارىا فمسفة تعبر عن ثقافة و تركز السياسة السكنية عمى عممية تصميم البنايات  -
ء مع مراعاة اإلستفادة من الطبيعة المحيطة في البناواألرض واإلحتياجات المادية و  المنطقة

 2المناخية.الطبيعة الجغرافية و 

  

 

                                                           

1 )- lacaze, op.cit, p.29. 
 .85ص. ،(1993 ،دار النيضة :بيروت) ،أحياء الصفيح ،عبد القادر القصير -( 2
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 المبحث الثالث: ماهية السمم االجتماعي

 األمن داخل المجتمع ففي رحابو يمكن تحقيق التنميةبفضل السمم يسود الوئام و 
 الوطن عامة.لمصالح المشتركة تتضافر الجيود والقدرات في خدمة المجتمع و التقدم نحو او 

 لمطمب األول: تعريف السمم اإلجتماعيا

 قبل التطرق لتعريف السمم البد من التعرف عمى معنى السمم .

 السمم لغة:

 1. الصمحوالتسميم والسالمة و  العافية،السمم معناه األمان و 

رار اإلستقىي حالة من األمن و اب العداوة و الطرفين في غيالسمم حالة توافق تتحقق بين و 
 2تحقق اإلزدىار لمبالد.تسود في المجتمعات البشرية و 

أصل كممة السمم من الفعل الماضي الثالثي: َسَمَم من معانيو: الطاعة والخضوع هلل تعالى أو 
 3الحاكم ىو ترك الحرب والمنازعة.

يا الذين آمنوا أدخموا في السمم لقولو تعالى: )) يا أيّ والسمم مرادف لمصمح و يعني المسالمة 
 4كافة((. 

                                                           

أطروحة دكتورة  سرة المسممةدعائم السالم اإلجتماعي في األ ،آخرونعبد المؤمن عمر و  ،عبد الحي القاسم -( 1
 .236ص.  ،( 2016-2015 ،مية األداب و الدراسات اإلسالمية)جامعة اإلمام الميدي "السودان": ك

 (،2011،لمحوار الوطني الرياض: مركز الممك عبد العزيز )الحوار و بناء السمم اإلجتماعي ،خالد بن محمد البدوي -( 2
 .11ص.

 .12ص.(، 2007) بيروت: لبنان،مفهوم السمم في الفكر اإلسالمي زياني،محمد نوزي البا  -(3

 (.208اآلية ) سورة البقرة، -( 4
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وغنى عن القول أن اإلسالم جاء دعوة لمسمم عمى مستوى العالم كمو، وقد تكرر الحديث في 
القرآن الكريم أكثر من خمسين مرة، ألن السمم يعتبر المبدأ األساسي في العالقات بين 

   1البشر.

 السمم إصطالحا:

ىناك ثالثة إستخدامات ذات صيمة بمفيوم و  األمان،ىو كل ما يحقق األمن و السمم 
 السمم:

ىو مساعدة أطراف النزاع لموصول إلى إتفاق  : peace makingصنع السمم  .1
 تفاوضي.

 ىو منع أطراف النزاع من اإلقتتال فيما بينيم. :peace keepingحفظ السمم  .2
: ىو تييئة الظروف اإلجتماعية ليتمكن المجتمع من  peace buildingبناء السمم .3

  2العيش في سالم.

 كالتالي: ورد السمم في المعجم الوسيطو 

الواحد وغيره...سالمو  صف لممصدرىو خالف لمحرب المسالم و والصمح و  ..اإلسالم. السمم:
 3: أي صالحو.وسالما

تالخوف في ىو غياب مظاىر العنف والقير و  :يالسمم اإلجتماع توفير و  4المجتمعا
 5تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.اإلستقرار واألمن و 

                                                           

 .31ص. (،2002)بيروت: دار الساقي، اإلجتماعي مقوماته و حمايتهالسمم  حسين بن موسى الصفار، -( 1
 .236ص. ،مرجع سابق ،آخرونعمر و  ،القاسم -( 2
 .12، ص.)2007بيروت: لبنان, ( مفهوم السمم في الفكر اإلسالمينوزي البازياني, محمد.  -(3

 .237ص. ،مرجع سابق القاسم، عمر و آخرون،-( 4
 .11ص. ،مرجع سابق بن محمد، البادوي، -( 5
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أن حرية و كما يعتبر السمم اإلجتماعي مرادفا لمسمم األىمي الذي يعني أن يعيش اإلنسان في 
حقوقو بسيولة دون ت عيشو و احصولو عمى متطمبو  يمارس عممو بكل حرية ومسؤولية،
 1األىمي.أمنو الشخصي و  مالو أو خشية من اإلعتداء عمى حقوقو أو

لحة بين جميع القوى اإلجتماعية المصام اإلجتماعي ىو حالة من الوئام و عميو فالسمو 
اإلجتماعي ويسعى إلى توفير  الصراعماعي نقيض لمعنف و السمم اإلجتالمكونات السياسية و و 
حياة كريمة  ذلك من أجل تحقيقتعميم.." و  ية اإلحتياجات البشرية من " غذاء، صحة،تمبو 

 2لألفراد.

 تعريف إجرائي لمسمم اإلجتماعي:

رائحو شيسود في المجتمع بمختمف فئاتو و  اإلستقرار الذييمكن تعريفو بأنو اليدوء و 
لة التوافق بين أفراد المجتمع باإلضافة إلى وجود عدامما يولد حالة من الوئام واإلنسجام و 

مع دون وجود تمييز بين بين فئات المجت تحقيق المساواةإجتماعية تحافظ عمى التوازن و 
 شعور المواطن بأمنو اإلجتماعي.الطبقات و 

حيث يتجو أفراد ب التقدم،اإلجتماعي يمكن تحقيق التنمية و  بالتالي في رحاب السممو 
 التركيز عمى المصالح المشتركة فيما بينيم.المجتمع لمبناء واإلنتاج و 

 

 اإلجتماعي.المطمب الثاني: مقومات السمم 

السمم اإلجتماعي في حين يرى أن بعضيا ينعم باإلستقرار و  عن في حال الشعوبإن المتم
ىذا ما يبعث عمى و  السمم اإلجتماعي،فقدان شعوب أخرى تعاني من اإلظطرابات و ىناك 

                                                           

كز المجتمع المدني و الديمقراطية، )دمشق: مر  عوامل السمم األهمي و النزاع في سوريا ناريمان عامر و آخرون، -( 1
 .7ص. (،2013

 .237ص. ، مرجع سابق،عمر و آخرون، القاسم -( 2
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مرغوبة تنشدىا عي حالة السيما أن السمم اإلجتما عدمو،أو حول أسباب اإلستقرار  التساؤل
عميو فإن السمم اإلجتماعي يبنى و أن يشكك في أىميتو. و ال أحد يمكنالمجتمعات و مختمف 

 عمى مجموعة من المقومات أىميا:

 وجود سمطة و نظام:  (1

النظام الديمقراطي يتحمل إدارة بشري ال يستغني عن سمطة حاكمة و  كل مجتمع
ال لكان البديشؤون المجتمع بحيث ت ل ىو الفوضى عمل القوى المختمفة تحت سمطتيا وا 

أصبحت مصدر نيب ت و تصارع القوى, فكثير من الشعوب التي إفتقدت سمطة الدولة عانو 
الحكم. فال يمكن الحديث عن األحزاب المتصارعة حول السمطة و  لمطامع األخرين بسبب

من ضمن أىم  الضبط اإلجتماعي*كما يعد  1السمم اإلجتماعي في حال غياب الدولة 
 كما عالقتيم اإلجتماعية فيما بينيم،مم اإلجتماعي عمى صعيد األفراد و الوسائل لتحقيق الس

من خالل تنظيم عالقات األفراد  من أىم الوسائل لتحقيق األمن ط السياسيالضب يعد أيضا
 2المؤسسات السياسية.و 

 سيادة القانون: (2

د أىم العوامل يعتبر حكم القانون من أىم مقومات السمم اإلجتماعي إذ يمثل أح
الجماعات, فالقانون يسّوى بين األفراد عدالة في العالقات بين األفراد و اللتحقيق المساواة و 

فبوجود  ماعية الجنس، المون، العرق، الدين..،المجتمع بغض النظر عن مكانتيم اإلجت
مؤسسات العدالة يطبق القانون عمى كافة األفراد بصرف النظر عن موقعيم اإلجتماعي أو 

                                                           

 .44-40ص ص.  ،مرجع سابق ،الصفار -( 1
 .97ص. (،2011ق: الييئة العامة السورية لمكتاب،)دمشاألمن دراسة حالة جامعة دمشق عمي أسعد بركان، -( 2
و الطرق التي  العمميات اإلجتماعية، و المؤسسات،: تعرفو معاجم عمم اإلجتماع عمى أنو يشمل كل الضبط اإلجتماعي*

 و تنظم سموكيم و السموك الجمعي لممجتمع عامًة. تُفسر عن إخضاع األفراد،
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بحيث يكون المجوء إلى مؤسسات العدالة ميسورًا مكفواًل  نفوذىم السياسي أو اإلقتصادي،
 لمجميع ال يتحمل فيو الفرد األعباء المالية التي تفوق إمكانيتو.

سمح ليا بتداول كما تمجأ ىذه المؤسسات إلى تطبيق القوانين في زمن محدود بحيث ي
 1مّدة التقاضي عمى نحو يضيع حقوق المواطن.ال يؤدي ذلك إلى إطالة األمر بكل جدية و 

 الحوكمة )الحكم الراشد(: (3

راشد ألن الكثير من لمحفاظ عمى السمم اإلجتماعي في أي مجتمع البد من توفير حكم 
كثرة السموكات حرية التعبير و غياب المشاركة و  اإلحتجاجات تحدث نتيجةاإلضطرابات و 

ختالس األموال...،بية من سرقة و السم  السمم اإلجتماعي يجب أن تكون ىناكلتحقيق و  ا 
ىذا األخير يشتمل عمى و  ,good governanceتطبيق لمديمقراطية أي وجود حكم راشد 

 مجموعة من المفاىيم األساسية أىميا:

 Acontability المسألة: ( أ

        ،Appraisalو تشمل المسألة جانبين ىما: التقييم  " تعني تقديم كشف حساب عن صرف ما،

ذلك من العمل ثم محاسبة القائمين عميو و بحيث يتم أوال تقييم  "،sanctionالثواب أو العقاب 
ىذا ِيدي إلى منظمات حقوق اإلنسان و  الل تفعيل دور المؤسسات السياسية، الصحافة،خ

 رفع من مستوى النزاىة.

  transparency الشفافية: ( ب

فالمسألة الجادة  تداول المعمومات في المجتمع،حرية ن العمنية في مناقشة الموضوعات و " تعبر ع
 2."نتتحقق بتوفير الحقائق أمام المواطني

                                                           

-2011فمسطين(،)جامعة القدس المفتوحة: ""السمم األهمي و التوزيع العادل لمدخلفي عنوان  إبراىيم خميل عميان، -( 1
 .13ص. ،2012

 .14ص. ،نفسهمرجع   عميان، -( 2
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 empowermentالتمكين: ج(   

مساعدتيم عمى تطوير الحياة التي يعيشونيا بتحويميم من متمقين تعني توسيع قدرات األفراد و  "
 .سمبيين إلى مشاركين فاعمين"

  participationالمشاركة : د(   

عدة صور منيا  التي تأخذعمى المشاركة في العمل العام و  تعني تشجيع األفراد
 اإلجتماعية.الثقافية و  المشاركة السياسية،

 corruptionمحاربة الفساد: ه( 

قد  ،ب شخصيةسسوء إستخدام الموقع الوظيفي من أجل تحقيق مكاالفساد يعني 
شراء الوالء يك البيروقراطية و يتحول الفساد إلى أداة لتسيير الحياة اليومية من أجل تحر 

الفقراء بب في إحداث فجوة بين األغنياء و ىذا ما يتسدمة المصالح الخاصة دون العامة و خو 
تماعي ولجوء بعض الفئات ما يؤدي بدوره إلى إرتفاع مستوى التوتر اإلجفي المجتمع و 

  1ينتج عنو غياب السمم.ريمة وىذا ما يؤثر سمبا عمى المجتمع و لمعنف والج

 حرية التعبير:  (4

تعد حرية التعبير من مستمزمات بناء السمم اإلجتماعي في أي مجتمع فال يتحقق 
أرائيم وىموميم ر عن بمساحات متساوية من التعبيتمتع المجتمعات  أن السمم بدون

خرى بيدف الوصول إلى رأي اإلستماع لألطراف األوحاتيم في مناخ يسوده اإلنفتاح و طمو 
تصوير أو و أالكتابة  بالقول أو سان الحق في التعبير عن رغباتو وأرائو إما لكل إنمشترك و 

 .ير في حدود القانونغيرىا من وسائل التعب

 

                                                           

 .14ص. ،سابقمرجع   عميان، -( 1
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 العدالة اإلجتماعية: (5
ال  ىذا األخير، كان السمم اإلجتماعي،تشكل العدالة اإلجتماعية ركنًا أساسيًا من أر 

في السياسة  المنفذةالدينية أو الطائفة أو  السياسية،يتحقق في مجتمع ما إذا كانت أقميتو 
عدالة اإلجتماعية عمى ال تقتصر ال, وغالبيتو مفتقرة و المجتمع المحمي محتكرةً واإلقتصاد و 
إنما تمتد  عمى نصيب عادل من الخدمات العامة،الحصول قاعدة الممكية و  توسيعالمشاركة و 

لتشمل المكانة اإلجتماعية التي تتحقق من خالل مؤشرات مثل التعميم فالعدالة اإلجتماعية 
 تقتضي أن يحصل كل شخص عمى فرص حياة متوازنة.

 وجود إعالم حر: (6

 إجتماعية، ،معالجة القضايا سواء كانت إقتصاديةاإلعالم إلى تنوير الرأي العام و يسعى 
 نوعين من اإلعالم:ىناك سياسية أو ثقافية و 

صد بو التعبير عن ىموم يقما يحتاج إليو السمم اإلجتماعي و ىو و  إعالم المواطنة: -
 العمل عمى حل مشاكمو.المواطن و 

مشاكمو المواطن و  ضد ثقافة المواطنة بتجاىل ىمومالذي يمعب دورا  إعالم الرعايا: -
 1صراعات داخل المجتمع.مما يؤدي بدوره إلى فتن و 

 ب الثالث: أهمية السمم اإلجتماعيالمطم

من األلكونو يسعى إلى ضمان اإلستقرار و  لمسمم اإلجتماعي دور جد فعال في المجتمع
 إبراز أىمية السمم اإلجتماعي، تطرق في ىذا المطمب إلىلذا سوف يتم ال بين أفراد المجتمع،

 التي نجمميا من خالل النقاط التالية:و 

 .المجتمع أفرادالوئام بين حقيق اإلنسجام و ى تيؤدي السمم اإلجتماعي إل -
 أو اإلجتماعية.اإلقتصادية  تقدما في جميع المجاالت السياسية،بفضمو تحّقق الدولة  -
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يش في مجتمع يسوده اإلستقرار   في رحاب السمم اإلجتماعي يتمكن األفراد من الع -
 فيو يساعد عمى تفعيل المؤاخاة بين الناس. الثبات،و 

 بإعتبار نقيض العنف. اإلجتماعي لحماية حقوق اإلنسان،م يسعى السم -
 الشعوب،لدول و حل النزاعات بين اجتماعي وسيمة إلنياء الخالفات و يعد السمم اإل -

 الخبرات المختمفة.إلى كونو وسيمة لتبادل المعارف و إضافة 
منة ال القادمة لمعيش في بيئة آكما يعتبر السمم اإلجتماعي ركيزة أساسية لحياة األجي -

جيل دون وجود أي يمكن تنمية أية دولة و  تحقق تنمية في مختمف القطاعات إذ الو 
 األمن.مناخ يسوده السمم و 

حيث يعد السمم اإلجتماعي عاماًل أساسيًا لمتنمية اإلقتصادية الشاممة في جميع 
 المجتمعات.

اليوية الذي يبرز الثقافي عي إلى توحيد النسيج اإلجتماعي و يسعى السمم اإلجتما -
يو الطاقات لموصول إلى حيث يكون من السيل توج يحدد مالمحيا،الوطنية و 
ل العميا لتعزيز الروح الوطنية ثالغايات التي تندرج في إطار القّيم و المُ األىداف و 

 1تكامل األدوار.عدل و المساواة و تكافؤا الفرص و تحقيق الو 
الواجبات بغض في الحقوق و رساء قواعد المساواة يساىم السمم اإلجتماعي في إ -

سد مبدأ التنوع العرق مع إبقاء عمى الخصوصيات الثقافية التي تجو النظر عن الدين 
حترام لحقوق اإلنسان.ار ىذا يتم الحفاظ عمى الحريات و في إطفي إطار الوحدة و   ا 
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 األول خالصة الفصل

كونو حاجة  أن ألىمية التي يكتسبيا فاإلضافةرا لحاجة أساسية لمفرد نظ يعد السكن
السياسي  فوق ذلك لتمس الجانب اإلقتصادي و إاّل أن أىميتو ت إجتماعية ال غنى عنيا،

أية دولة إىتماما لقطاع السكن من عدمو من خالل  الءإي أّنو يظير كرالجدير بالذّ و  لمبالد،
 األدوات،و  اآللياتذلك بإستخدام لمختمف اع و و ليذا القطأداة توجي ىاسياستيا السكنية بإعتبار 

اإلجتماعي في  ىو السممصول لميدف األسمى أاّل و الو اإلجتماعية و لتحقيق الحاجيات 
  ىو ما سندرسو بالنسبة لمجزائر من خالل الفصل الموالي.المجتمع. و 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الثاني
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 تمييد

ا أخر إختمف عن سابقو إتخذت السياسة السكنية في الجزائر في فترة الستينات بعدً 
خالل مرحمة تبني النظام اإلشتراكي حيث عرفت الجزائر عدة إصالحات مست معظم 

عدما كانت تعتمد الذي ظيرت فيو أنماط سكنية جديدة ب ،األخص قطاع السكنبو  القطاعات 
ومن جية  ،السكن الريفي ىذا من جيةفقط عمى نمطين وىما السكن الحضري المخطط و 
 ،بالنشاط السكني لتعطي طابعا أخر أخرى عممت عمى خمق ىيئات تمويل أخرى متعمقة

ىذه و  ،الخانقة التي عرفتيا الجزائر إختمف عن سابقو محاولة منيا كبح زمام األزمة السكنية
الحصول  مرتبطة بمستوى دخل الفرد البسيط حتى يتمكن من ،التحوالت في األنماط السكنية

 عائمتو.و السكن وحصولو عمى مأوى يأوي إليو ىو و ىأاّل و  ،ن حقوقوعمى حق م

المؤسساتي   إطار ر:طور السياسة السكنية في الجزائت سنتطرق من خالل ىذا الفصل إلى
ثم الصيغ السكنية المعتمدة في الجزائر وذلك من خالل  من خالل المبحث األّول  التمويميو 

المبحث الثاني، لنخصص المبحث الثالث لمسياسة السكنية في الجزائر معيقاتيا وعالقاتيا 
 بالسمم اإلجتماعي.
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 التمويميو  المؤسساتي اإلطارالسياسة السكنية في الجزائر و  ورتط المبحث األول:

لقد أولت الدولة الجزائرية إىتماما كبيرا لقطاع السكن حيث شيدت في فترة الستينيات  
  في الحياة الحضرية أيضااإلجتماعية لمسكان و إستفاقة ممحوظة نظرا لدوره في الحياة 

ا عمى ىذا سوف نتطرق إلى مختمف التطورات كذا مساىمتو في التنمية الوطنية بناءً و 
 . عبر مختمف مخططات التنمية الذي شيدىا ىذا القطاع

 المطمب األول: مراحل تطور السياسة السكنية في الجزائر

 السياسة السكنية عبر المخططات التنموية: .1

مجموعة من المخططات اإلنمائية بحيث تضمن كل  1967عرفت الجزائر منذ 
مة ذلك من أجل التخفيف من أز وصيات فيما يتعمق بمسألة السكن و مخطط العديد من الت

عمى ىذا سيتم التطرق في ىذا المطمب إلى عرض ىذه و  ،السكن التي تعاني منيا البالد
 المخططات المتمثمة في:

  ( 1969 - 1967المخطط الثالثي: )  ( أ

يعد أول مخطط بدأت بو الجزائر عيد التخطيط كنتيجة حتمية لموضع الذي خمقو 
بالتالي كان الخيار ىو تشييد البالد في إطار اإلشتراكية اإلستعمار بعد الحرب التحريرية و 

 فيذه الفترة تمخص لنا التوجو اإلقتصادي لمدولة الجزائرية إذ بعد إتباع اإلشتراكية كنظام 
بإعتبارىا المحرك األساسي لإلقتصاد الوطني  ،1إقتصادي تم تطوير قطاع الصناعات الثقيمة
ي الدفع بعجمة اإلقتصاد التأثير فو  يف الفعاليةعكس قطاع السكن الذي أعتبر قطاعا ضع

لقطاع النيوض بو عكس قطاع الصناعات الثقيمة ليذا لم تخصص الدولة ليذا االوطني و 
أما عمميات تسميم  ،مميار دج  0.24بمغت اإلستثمارات فيوو  دج 0.34إعتماد مالي قدر ب 

 حضري سنويا.ألف مسكن ريفي و  65 المساكن في تمك الحقبة فمم تتجاوز معدل
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 (1973-1970المخطط الرباعي األول: ) ( ب

اليائمة إاّل أنيا السكن فرغم المطالب المتزايدة و  في ىذا المخطط بدأت الدولة تيتم بقطاع  -
كذا محاولة جعل ية لإلستجابة لمحاجيات األولية و سعت إلى توفير كل اإلمكانيات الضرور 

 اإلقتصاد الوطني.القطاع أكثر فعالية في 
فالمخطط الرباعي األول شمل إتجاىين أساسيين تمثل األول في تنمية السكن الحضري   -
بحيث قدرت اإلستثمارات المخصصة ليذا الفرع في  ،ما الثاني في تنمية السكن الريفيأ

ون دينار جزائري لممسكن الحضري ممي 1200ة اإلجتماعية بقيمة تقدر ب ة التحتيّ قطاع البنيّ 
مسكن  45000ىو ما سمح ذلك بتحقيق ىدف بناء مميون دج لمسكن الريفي و  320و

 مسكن ريفي. 40000حضري 
ذلك من أجل التقميل من الضغوطات خطط ىدف لبناء المساكن الحضرية و ىذا الم  -

لإلحتياجات المترتبة عن التنمية الصناعية في المراكز اإلستجابة ة في بعض المدن و الموجود
 الكبرى.الصناعية 

ذلك لتدعيم المشاريع الصناعية لضمان نجاح إىتمام الدولة بإنجاز المساكن و  إنصب -
 اإلستثمارات في القطاع الصناعي.

فيي التي تتحمل جميع بالنسبة لطريقة إنجاز ىذه المساكن تقع عمى عاتق الدولة  -
 .1بالتالي ىي ممك لمدولة تؤجرىا أو تتصرف فييا مثمما تشاءالتكاليف و 

ا عن السكن الريفي فكان اليدف منو ىو تمبية حاجيات القطاع الزراعي باإلضافة إلى أم  -
 .نمحاربة لظاىرة النزوح الريفي نحو المد

ول إلنجاز ىذا النوع من السكن والذي يجب أن يرتبط بالزراعة سعى المخطط الرباعي األ  -
من جية أخرى تقوم و دة في إنجازه في شكل بناء ذاتي يخضع لمساىمة العائالت المستفيو 

لبناء في حدود الحجم تزويدىم  بمواد انة في الريف و بتقديم مساعدات لمعائالت الساك  الدولة
 .بينما يتحمل المستفيدون تكاليف اليد العاممة ،المالي محدد
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 ( 1977-1974المخطط الرباعي الثاني: ) ( ج

   األخطاءذلك من أجل تفادي و إىتماما كبيرا لتقنيات البناء أعطى ىذا المخطط   
ة مشكل تأخر كما سعت الدولة إلى معالج ،المسجمة خالل المخططين السابقين النقائصو 

المالية. من بين األىداف تماد عمى المزيد من اإلقتصادية و ذلك باإلعاإلنجازات السكنية و 
بناء و  ،ألف وحدة سكنية عمرانية حضري 100المحددة في ىذا المخطط ىي اإلنطالق في 

 40000سكن ريفي في إطار التجديد وبعث مدن جديدة و 20000و قرية فالحية 300
   % من اإلستثمارات 68كانت حصة السكن الحضري يمثل سكن من نوع البناء الذاتي و 

 الباقي موجو لمسكن الريفي.و 

األشغال قطاع البناء و  في ىذا المخطط كثيرا في إنشاء وظائف جديدة ساىمكما         
في سنة دج. مميار  8.55بمغت قيمة اإلستثمارات الفعمية و  %91.6العمومية قّدرت بنسبة 

 1 :أنّ البناء إحصائيات مفادىا قدمت وزارة السكن و  1977

 1000بمغت أما عدد المساكن لكل  أسرة 100لكل  مسكن  130.3 عدد المساكن بمغ     
أما توزيع  ، 8.33مسكن في حين بمغ معدل إشغال السكن  361أسرة فقد بمغت ب 

المساكن عمى حساب الحجم أي عدد الغرف التي يتكون منيا المسكن فقدرت نسبة السكنات 
إلى خمس أما السكن الذي يتكون من أربع    %83التي يتكون من حجرة إلى ثالث حجرات 

ىذا ما يوضحو و . %3سجمت المساكن التي تتكون من ستة و  %14حجرات فقدرت نسبتو 
 تي:الجدول اآل
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 1977:1توزيع المساكن حسب الحجم سنة  (:1رقم ) جدول -

 المساكن الريفية المساكن الحضرية المجموع عدد حجرات
 %84.3 %81.1 %83 حجرات 1-3
 %12.7 %15 %14 حجرات 4-5
 %3 %3 %3 حجرات 6

 .152ص. ،سابقمرجع  ،وناسي المصدر:      

 (1984-1980المخطط الخماسي األول: )د( 

ظيار نقائص لكمييما فيما يخص قطاع السكن, اسة لنتائج المخططين الرباعيين و بعد در  ا 
تم وضع مخطط جديد تمّثل في المخطط الخماسي األول, بحيث أولى ىذا المخطط أىمية 

من  %15مميار دينار أي ما يقارب  60خصص لو ميزانية قدرت ب بالغة لقطاع السكن إذ 
 في المخطط الرباعي الثاني. %7.5مجموع اإلستثمارات المتوقع إنجازىا مقارنة ب 

نعدام التناسب بين المشاريع األساسيةو ىذا المخطط سبب وجود أزمة السكن يرجع و      ا 
ى ىذا إقترح المخطط الخماسي األول عمقمة الموارد المتاحة و لمتوفرة و طاقات اإلنجاز او 

 مجموعة من اإلجراءات المتمثمة لمعالجة ذلك:

 ؛بناء الذاتي لتقويم السكن الريفيتنشيط التطور صناعة مواد البناء و   -
 ؛نون التنازل عن الممتمكات الدولةبيع المساكن في إطار قا  -
 2.ترقية البناء الفردي -
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اللو عدة أىداف متمثمة في بناء من خ كان ىذا المخطط جد طموحا, سّطرت الدولة
ألف  150ألف مسكن حضري  300ألف وحدة سكنية لمدة خمس سنوات منيا  450تسميم و 

 مسكن ريفي.

لقد بذلت الدولة جيودا معتبرة لتحقيق األىداف المرجوة من ىذا المخطط إال أّنيا  
جتماعية حالت دون ذلكسياسية و  ،واجيت صعوبات إقتصادية ىذه الفترة بقمة تميزت و  ،ا 

 يرجع ذلك إلى:اإلنتاج و 

 ؛التحكم في بعض تكنولوجيا البناء عدم القدرة عمى  -
 ؛ير الكافي في تسيير وحدات البناءالتحكم غ  -
  التموين غير المنظم لمواد البناء.  -

 (1989-1985المخطط الخماسي الثاني: )ه( 

التي تيدف إلى اإلقتراحات المخطط عمى مجموعة من التوصيات و يحتوي ىذا   
الحد من التوتر الذي تي تم الشروع فييا قصد تطويرىا و التركيز عمى مواصمة كل األعمال ال

 يعرفو ىذا القطاع.

لبرامج التي ىي في , العمل عمى إنياء ايا ىذا المخططيمن األىداف التي سعى إلو  
ألف  318بناء ينص عمى مج جديد ناووضع بر  ،ألف مسكن 365المقدرة ب طور اإلنجاز و 

 .ألف مسكن 674ما جعل البرنامج اإلجمالي لمبناء يقدر ب  وىمسكن و 

عمى  تبّين فترة الخماسي الثاني أىمية الجيد المبذول في قطاع السكن نظرا لتأثيره
حياة و  السعي وراء تحقيق الرفاىيةجيد و ضرورة تضاعف الو  ،التطور اإلقتصادي لمبالد

سياسيا نظرا لما خطط جاء في فترة صعبة إقتصاديا و إال أن ىذا الم 1،أفضل لممواطن
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من إنخفاض أسعار البترول في األسواق العالمية  1985عاشتو الدولة الجزائرية في فترة 
دوالر  29.1بعدما كانت  1986دوالر لمبرميل سنة  14.88حيث وصمت أسعارىا إلى 

 قتصاديةواإلاإلجتماعية  ر األوضاعتدىو و  ، 19881أحداث أكتوبرو  1985لمبرميل سنة
حيث إنصب  ،ىي العشرية السوداءلفترة أصعب فترة عرفتيا الدولة و كانت تمك المبالد و 

باب األمن سستتتنفيذ البرامج السكنية إلى غاية إل أجّ ىتمام أكثر عمى الجانب األمني و اإل
 اإلستقرار في البالد.و 

 (2009 -2005البرنامج الخماسي: )  ( و

دج أي ما يزيد مميار  1550ا فاق الدولة في ىذا البرنامج غالفا ماليا ضخمً خصصت 
دينار لتمويل برامج إنجاز  850ىذا الغالف موزع عمى حصتين منيا  ،مميار دوالر 18عن 

مميار دينار لمتييئة وتحسين المحيط العمراني  700و ،كن" مشروع المميون سالسكنات 
كما عممت الدولة عمى  "العمرانمنو قطاع السكن و ف مالي يستفيد يعتبر أضخم غالو 

إصدار قوانين جديدة من أجل تحسين اإلطار التشريعي الذي يسير المنظومة العمرانية 
غير المكتممة وغير بفعل البنايات ال ووضع حد لمفوضى التي شيدىا العمران في الجزائر

 2ليشة غير الاّلئقة.السكنات اوتنامي ظاىرة البيوت القصديرية و  ،المؤىمة لمسكن

 اسة السكنية في المواثيق الوطنيةالسي .2
 .1964ق الجزائريثاالسكن من خالل م ( أ

أن المساكن التي تنازل عمييا األوروبيون "المعمرون"  1964ورد في ميثاق الجزائر 
ألف  65ألف مسكن جديد في المدن و 75جاز أضحت غير كافية فأصبح األمر يتطمب إن

                                                                                                                                                                                     

 
 .231ص. ،مرجع سابق، يط و التييئة العمرانية الجزائروزارة التخط -(1

 . 155-154ص ص.  ،مرجع سابق ،وناسي -( 2
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لجميع األسس  قصيرمسكن في األرياف لكن من الصعب توفير مساكن مقبولة في أجل 
 ألن ذلك يتطمب حسد موارد وطنية كبيرة.

كما أكدت الدولة الجزائرية عمى ضرورة التحكم في التوزيع الحضري الذي يجب أن  
منظر  تشوه يكون منظما أي البد من توفير رقابة مختصة أما بالنسبة ألحياء القصديرية التي

     تعيش حياة قاسيةي تسكنيا فئات كثيرة من السكان و التالمدن في كل أقطار الوطن و 
ويحتاج ذلك إلى  فتقرر من خالل ىذا الميثاق القضاء عمييا تدريجيا ،أوضاع مزريةو 

 أموال طائمة.مجيودات كبيرة و 

 :1976السكن في الميثاق الوطني لسنة  ( ب

اليدف من ذلك فير مساكن الئقة ومريحة لمسكان و ق عمى ضرورة تو نص ىذا الميثا
عتبار ذلك من مؤشرات إنتصار الثورةالقضاء عمى األحياء القصديرية و  ىو زوال البؤس و   ا 

ذلك من في تمك الفترة بوجود أزمة سكن والتي من واجبيا معالجتيا و  بحيث إعترفت الدولة
فالزيادة في عدد السكان باإلضافة إلى  ،العمرانمجال السكن و خالل إتخاذ عدة تدابير في 

التغيرات اإلجتماعية التي عرفتيا الجزائر فرضت وضع برنامج واسع لمسكن يّمكن من حل 
في إيجاد حل لمشكل  رغبةً و  ،اإلقامة قرب أماكن العملاألزمة الصناعية فيستطيع العمال 

مؤسساتيا بالقيام الجزائرية و تعّيدت الدولة  ،ألمةالسكن بإعتبارىا مشكمة عويصة تيدد كيان ا
 بمجيودات كبيرة لمقضاء عمى ىذا المشكل.

  :1986السكن من خالل الميثاق الوطني ج(

عمى مشكل السكن الذي يعّد من أىم إنشغاالت  1986رّكز الميثاق الوطني لسنة 
بذولة من طرف الدولة كما أنو نص عمى ضرورة توحيد كل المجيودات الم ،1القيادة السياسة

ليذا فإن الدولة تقدم الجزائرية ومؤسساتيا لحل أزمة السكن والتي تمس تقريبا كل المواطنين و 

                                                           

 .156ص. سابق،مرجع  ،وناسي -( 1
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          عائمي سواء كان ذلك في إطار فرديمساعدتيا لكل مواطن يرغب في بناء مسكن 
 .1أو جماعي

كما أكد الميثاق عمى إنشاء مدن جديدة وسيمة مثمى إلستغالل المجال الجغرافي 
الجنوب كما ىو الحال بالنسبة إلنشاء ا خاصة في منطقة اليضاب العميا و عقالني إستغالال

التجييزات مع توفير كل العناصر الضرورية و  مراكز الحياة المالئمة في المناطق الريفية
كما نص ىذا الميثاق أيضا عمى ضرورة إعادة  ،لتوفير الحاجات اليومية لمعائالت ةيالمرفق

ستعماليا و وارد اإلعتبار لم  .األخذ بالحسبان الخصائص الجيويةالبناء التقميدية المحمية وا 

 لمسياسة السكنية. المطمب الثاني: اإلطار المؤسساتي

عمى مصالح المحافظة المنصوصة عمييا في مجال السكن و  من أجل إنجاز العمميات
  في :ميام الجيات المتدخمة في ىذا المشروع المتمثمة الدولة حددت إجراءات و 

 وزارة السكن و العمران و المدينة:. 1-

تتولى مديرية السكن ميمة تنفيذ السياسة المتعمقة بالسكن عمى المستوى المحمي حيث 
 تتولى:

متابعة حالة تقدميا و  ،الجماعات المحميةام الدولة و إقتراح برامج السكن المبادر بمي  -
 الييئات المعنية.باإلتصال مع السمطات المحمية و 

تنسيق النشاطات من قنية الخاصة باإلنجازات القطاع و المشاركة في مراقبة النوعية الت -
 أجل تطوير برامج الترقية العقارية.

 2الممارس من طرف الوكالء العقاريين. ،مراقبة النشاطات العقاريمتابعة و  -
                                                           

 .156ص. سابق،مرجع  ،وناسي -( 1
نقال عن موقع وزارة السكن والعمران و المدينة  ،"المصالح الالمركزية مديرية التعمير و اليندسة المعمارية و البناء -( 2
 .(10:00عمى الساعة  15/01/2017) ،http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=7 :في

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=7
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 بيا. ضمان متابعة اإلنجازات المتعمقةالسير عمى تنفيذ ومراقبة اإلعانات العمومية و  -
ج السكن التي بادرت بيا ضمان التحكم في األشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرام -

 الجماعات المحمية.الدولة و 
باإلتصال مع الجماعات المحمية  ضمان متابعة البطاقة المحمية في مجال توزيع السكن  -
 الييئات المعنية.و 
 تقييم إنجازات برامج السكنات.و ضمان متابعة   -
 السكن إلى أربع مصالح:تضم مديرية   -
 مصمحة السكن العمومي اإليجاري.  .1
 مصمحة السكن الريفي.  .2
عانات الدولة.مصمحة الترقية العقارية و   .3  ا 
ذلك حسب أىمية و  كل مصمحة أربع مكاتب عمى األكثر تضم ،الوسائلمصمحة اإلدارة و   .4

 1.الميام الموكمة ليا
 البناء:مديرية التعمير و اليندسة المعمارية و  1.1-
البناء عمى و  فيذ السياسة المتعمقة بالتعمير واليندسة المعماريةتتولى ىذه المديرية ميمة تن  -

 وتتكمف في مجال التعمير بما يمي: ،المستوى المحمي
 بالتنسيق مع الييئات المعنية. ،متابعتيامراقبتيا و و  تضمن تنفيذ أدوات التييئة والتعمير  -
 المناطق ذات طابع الخاص.المحافظة عمى المواقع و   -
 السير عمى إحترام القواعد في مجال التعمير.  -
 تنظيم تدخالت إعادة تنشيط األنسجة الحضرية.  -
 البعيد.و  المتوسطقابل لمتعمير عمى المدى القريب و ضمان توفير العقار البرمجة و   -

                                                           

نقال عن موقع وزارة السكن والعمران و المدينة  ،"المصالح الالمركزية مديرية التعمير و اليندسة المعمارية و البناء  -(1
 .(10:00عمى الساعة  15/01/2017) ،http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=7 :في

 
 

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=7
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بداء أراء التقنية الضرورية إلعداد مختمف لتعمير و دراسة طمبات عقود ا  - المستندات ا 
 المتعمقة بيا.

 :أما في مجال اليندسة المعمارية فتتوّلى  -
 مقاييس البناء الممول بيا.التنظيمية و ق الوثائق التقنية و التأكد من تطبي  -
 تحديد مواقع المواد الطبيعية المستعممة في البناء.إحصاء قدرات إنتاج المحاجر و   -
البناء مديرية التعمير واليندسة المعمارية و  ال البناء: تضمالمبادرة بكل نشاط بتعمق في مج  -

 ( مصالح.04أربع)
 .التييئة الخضريةمصمحة التعمير و   -
 البناء.معمارية و لمصمحة اليندسة ا  -
 مصمحة متابعة الصفقات العمومية.  -
ذلك حسب أىمية عمى األكثر و تضم كل مصمحة أربعة مكاتب  ،الوسائلمصمحة اإلدارة و   -

 1.الميام الموكمة ليا
 مديرية التجييزات العمومية: 2 .1

ي تتكفل مديرية التجييزات العمومية بتنفيذ سياسة الدولة عمى المستوى المحمي ف  
 من حيث: ،مجال إنجاز التجييزات العمومية

 ضمان التحكم في األشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج التجييزات العمومية.  -
 التجييزات العمومية بالتوافق مع برامج السكنات.المشاركة في تحديد اإلحتياجات من   -

                                                           

نقال عن موقع وزارة السكن والعمران و المدينة  ،"المعمارية و البناءالمصالح الالمركزية مديرية التعمير و اليندسة  -( 1
 .(10:00عمى الساعة  15/01/2017) ،http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=7 :في

 
 

 
 

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=7
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 تقييم إنجاز برامج التجييزات العمومية.ضمان متابعة و   -
 المساىمة في تحديد إجراءات حماية اإلطار المبني.  -
 الدراسات.ظيمية المتعمقة بصفقات األشغال و المشاركة في تخضير الممفات التن  -
ستغالل الجمع و   -  اإلنجازات العمومية.سات و معطيات المتعمقة بالدراا 
 ضمان تسميم المشاريع المنجزة ألصحاب المشاريع.  -
 تضم مديرية التجييزات العمومية أربع مصالح:  -
 التقويم.مصمحة الدراسات و   -
 متابعة العمميات المنجزة.مصمحة التسيير و   -
ذلك حسب أىمية أربع مكاتب عمى األكثر و الوسائل تضم كل مصمحة مصمحة اإلدارة و   -

 1.الميام الموكمة ليا

 ديوان الترقية و التسيير العقاري: 3.1 

ية تعمل تحت وصاية وزارة التسيير العقاري بأنو مؤسسة عموميعرف ديوان الترقية و   
تخضع  ،المالي االستقاللتتمتع بالشخصية المعنوية و  ،1985العمران أنشئت سنة السكن و 

ذلك بترقية الخدمة العمومية في لمدولة و  االجتماعيةمكّمفة بتنفيذ السياسة  ،لمقانون التجاري
 . 2خص لمطبقات ذات الدخل المنخفضمجال السكن باأل

                                                           

 في : ،وزارة السكن و العمران و المدينةنقال عن موقع  ،التجييزات العمومية"" المصالح الالمركزية مديرية -( 1
http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=6 ,)  2/002/2012  00:00على الساعة(. 

 في: ،وزارة السكن و العمران و المدينةنقال عن موقع  ،"ديوان الترقية و التسيير العقاريميام " الييئات تحت الوصاية -( 2

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=78  ،(16/20/2017 10:00عمى الساعة.) 

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=6
http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=6
http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=78
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تغيير الطبيعة القانونية  1 147-91نصت المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم   
يا عمى " تغيير وعمم تنظيمياتحديد كيفيات وين الترقية والتسيير العقاري و األساسية لدوا

المندرجة في تاريخ سريان مفعول ىذا المرسوم و التسيير العقاري القائمة عند دواوين الترقية و 
 سسة عمومية وطنية ذات طابع صناعيالقائمة الممحة في طبيعتيا القانونية إلى مؤ 

 . 2تجاريو 

دواوين الترقية والتسيير العقاري" النص "تخضع ىذه المؤسسات التي تدعى في صمب   
 ألحكام ىذا المرسوم.التنظيمات المعمول بيا و و لمقوانين 

 ميام ديوان الترقية و التسيير العقاري:  -

 متنوعة نذكر منيا ما يمي:التسيير العقاري ميام عديدة و لديوان الترقية و   

عادة ديم خدمات من أجل ضمان الصيانة والمحافظة و تق  -  تجديد األمالك العقارية.التييئة و ا 
كذا ناتج التنازل عن المنتجات العقارية التي التكاليف اإليجارية و تحصيل اإليجار و   -

 يسيرونيا. 
التنسيق بين كل األعمال الموجية لضمان إستعمال أقصى المنتوجات التي التنظيم و   -

 يسيرونيا.
 تييئتيا لتحقيق أىدافيا.إقتناء األراضي الالزمة و   -

                                                           

المتضمن الطبيعة  ،1991ماي  12المؤرخ في  91/147قم "المرسوم التنفيذي ر  ،الجزائرية الشعبيةالجميورية  -( 1
 ،الجريدة الرسمية ،01يفيات تنظيميا وعمميا" المادةتحديد كوين الترقية والتسيير العقاري و القانونية لمقوانين األساسية لدوا

 . 1991ماي  29في  صادر ،25عدد ال
المتضمن الطبيعة  ،1991ماي  12المؤرخ في  91/147قم "المرسوم التنفيذي ر  ،الجزائرية الشعبيةالجميورية  -( 2

 ،الرسمية الجريدة ،2 المادة القانونية لمقوانين األساسية لدواوين الترقية و التسيير العقاري و تحديد كيفيات تنظيميا و عمميا"
  .1991ماي  29في  صادر ،25عدد ال
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داريا و   - د تم إنجازه من لتنازل عند الحاجة كما قاتكوين جمعيات تعاونية ومساعدتيا تقنيا وا 
ىذه المشاريع التي تقوم بيا مؤسسات ترقية السكن العائمي تخضع لممراقبة و  ،سكنات تعاونية

 التابعة لمجماعات المحمية.ية من قبل مصالح مختصة لمرقابة و التقن

 التسيير العقاري في ميدان التسيير العقاري بما يمي:ية و تكمف دواوين الترق  

 الحرفي أو التنازل عنيا.إيجاد المساكن والمحالت ذات اإلستعمال الميني والتجاري و   -
 ممحقاتيا قصد إبقائيا سكنات صالحة بإستمرار.الحفاظ عمى العمارات و   -
السكنية العقارية  تنظيم جميع العمميات التي تستيدف اإلستعمال األمثل لمجمل المجمعات  -

  1تنسيق ذلك. التي تسيرىا و 

 :AADDالوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره  4.1

 148-91بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1991لقد أنشئت ىذه الوكالة في سنة  
اإلستقاللية مومية تتمتع بالشخصية المعنوية و ىي مؤسسة عو  ،1991ماي  12المؤرخ في 

 العمران.تعمل تحت وصاية وزارة السكن و ية و المال

 تتكفل الوكالة عبر التراب الوطني بالميام اآلتية:  

 تطويرىا.ترويج السوق العقارية و   -
 القضاء عمى السكن غير المالئم.  -
صالحيا.تحديث األنسجة القديمة و   -  ا 
 تغيير البنية الحضارية.  -

                                                           

 في: ،و العمران و المدينةنقال عن موقع وزارة السكن ، "ميام ديوان الترقية و التسيير العقاري" الوصايةالييئات تحت (  1

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=78  ،(16/20/2017 10:00عمى الساعة.) 
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 إنشاء مدن جديدة.  -
 تعميميا قصد تطويرىا.خالل برامج عمميا و إعداد أساليب بناء مستحدثة من   -

عمميات تطويره أساسا في تأطير الالوكالة الوطنية لتحسين السكن و  يتمثل نشاط  
ثم ضي لدى األمالك الوطنية وتدرس وتجيز و حيازة األراو  ،العقارية الموجية لمسكن وترقيتيا

 إجتماعية و ترقوية. ،فرديةو  ،مج سكن جماعيةمن أجل إنجاز براإعادة بيعيا لممتعاممين 

 تقوم الوكالة باألعمال التي أوكمتيا ليا الوزارة مثل الممف المتعمق ،ذلك فضال عنو   -
نجاز برامج سكن و نامج الوطني إلمتصاص السكن اليش البر  بمشروع المدينة الجديدة وتنفيذ ا 

 صيغة البيع باإليجار.ة السكن المدعم و تندرج في صيغ
العمران بوضع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من طرف وزارة السكن و  كمفت  -

 1996.1سنة  LNCالمرصد الوطني لمسكن 
نشر المعمومات الدقيقة, لدعم عمميات إتخاذ القرارات الخاصة يتكفل بجمع ودراسة و  -
في متناول كل كما ييدف إلى وضع المعمومات المضبوطة بإستمرار ، سياسة السكنبال

 .المتعاممين

 :DFAالوكالة العقارية المحمية  5.1

الصادر في  04-86قم ىي مؤسسة عمومية أنشأت بمقتضى المرسوم التنفيذي ر 
الصادر في  90/405زادت من صالحيتيا إصدار المرسوم التنفيذيو  07/01/1986
      تسيير عقارات البمدية ذه الوكالة بالعمميات العقارية وتنظيم و تقوم ى 22/12/1990
تسوية الوضعية العقارية لألراضي التي تدخل في إطار التييئة كما تشرف عمى متابعة و 
نجاز التحصيصاو  تؤسس الوكالة مواردىا المالية من و  ،ت الترقوية واإلجتماعية العموميةا 

                                                           

      نقال عن موقع وزارة السكن و العمران  "،تحت الوصاية الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تعمل الييئات" -( 1
عمى ، http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=79، (20/02/2017في:  ،و المدينة
 (. 10:00الساعة 

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=79
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شاريع من طرف قد تم تفويضيا في رأسة المة أو الخبرات تقوم بيا, و الدول، إعانات البمدية
 1.اإلشراف عمى مشاريع إجتماعيةن والتجييزات العمومية لمتسيير و مديربة السك

 

  .لمسياسة السكنية اإلطار التمويميالمطمب الثالث: 

صد تخفيض تعتمد الدولة الجزائرية عمى مجموعة من الييئات الممولة لممشاريع السكنية ق
عمى ىذا سيتم التطرق في ىذا المطمب و  ،المواطنينجاىدة لتمبية طمبات السعي أعبائيا و 

 إلى عرض أىميا: 

 :LNAالصندوق الوطني لمسكن . 1

تجاري أنشئ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و ى
ير المتضمن إعادة ىيكمة الصندوق الوطني لمتوف 1991ماي 15المؤرخ في  91-144

نشاء الصندوق الوطني لمسكن.و و أيمولة أموالواإلحتياط و   ا 

ستقالل ماليوق الوطني لمسكن بشخصية معنوية و يتمتع الصند       يمارس الوصاية  ،ا 
 عميو الوزير المكمف بالمالية.

المؤرخ في  145-91حدّدت صالحيات ىذا الصندوق في المرسوم التنفيذي رقم        
 في : 1991ماي12

دارة األسيم و ل عمى تحديد سياسة تمويل العم - المساىمات التي تقدميا الدولة السكن وا 
 لفائدة السكان.

                                                           

مذكرة مقدمة ضمن  ،السكن التطوري في مدينة خنشمة اإلنعكاس عمى المجال و عمى اإلنتاج السكني ،لمياء فالق  -( 1
كمية عموم األرض و الجغرافيا و التييئة  متطمبات نيل شيادة الماجستير في التييئة العمرانية)جامعة منتوري قسنطينة:

 .93ص. ،(2006،التييئة العمرانيةقسم  العمرانية:
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ذلك من أجل النيوض بتمويل رد مالية غير مرتبطة بالميزانة و العمل عمى إيجاد موا -
 السكن.

المؤسسات المالية لبرامج بناء المتوسطة األجل عن طريق البنوك و القيام بتدبير التمويالت  -
 السكنات اإلجتماعية.

 تسيير سندات الخزينة عمى أساس التعاقد.روض لحساب الخزينة بكل أنواعيا و ق إصدار -
وأبحاث ترتبط بإنجاز السكنات وتقديم كل الكفاءات  خبراتالعمل عمى قيام بدراسات و  -

 .الماليةالتقنية و 
        1إعداد دراسات تيدف إلى تحسين الخدمات المقدمة في مجال السكنات اإلجتماعية. -

 عمى: 94/111الصندوق الوطني لمسكن حسب المرسوم التنفيذي رقم كما يسير 
لح السكن خصوصا المساعدات التي تقدميا الدولة لصاالسير عمى تسيير المساىمات و  -

عادة ىيكمتيالقضاء عمى السكنات غير الالئقة و افي مجال الكراء و  ترقية وصيانتيا و  ا 
 السكنات ذات الطبيعة اإلجتماعية.

ذلك عن طريق البحث عن يل السكن خاصة السكن اإلجتماعي و تمو  ترقية كل أشكال -
 تمويل من غير موارد الميزانية.

 

 

 

 

                                                           

يتضمن القانون  ،1991ماي  12المؤرخ في  145-91قم المرسوم التنفيذي ر  " ،الجميورية الجزائرية الديمقراطية -( 1
في  صادر ،25العدد ،الجريدة الرسمية ،05مادة  ،األساسي الخاص بالصندوق الوطني لمسكن المعدل و المتمم"

 .879، ص.  29/05/1991
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   يؤّمن الصندوق الوطني نفقاتو من إعانات تقدميا الدولة تقوم بإسنادىا لمصندوق  -
 1.األموال الموظفةو  ،ومخططات مالية

 ينّظم الصندوق الوطني لمسكن كما يمي:    

 خدمات.ديريات مركزية مقسمة إلى مصالح و المستوى المركزي في شكل م عمى  -
في شكل مديريات جيوية "ثالثة عشرة" تجمع وكاالت من  عمى مستوى الالمركزي -

 أصناف مختمفة " سبعة عشرة ".
عمى المدى القصير ىو إستكمال تغطية مجمل الواليات  يمكن اإلشارة أن اليدف المسّطر -

 ني لمسكن.بشبكة الصندوق الوط
 تتمثل المديرية المركزية فيما يمي : -
 التدقيق.مديرية المفتشة و  -
 المحاسبة.مديرية المالية و  -
 مديرية السكن اإليجاري. -
عادة التييئة.نات إلمتصاص السكن غير الاّلئق و مدريات اإلعا -  ا 
 مديرية اإلعانة لمحيازة عمى الممكية. -
 اإلعالم اآللي.مديرية الدراسات والتنظيم و  -
 الوسائل.مديرية اإلدارة العامة و  -
تنبغي اإلشارة إلى وجود ىيئة تدعى" البطاقة الوطنية إلعانات الصندوق الوطني لمسكن  -

CNNL 2.ممحقة بالمديرية العامة  

                                                           

يتضمن القانون  ،1994ماي  18المؤرخ في  111-94"المرسوم التنفيذي رقم  ،ةالجميورية الجزائرية الديمقراطي -( 1
ماي  12المؤرخ في  91/149قم ر  ،معدل و المتمم لممرسوم التنفيذي"األساسي الخاص بالصندوق الوطني لمسكن ال

 .22ص. ،25/05/1994في  الصادر ،32عددال ،رسميةالجريدة ال ،1991
 نقال عن موقع وزارة السكن و العمران و المدينة في: ،"الييئات تعمل تحت الوصاية الخزينة العمومية" -( 2

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=80،  (25/02/2017  10:00عمى الساعة .) 

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=80
http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=80
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 :FANDAحساب الخزينة العمومية  .2

من  196أسس بمقتضى المادة  ،حساب جاري بالخزينة العموميةمؤسسة مالية و ىي       
 1987.1ديسمبر  23بيوم  20-87القانون رقم 

خاصة فيما  لمسكن يقوم ىذا الصندوق بصرف األموال المتعمقة بسياسة دعم الدولة      
 التييئة العمرانية.بدراسات البحث المتعمقة بالسكن و يخص المصاريف المرتبطة 

نجاز السكن الريفي الدولة لمحصول عممشاركة وم بتقديم مساعدات و كما يق      ى العقار وا 
الحصول عمى و لعمميات تحسين اإلطار المبني و تمويمو  ،الحضري ذوي الطبيعة اإلجتماعيةو 
في التييئة والتجييز بالشبكات والتحصيصات المساعدة كما يقوم بتقديم الدعم و  ،لممكيةا
ىذا حسب ما نص ير الاّلئق و القضاء عمى السكن غ لمسكنات الموجية لمتممك في إطارو 

 313.2-98عميو المرسوم التنفيذي رقم 

 :LNNCالصندوق الوطني لمتوفير و اإلحتياط  .3

تقوم بتمويل المشاريع  ،تحت وصاية وزارة المالية 1964نة ىي مؤسسة مالية أنشئت س     
 السكنية عن طريق إدخارات الموفرين ألمواليم في ىذه المؤسسة.

اإلحتياط في مشروع السكن الترقوي عمى منح دور الصندوق الوطني لمتوفير و صر يقت     
 .3قروض لألسر التي تبدي إستعدادا لتسديدىا من أجل الحصول عمى ممكية السكن

ذلك بالتعاون مع الخزينة العمومية قبل دوق عمى تمويل السكن اإلجتماعي و أشرف ىذا الصن
 .اإلنفتاح عمى اإلقتصاد السوق
                                                           

 .96، ص.مرجع سابقفالق،  -( 1
المتمم المعدل و  1998سيبتمبر30المؤرخ في  313-98"المرسوم التنفيذي رقم  ،يورية الجزائرية الديمقراطيةالجم -( 2

ذي عنوانو"الصندوق الوطني ال  302-050المحدد لكيفيات سير التخصيص الخاص رقم 218-94لممرسوم التنفيذي رقم
 . 7ص. ،5/11/1998في  الصادر، 74عدد ال ،رسميةالجريدة ال  ،سكن"لم

 .97-96.ص ص ،مرجع سابق ،فالق -( 3
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 :الثاني: الصيغ السكنية المعتمدة في الجزائرالمبحث 

ىذه الصيغ حسب  تختمفرية مجموعة من البرامج السكنية و لقد تبنت الدولة الجزائ      
في ىذا المبحث أىم الصيغ المعتمدة في الجزائر سيتم عرض عمى ىذا و  ،مدخول األفراد
 المتمثمة في:

  LSالمطمب األول: السكن االجتماعي 

السكن اإلجتماعي مع ذكر أنواعو غة يىذا المطمب سيتم التطرق إلى عرض صفي       
 كيفية تمويمو.و  ،شروط اإلستفادة منوو 

 العمومية بأنو ذلك السكن الذي تتكفل بو الخزينة يمكن تعريف السكن اإلجتماعي      
موجية ىذه الصيغة و  وىو مرتبط بالدخل المادي لألسرة ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة
المتوسط التي لم تتمكن من الحصول عمى سكن الئق ليا إاّل لمفئات ذات الدخل الضعيف و 

   .بوجود دعم من الدولة

  تمويمو:

تصنيفيم  محمية موجو فقط لألشخاص الذين تميتم تمويمو من طرف الدولة أو الجماعات ال 
تنعدم فييم شروط ئات المعزولة التي ال تممك سكن و الفأي ذوى حسب دخميم الشيري 

ىو ما دج و  24000دج وال يزيد عن  12000ىم الذين يقل دخميم عن  ،الصحةالنظافة و 
 1ر.دوال 300دوالر  150يعادل 

نما يعبرو  ،المدخول األسريفقط عن السكن اإلجتماعي ال يعبر و  عن التوجيات   ا 
  من أنواعو نجد:لمبالد و  قتصاديةاإلاإلجتماعية و 

                                                           

:   السكن اإلجتماعي، نقال عن موقع وزارة السكن و العمران و المدينة، في -( 1

topic-http://etudealgeria.yoo7.com/t407 ( ،72/27/720220:22الساعة  ى، عل.) 

 

http://etudealgeria.yoo7.com/t407-topic
http://etudealgeria.yoo7.com/t407-topic
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 ؛ LSL طابع إجتماعي السكن اإليجاري ذو*

  1 ."السكن التطوري " LSP  السكن اإلجتماعي التساىمي*

 LSLالسكن اإلجتماعي اإلجاري:  -/1

ىذا النوع من البرامج ممولة كميا من طرف ميزانية الدولة ألنو موجو لذوي الدخل الضعيف 
 دج شيريا. 24000أي أقل من 

 LSLشروط اإلستفادة من السكن اإلجتماعي اإلجاري: -
 42-98اإلستفادة من السكن اإلجتماعي اإلجاري وفق شروط يحددىا المرسوم التنفيذي  يتمّ 

 1998:2المؤرخ في فيفري 
 ال يمكن ألي شخص أن يستفيد من السكن اإلجتماعي إذا كان: -
 يممك عقار ذو إستعمال سكني. -
إقتناؤه في  سكن قد تمو جاري أو سكن ريفي أيمن سكن إجتماعي تساىمي أو إ إذا إستفاد -

 إطار بيع باإليجار.
صالحة لمبناء أو محال تجاريا  يد من ىذا السكن إذا كان يممك أرضاكما ال يمكن لو أن يستف -

 أو أرضا زراعية من شأنيا أن تنتج لو مداخل.
لدولة في إطار شراء أو امالية من طرف إعانة  يستفيد منو إذا كان قد إستفادة منكما ال  -

 .بناء مسكن

 

 
                                                           

:   السكن اإلجتماعي، نقال عن موقع وزارة السكن و العمران و المدينة، في -( 1

topic-http://etudealgeria.yoo7.com/t407 ( ،72/27/027220:22الساعة  ى، عل.) 

محدد كيفية   1998فيفري 4المؤرخ في  42-98"المرسوم التنفيذي رقم  ،ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجميوري -( 2
 .05ص.، 04/02/1998في  الصادر ،05عدد  ،جريدة الرسميةال ،دة من السكن اإلجتماعي اإليجاري"اإلستفا

http://etudealgeria.yoo7.com/t407-topic
http://etudealgeria.yoo7.com/t407-topic
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 :LSPالسكن اإلجتماعي التساىمي  -/2

ذلك ية, و و شراءه عن طريق إعانة تمنحيا الدولة لمحصول عمى الممكأ إنجازهىو سكن يتم 
المحدد لقواعد تدخل  1994أكتوبر  04المؤرخ في  308-04طبقا لممرسوم التنفيذي 
 .في ميدان الدعم المالي لألسرة  « CNL » الصندوق الوطني لمسكن

ىي بحاجو الطبقات ذات الدخل المتوسط التي منو يستفيد لىو برنامج أعد من طرف الدولة و 
 1من الدولة,إاّل بإعانة الحصول عمى ممكية  ال يمكنلمسكن و 

 مومي تم تأسيسو خصيصا ليذا الغرضبيا الصندوق العاإلعانة يتكفل  ىذهو  
عممية التدعيم المالي ل يشارك في كو  ، « CNL »الصندوق الوطني لمسكن بيسمى و  

بات مالية تقدميا الدولة بغرض القضاء تقدم دون تعويض إذ ىي ىىذه اإلعانة و  ،لمسكن
عاناتو ذو يستفيد من خدمات الصندوق و و  ،كنعمى أزمة الس ينقسمون و  ضعيفخل الالد ىا 

 إلى ثالث فئات:
تقتصر عمى من يفوق  ،دج  400,000إعانة مالية تقدر ب  تستفيد من الفئة األولى: -

 مرات األجر الوطني األدنى المضمون. 5,2دخميم الشيري 
       دج تقدم لمن يفوق دخميم 350,000 ستفيد من إعانة مالية تقدر بت الفئة الثانية: -
 مرات األجر الوطني األدنى المضمون. 4
تقدم لمن والر د 4900دج ما يعادل  300,000تستفيد من إعانة تقدر ب الفئة الثالثة:  -

  2األدنى المضمون. الوطني مرات األجر 5 يفوق دخميم

 
                                                           

المحدد  ،1994أكتوبر 04المؤرخ  في  94/308"المرسوم التنفيذي رقم  ،الديمقراطية الشعبيةة الجزائرية الجميوري -( 1
في   الصادر ،66عدد ال ،جريدة الرسميةال ،كن في مجال الدعم المالي لألسرة"لقواعد تدخل الصندوق الوطني لمس

 . 5ص ،16/10/1994
   :في إلكتروني، نقال عن موقع ،"لمتنمية و مؤشر لمسمم"ممتقى وطني حول السكن بالجزائر عامل  ،نوري بن زنين -( 2
 post_78.html#.WdILiTWkJnI-geography.blogspot.com/2016/07/blog-http://swideg  
 (.9:00، عمى الساعة 05/04/2017)

http://swideg-geography.blogspot.com/2016/07/blog-post_78.html#.WdILiTWkJnI
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 : ASC التساىمي اإلجتماعي شروط اإلستفادة من السكن -
الصادرة  183تحدد شروط اإلستفادة من ىذا النوع من السكن حسب التعميمة الوزارية رقم 

 :التالي  و ىذا عمى النحو  2002أفريل  28بتاريخ 
 .« CNL »طمب اإلعانة موجية لمصندوق الوطني لمسكن  -
 د من السكن اإلجتماعي.كل مواطن لم يستف -
 ال يممك قطعة أرض أو سكن.د و كل مواطن لم يستف -
 72,000" مرات الدخل الوطني األدنى المضمون أي 6كل مواطن دخمو ال يفوق ستة " -

 دج شيريا.
 تمويل السكن اإلجتماعي التساىمي: -

عانة دمج تمويمي مشترك وذلك بمساىمة المواطن المستفيد و يركز عمى  ىذا البرنامج   ا 
 « CNL »الصندوق الوطني لمسكن  دولة الغير المعوضة تتم عن طريقمساىمة الو  ،الدولة

كما يمكن الحصول عمى أرضية  ،دج لممسكن الواحد 700,000د أقصى كح ةو محدد
 1.امن قيمتي %80بتخفيض 

 السكن اإلجتماعي التساىمي:مميزات  -
مبدأ منح اإلعانة المالية التي تأتي تكممة لممساىمة  عمىاإلجتماعي التساىمي  يقوم السكن

مبادرة بيذا للممستفيد عند الحاجة بقرض بنكي لمحصول عمى ممكية مسكن تتم ا المالية
 ،الجماعات المحميةو أو معتمد لدى ذلك إما لصالح زبائني عقاري و البرنامج من طرف مرق

 .المستخدميناألعوان و  ،مؤسساتلا

                                                           

 في: ، وزارة السكن و العمران و المدينة" نقال عن موقع "الييئات تعمل تحت الوصاية السكن اإلجتماعي التساىمي -( 1
  topic-http://etudealgeria.yoo7.com/t407, (06/05/2017،  11.00عمى الساعة.)  

http://etudealgeria.yoo7.com/t407-topic
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الي من أجل الحصول عمى الممكية إذ يتميز ىذا البرنامج بتدخل الدولة عن طريق الدعم الم 
ختيار ديد الفئات المستفيدة من الدعم و تح ،تخفيض الضرائب، تييئة المجالقار و توفير العو  ا 

 ي العقاري الذي يقوم باإلنجاز.المرقّ 
 

 المطمب الثاني: السكن الريفي

شروط  في مع ذكرة السكن الريغيص ىذا المطمب سيتم التطرق إلى عرض في      
 ة الدولة لبناء ىذا النوع من السكن.دة الحصول عمى مساعيكيفاإلستفادة منو و 

  تعريف السكن الريفي: -

المناطق الريفية ييدف لتنمية ي إطار سياسة التنمية الريفية, و يندرج السكن الريفي ف      
في محيطيم الريفي في إطار  الئقتشجيع األسر إلنجاز سكن ثبيت السكان المحميين, و تو 

في توفير قطعة أرض تكون  في ىذه الحالة المستفيدينالبناء الذاتي, بحيث تتمثل مشاركة 
نجاز األشغال.ممكو, ومشاركتو في تنفيذ و   ا 

 ة لبناء سكن ريفي:شروط اإلستفادة من إعانة الدول -
ي يمكن أن يستفيد في الوسط الريف اأو يزاول نشاط ،كل شخص طبيعي يقيم في البمدية -

 سكن الريفي.من دعم الدولة لبناء ال
الجنوب  لوالياتة بالنسب ،جد1.000.000 بحيث يقدر مبمغ اإلعانة ب: -

 (أدرار,تمنراست,إليزي,تندوف,األغواط,بسكرة,بشار,ورقمة,الوادي,غرداية)العشرة,
 1دج بالنسبة لباقي الواليات. 700.000 -

                                                           

 نقال عن موقع وزارة السكن و العمران و المدينة في:  ،تعمل تحت الوصاية السكن الريفي" الييئات"  -( 1

 http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=59, (10/30/2017 10.00الساعة  عمى.) 

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=59
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المضمون  األدنى الوطني ( مرات الدخل6يساوي ست) إثبات أن دخل الزوجين يقل أو -
SUM6).) 

 د من قبل من التنازل عن مسكن ممموك لمدولة أو من دعم الدولة لمسكن.لم يستف -
 سكن ذو إستعمال سكني. ال يممك ممكية تامة أيّ  -
 .إستعاب البناء الريفي موضوع المساعدة اال يممك أرض لمبناء ماعدا إذا كان الغرض مني  -
 كيفية الحصول عمى مساعدة الدولة يجب تقديم ممف يحتوي عمى: -
 إستمارة من الصندوق الوطني لمسكن(. طمب اإلعانة المالية لبناء سكن ريفي) -
 :يوجد ىذه اإلستمارة تضمّ  -
 زوجة.الو  زوجالمعمومات الخاصة بال -
 تصريح بالمداخل. -
 اإلستفادة من إعانة الدولة.و  تصريح بعدم الممكية العقارية -
 زوجة بالنسبة لممتزوجين.لمطالب و  12ن شيادة الميالد رقم مستخرج م -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عمييا. -
 وثيقة تثبت اإلقامة. -
 وثيقة تثبت مزاولة نشاط في الوسط الريفي. -
يودع الممف لدى المجمس الشعبي واذ عمى قطعة أرض صالحة لمبناء و وثيقة تثبت اإلستح -

 .1البمدي المختص إقميميا
 :المستفيدينكيفية إعداد قائمة  -
تسميم قائمة المترشحين المعتمدة من قبل البمدية إلى المديرية الوالئية لمسكن, التي   (1

 المدينة.متواجدة لدى مصالح وزارة السكن والعمران و تخضعيا لمرقابة في البطاقية ال
                                                           

 نقال عن موقع وزارة السكن و العمران و المدينة في:  ،تعمل تحت الوصاية السكن الريفي" الييئات"  -( 1

 http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=59, (10/30/2017، 10.00الساعة  عمى.) 
 

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=59
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ممستفيدين من طرف مديرية السكن يتم إعداد القائمة النيائية ل ،البطاقية بعد التحقيق من  (2
 يصادق عمييا الوالي.و 
قرار منح تسميم ىذه القائمة إلى الوكالة المحمية لمصندوق الوطني لمسكن من أجل إعداد   (3

 اإلعانة.
شروط لمصندوق منح اإلعانة باإلكتتاب في دفتر يجب أن يقوم المستفيد من قرار   (4

 الوطني لمسكن.
يوما بعد تبميغ قرار  60المستفيد اإلنطالق في أشغال إنجاز في أجال أقصاه  عمى يجب  (5

 .1منح اإلعانة
 كيفية دفع إعانة الدولة لمسكن الريفي: -
من طرف الصندوق الوطني لمسكن وفقا لمدى تقدم أشغال المصرح يتم دفع مبمغ اإلعانة  -

 بو عن طريق محضر أشغال تعده مديرية السكن.

 يتم تحرير إعانة الدولة عمى شرطين كما يمي:و 

تستعمل إلنجاز القاعدة نة تحرر بعد تقديم رخصة البناء و من اإلعا %60الشطر األول:  -
 و األشغال الكبرى.

 من اإلعانة تحرر بعد معاينة إنتياء األشغال الكبرى. %40الشطر الثاني: -
الحصول كذلك عمى قرض بنكي  ،لمساعدة المقدمة لبناء مسكن ريفييمكن لممستفيد من ا

 2.% عمى عاتقو1بنسبة فائدة مّدعمة من قبل الخزينة العمومية ب 

                                                           

محدد  ،2010أكتوبر  10المؤرخ في  235-10"المرسوم التنفيذي رقم ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجميورية -( 1
 .40ص. ،17/10/2010 الصادرة في ،58عددال جريدة الرسميةال ،مسكنللكيفية منح إعانة الدولة 

 نقال عن موقع وزارة السكن و العمران و المدينة في:  ،تعمل تحت الوصاية السكن الريفي" الييئات"  -( 2

 http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=59, (10/30/2017، 10.00الساعة  عمى.) 
 

 

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=59
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 ADLDالمطمب الثالث: سكن بيع باإليجار

منو شروط اإلستفادة صيغة سكن بيع باإليجار و  إلى عرضفي ىذا المطمب سيتم التطرق 
 .سكن البيع باإليجار من مع ذكر المستفيدون

 تعريفو:  -

كطريقة  23/01/2001المؤرخ في  105-01وفقا لممرسوم التنفيذي رقم  يعّرف     
لمحصول عمى سكن مع خيار مسبق إلمتالكو في أجل محدد بفترة التأجير المبنّية في العقد 

يممكون سكنا و لم يستفيدوا من  الذين النوع من المساكن ألصحاب الدخل المتوسطيمنح ىذا 
 مساعدات مالية مقدمة من طرف الدولة.

ىي صيغة تسمح بالحصول عمى مسكن بعد إقرار شرائحو بممكية تامة بعد إنقضاء مدة أو 
 اإليجار المحددة  في إطار عقد مكتوب.

التكمفة النيائية لمبناء مع حساب  د عمى أساسسعر السكن بصيغة البيع باإليجار يحد  -
قيمة الحصول عمى األرضية إضافة إلى تكاليف التسيير التقني و اإلداري التي يتم حسابيا 

 .1عمى أساس الفترة التي تستغرقيا عممية تحويل الممكية
 جار:شروط البيع باإلي  -
( 24عشرين )يفوق أربعة و راوح دخمو بين مبمغ يت سكن إليجار لكل طالبايتاح البيع ب  -

يممك أو لم يسبق لو ال ت الدخل الوطني األدنى المضمون و ( مرا6ألف دج و يساوي ست )
عقارا ذو إستعمال سكني تممك ىو أو زوجتو ممكية كاممة لقطعة أرض صالحة لمبناء أو  أن

 د كالىما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائو.و لم يستف

 

                                                           

محدد  ،2010أكتوبر  10المؤرخ في  235-10"المرسوم التنفيذي رقم  ،الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجميورية -( 1
 .40ص. ، 17/10/2010 في الصادر ،58عدد ال ،جريدة الرسميةال ،مسكنللكيفية منح إعانة الدولة 
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 دون من السكن اإليجاري:المستفي  -
في إجراءات القانونية الخاصة بذلك  اال تتاح اإلستفادة من البيع باإليجار المنصوص عميي  -
 مرة لمشخص ذاتو. إالّ 
تقل  أن يسدد دفعة أولى ال يجب عمى كل من يطمب شراء مسكن في إطار البيع باإليجار -

 من ثمن المسكن. % 25عن 
تسمح لو بتسديد األقساط الشيرية الثابتة  المداخليتعين عميو أيضا أن يثبت مستوى من و  -

إلييا مصاريف  افي أجاليا محسوبة عمى أساس المبمغ المتبقي من ثمن المسكن مضاف
 المتفق عمييا بين طرفي العقد. في حدود المدةو  التسميم

 مبمغ الدفعة خصمبعد  ،المسكنن يسدد المستفيد مبمغ ثمن يجب أ ،في كل الحاالتو  -
   .األولى عمى مدى مدة ال تتجاوز خمسة و عشرين سنة

 1الواجب دفعو شيريا. غن المبمديد المؤجل وفق أقساط تبيّ يتم تس -
 

 LPPالمطمب الرابع: السكن الترقوي العمومي 

ال والترقوية و لسكنات اإلجتماعية الممواطنين غير المؤىمين إلقتناء ىذا السكن موجو      
السكن ىذا النوع من و  ،دج 24.000يفوق  دخموىمأي أن  ،لمسكن عدل " البيع باإليجار"

سكن التساىمي ال عكس  ،من قبل الصندوق الوطني لمسكن ال يستفيد من أي إعانة
 لكنو يستفيد من تخفيضات في ثمن قطعة أرض.و  ،عدل سكنو 

 .اج السكن الترقوي ضمن برنامج حكومة "سالل" إذ يعتبر صيغة جديدة ر تم إد -

                                                           

 نقال عن الموقع وزارة السكن و العمران و المدينة في:"، جاريسكن البيع باإل الييئات التي تعمل تحت الوصاية( " 1

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=38, (20/03/2017 08:30، الساعة.) 

 

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=38
http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=38
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موجو لممرشحين المؤىمين ىو و  ،من أجل تعويض السكن التساىميالسكن  ىذاأوجد و 
  1.إلعانة الدولة المباشرة

 تمويمو: -

اإلحتياط من طرف الصندوق الوطني لمتوفير و تمول ىذه البرامج السكنية "السكن الترقوي" 
« C.N.E.P » ىو المتمثمة في المدخرات األسرية و  بالتحديد من مصادر الصندوق الوطني

ىناك يشارك مجموعة من المدخرين في مجال الترقية و  ،صص بعد إنجازه لمبيع لممدخرينمخ
 العقارية يساىمون في إنجاز البرامج السكنية الترقوية نذكر منيا: 

   « C.N.E.P »ط الصندوق الوطني لمتوفير و اإلحتيا -
  « O.P.G.I »ديوان الترقية و التسيير العقاري  -
 .« E.P.L.E »المؤسسة العمومية لمسكن العائمي  -

 : LPPشروط اإلستفادة من السكن الترقوي العمومي  -

يمكن أن يستفيد من السكن الترقوي العمومي المواطنون الذين يفوق مجموع دخميم  -
دج  108.000ن أي جر الوطني األدنى المضمو ( مرات األ6دخل أزواجيم ست )ي و الشير 

دج  216.000 أي( مرة األجر الوطني األدنى المضمون 12ثنى عشر )إشيريا أو يساوي 
 شيريا.

ال كون قد إمتمك ممكية تامة ال ىو و د من ىذه الصيغة أن ييكما يمكن لممواطن المستف -
غرفة واحدة أو قطعة أرض زوجتو أو إمتمك عقارا ذو إستعماال سكني باستثناء سكن ذو 

 صالحة لمبناء.

 .أن ال يكون قد إستفاد من مساعدة الدولة إلقتناء سكن أو لمبناء الذاتيو  - 

                                                           

 في: نقال عن موقع وزارة السكن و العمران و المدينة، السكن الترقوي العمومي" "الييئات تعمل تحت الوصاية -( 1
   http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=54 ،(27/03/201710:00 ، الساعة.) 

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=54
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 :ACCتمويل السكن الترقوي العمومي  -

اإلحتياط " من طرف صندوق الوطني لمتوفير و تمّول ىذه البرامج السكنية "السكن الترقوي
LNNC ىو مخصص بالبيع المتمثمة في المدخرات األسرية و  بالتحديد من مصادر الصندوق

 خمين.لممتد

 دخمين الذين يشاركون في إنجاز البرامج السكنية الترقوية نذكر:تمن بين المو 

 .LNNCالصندوق الوطني لمتوفير و اإلحتياط  -
 .ICPOديوان الترقية و التسيير العقاري  -
  NCCN.1المؤسسة العمومية لمسكن العائمي  -

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 في: نقال عن موقع وزارة السكن و العمران و المدينة ،السكن الترقوي العمومي" "الييئات تعمل تحت الوصاية -( 1
   http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=54 ، (27/03/2017، 10:00.) 
 

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=54
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  عالقتيا بالسمم االجتماعيمعيقاتيا و   :زائرالسياسة السكنية في الج المبحث الثالث:

كنية خاصة في السنوات األخيرة البرامج الس العديد منالدولة الجزائرية إلى تبني  سعت
العديد من العوائق التي وقفت توزيع العديد من السكنات بمختمف الصيغ إال أنيا واجيت وتم 

 طموحاتيا.أعاقت لتحقيق 
 

 المطمب األول: معيقات السياسية السكنية في الجزائر

أىدافيا ول دون تحقيق العراقيل التي تحاسة السكنية مجموعة من المشاكل و تواجو السي
 من ىذه المشاكل نذكر:المسطرة و 

 ظاىرة النزوح الريفي: ( أ
المدن في ظل غياب  تي غز تالريفي الالجزائر بظاىرة النزوح لقد تأثرت السياسة السكنية في 

نحو  إنتقمت ة القاطنة في األريافيمن األسر الجزائر عديد فال ،ة لعمميات النمو الحضريالرقاب
ة ىذه الحركة اإلجتماعيغير الئقة, بنايات فوضوية و  ةإقام عبر ،تجمعات الحضريةالالمدن و 
 حدود المدن.كيفية توسع مجاالت و  عمىيا عدة إنعكاسات صريحة ومؤثرة كانت ل
حيث إنتقل عدد سكان الجزائر  النمو الديمغرافي الذي تشيده الجزائر بإستمرارإلى إضافة 
 2017.1إلى  2010من فترة 

 ضعف في مجال صناعة مواد البناء:لا ( ب
ر ضعف الجياز اإلنتاجي لسياسة السكنية في الجزائمن األسباب األساسية التي تعرقل او 

ة وموزعة عمى المجال ث نالحظ أن كمية اإلنتاج ضعيفبحي ،صناعة مواد البناءب الخاص
كما ساىم ذلك في إرتفاع  ،ا عمى المشاريع السكنية المختمفةسمب رىذا ما أثو  ،توزيعا سيئا

 الحديد.اإلسمنت و خاصة  المستوردة سعر ىذه الموارد

                                                           

 .161ص. ،مرجع سابق ،وناسي -( 1
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من األيدي العاممة الغير ىناك حاجز أخر يخص بنية التشغيل التي تسجل نسبة كبيرة و 
 1مؤىمة ذات تأطر التقني المحدود إن لم تكن منعدم.

 عوائق تقنية و مالية:  ( ت
ىذا  تعاني مؤسسات البناء التابعة لمقطاع العمومي من المردودية المتواضعة لوسائل اإلنتاج

تراكم فوائد الديون خاصة مما يزيد في كمفة و  ،مدة اإلنتاجطول ما أدى إلى تعطل المشاريع و 
كما عرفت ىذه البرامج مشاكل في التمويل بسبب التأخر  ،مبرامج السكنية الضخمةبالنسبة ل
وامل أدت إلى طول العىذه قات العمومية, فكل فالصو  ،اإلعتمادات المالية والقروض في منح

 2بالتالي إرتفاع التكمفة.مدة اإلنجاز و 
 مشكل العقار:  ( ث

ة مباشرة بمشكمة العقار التي إرتبطت بندرة األراضي فالسكنية في الجزائر بصتأثرت السياسة 
 التنافس عمييا.الصالحة لمبناء و 

 سوء التسيير و غياب الرقابة:  ( ج
أدى إلى  األمر الذي ،السكنية أثر سمبا عمى قطاع السكنة لممشاريع غياب الرقابة الجديّ إّن 

 2.5ل المثال إختالس بيختالس عمى ساإلو واإلحتيال حدوث العديد من عمميات السرقة 
ىذا ما يؤثر بدوره عمى عممية و  يير العقاري بسيدي محمد بالعاصمةمميار دج من وكالة التس

غياب الرقابة التقنية إن  عن ىيكان .تسميميا لممواطنينو  ىافي إنجاز  ريير المشاريع و التأخس
تشييد بنايات في مناطق ممنوع البناء فوقيا باإلحتكاك المباشر مع حيث يتم قل إنعداميا نلم 

الكيروبائية  الشبكاتاألمنية الالزمة بين البنايات و  دون مراعاة المسافة الكيربائيةاألسالك 
 الغازية وىي ظاىرة خطيرة تيدد أمن و سالمة المواطنين و تحصد أرواح الكثير منيم.و 

وذلك  زة, من البمدان الغربيةتصاميم السكنية الجاىالى شراء كما لجأت الدولة الجزائرية إل
جراء تحقيقات و  إلىتوفير مسكن لكل مواطن" دون الخروج " تحت شعار  دراساتالميدان وا 

                                                           

 .162ص.  ،مرجع سابق ،وناسي -( 1
 .48ص. ،مرجع سابق ،فالق -( 2
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تبط بأنماط معيشتيم سموكياتيم التي تر األفراد و  ىنياتذو ميدانية تراعي تصورات 
 1.الثقافيةجتماعية و خصائصيم اإلو 

 

 في الجزائر لسياسة السكنية بالسمم االجتماعيعالقة ا :نيالمطمب الثا

) مثمما ىو الحال  لمحفاظ عمى شرعيتو, كثيرا ما يقوم النظام السياسي في الّدول الريعية*
ففي  ن لو الحفاظ عمى السمم اإلجتماعي،بالنسبة لمجزائر( بكل ما من شأنو أن يضم

رفع ع الحصص السكنية لزيادة شعبيتو و قطاع السكن يتّم ترّقب المواعد اإلنتخابية لتوزي
إطالق وعود كاذبة جوء حتى إلى و قد يتم الم زب السياسي الحاكم،نسبة التأييد لمح

 تضمن لو ربح الوقت إلى غاية مرور تمك اإلستحقاقات اإلنتخابية في ظروف اإلستقرار.

يان يضغطون لقد تفّطن الكثير من المواطنين ليذه السياسة ما جعميم في كثير من األح
التي قد ينجر عنيا غمق عمى السمطات العمومية عن طريق اإلحتجاجات الشعبية العنيفة 

 خاصة إذا واكب ذلك مواعيد سياسية ىامة. أعمال الشغب،الطرقات و 

 198العديد من اإلحتجاجات الذي قام بو المستفيدون من حصة  2010ة شيدت سن
حيث أقدموا بغمق طريق  ،بوعريريجي ببمدية العناصر في والية بورج مسكن إجتماع
ن تأخير إجراءات كذا تعبيرا عن إستيائيم ملممطالبة بإستالم مفاتيحيم و   ،42الوالئي رقم 
تكررة حمل المستفيدين مسؤولية التأخير لمسمطات مشيرين أن شكاوييم المو  ،منح المفاتيح

في نفس ىذا اليوم أقدموا المحتجون بدائرة بورج بوعريريج و  ،لم تمق اإلستجابة المرغوبة
أغدير بغمق الطريق باستعمال الحجارة تعبيرا عن غضبيم من عدم اإلستجابة لمطالبيم 

 2لعدة أعوام.عمى مفاتيح سكناىم التي إنتضروىا المتمثمة في الحصول 
                                                           

 .166-165ص ص.  ،مرجع سابق ،وناسي -( 1
 .الدولة الريعية ىي الدولة التي  تعتمدة عمى اإلرادات النفطية* 
عن الموقع اإللكتروني  نقال ،الّنصر جريدة ،ى قوائم السكن اإلجتماعي بالشرق""إحتجاجات عنيفة عم،بوعبد ااهلل  .ع -( 2

 (.02:02على الساعة  ،01/22/7202، )http://www.djazairess.com/annasr/18239في: 

http://www.djazairess.com/annasr/18239
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 17ت إحتجاجات في العاصمة بحي ديار الشمس بحيث ىدد 2011كما عرفت سنة  -
عائمة باإلنتحار الجماعي إذا رفضت السمطات باإلستجابة لمطالبيا المتمثمة في التوزيع 

  1العادل لشقق السكنية في أسرع وقت ممكن نظرا لمظروف المزرية التي يعشونيا.
عمى  إحتجاجات شعبية الوطن ربوع مناطق من ةعدشيدت  2011جوان  24وم يفي  -

ئم المستفدين من السكن ذلك بعد نشر قوافوكة بتيبازة و نايل ببومرداس, و غرار برج م
لحقيقيين, فتح تحقيق حول المستفيدين االقوائم و  بإلغاءحيث طالب المحتجون  ،اإلجتماعي

شكاوييم إلى الوالي,  بإيصالقاموا و  ،شن إضراب عن الطعام لىقد وصل األمر ببعض إو 
في نفس ىذا و  ،بيا الشكوكأسماء التي تشو ى غاية تطييرىا من لممطالبة بتجميد القائمة إل

 04عمى قطع الطريق الوطني رقم  شخص في والية عين الدفمى 600حوالي  أقدماليوم 
حسب محتجين فإن لجنة التوزيع لم ي عزل عاصمة الوالية بشكل كامل و ذلك ما تسبب فو 

 2تراعي شروط اإلستفادة من السكن اإلجتماعي المنصوص عمييا في القانون.
ذلك بعد نشر قوائم أجواء مشحونة و  2011جوان  26يوم كما عاشت مدينة العممة في  -

كما حاولوا إقتحام  ،ائرةالسكن اإلجتماعي بحيث أقدم المحتجون عمى حرق مكاتب بمقر الد
بحيث  ،شمغوم العيد أجواء مماثمةعاشت مدينة و  ،نظموا مسيرة منددة بالقائمةو دية ممقر الب

ي خمقت جرحى الت ،دخموا في مناوشات مع رجال األمنريق الوطني و غمق المحتجون الطأ
 3ىذا كمو لمطالبة بإلغاء قائمة المستفيدين من السكن اإلجتماعي.و  ،الشرطةأغمبيم من 

العمومية من  كأداة ضغط عمى السمطاتكانت  عرفتيا الجزائرالتي  اإلحتجاجات العنيفة تمك
 توزيع العديد منو  لتيدئة األوضاع جاىدةً الدولة سعت  و عمى ىذا ة لمطالبيمجل اإلستجابأ

                                                                                                                                                                                     

 

 .مرجع سابق ،بوعبد ااهلل  .ع -( 1

 عن الموقع اإللكتروني في: نقال ،الخبر جريدة ،السكن اإلجتماعي يؤجج اإلحتجاجات" اإلفراج عن قوائم  -( 2

http://www.djazairess.com/elkhabar/257233( ,15/05/2017  10:00عمى الساعة.) 

 .قابمرجع س ،بوعالم اهلل -( 3

http://www.djazairess.com/elkhabar/257233
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تم توزيع  2010ففي سنة  ،2012إلى غاية  2010سنة فترة الممتدة من السكنات في 
              .ىميمسكن بصيغة السكن التسا 10737 و ،كن بصيغة السكن الريفيمس 58891
بيدف امتصاص غضب السمطات العمومية كان ىذا التوزيع المعتبر الذي بادرت بو  
 وربح المزيد من االصوات الناخبة.كذلك البقاء  وشراء السمم االجتماعي،الشعب 

شعبية بحيث احتجاجات  2016أكتوبر  10كما شيدت منطقة بومرداس يوم االثنين 
 شرق والية بومرداس بغمق الطريق الوطني رقم بجنو قام مواطنون في بمدية شعبة عامر 

شعال النيران تنديداابط بين قورصو وعاصمة الوالية و في شقو الر  24 الالمباالة التي بسياسة  ا 
ت من السكنات القصديرية في أسرع وق تنتيجيا السمطات المحمية مطالبين بذلك ترحيميم

من  ات، استفادت العديد من بمديات الواليةاالحتجاجإثر تمك  1ممكن خاصة نزالء الشاليات.
إعادة إسكان  تحيث تمبمدية تجالبين في والية بومرداس ومن بينيا  توزيع سكنات اجتماعية

و في نفس ىذا الشير تم ترحيل أزيد من  2017عائمة إلى سكنات الئقة في شير ماي  55
عائمة من نزالء الشاليات ببرج  500و عائمة ببمدية بغمية، 142ة إلى عائمة, باإلضاف 800

 .ايلبن

ببمدية سيدي  ذلكو فت والية بسكرة احتجاجات عارمة عر  2016أكتوبر  19 يوم األربعاءفي 
 ستيائيم من القائمةالسكن االجتماعي الذين عبروا عن إعقبة من طرف المقصيين من قائمة 

شخاص ال أنيا ضمت أ التي لم تكن عادلة عمى إعتباررجت عنيا لجنة الدائرة و فالتي أ
أشار ىؤالء المحتجون ) المقصيون( أن ممفاتيم أودعت منذ أزيد المنطقة و  تمكيقطنون في 

آيمة من عشر سنوات لكن لم تحظ بالدراسة فضال عمى أنيم يقطنون في بيوت قديمة 
ات في بمدية طابية من , كما عرفت والية سيدي بمعباس في اليوم نفسو إحتجاج2لمسقوط

                                                           

 أكتوبر 11الثالثاء  ،8296عدد. ،جريدة الخبر "،أغمق نزالء الشاليات لقورصو الطريق عمى بومرداس" ،ز. س -( 1
 .9ص. ،2016

 ،2016 أكتوبر 19 األربعاء ،8304ع. ،جريدة الخبر "،بإنصافيمالمقصيون من السكن يطالبون " ،لزىر. ف -( 2
 .09ص.
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ة السكن اإلجتماعي حيث أقدموا عمى غمق ن الذين تم إقصائيم من قائمطنياطرف المو 
الطريق المؤدي إلى الوالية باستعمال العجالت المطاطية الممتيبة تعبيرا عن رفضيم لمقائمة 

 1المعمن عنيا.

أقدم سكان قرية "بمثو" التابعة لبمدية القصر عمى غمق  2016أكتوبر  23في يوم األحد و 
لجزائر العاصمة مطالبين بضرورة ترحيميم من االرابط بين بجاية و  26لوطني رقم الطريق ا

 2سكناتيم القصديرية إلى مساكن الئقة.

خرج طالبو السكن في حركة إحتجاجية أمام مقر  2016أكتوبر  26أما في يوم األربعاء 
 3من السكن اإلجتماعي. ندائرة األغواط  مطالبين باإلفراج عن قوائم المستفيدي

جانفي  11بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة يوم األربعاء كما عبر سكان في واد الحميز 
عن إستيائيم لتأجيل ترحيميم إلى سكنات الئقة عن طريق تنظيم وقفات إحتجاجية  2017

 4مطمبين بترحيميم في أسرع وقت خاصة أن واد الحميز يشكل خطر عمى حياتيم.

من طرف المستفيدين  2017جانفي  15أما والية عين الدفمى فشيدت إحتجاجات في يوم 
لدفمى مسكن ترقوي مدعم بالحي الشعبي "مازوني" غرب مدينة عين ا 250من مشروع 

 5التعجيل في إتمام األشغال المتبقية.مطالبين بإستالم سكناتيم و 

                                                           

أكتوبر  19األربعاء  ،8304ع. ،جريدة الخبر "،محتجون يقطعون الطريق بالطابية في سيدي بمعباس" ،ميمود. م -( 1
 . 10ص. ،2016

 24االثنين  ،7525ع. ،جريدة الشروق "،26سكان قرية 'بمثو' بالقصر يغمقون الطريق الوطني رقم " ،ن. أوىاب -( 2
 .9ص. ،2016أكتوبر 

 ،2016أكتوبر  26األربعاء  ،5259ع. ،جريدة الشروق "،المطالبون بالسكن أمام دائرة االغواط" ،شريف دوادي  -( 3
 .10ص.
، 2017جانفي  11،األربعاء 5335،ع.جريدة الشروقإ.بوخميف،"سكان واد الحميز بالعاصمة يستعجمون الترحيل"،  -( 4

 .8ص.
 .9, ص.2017جانفي  15السبت 5340،ع.جريدة الشروق"،  مسكن يحتجون 250"مستفيدون من مشروع  ،أ.س -( 5
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عتصاميم عرفت وال 2017مارس  29 في يوم األربعاءو  ية الجمفة إحتجاجات المواطنين وا 
نديدا بقائمة السكن اإلجتماعي المعمن عنيا حيث أكد المحتجون في الوالية تأمام مقر الدائرة و 

تصريحاتيم لجريدة النيار أنيا ضمت أشخاص ال تتوفر فييم الشروط الالزمة مشيرين في 
 1السياق ذاتو إلى أن المجنة المشرفة عمى دراسة الممفات أىممت المواطنين ذوى األولوية.

حتجاجات من طرف إعتصامات و  2017أفريل  03إلثنين اكما عرفت والية البميدة في يوم  ا 
ة ترحيميم خاصة وسط مدينة البميدة بحيث طالبوا الجيات الوصّية بضرور  ، 1مكتتبي عدل 

 2سنة. 16أن إنتظارىم بمغ 

أيضا إحتجاجات من طرف عدد كبير من  2017أفريل  03وشيدت والية المسيمة يوم 
سراع اإلمطالبين بضرورة  ائرة أوالد سيدي إبراىيم ر دالموطنين أغمبيم من الشباب أمام مق

  3جارية.يفي توزيع الحصص السكنية اإل

عمى اإلعتصام أمام مقر  2017أفريل  3يوم  ، 2،  1عدل  لقد أقدم العشرات من مكتتبي 
بحيث قام المحتجون بمطالبة مسؤولي  لعدل الكائنة وسط والية البميدة، الوكالة الجيوية

الوكالة بتوضيح سبب تأّخرىم في تسميم مفاتيح سكناتيم التي إنتظروىا لعدة سنوات ) تفوق 
عن فصاح برىم في ظل تكتم المسؤولين عن اإلنفاذ صو عّبروا عن إستيائيم كما ,سنة( 15

إلى الخارج بسبب  ىناك من توفى و ىناك من ىاجرواعدة سنوات و  مرور حقيقة الوضع بعد
 4ة التي تمقوىا من وزارة السكن.بالوعود الكاذ

                                                           

، 2017مارس  30، الخميس 1438،ع.جريدة النيارزكرياء مداح، "مقصيون يحتجون أمام مقر دائرة الجمفة"،  -( 1
 .5ص.
 .7، ص.2017أفريل  4، الثالثاء 5418، ع.جريدة الشروقيعتصمون بالبميدة"،  1يوسف.ع، "مكتتبوا عدل  -( 2
 .9، ص.2017أفريل  04، الثالثاء 5418، ع.جريدة الشروقطيب بودواو، "إحتجاجات بالمسيمة"،  -( 3
 ،فاتيح في البميدة"مو يطالبون بتحديد تاريخ تسميم اليعتصمون أمام وكالة عدل   2و 1" مكتتبو 'عدل'  ،عادل.ع -( 4

 .6ص. ،2017أفريل  04الثالثاء  ،2894ع. ،نيارالجريدة 
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إحتجاجات شعبية بحيث أقدم  ،2017 فريلأ 4يوم  بالبويرةيدت بمدية قادرة كما ش
 اإلشكالسكنا ترقويا باإلحتجاج أمام مقر الوالية مطالبين بحل  50من مشروع  ندو يالمستف

لعدة المخصصة لممشروع و الذي عطل عممية الشروع في البناء  األرضيةالمتعمق بتحديد 
أكد المحتجون وجود غموض ساد عممية تحديد األرضية المخصصة لممشروع  كما سنوات

بعدىا صدر قرار يقضي بأن ىذه األرضية تقع وسط و  2013م دفعيم لمستحقاتيم بداية رغ
عارضة ليذا المشروع وىذا ما أدى م، ىذه األخيرة كانت ىذه المدينة قرب من مقر الشرطة 

 800توزيع  وىذا االحتجاج انجر عنو1.مغادرة المكاناول إلى عدم الشروع في العممية و بالمق
وىي  مسيمة، بوالية الريش"عين " مسكن إجتماعي بعدة أحياء خاصة في المنطقة الحضارية 

ي مساكن الئقة فعائمة إلى  810و تم ترحيل  2014.2الحصة التي إنتظروىا منذ أوت 
مسكن إجتماعي في  500كما سيتم إنجاز أزيد من  الجزائر العاصمة بصيغة سكن عدل،

  3آالف وحدة سكنية بصيغة عدل. 5ستستفيد والية البويرة من أزيد من ىذه السنة, و 

شيدت منطقة بوسعادة إقدام العشرات من المواطنين أمام مقر  2017أفريل  5في يوم و 
االحتجاج مطالبين باإلفراج عن الحصة السكنية االجتماعية اإليجارية التي بمغ الدائرة عمى 

عمى رأسيا والي الوالية طالبون السمطات بالتدخل و ماعي, ويسكن إجت 346عددىا حوالي 
السكنات بعدما عمقوا آماال كبيرة لمحصول عمييا  جل معالجة المشكل و اإلفراج عن ىذهمن أ

   4.ن التنقل من سكن ألخركونيا ستخفف معاناتيم م

                                                           

 05األربعاء  ،5419ع. ،جريدة الشروق ،ترقويا بقادرة بالبويرة يحتجون" سكنا 50"المستفيدون من  ،أحسن حراس -( 1
 .9ص. ،2017أفريل 

ماي  17، األربعاء 2938، ع.جريدة النيار ماي"، 29بداية من  2لمكتتبي عدل  "دفع الشطر الثاني بوعالم ىبول، -( 2
 . 11ص.، 2017

  .مرجع سابقف وحدة سكنية بصيغة عدل إضافية"، آال5" بوعالم ىبول، -( 3
الخميس  ،5420ع. ،جريدة الشروق "،يطالبون باإلفراج عن السكنات ببوسعادةالعشرات يحتجون و " ،الطيب بوداود -( 4
 .9ص. ،2017أفريل  06
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إحتجاجات شعبية  ،2017ماي  01تموشنت يوم اإلثنين  ما نّظم شباب من منطقة عينك
يم من عقود البيع عمى تإستفاد منددوا من خالليا بعد م مقر مديرية التجييزات العمومية،أما

أكدا و  2008رغم أنو يعود لسنة  ب وتيرة اإلنجاز البطيئة لممشروع،المخطط إلى جان
غم أنو تعيد كتابيا بمحضر ر  منشغاالتيبإالتكّفل تيرب الوالي من مقابمتيم و   المحتجون
إلى جانب مدير المشروع الميندس المعماري بإنجاز عقود  2017جويمية  30بتاريخ  إجتماع

 1تقدير بعد شير. أقصى البيع عمى المخطط في

إعتصام قرابة  نفسو بمعباس في اليومبمدية الطابية المتواجدة جنوب غرب سيدي كما عرفت 
سكن تساىمي  50مواطنا لممطالبة بتسوية مشكل السكن القائم في ظل بقاء مشروع ال 50

سكنا عموميا إيجاريا مكتمل األشغال لم يتم توزيعو رغم  50دون تييئة, باإلضافة إلى تواجد 
 لإلستفسارلى اإلحتجاج إ بيم ىذا ما دفعشير عمى صدور قائمة المستفيدين و مرور ثمانية أ

  2بيا الوكالة الوالئية العقارية إلكمال األشغال.باب عدم تجسيد الوعود التي قطعتيا عن أس

تأجيل  بسبب  عرفت والية الوادي إحتجاجات من قبل المواطنين 2017ماي  02في يوم 
 يمتسميم تخابات في حال عدمبمقاطعة اإلن ميددين ريفيةتوزيع إعانات سكنية لبناء سكنات 

الدوائر إلى تجميد توزيع السكنات التي منحت ليم من  رؤساءد أغمب بحيث عم ،السكنات
التي قد تتسبب حتجاجات المتوقعة من المواطنين و قبل مصالح الوالية بسبب تخوفيم من اإل
حيث أّكد ىذا التأخر زاد من غضب الشعب ت و في العزوف عن مشاركتيم في اإلنتخابا

 3المواطنين أن تأجيل اإلفراج سيؤثر سمبا عمى اإلنتخابات المحمية المقبمة.العديد من 

                                                           

، 2017ماي  2، الثالثاء 8496، ع.جريدة الخبرسكن ترقوي يحتجون"،  216"مكتتبو مشروع  ،ع. بن حجار -( 1
 .8ص.
 .8، ص.2017ماي  02، الثالثاء8497،ع.الخبرجريدة ، "إعتصام العشرات أمام مقر بمدية الطابية"،  م. ميمود -( 2
 02الثالثاء  ،8497ع.،جريدة الخبر "،تأجيل توزيع إعانات السكن الريفي تثير الغضب في الوادي" ،يميمراد براى  -( 3

 .6ص. ،2017ماي 
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شيدت منطقة السعيد حمدين بالعاصمة إحتجاجات  2017ماي  8وفي صبيحة يوم اإلثنين 
قاموا  2002و  2001المسجمين سنتي  1ن في برنامج السكن عدل يمن طرف المكتتب

التحقيق حول سبب بين السكن و تطويره مطالبين باإلحتجاج أمام مقر الوكالة الوطنية لتحس
البتيم بدفع مبمغ الشقة مطسنة و  70السكنات بسبب تجاوزىم  اإلستفادة من نإقصائيم م

بإعادة  طالبواىم مضطرون لدفع إيجاري شيري يفوق بأضعاف دخميم الشيري و كاماًل و 
بة في تجميد المتسبّ رفع الظمم عنيم خاصة أّن الوكالة في نظرىم ىي النظر في حقيم و 

 1البرامج.

إحتجاجات شعبية  خميس الخشنةقة شيدت منط 2017ماي  15في صبيحة يوم اإلثنين 
عتصام أكثر من و  مسكن إجتماعي أمام مقر الدائرة في حركة  337مستفيد من حصة  200ا 

بعد إحتجاجية لممطالبة بتدخل والي والية بومرداس لمتعجيل بترحيميم إلى سكناتيم الجديدة 
التسيير غير أن مصالح ديوان الترقية و  2014اإلفراج عن قائمة المستفيدين و ذلك منذ 

.  ل أن االحتجاجات فيمكن القو   2العقاري الزالت تتماطل في ترحيميم ألسباب مجيولة
 رض الواقععمى أة يجابيإت ولمست نتائج دبمدية ولال ىذه بيا سكان الخشنة التي قامخميس 
ف عائمة بصيغة السكن التساىمي آال 5بالعائالت المرّحمة عدد  إحصاءات أشارتبحيث 

  2017.3سيتم ترحيل الكل مع نياية ىذه السنة في ديسمبرو 

عرفت والية باتنة تجمير العشرات من مكتتبي عدل  2016ماي  20في يوم الجمعة 
الفتات لمتنديد والتعبير عن إستيائيم لوكالة بحيث قاموا برفع شعارات و لإلحتجاج أمام مقر ا

                                                           

 ،2017ماي  9, الثالثاء 8504ع. ،جريدة الخبر "،ر الوكالةقم أماممكتتبوا "عدل" يحتجون " ،مصطفى بسطامي -( 1
 .9ص.
، الثالثاء 5459ع. ،جريدة الشروقمسكن إجتماعي يحتجون بخميس الخشنة"،  337"مستفيدون من  ،عمي لعناني -( 2
 .9، ص.2017ماي  16
،الثالثاء 8564ع. جريدة الخبر، ئمة من نزالء الشاليات ببومرداس"،عا 800"إنطالق عممية إعادة إسكان  زين سميم، -( 3
        .9ص. ،2017ماي  9
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ذلك ود من قبل المجنة المكمفة بذلك و من التماطل في تسميم سكناتيم خاصة أنيم تمقوا وع
 2000.1بداية من سنة 

إحتجاجات عنيفة من قبل المواطنين  2017ماي  20كما شيدت بمدية بوسعادة يوم 
ة سكن إجتماعي بحيث قاموا باإلعتصام أمام مقر الدائر  346مطالبين باإلفراج عن قائمة 

تسميم  تأخير عبروا عن رفضيم لمبررات اإلدارة فيرافعين الفتات منّددة بالظمم والحقرة و 
ستو  ،السكنات من الحصص  %50أكدوا بأن حوالي نفاذ صبرىم و و  يائيم من اإلنتظارا 

 2ىذا ما زاد من غضبيم ومواصمتيم لإلحتجاجات.ب ألصحابيا الفعميين و عة لم تذىالموز 

العشرات من المواطنين المستفيدين من اإلعانات الموجية  نظم ،2017ماي  21في يوم و 
قفة البواقي و لعيد في بمدية الضمعة بوالية أم لترميم السكن اليش بكل من حي بن بو 

الوضع المزري ة عبروا من خالليا عن عدم رضاىم عن البمديداخل مقر الدائرة و إحتجاجية 
صّرحوا و  ،2014المودعة منذ  الذي يعيشونو بسبب تماطل الجيات المكمفة بتسوية ممفاتيم

ل عممية اإلنجاز الشطر الثاني من اإلعانة إلستكما مىعبأن فئة من المستفيدين لم يحصموا 
ساعة بحجة أّن ىذا األخير اتيا إلى مكتب الدراسة إلى حّد الارة ممففئة أخرى لم تدفع اإلدو 

كل ىذه المشاكل أّدت بالسكان إلى اإلحتجاج مطالبين  ا لعدم تمقيو مستحقاتو،رفض قبولي
 3الجيات المعنية عمى رأسيا والي الوالية بالتدخل لتسوية وضعيتيم.

وحدة سكنية ببميدة سيدي  225قام المواطنون المقصيون من قائمة  ,2017ماي  27في 
جتماعية ليا السكنية اإلقائمة العنيفة عقد اإلفراج عن عكاشة في والية شمف باحتجاجات 

                                                           

، السبت   2940،ع.جريدة النيارسمير قيدوم، "مكتتبو عدل في باتنة يحتجون و يطالبون بإفادة لجنة تحقيق وزارية"،  -( 1
 .9، ص.2017ماي  20
، األحد 8516،ع.الخبرجريدة سكن إجتماعي ببوسعادة"،  346لممطالبة باإلفراج عن قائمة إحتجاجات " ،الطيب س -( 2
 .9، ص.2017ماي  21
 22اإلثنين  ،2942ع. ،جريدة النيار ،حتجون في أم البواقي""المستفيدون من إعانات السكن اليش ي ،ع . بوجمعة-( 3

 . 6ص.  ،2017ماي 
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تضمين القائمة تم  أنوالتي لم تكن عادلة في التوزيع و رين عم غضبيم من المجنة المعدة و معب
 رشاويمنيم من دفع في االستفادة ومن ىذه السكنات و  األولويةليس ليم الحق و  اأشخاص

الشوارع معبرين عن  إلىون من القوائم يبحيث خرج المقص ن،مقابل الحصول عمى مسك
لسمطات بالتدخل لمعالجة التيميش مطالبين اتنديد بالحقرة و غضبيم حاممين الفتات استيائيم و 

  1ى المحسوبية.القضاء عم المشكل والمطالبة بالشفافية في التوزيع و

وسيمة شكمت  العاصمة، التي شيدتيا الجزائر خاصة جاجات العنيفةاإلحتتمك كل 
إلى تفاديا  االستجابة لممواطنينإلى  ةأّدت بيذه األخير  العمومية ضغط عمى قرارات السمطات
عمما أن أغمب اإلحتجاجات تحدث في فترة اإلستحقاقات  تفاقم األزمة وفقدان مكانتيا

لتيدئة  الالزمة ى تبني كل اإلجراءاتإل الجزائرية  الدولةسعت  األساس عمى ىذاو  اإلنتخابية،
 إلىالحكومة  لجأتبحيث  ،البقاء في السمطةلضمان   ،اإلجتماعي وشراء السمم المواطنين

قدرت ب العاصمة بحيث  الجزائر في االجتماعي لدعم السكن إضافيةتخصيص حصة 
غة السكن االجتماعي في يعائمة بص ألف 36عادة إسكان قامت بإو  كنية،وحدة س 84744
األول السابق عبد المالك سالل الوزير  أكدقد حيا سكنيا جديدا و  42 إلى 2017فريل شير أ

وحدة  847744ر ب السكنية لوالية الجزائر ببرنامج سكني يقد الحظيرةنو سيتم تدعيم أ
 2القصديرية. األحياءجل القضاء عمى ذلك من أسكنية و 
 
 
 
 

                                                           

, النيارجريدة  ،حدة سكنية بسيدي عكاشة في الشمف"و  225"وقفة احتجاجية عقب االفراج عن قائمة ،س. بمحوسين -( 1
 .7ص. ،2017ماي  28 األحد ،2947ع.
افريل  05، األربعاء 5419، ع.جريدة الشروق "،آلف عائمة بالعاصمة 36ألف مسكن جديد و ترحيل  84 ع. س،" -( 2

 .5ص. ،2017
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 في الجزائرالمطمب الثالث: معيقات تسيير المشاريع السكنية 

ىناك العديد من المعيقات التي أعاقت سير المشاريع السكنية و التي سندرجيا من  
 خالل النقاط التالية:

بوزيد,  في والية األغواط في بمدية سيدي لتعطل العديد من المشاريع عمى سبل المثا-
ىذا و  2015تفيد من السكن الريفي منذ المس 317شيدت تأخر في تقديم اإلعانات المالية ل

. سوء التسيير من قبل  إلىوىذا راجع 1التأخر عمق من معاناتيم في مجال السكن
 ؤولين.المس

بمختمف صيغيا من تماطل  مشاريع السكن العمومي،المستفيدون من  اكما يشكو -
لمدينة أشغال التييئة الخارجية االتي أوكمت إلييا وزارة السكن والعمران و  المؤسسات الوطنية

نجاز المرافق العموميةو   ، 2ىذا ما أّثر سمبا عمى وتيرة تسميم مشاريع عدل و ترقوي ا 
الواليات عبر  فة إلى تجميد قائمة المستفيدين من السكنات الريفية في العديد مناباإلض

تنفيذ المشاريع من قبل السمطات المعنية في  بة غياب الرقاالمبرز لشيء ا 3التراب الوطني.
 لذلك.

تأخير تسميم مفاتيح السكنات بمختمف الصيغ عمى غرار سكنات عدل بعين إضافة إلي -
دة سكنية تابعة لديوان الترقية وح 1000 و وحدة سكنية 1500الممحة البالغة عددىا 

 4التسيير العقاري بمستغانم.و 

                                                           

 .9، ص.2016أكتوبر11الثالثاء ،8296،ع.جريدة الخبرع.  نورين، "مشاريع معطمة في بمدية سيدي بوزيد"،  -( 1
أكتوبر  26 ، األربعاء5259، ع.جريدة الشروق( وليد. ع، "مشاريع "عدل"والترقوي"رىينة" التييئة الخارجية و المرافق"،  2

 .3، ص.2016
، 2016أكتوبر19،األربعاء8304،ع.جريدة الخبرك. بوزوالغ، "تجميد قائمة المستفيدين من السكنات الريفية بسكيكدة"، -( 3

 .9ص.
، 2016مارس  20، اإلثنين 5403"، ع.جريدة الشروقآالف وحدة سكنية،  8راضية مرباح، "تأخير تسميم يالحق  -( 4

 .5ص.
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سكن إجتماعي  200كما تم إلغاء العديد من الصفقات عمى غرار إلغاء صفقة إنجاز -
 1لبمدية "غريس" نظرا لتأخر األشغال و ذلك بسبب عدم إحترام المقاولين لدفتر الشروط.

المدينة بتقديم تصريحا عن أزمة تمويل قامت وزارة السكن والعمران و  2017في ماي -
ألف  185مر يتعمق ب األالمشاريع السكنية التي تحول دون تسميميا في وقتيا المحدد و 

الذي صرح  زير األول السابق عبد المالك ساللىذا ما أكده الو وحدة سكنية بمختمف الصيغ و 
 2سكنية.بأن الخزينة العمومية عاجزة عن اإلستمرار في تمويل البرامج ال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 2017ماي 20، السبت 8515، ع."جريدة الخبرسكن ببمدية غريس في معسكر،  200نوردين. ب، "إلغاء إنجاز  -( 1
 . 8ص.
 .3، ص.2017ماي  17،األربعاء 5460، ع.جريدة الشروقألف مسكن،  350سمير بمعمري،"أزمة تمويل تعطل -( 2
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 خالصة الفصل:

بفضل إنتعاشا كبيرا إختمف  اإلقتصادية  لقد عرف قطاع السكن في فترة ما بعد اإلصالحات
السكن عادة اإلعتبار لكل من السكن اإلجتماعي و إلالجيود التي بذلتيا الدولة الجزائرية 

 ،1995في  السكن التساىمي لظيور بصيغة ،التنويع في األنماط السكنية الحضريةالترقوي و 
ليساىم في إنعاش ىذا فتح مجال لمقطاع الخاص و  ،2001في  صيغة البيع باإليجارو 

 عن طريق القروض العقارية مجال لمبنوك لتساىم بدورىا في تمويموالكما فتحت القطاع و 
 .مةالمقدّ 

ين الزالوا يعانون من مشكل السكن خاصة المواطن مشكل إال أنالجيود المبذولة رغم 
كل ىذه العوامل أدت إلى ظيور إحتجاجات الطمب المتزايد نظرا لتزايد النمو الديمغرافي 

نتشار و  البالد أنحاء كلغزة شعبية  وغياب األمن سرقة  ،من عنفاإلجتماعية اآلفات ا 
األخذ  إلىالسمطات الجزائرية  لجأت األوضاعغرار ىذه  وعمى .لمجتمعاإلستقرار في او 

و امتصاص غضب الشعب لحل  األوضاعجراءات الخاصة  لتيدئة بالتدابير الالزمة واإل
 وسيط لتفادي تفاقم األزمة.

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل  
 

والية تيزي وزوفي  مسكن اإلجتماعيل ةدراسة تطبيقي  
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 تمهيد

لنا الجانب النظري لموضوع الدراسة أما في ىذا الفصل سوف ل السابقة تناو و فصفي ال
التسيير العقاري وان الترقية و يعمى مستوى د االجتماعينتطرق لدراسة حالة سياسة السكن 

عمى أسموبين لجمع المعمومات  باالعتمادذلك و  ،محل الدراسة باعتبارىا ،لوالية تيزي وزو
 .االستمارةو  ،المقابمةو  وىما المالحظة

تقديم العقاري و  التسييروان الترقية و لمؤسسة دينحاول في ىذا الفصل تقديم تعريف حيث س
براز دور السكو  عرض خصائصياو  ،ميىيكميا التنظي ن اإلجتماعي في الحفاظ عمى السمم ا 

ذلك عن طريق تحميل و  السكن اإلجتماعي لوالية تيزي وزو واقع ثم تقييم ،اعياإلجتم
  .اإلستبيانالمقابمة و ي تم جمعيا بواسطة مناقشة النتائج التو  تالبيانا
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 لوالية تيزي وزولترقية و التسيير العقاري االمبحث األول: تقديم ديوان 

وان الترقية والتسيير العقاري ديمؤسسة تعريف في ىذا المبحث سيتم التطرق إلى 
براز ىيكميا التنظيمي مع و   ذكر مصمحيا.ا 

 لوالية تيزي وزوالمطمب األول: تعريف ديوان الترقية و التسيير العقاري 

التسيير العقاري و سيتم التطرق في ىذا المطمب لتقديم تعريف لمؤسسة ديوان الترقية 
 مع ذكر مصالحيا.

أكتوبر  23تأسست في  تجاري، -مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي يى
اإلستقالل المالي تخضع لقواعد المعنوية و  ةبالشخصيتقع في والية تيزي وزو تتمتع  1976

ماي  12المؤرخ في  147-91( من المرسوم التنفيذي رقم 2القانون التجاري, حسب المادة )
مقوانين األساسية بدواوين الترقية العقارية وتحديد كيفيات المتضمن الطبيعة القانونية ل  1991

 1.تنظيميا وعمميا

 تمثل " مؤسسة ديوان الترقية و التسيير العقاري"(: 10صورة رقم )

 
 .التسٌٌر العقاري لوالٌة تٌزي وزودٌوان الترقٌة و  : مصدر 

                                                           

الترقية و التسيير العقاري  في مؤسسة ديوانسة مصمحة التنازل العقاري يرئ ،بن حوسين السيدة  ياسمينةمقابمة مع  -( 1
 (.9:00عمى الساعة  14/05/2017) ،والية تيزي وزوفي 



والية تيزي وزو.ي في مسكن اإلجتماعل راسة تطبيقيةد     الفصل الثالث:  

 

90 
 

  لمطمب الثاني: هيكمها التنظيمي و مهامهاا

عمى ىيكل تنظيمي  لوالية تيزي وزو التسيير العقاريالترقية و تتكون مؤسسة ديوان 
لعرض في ىذا المطمب عمى ىذا سيتم التطرق و  ذي ينقسم إلى مجموعة من مصالح،ال

 الييكل التنظيمي لممؤسسة وذكر ميام كل مصمحة.

  العقاري لوالية تيزي وزو.ديوان الترقية و التسيير لمؤسسة يمي (: الهيكل التنظ0الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O.P.G.I  مصدر:

خمية مدقق الحسابات 
التجارية الداخمية 

 لممؤسسة

 األمانة العامة

خمية التنظيم و نظم 
 المعمومات و اإلتصاالت

خلٌة الشؤون  نائب مدير العام

 القانونٌة و النزاعات

تطوير دائرة 
 العقاري و العقار

مصمحة إستغالل 
مصمحة الدراسة و  العقار

 المبرمجة
مصمحة تسيير 
 العقارية و العقار

دائرة التسٌٌر و 

 الصٌانة العقارٌة

دائرة تسٌٌر 

ة و الموارد البشرٌ

 الوسائل العامة

دائرة المالية و 
 المحاسبة

دائرة التحكم في 
 اإلنجاز

مصمحة الوسائل 
 العامة

مصمحة الموارد 
 البشرية

 

 مصمحة المالية

 مصمحة اإلستثمار

مصمحة الصيانة و  مصمحة المحاسبة
 اإلصالحات

مصمحة التنازل 
 العقاري

مصمحة متابعة 
 األشغال

مصلحة صفقات 

 مصمحة التجاري  األسعار

وكالة ذرع بن 
 خدة

وكالة لربعة 
 ناث يراثن 

وكالة 
 بوغني

 وكالة عزازقة

 المدير العام

خمية األمانة الداخمية 
 لممؤسسة

 مصمحة التحصيل
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 المديرية العامة: -
 المدير:  (0

 يوان الترقية و التسيير العقاري:مهام مدير د -

 تنفيذ التعميمات الوزارية. -

 البحث عن شركاء فعميين. -

 و الخارجي لممؤسسة.تنسيق الداخمي وال ضمان اإلتصاالت  -

 حضور مختمف إجتماعات الميزانية عمى مستوى الوزارة. -

 تحديد األىداف العامة لممؤسسة. -

 .لممؤسسةتنفيذ المخطط العممي  -

 1 .وتقديم مقترحات المجمس اإلداريسمطات مشاركة في ال -

   Secrétariat généralاألمانة العامة:  (2

تمر عبرىا سواء كانت أعمال أو لجميع األعمال التي  الميني،تعني اإللتزام بالسر األمانة : 
 .ثائق أو إنجازات أو إتخاذ قراراتو 

 مهامها:

 حفظ و إرسال البريد الصادر و الوارد.

 متابعة جدول أعمال الرئيس التنفيذي.
                                                           

ديوان الترقية و التسيير في مؤسسة عون إداري في مصمحة تسيير الموارد البشرية  ،إلياس خالدي السيدمقابمة مع  -( 1
 (.9:30عمى الساعة20/05/2017) ،والية تيزي وزوفي  العقاري
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 متابعة كافة األعمال المطموبة في الرزنامة اإلدارية و تذكير مدير الديوان بيا.

 .1مكممات الياتفيةالرد عمى ال

 Directeur général Adjoint نائب المدير: (3
  :نائب المديرمهام  -

 دارية.مساعدة المدير العام في األعمال اإل -

 وضع إستراتيجية إلدارة المؤسسة. -

 الديوان. ىيكل تحميل و تقييم أنشطة -

 تنظيم مخطط الديوان. -

 برامج العمل. تنفيذ تنسيق فيال -

 تنسيق بين مختمف دوائر الديوان.الإجتماعات العمل و حضور  -

 حسن سير العمل في الديوان.السير عمى  -

 المادية. من موارد البشرية و حتياجاتتقييم اإل -

 2الخارجية.ن اليياكل الداخمية و ضمان التنسيق بي -

 

                                                           

في  قانوني في مصمحة تسيير الموارد البشرية بمديرية الترقية و التسيير العقاري رإطا ،مقابمة مع السيدة نعيمة حسين -( 1
 (.9:30عمى الساعة22/05/2017) ،والية تيزي وزوفي مؤسسة ديوان الترقي و التسيير العقاري  

في مؤسسة ديوان رئيسة فرع الضمان اإلجتماعي في مصمحة تسيير الموارد البشرية  ،مزياني مقابمة مع السيدة سييمة -( 2
 (.10:00عمى الساعة22/05/2017)، والية تيزي وزوفي  الترقية و التسيير العقاري
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 خاليا الديوان :-

  لممؤسسة: ة األمن الداخميخمي (0

cellule de sécurité Interne de l’établissement                   

 مهامها:-

 تقديم مقترحات لتحسين الوضع األمني. و تعزيز األمن في المؤسسة -

  . الزوارإنشاء نظام لتنظيم حركة العمال و  -

 1تطورات ىامة تتعمق باألمن. ةإبالغ المدير بأي -

  خمية تدقيق الحسابات التجارية الداخمية لممؤسسة: (2 

    :Cellule Audit Interne de l’établissement 

 مهامها: -

ستخدام كل الوثائق الالزمجمع و  -  لتحقيق أنشطتيا. ةا 

مصادقة عميو من طرف المدير الجعة بالتعاون مع مختمف اليياكل و وضع برنامج المرا -
 العام.

 تدقيق الحسابات التجارية.أداء عمميات  -
 
 

                                                           

مكمفة بالدراسات في مصمحة التنازل عن األمالك العقارية بمديرية الترقية و التسيير  ،برقوق أمالالسيدة  مقابمة مع  -( 1
 (.10:00عمى الساعة 23/05/2017)، والية تيزي وزوفي  العقاري 
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 القانونية و النزاعات:خمية الشؤون  (3

 مهامها: -

 تحميل النصوص الرسمية و تنفيذىا. -

 العمميات التي تيدف لموقاية من األخطار التي يتعرض إلييا الديوان.مراقبة اإلجراءات و  -

 دراسة جميع الخالفات القائمة بين عمال المؤسسة. -

 1بكل أسالكيا.مصالح األمن و  ن أمام الجيات القضائية المختصةتمثيل الديوا -

 تنظيم نظم المعمومات و اإلتصاالت:خمية  (4
Cellule d’organisation du système d’Information et de 
communication : 

 مهامها:

 .وسائل المعموماتية داخل المؤسسةال متابعة و تطوير و تعميم -

 .ن نظام المعموماتية داخل المؤسسةالعمل عمى تحسي -

 (.2...التمفزيون ،اإلذاعة) المدير العام مع وسائل اإلعالم  تمثيل -

 

 

                                                           

الترقية و التسيير في مؤسسة ديوان  األشغالميندس معماري في مصمحة متابعة  ،مكروت محمدالسيد   مقابمة مع -( 1
 (.10:00عمى الساعة 23/05/2017)، والية تيزي وزو في ،العقاري

  

التسيير و الترقية في مؤسسة ديوان اإلعالم اآللي في خمية اإلعالم األلي   في ميندس ,أوزيان محمد السيدة مقابمة مع -( 2
 (.10:00عمى الساعة 24/05/2017) ,والية تيزي وزو في العقاري



والية تيزي وزو.ي في مسكن اإلجتماعل راسة تطبيقيةد     الفصل الثالث:  

 

95 
 

 دوائر الديوان: -

 DRHMG تسيير الموارد البشرية و الوسائل العامة: دائرة (0

 ذلك بيدف تحسين األداء التنظيمي لممؤسسة.ة تسعى لتنمية الموارد البشرية و ىي إدار 

 :من مهامها -

 غيرىا...(. إدارة الموارد البشرية )األجور و -

 1التدريب(. ،الوظيفيةتنمية الموارد البشرية ) إدارة الحياة  -

 DFC دائرة المالية و المحاسبة: (2

 المحاسبة لممكاتب.ىي إدارة تسعى لمراقبة وتنسيق جميع األنشطة المالية و 

 من مهامها:

 ضمان إدارة سميمة لألموال. -

 الحرص عمى تنفيذىا.و  ةبالميزانيالعمميات المتعمقة مراقبة  -

 سياسة المالية لممؤسسة.الضمان تنفيذ  -

 يرادات و النفقات السنوية لممؤسسة.العمل عمى تحصيل اإل -

 2اإلستثمار في المؤسسة.د المالية الالزمة لمتشغيل و العمل عمى وضع خطط لمموار  -

 
                                                           

إطار قانوني  في مصمحة التسيير الموارد البشرية في ديوان الترقية والتسيير   ،ناصر شرفاويالسيد مقابمة مع  -( 1
 (. 10:00عمى الساعة  05/2017/ 25)، العقاري لوالية تيزي وزو

اري لوالية تيزي رئيسة المصمحة المحاسبة في مؤسسة ديوان الترقية و التسيير العق ،قيجيل مقابمة مع السيدة يامنة -( 2
 (.11:00عمى الساعة  ،28/05/2016وزو )
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       DGMP الصيانة العقارية:دائرة التسيير و  (3

 مهامها:من 

 .التسيير اإلداري عمميات مراقبة -

 .تنسيق عمميات صيانة المساكنتسييل و  -

 اإليجار.العمل عمى تسييل أنشطة البيع و  -

 1محضر دوري لمسكنات المنجزة عمى مدار السنة. بإعدادقيام ال -

 OMO دائرة التحكم في اإلنجاز: (4

 من مهامها:

 البناء.رصد المعامالت في نطاق تحقيق دراسات مشاريع مراقبة و  -

 برمجتيا.تعمقة بتنفيذ المشاريع السكنية و مراقبة العمميات المضمان  -

 ل و تنفيذه.اعمدراسة جدول األ -

 مراقبة جميع األنشطة المتعمقة ببرامج اإلستثمار.ضمان  -

 تطوير خطة العمل. -

 تسجيل وثائق العقد. -

 القيام بمتابعة األشغال.السير و  -

                                                           

الترقية و التسيير  في مؤسسة ديوان مصمحة تسيير الموارد البشريةفرع  رئيسة  ،صميحة السيدة داود مقابمة مع  -( 1
 (.9:30 عمى الساعة 28/05/2017) ،والية تيزي وزوفي  العقاري
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 DPIF و العقار: دائرة التطوير العقاري (5

 من مهامها:

 تمويل المشاريع. -

 ضمان التواصل مع الشركاء. -

 1.مراقبة برامج التطوير العقاري -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

في مؤسسة ديوان  ،البرمجة الدراسة ورئيس مصمحة ميندس معماري في مصمحة  ،حميش كمالالسيد  مقابمة مع -1)
 (.11:00عمى الساعة  28/05/2016) ،التسيير العقاري لوالية تيزي وزوالترقية و 
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 : واقع السكن االجتماعي في والية تيزي وزو المبحث الثاني

عن  هيتميز السكن اإلجتماعي في والية تيزي وزو بمجموعة من الخصائص التي تميز 
األساس ىذا  عمىو  ،اإلجتماعي أىمية بالغة في تحقيق السمم لوألّن  بقية الصيغ األخرى

براز دوره في الحفاظ عمى بحث إلى خصائص السكن اإلجتماعي و سيتم التطرق في ىذا الم ا 
الوالية خاصة في  غزت التي االحتجاجات الشعبية أىممع عرض  بالوالية  السمم اإلجتماعي
 .2017-2010الفترة الممتدة من 

و دوره في الحفاظ عمى السمم في تيزي وزو  السكن اإلجتماعي  المطمب األول: خصائص
  اإلجتماعي

، لفةابوخ :تبنى السكنات اإلجتماعية في مختمف مناطق والية تيزي وزو عمى سبيل المثال 
 ىذا راجعتيزي راشد و  ،ثيرمثين ،بوجمعة ،تادمايت ،عين زاوية،فريقات ،أزفون ،تامدة

 لمبناء. مؤىمةال ألراضي إلكتسابيا

وتيرة إنجاز السكنات اإلجتماعية ىي أسرع مقارنة بالصيغ األخرى ألنيا ممولة من طرف 
 كبيرة من المواطنين.فئة  الدولة, كما أنيا تمس 

أربع « f4 » و، أي ثالث شقق « f3 »وزو تتمثل في  زيم السكنات في والية تيظمع 
 1.عدد أفراد العائمةيختمف سعرىا حسب المساحة و و  ،شقق

 

الطمائنينة في  بعثوجد ميم في إستقرار العائالت و  فعاال السكن اإلجتماعي دور يمعب ا
كذا محاربة اآلفات اإلجتماعية بمختمف أنواعيا التي تنتج عن عدم أنفس المواطنين و 

 توفير مساكن الئقة لمعائالت.

                                                           

الترقية الدراسات و البرمجة في مؤسسة ديوان  مصمحة مكمفة بالدراسات في  ،ودير صوريةمقابمة مع األنسة   -( 1
 (.13:00عمى الساعة  ،29/05/2017) ،والية تيزي وزو في التسيير العقاري,و 
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في تكوين المواطنين عمى المحبة والمؤاخاة بينيم وبناء لمسكن اإلجتماعي دور ميم 
 .1األمن  بين األفرادمجتمع يسوده الوئام و 

 2107إلى  2101من سنة والية تيزي وزو في حتجاجات الشعبية اإل :ثانيال المطمب

التي شيدتيا والية تيزي  الشعبية اإلحتجاجات نتطرق إلى أىمىذا المطمب سمن خالل 
 . 2017إلى  2010 سنة منذ وزو في السنوات األخيرة

عارمة بين مناوشات و إحتجاجات  24/11/2012 بتاريخع بن خدة ار عرفت بمدية ذ
 240قائمة المستفدين من ب منددينشارع عدد من المواطنين الذين خرجوا إلى الو قوات األمن 

سمطات الدائرة, حيث تجمير الكثير التي تم اإلعالن عنيا من طرف و  وحدة سكنية إجتماعية
 إقتحاموحاولوا ر الدائرة و عنيا أمام مق م ترد أسماؤىم في القائمة المعمنمن المواطنين الذين ل

ما أدى إلى نشوب ىذا ت الحركة اإلحتجاجية و تدخل قوات األمن التي طوق ىما إستدعمىذا 
شعال النيران في كما أقدموا عمى غمق الطريق و  الشرطةبين عناصر مواجيات بينيم و  ا 

في  المسيمة لمدموع لتفرقة المحتجين،بل العجالت المطاطية إذ تطمب األمر إستخدام القنا
التي تم توزيعيا  ن بإقتحام عدد من السكنات اإلجتماعية سياق آخر قام بعض المحتجي

و األولوية أنيم ذو  فضوا مغادرتيا بحجةر و  خدةفي ذراع بن الواقعة  "مول الديوان"بمنطقة 
 2حصول عمى السكن لحاجاتيم الماسة إليو.لم

 

 

 
                                                           

 سابق. مرجع، حوسينن ب ياسمينة السيدة  مقابمة مع -( 1
نقال  ،2012نوفمبر24 ،جريدة نيوز ،رع بن خدة "ذت اإلجتماعية يؤجج  اإلحتجاجات ب"توزيع السكنا ،سمير لكريب -( 2

على  ،>http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%, (9>/49/749عن الموقع اإللكتروني في: 

 (.94:44الساعة 

http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%25
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 .24/11/2012ع بن خدة سنة افي ذر  الشعبية تعّبر عن اإلحتجاجات :(02صورة رقم ) -

 
 المصدر: 

http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7
%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D 

(. 19/04/2017 ) بتاريختم اإلطالع علٌه  ، 8%B1%D9%8A%D8%A9_2011-2012 

مقر الوالية  كما إعتصم المستفيدون من السكنات اإلجتماعية التساىمية بتيزي وزو أمام -
جيات المعنية في تسميم مفاتيح شققيم و ذلك بعد أن أقدم بعضيم الإحتجاجا عمى تأخر 

 جيات الوصية في عممية تسميم الشقال لعمى محاولة إقتحام عدد من السكنات تنديدا بتماط
 1.منذ مدة زمنية طويمة

 

 

 

                                                           

 ،جريدة نيوز ،طالبوا باستالم مفاتيح شققيم "ال" المستفيدون من السكنات اإلجتماعية يعتصمون أمام والية تيزي وزو  -( 1
عمى الساعة  ،http://wwwvitaminedz:org ، (10/05/2017نقال عن الموقع اإللكتروني في: ،24/11/2012

09:00.) 

http://www.marefa.org/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_1.jpg
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 .2012سنة  وية تيزي وز في والالشعبية حتجاجات اإلر عن تعبّ  :(4صورة رقم ) -

 
.( >749/:94/4 ) بتارٌخ تم اإلطالع علٌه  ، http://wwwvitaminedz:org المصدر:      

بمدية بسبب  35إجتماعية مست إضطرابات شيدت والية تيزي وزو عدة  2013في سنة و 
جتماعيا إقتصاديا و  تنمويةل من البرامج التراجع إستفادة منطقة القبائ خاصة في قطاع ا 

 1.ةالالئقالسكن ما دفع بالمواطنين إلى الخروج لمشارع لممطالبة بإستفادتيم من السكنات 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .مرجع سابق ،طالبوا باستالم مفاتيح شققيمال" المستفيدون من السكنات اإلجتماعية يعتصمون أمام والية تيزي وزو -1)

http://wwwvitaminedz:org
http://wwwvitaminedz:org
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  .2013زي وزو سنة يفي والية ت الشعبية حتجاجاتاإلعن  تعّبر :(15ورة رقم )ص -

 
ذم اإلطالع علٍه ، Image :http://www.vitaminedz.org/articles/2611/1_2611410.jpg: المصدر

 (.22/12/2012)ترارٌخ 

 

موجة بن يني ،الزاوية، ذراع الميزان  ن ماكودة، ميزرانة،كما عاشت بمدية تقزيرت، أزفو   -
 في تسميم السكنات اإلجتماعية.السمطات  تباطأبسبب  ،رمةعاالمن اإلحتجاجات 

تجمير أمام مقر بمديتيم إحتجاجا الأقدم المئات من المواطنين عمى  "يني ثإي"وفي بمدية   -
عمى إقصائيم من قائمة المستفيدين من السكنات اإلجتماعية التي تم اإلفراج عنيا من طرف 

 .1السمطات المحمية

                                                           

نقال عن الموقع  ،29/12/2013 ،الجديدةالجزائر  ،"2013جاج إجتماعي بتيزي وزو سنة إحت 60"أزيد من  -( 1
، http://www.vitaminedz.org/articles/2611/1_2611410.jpg: Image ( ،11/01/2012اإللكتروني في:

 (.10:00على الساعح 
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 ةتقمبات إجتماعية لم تشيدىا من قبل عبر حرك 2014شيدت والية تيزي وزو في سنة   -
خر بسبب الركود التنموي الذي شيدتو المنطقة رغم اإلحتجاجات المتصاعدة من يوم آل

 .1يكمال مشاريع الخاصة بالقطاع السكنوعود السمطات الوالئية بإ
 .2014تيزي وزو  سنة  والية تعبر عن اإلحتجاجات الشعبية في (:16صورة رقم ) -

 
المصدر: 

http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8
%A7%D8%A6%D8%B1%D9%%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8   

 (.11/01/2012)تم اإلطالع علٌه بتارٌخ 
 

الرابط بين بمدية  12عمى قطع الطريق الوطني رقم  أقدم مواطن 10/07/2016أما في   -
أحضر كما مطاطية تيديد باإلنتحار مستعمال عجالت قام بالزازقة ومقر والية تيزي وزو و ع

                                                           

نقال عن  ،27/12/1/2014،جريدة الجزائر نيوز ،"2014تجاج في والية تيزي وزو سنةإح 400"أزيد من  ،حميد ح -( 1
على الساعة  ،>http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%, (9:/4;/749الموقع االلكتروني في: 

4=:84.) 
 

http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%25
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%25
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%25
http://www.marefa.org/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_2.jpg
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ات المحمية لمنحو سكنا عائمتو داعيا السمطبإحراق نفسو و أعواد الكبريت ميددا قارورة بنزين و 
 .1كغيره من المواطنين

 

 .2016زازقة في بمدية ع الشعبّيةحتجاجات تعّبر عن اإل :(16) صورة رقم  -

 
(.>749/;79/4)تم اإلطالع علٌه  بتارٌخ  ،  https://www.hakaik24.com/7059.html :المصدر   

 

إحتجاجات من قبل المقصيين من القائمة  22/11/2016كما شيدت منطقة واد فالي في   -
السكنية الموزعة لصالح  % من الحصص20بعد إطالعيم عمى تعميمة مفادىا تخصيص 

 .عارمة فوضىعمت مقر دائرة تيزي وزو غير المتزوجين بحيث الشباب 

 

                                                           

نقال عن  ،26/07/2016 ،الجديدة الجزائر ،يق و ييدد باإلنتحار طمبا لمسكن""جزائري يقطع الطر  ،عثمان لحياني -( 1
 (.44:99على الساعة  ،>79/4;/749) ,https://www.hakaik24.com/7059.html لكتروني في:الموقع اال

 

https://www.hakaik24.com/7059.html
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عدل  وكالة مسيرة من طرف مكتتبي 11/02/2016في  أيضا عرفت والية تيزي وزو  -
فتجمع المتظاىرون بمقر  تنديدا بالتأخر في تسميم سكناتيم ذلكو  2001/2002لسنتي 
 1 . متيوضعي لتسوية الوالية

 .11/02/2016في والية تيزي وزو  الشعبية عن اإلحتجاجات تعبر :(17)ة رقم صور   -

 
 تم اإلطالع علٌه  ،http://www.vitaminedz.org/articles/2379/1_2379696.jpg: Image: المصدر
 (.28/06/2017) بتاريخ 

 

قاموا مدينة تيزي وزو و ب لمواطنين القاطنينإحتج العشرات من ا 2017مارس  02 في  -
مفاتيح شققيم التي إستفادوا منيا  يمبتسميمالسمطات المحمية  ممطالبةلبغمق طرق المدينة 
 .2مسكن من صيغة السكن اإلجتماعي 2180ضمن عممية توزيع 

                                                           

نقال ، 22/11/2016 ،الجزائر الجديدة،و إليداع ممفات السكن اإلجتماعي""طوابير و فوضى أمام مقر دائرة تيزي وز  -( 1
 , http://www.vitaminedz.org/articles/2379/1_2379696.jpgImage:عن الموقع اإلكتروني في:

 .(10:00عمى الساعة  ،28/06/2017)
نقال عن الموقع  ،24/06/2017،جريدة الخبر ،لسكن اإلجتماعي يؤجج اإلحتجاجات""اإلفراج عن قوائم ا -( 2

عمى  ،http://www.elkhabar.com//index.php?op=print&news=257233 ، (30/06/2017:اإللكتروني
 (.09:00الساعة 

http://www.vitaminedz.org/articles/2379/1_2379696.jpg
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 2017مارس  02 في والية تيزي وزوالشعبية  عن اإلحتجاجاتتعّبر  :(18)ة رقم صور   -

 
  تم األطالع علٌه بتارٌخ  ،http://www.elkhabar.com//index.php?op=print&news=257233 المصدر: 

(30/06/2017.) 

 

سىح الرً شهدذها والٌح ذٍشي وسو مه  الشعثٍح العىٍفح اإلحرجاجاخ كل ذلك  أنالمالحظ 

اإلسرجاتح  غظ على السلطاخ العمىمٍح مه أجل كاود تمثاتح أداج ض  2012غاٌح إلى  2010

حٍث لجأخ  طح،لتقاؤها فً الس ٌضمه اسررثاب السلم االجرماعً و ما لة المىاطىٍهالمط

إلطالق العدٌد مه الثزامج السكىٍح خاصح تصٍغح السكه اإلجرماعً السلطاخ العمىمٍح 

 ما سىدرجه فً المثحث المىالً.وهذا  وذىسٌعها على المىاطىٍه ،

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

 

http://www.elkhabar.com/index.php?op=print&news=257233
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 عالقة السكن اإلجتماعي بالسمم اإلجتماعي في والية تيزي وزو.: الثالث المطمب

خاصة  البرامج السكنية العديد من ستفادت منات التي إوالية تيزي وزو من بين الوالي
اتخذ شكل احتجاجات السكن،  عمى المتزايد الطمبوىذا راجع إلى  بصيغة السكن اإلجتماعي

 سممية وعنيفة ما دفع بالسمطات إلى االستجابة لعدد منيا.

 اإلنجازات: .0

 2011توزيع السكنات اإلجتماعية عمى مستوى والية تيزي وزو من سنة  وتيرة  نبيّ ي (2رقم )الجدول  -

 1: 2017غاية شير أفريل  إلى 

 السنة عدد توزيع السكنات المجموع
 لجنة الدائرة بأمر من الوالي

326 13 313 2010 
512 38 474 2011 

1131 109 1022 1012 
488 28 460 2013 
715 218 497 2014 
295 13 282 2015 
445 98 347 2016 

- - 42 2017 
 2017افريل 22 - -

 المجموع 3459 517 3912
 : ديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية تيزي وزو.المصدر

 

 

 

 

                                                           

 مرجع سابق. ،حوسين ياسمينةن ب السيدة  مقابمة مع -( 1
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 :1 حسب المناطق 2016سنة  اإلجتماعية يمثل توزيع السكنات (:3) رقم الجدول -

بأمر من  المجموع مواقع
 الوالي

  شير لجنة الدائرة
 سكن 60%

الفصل  جانفي - - - - -
 فبفري األول

 مارس
 1المجموع... - - - -

 مسكن في فريقات 4 
 مسكن في عين زاوية 55

الفصل  أفريل 39 55 - 94
 الثاني

 مسكن في أبودرارن        34
 مسكن في أزفون 14
 مسكن في أزفون 30
 مسكن في أزفون 60
 مسكن في أزفون 80
 مسكن في أزفون 60

 ماي 195 - - 195

 جوان - - 46 46 واد فالي
 2المجموع...    335 

 تامدة ,بوجمعة ,ثيرمثين
 

الفصل  جويمية 17 - 52 69
 الثالث

 أوت 2 - - 2 مسكن 50
 سبتمبر 37 - - 37 أزفون ,تيزي راشد ,تادمايت

 3المجموع... 56 - 52 108 
الفصل  أكتوبر  - - - 

 نوفمبر - - - -  الرابع
 ديسمبر 02 - - 02 أزفون

 4المجموع... 02 - 02 02 
-1المجموع     292 55 98 445 

2-3 
 التسيير العقاري لوالية تيزي وزو.ديوان الترقية و المصدر:  -

                                                           

والية تيزي في  ديرية الترقية و التسيير العقاريبمتنازل العقاري  الرئيسة مصمحة  ،حوسين ياسمينةن مع بمقابمة   -( 1
 (.09:00الساعة  عمى16/05/2017) ،وزو
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ن توزيع السكنات اإلجتماعية بداية شير جانفي إلى غاية شير ماي يبيّ  (:4الجدول رقم )  -
 1في بعض مناطق والية تيزي وزو. 2017

 لجنة الدائرة بأمر من الوالي مجموع مواقع السكنات
 

 شير 

60%  
 جانفي - - - - -

 فيفري     

 مارس 42 - - 42 بوغني
 أفريل   22 22 بوخالفة
 ماي   01 01 بوخالفة

 مجموع 24  23 65 
 لوالية تيزي وزو.ديوان الترقية و التسيير العقاري المصدر: 

 

في كل سنة يتم توزيع السكنات اإلجتماعية في والية  وول نالحظ أناالجد همن خالل ىذ
 2012توزيعيا سنة  أكبر نسبةتوزيع من سنة ألخرى حيث بمغت التيزي وزو وتختمف نسبة 

ىذا راجع إلى اإلحتجاجات و  ،وحدة سكنية مقارنة بالسنوات األخرى 11331ب وقدرت 
، أزفون ،تيقزيرت ،لكل من ذراع بن خدة التي شيدتيا والية تيزي وزو العارمة الشعبية
أقدم العديد من المواطنين  نأي ،2012سنة  لفة،ابوخ ،برج منايل ي،واد فال عزازقة،

كأداة  ه االحتجاجاتىذ توكان ،باإلحتجاج لممطالبة باإلستفادة من السكنات اإلجتماعية
والية تيزي وزو سنة  أيضا تكما إستفاد ، عمى السمطات من أجل االستجابة ليم ضغط
بعدما أقدم وحدة سكنية بصيغة السكن اإلجتماعي  488سكنية قدرت ب  ةمن حص 2013

ذراع  يني، الزاوية، يبن ع بن خدة،اذر  أزفون، ماكودة، ميزرانة، ،تقزيرت بمدياتمواطنون 
 ات سببا لالستجابة لمطالبيم.اإلحتجاجعمى  ،ميزانال

                                                           

 مرجع سابق. ،حوسين ياسمينةبن  السيدةمقابمة مع  -(  1
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شيدت والية تيزي وزو إرتفاع في نسبة توزيع السكنات بحيث قدرت  2014وفي سنة  -
ن عمى يمواطنالعديد من البعدما أقدم  2013مقارنة لسنة  وحدة سكنية 488ب 

 الموعد االنتخابي الرئاسي.  إلىإضافة  أزفون ،ةع بن خداذر  سكان خاصة اإلحتجاج 
مقارنة مع  االجتماعية مة في توزيع السكناتيشيدت نسبة ضئ 2015في سنة  أما -

من قبل  عنيفة حتجاجات شعبيةوالية إفييا التشيد لم الفترة  ىذه نالسنوات الماضية أل
 الموطنين.

ية وحدة سكن 445شيدت والية تيزي وزو توزيعا لمسكنات قدرت ب  2016في سنة و  -
 بودرارن،إ منطقة فريقات، عين زاوية، مواطنوالسكنات تم توزيعيا بعدما أقدم  ىذهو 

عنيا  تنتج ةعنيفات جاجحتاعمى  تادمايت معة، تامدة،ي، ثرمثين، بوجواد فالي أزفون،
 34و وحدة سكنية، 94عن زاوية منطقة فريقات و إستفادت بحيث  ،يملمطالب االستجابة

 مسكن في أزفون 244وتامدة  بوجمعة، مسكن في ثرميثين، 69، ومسكن في إبودرارن
 .2016في شير ماي

 ،سكنيةوحدة  65تم توزيع  ،ماي شيرنياية إلى غاية  2017مارسوفي بداية شير  -
عمى  أقدموابعدما لفة، امسكن في بوخ 23و مسكن 42بوغني  بمدية بحيث استفادة سكان

 غمق الطرقات.
ىناك تالزما طرديا بين ارتفاع وتيرة االحتجاجات الشعبية خاصة ومن ىذا نستنتج أن   -

وتيرة توزيع السكنات و  اىرىالعنيفة منيا من جية وقرب االستحقاقات االنتخابية من جية 
 وزو. االجتماعية بوالية تيزي
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 2012" بوغني" رتوزيع حصص سكنية في بمدية بني زمنز توضح  :(19صورة رقم )  -

 
 .ديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية تيزي وزو المصدر:

 

  .2017 تبّين توزيع حصص سكنية في بمدية بوغني :(01صورة رقم ) -

 
 ديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية تيزي وزو. مصدر:ال
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 .2016 تبين توزيع حصص سكنية في بمدية إبدرارن :(00صورة رقم ) -

 
 ديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية تيزي وزو . مصدر:ال

 

 .2016 تبّين توزيع حصص سكنية في واد فالي(: 02صور رقم ) -

 
 التسيير العقاري لوالية تيزي وزو.: ديوان الترقية و مصدرال
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  2016 أزفون بمدية تبّين توزيع حصص سكنية في(: 03صورة  رقم ) -

 
 ن: من إعداد الطالبتيمصدرال

والية تيزي وزو شيدت العديد من العراقيل التي أعاقت عممية سير  لإلشارة فإنّ 
 المشاريع  وأدت إلى توقيف العديد منيا عمى غرار:

 

ذلك راجع لعدة أسباب إدارية مثال فسخ مسكن إجتماعي و  2500مشروع إنجاز توقيف  -
مؤسسات المكمفة بإنجاز الالعقد مع المقاول بسبب التقصير المسجل من طرفو وتقصير 

 المشاريع.
 ذلك نتيجة ألسباب تقنية عمىعين الحمام و  ،مسكن في أبي يوسف 1200قيف إنجاز تو  -

 1غير مستقرة. أراضيو  ،سبيل المثال إنزالقات التربة

                                                           

في الترقية و التسيير العقاري  في مؤسسة ديوان رئيس مصمحة متابعة األشغال  ،السيد بوقالل يوسفمقابمة مع  -( 1
 (.14:00عمى الساعة01/06/2017) ،والية تيزي وزو
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 100تأخير في تسميم بعض السكنات اإلجتماعية عمى غرار تأخير في تسميم مشروع  -
 إتمام أشغال التييئة العمرانية. عدم لة وسبب راجع إلىامسكن في بني دو 

سكن عمومي إيجاري في والية تيزي وزو وىذا  1222توقف األشغال بورشات اإلنجاز  -
 راجع إلى نقص اليد العاممة.

سكنية وحدة  41551أصبح نقص العقار السبب الرئيسي وراء تجميد إنطالق األشغال  -
رغم الجيود المبذولة من قبل السمطات المحمية لتأمين السكن  بمختمف البمديات بتيزي وزو،

 لممواطنين بيدف الحد من أزمة السكن الخانقة التي شيدتيا مختمف قرى وبمديات الوالية .

ضافة إلى ذلك ىنا ك أكبر عائق يعيق عممية التسيير ىو أن معظم األراضي العقارية وا 
 1.ممكية خاصة

                                                           

الترقية في مؤسسة ديوان   برمجةو ال ة في مصمحة الدراسةلدراسمكمفة با ،دير صوريةياألنسة و  مقابمة مع  -( 1
 (.10.00عمى الساعة  22/05/2017) ،والية تيزي وزوفي والتسيير العقاري 
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 في والية تيزي وزو. السكن اإلجتماعيواقع تقييم : الثالث المبحث

ذلك سكن اإلجتماعي لوالية تيزي وزو و الواقع إلى تقييم ىذا المبحث في التطرق سيتم 
 .اإلستمارة الموزعة عمى أفراد العينةبعد تحميل 

 تحميل االستمارة المطمب األول: 

 :الميدانية منهجية الدراسة

الختيار العينة اعتمدت الطالبتان عمى الطريقة العشوائية البسيطة، نظرا عينة الدراسة:  -0
 مواطن حيث وزعت عمييم االستمارة وتم 100لكبر عدد سكان والية تيزي وزو تم اختيار 

 .خمسة منيا و تعذر إسترجاع 15استمارة وقد ألغيت 80اإلجابة عمى  اإلحصائية
وية لتحميل نتائج االستمارة، اعتمدت الطالبتان عمى النسب المئ المعالجة اإلحصائية:  -2

عمى 100في  التكراريضرب وىي أداة من أدوات اإلحصاء ولحساب النسبة المئوية 

 عددالتكرارات       المجموع الكمي لمعينة ) النسبة المئوية  
عدد أفراد  العينة

) 

I-  البيانات الشخصية: تحميل 

 :العينة ن جنس أفراديبيّ  (15)الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %66.25 53 ذكر
 %33.75 27 أنثى

 %100 80 المجموع
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 (: 02الشكل رقم )

 

 
  

أكبر من عدد  عدد الذكورأن  يتبين لنا الدائرة النسبيةو  أعاله الجدول لالمالحظ من خال
 .%32.5اإلناث بنسبة 

 :ألفراد العينة العائمية ن الحالة( يبيّ 16الجدول رقم ) 

 النسبة المئوية التكرار العائميةالحالة 
 %43.75 35 متزوج
 %52.5 42 أعزب
 %03.75 03 أرمل

 %100 80 المجموع
 

66.25% 

 ذكور 33.75%
 إناث

 نسبية تمثل جنس أفراد العينةدائرة 
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 (: 03م )الشكل رق

 

 

 
، ثم %52.5يتضح من خالل ىذه النتائج  أن أغمبية أفراد العينة عزاب بحيث تمثل نسبة 

فقط من أفراد   %7503. نسبة بينما % 43.75 تمييا فئة المتزوجين بحيث تقدر بنسبة
 العينة تمثل فئة األرامل.

 :يبين توزيع أفراد العينة حسب السن( 17الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار  السن
19-30 28 35% 
30-45 42 52.5% 
 %12.5 10 فما فوق 45

 %100 80 المجموع
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 (: 04الشكل رقم )

 

 
 

 30ن لنا من خالل ىذه النتائج أن النسبة األكبر ألفراد العينة تنحصر أعمارىم مابين يتبيّ 
إلى  19بين  ثم تميو الفئة التي تنحصر أعمارىا ،% 52.2سنة بحيث تمثل نسبة 45إلى 
التي تتراوح تمثل الفئة  من أفراد العينة %12.5في حين  ،%35والتي تمثل نسبة  سنة  30

أن عينة  األقل نسبة، وبالتالي يمكن القولسنة فما فوق وىي الفئة  45أعمارىا مابين 
 الدراسة تغمب عمييا فئة الشباب.
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 نية تبين توزيع أفراد العينة حسب السناأعمدة بي
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 :يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي :(18الجدول رقم ) 

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعميمي

 6.25% 05 دون مستوى

 10% 08 ابتدائي

 18.75% 15 متوسط

 21.25% 17 ثانوي

 43.75% 35 جامعي

 100% 80 المجموع

 

 (: 05الشكل رقم )
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من خالل ىذه النتائج أن النسبة األعمى والتي تمثل  فيما يخص المستوى التعميمي نالحظ 

 %13ذات مستوى ليسانس و %20من ذوي المستوى الجامعي من بينيم  43.75%

،  %21.25مثل بنسبة  اه، ويمييا المستوى الثانوي والمدكتور  %1ماجستير،  %1ماستر، 

والتي تمثل  6.25%والتي تمثل ذوي المستوى المتوسط، ثم نسبة  %18.75ثم تمييا نسبة 

 بتدائي.اإلوتمثل الفئة ذات المستوى  % 10، وأخيرا التعميمي مستوىالالفئة دون 

 :يمثل توزيع أفراد العينة حسب الحالة المينية :(19الجدول رقم ) 

 النسبة المئوية التكرار  الحالة المينية

 %3.75 03 طالب

 %63.75 51 عامل

 %26.25 21 بدون عمل

 6.25% 05 متقاعد

 %100 80 المجموع
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 (: 06الشكل رقم )

 

 

 %63.75الجدول أعاله أن نسبة العمال ىي النسبة األكثر حيث تقدر ب يتضح من خالل 
من  %3.75عمل، في حينالعاطمين عن الل أفراد العينة وىي تمث %26.25ثم تمييا نسبة 

 فقط تمثل المتقاعدين. %3.75أفراد العينة تمثل نسبة الطمبة، و 

 :بالسكن اإلجتماعي في والية تيزي وزو  تحميل البيانات المتعمقة -

 نوع األسر الساكنة في السكن اإلجتماعي: العينة حسبأفراد توزيع  يبين (:01الجدول رقم )

  النسبة المئوية التكرار  اإلجابة
  % 46.25 37  نووية
 %53.75 43 ممتدة

 %100 80 المجموع
 

3.75% 

63.75% 

26.25% 

6.25% 

 طالب
 عامل
 بدون عمل
 متقاعد

 دائرة نسبية تمثل توزيع أفراد العينة حسب الحالة المينية 
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 (: 07الشكل رقم )

 

 
في ساكنة الأفراد العينة % من 53.75نالحظ من خالل الجدول أعاله واألعمدة البيانية أن 

ىذه و  ساكنة في أسرة نووية %46.25في حين نسبة ،ممتدة أسرةسكن إجتماعي ينتمون إلى 
 يعانون من مشكل السكن. واأن األفراد الزال إلىإشارة 

 قصديري:الحي ال فيمن قبل الساكنة العينة  أفراد توزيعيبين : (00الجدول رقم )

 النسبة المؤوية التكرار  اإلجابة
 %67.5 54 نعم
 %32.5 26 ال

 %100 80 مجموع
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 (: 08الشكل  رقم )

 

 
ينتمون من األفراد العينة  67.5% والدائرة النسبية أن نسبة نالحظ من خالل الجدول أعاله

  قبل اإلنتقال إلى السكن اإلجتماعي. القصديري الحيفي  سبق ليا الّسكن عائالتإلى 

 .باإلستفادة من السكن اإلجتماعي لممطالبة العينة أفراديبين سبب لجوء  :(02الجدول رقم )

    النسبة المئوية التكرار  اإلجابة
  %37.5 30 مشاكل عائمية
  %12.5 10 عدم اإلستقرار

  %31.25 25 سكن ىش
  %18.75 15 ضيق في المساحة

  %100 80 المجموع
 

 

 نعم 32.5% 67.5%
 ال

 القصديري دائرة نسبية تمثل توزيع أفراد العينة الساكنة من قبل في الحي
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 (:  09الشكل رقم )

 

 
  اىلجوؤ من أفراد العينة  %37.5سبب لجوء  أنالبيانية  األعمدةنالحظ من خالل الجدول و 

سببيا  % 31.25و  ىي مشاكل عائمية، اإلجتماعية لممطالبة باالستفادة من السكنات
سبة ىي النو  % 12.5في حين أّن  ضيق في المساحة، %18.75و ،سكناتىشاشة ال

 ستقرار.اإل الضئيمة سببيا عدم

اإلحتجاج من أجل اإلستفادة من السكن لجوء المبحوثين إلى  يبين :(03الجدول رقم )
  .من عدمو اإلجتماعي

 النسبة المئوية التكرار  اإلجابة
 %70 56 نعم
 %30 24 ال

 %100 50 المجموع
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 (: 10الشكل رقم )

 

 
طالبة سبق ليم اإلحتجاج لمم من أفراد العينة %70أن  الدائرة النسبيةنالحظ من الجدول و 

ىذا و  باإلحتجاج. واقوميمن أفراد العينة لم  %30في حين  باإلستفادة من سكن إجتماعي،
 .ضغطت عمى السمطات العمومية لإلستفادة من سكن إجتماعي يشير أن أغمب الفئات

طبيعة اإلحتجاجات الشعبية من أجل اإلستفادة من السكنات يمثل  :(04رقم ) الجدول
 اإلجتماعية:

 النسبة المئوية التكرار  اإلجابة
 35% 28 ةيمسم

 65% 52 عنيفة
 %100 80 المجموع

 

 

70% 

30% 

 نعم
 ال

 عدمو دائرة نسبية تبين لجوء المبحوثين إلى اإلحتجاج من أجل اإلستفادة من السكن اإلجتماعي من
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 (: 11الشكل رقم )

 

 
العينة قاموا باحتجاجات عنيفة.  أفرادمن  65%البيانية  األعمدةنالحظ من خالل الجدول و 

 ة. يمسم االحتجاجات كانتالعينة  أفرادمن  %35بينما 

 :مدى تماطل في الّرد عمى السكن اإلجتماعييبين  :(05رقم) الجدول

 النسبة المئوية التكرار  اإلجابة
 %70 56 نعم
 %30 24 ال

 %100 80 المجموع
 

أّكدوا طول المدة المستغرقة  العينة أفرادمن  %70نسبة  أننالحظ من خالل ىذه النتائج  
 .ب "ال أجابوا %30 لمّرد عمى طمبات السكن اإلجتماعي بينما
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 ردت فعل أفراد العينة من هذا الموقف: 

قاموا  منيم 65%نسبة  بمغت أن العينة من ىذا الموقف جد عنيفة حيث أفراد ةكانت رد
 ىذا ماو المحسوبية في التوزيع  و  فترة طويمة ارات عنيفة بسبب إستيائيم من اإلنتظباحتجاج

مقر الوالية وغمق الطرقات إلعتصام أمام او رع لشاخروجو إلى اب الشعب و زاد من غض
 ،ماطل السمطات في توزيع السكناتالمطاطية تعبيرا عن إستيائيم من تالعجالت  حرقو 
بحيث ي حال عدم تسميميم لمسكنات ف  2017المحمية بات ىناك من ىددوا بمقاطعة اإلنتخاو 

 ،الحقرةو  بالظمماء مما وصفوه  اإلستيت التنديد و رددوا عباراو  الفتاترفع المحتجون شعارات و 
ع في الّرد عمى سرااإلعد اإلنتخابي أّدى إلى حتجاج العنيف باإلضافة إلى المو ىذا اإل

ة بإيداع ممفات يمأفراد العينة قاموا باحتجاجات سممن  35%في حين أّن  طمباتيم باإليجاب
عادة النظر في قوائم ومعالجة الوضع و متدخل ت المعنية للسمطاالدى الّطعن    .المستفيدينا 

يو إذا كانت العائالت المستفيدة من السكن اإلجتماعي من مستحقّ  نيبيّ  :(06رقم ) الجدول
 فعال.

 النسبة المئوية التكرار  اإلجابة
 42.5% 34 نعم
 57.5% 46 ال

 100% 80 المجموع
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 :(12)الشكل رقم 

 

 

 
ب "ال"  أجابواالعينة  أفرادمن  %57.5نسبة  أنالبيانية  األعمدةنالحظ من خالل الجدول و 

العائالت المعمن عنيا في قوائم المستفيدين من السكن اإلجتماعي ال تستحق  أن أي
 . أي أنيا تستحق اإلستفادة "،ب "نعم أجابوا %42.5في حين  .اإلستفادة منيا 

 أفراد العينة المحتجين عقب نشر قوائم المستفيدين نيبيّ  :(07) رقم الجدول

 النسبة المئوية التكرار  اإلجابة
 67.5% 54 نعم
 32.5% 26 ال

 100% 80 المجموع
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قوائم المستفيدين من السكن  اإلجتماعي  أعمدة بيانية تبّين ما إذا كانت العائالت المعمن عنيا في
 تستحق فعال اإلستفادة منيا.
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 :(13)الشكل رقم

 

 
 من أفراد العينة أجابوا ب "نعم" %67.5نسبة  أنالنسبية  ةالدائر نالحظ من خالل الجدول و 

ىذا و  قياميم باإلحتجاج العينة أفرادمن  %32.5 حين نفىفي  ،باالحتجاجأي أنيم قاموا 
قوائم المستفيدين لحتجاج تعبيرا عن رفضيم اليشير أن النسبة الكبيرة من أفراد العينة قاموا با

 .إلى السكن بأمس الحاجةىي محرومة و أن ىناك عائالت خاصة من السكنات االجتماعية 

  حتجاجاتاإلمدى سممية ن يبيّ  :(08)رقم  الجدول

 النسبة المئوية التكرار  اإلجابة
 31.25% 25 نعم
 68.75% 55 ال

 %100 80 المجموع
 

67.5% 

32.5% 

 نعم

 ال

  المستفيديندائرة نسبية تبّين أفراد العينة المحتجين عقب نشر قوائم 
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 :(14) الشكل رقم

 

 
 

ن أمن أفراد العينة أجابوا ب %68.75النسبية أن نسبة  ةالدائر نالحظ من خالل الجدول و 
أن ة وىذا يشير يمكانت سم ن االحتجاجاتأجابوا بأ %31.25و ،االحتجاجات كانت عنيفة
 عنيفة.االحتجاجات كانت أغمبيا 

أكثر من عضو في نفس العائمة من السكن اإلجتماعي  ةإستفادن يبيّ  :(09)رقم  الجدول
 ق اإلستفادةأخرى تستحمقابل إقصاء عائالت 

 النسبة المئوية التكرار  اإلجابة
 70% 56 نعم
 30% 24 ال

 100% 80 المجموع

31.25% 

68.75% 

 نعم

 ال

 دائرة نسبية تبين مدى سممية اإلحتجاجات
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 :(15)الشكل رقم 

 

 

          
من أفراد العينة أجابوا بأن ىناك   %70النسبية أن نسبة  ةالدائر نالحظ من خالل الجدول و 

من أفراد العينة أجابوا ب "ال" ىذا  %30من نفس العائمة و اإلجتماعي ستفاد من السكنمن إ
من السكن لدى أغمب المبحوثين  أكثر من عضو في نفس العائمة  ةإستفادإلى يشير 

 .اإلجتماعي في حين أقصيت العائالت األخرى تستحق اإلستفادة

 اإلجتماعية بالمواعد اإلنتخابية توزيع السكناتمدى إرتباط ن يبيّ  :(21)رقم  الجدول

 النسبة المئوية التكرار  اإلجابة
 76.25% 61 نعم
 23.75% 19 ال

 100% 80 المجموع
 

70% 

30% 

 نعم
 ال

اإلجتماعي مقابل إقصاء عائالت دائرة نسبية تبّين إستفادة أكثر من عضو في نفس العائمة من السكن 
 أخرى تستحق اإلستفادة
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 :(16الشكل رقم )

 

 
توزيع ربطت من أفراد العينة  %76.25األعمدة البيانية أّن نسبة نالحظ من خالل الجدول و 

ىذا و   ذلك، أفراد العينةمن  23.75%نفى في حين  ةاالنتخابيبالمواعد اإلجتماعية السكنات 
خابية سواء كانت محمية أو يشير أن توزيع السكنات اإلجتماعية مرتبطة فعال بالمواعد اإلنت

 رئاسية.

 

 

 

 

 

76.25% 

23.75% 

 نعم
 ال

 دائرة نسبية تبين مدى إرتباط توزيع السكنات اإلجتماعية بالمواعد اإلنتخابية
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 .   التي إقترن توزيع السكنات اإلجتماعية بيا أمثمة عن اإلنتخابات نيبيّ  :(20الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار 
اإلنتخابات المحمية 

2012 
10 12.5% 

اإلنتخابات الرئاسية 
2014 

53 66.25% 

اإلنتخابات التشريعية 
2016 

17 21.25% 

 %100 80 المجموع
 

 :(17الشكل رقم ) 

 

12.5% 

66.25% 
 

21.25% 

 2012اإلنتخابات المحلٌة 

 2014اإلنتخابات الرئاسٌة 

 2016اإلنتخابات التشرٌعٌة 

 التي إقترن توزيع السكنات اإلجتماعية بيا تبين أمثمة عن اإلنتخابات دائرة نسبية
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أّن من أفراد العينة ترى  66.25 %األعمدة البيانية أّن نسبة نالحظ من خالل الجدول و 
المواعيد اإلنتخابية  مقارنة معد االنتخابات الرئاسية يبمواع أكثر توزيع السكنات متعمق

 األخرى.

 

 مطمب الثاني: نتائج اإلستمارة.ال

 الميدانية:في األخير سيتم التطرق إلى أىم نتائج الدراسة 

في والية تيزي وزو وعالقتو بالسمم االجتماعي من خالل دراسة موضوع السكن اإلجتماعي 
 تم التوصل إلى النتائج التالية:

سوء توزيع السكنات  جد ميم في إستقرار العائالت إاّل أن اصر يعد السكن اإلجتماعي عن
قصاء  لعديد منا منعائالت إستفادة التي نجم عنيا غياب الرقابة اإلدارية و  السكنات وا 

إلى  أثار غضب الشعب وخروج العديد من المواطنين ،لمسكنىي بأمس الحاجة بعض منيا و 
 اتلسمطمطالبة او  ستيائيم من ىذا الوضعا  رفضيم و تعبيرا عن  بعنف لإلحتجاج لشوارعا

إسراع أّدت إلى كوسيمة كانت  العنيفة  ىذه اإلحتجاجاتالعمومية بالتدخل لمعالجة الوضع و 
 . في الّرد عمى طمباتيم

عنيا ردود أفعال  تانجرّ السياسة السكنية في مجال السكن االجتماعي  فمخرجات
لشراء السمم االجتماعي  لمجوء إلى توزيع سكنات اجتماعية االجتماعي ليذا تم ا ت بالّسممأخمّ 

 أفراد دهأكّ بالمواعد االنتخابية مثمما  أكثرعممية توزيع السكنات مرتبط  أنو من المالحظ 
من  بناء السكنات االجتماعية  إنياءفي  اإلسراع إلىت العمومية طاالعينة حيث تمجأ السم

ليذا يتم اإلنتخابي د االنتخابية لمحد من العزوف يجل توزيعيا عمى المستفيدين عشية المواعأ
 اإليراداتأنيا ممولة من خاصة  االجتماعية بتوزيع السكنات لتمبية مطالب الموطنيناإلسراع 
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يعية التي تتحكم فييا عوامل خارجية الرّ  اإليراداتنفاق العمومي واعي مصدرىا ة لإلالمرصود
 فيدة.ميا مجيود داخمي من الدولة المستال يقاب

 جد ميم ادور لعب   وزو في والية تيزيأن السكن اإلجتماعي ب القول يمكنفي األخير 
 اإلجتماعية اآلفاتكل أنواع التخفيف من و  توفير السمم في المجتمعو  في إستقرار العائالت

 جتماعية.تي غالبا ما تنطمق منيا شرارة اإلحتجاجات اإلالقصديرية ال األحياءخاصة في 
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 : الفصلخالصة 

عمى السكن االجتماعي في  من خالل ىذا الفصل تم تطبيق الجانب النظري لمدراسة    
حد  إلىأن السكن االجتماعي يساىم  إلىتحميل االستمارة توصمنا  وبعد، والية تيزي وزو

 اآلفاتالقضاء عمى كل أنواع سمم في المجتمع و التوفير عائالت و كبير في استقرار ال
لة عداىناك أن تكون من الضروري جتماعي اإلسمم اللكن لتحقيق و  ،اإلجتماعية

باعتبارىا عنصر جد ميم في توفير الرقابة اإلدارية في توزيع السكنات و  جتماعيةإ
 .حدث إختالالت إجتماعيةفغيابيا من شأنو أن ي   المجتمعات استقرار



 
 

 
 

 الخاتمة
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 خاتمة:

 ظهرت السياسة السكنية كضرورة حتمية لمحد من أزمة السكن بإعتبار أن هذه المشكمة
نتشار ظاهرة البيوت أين يتزايد النمو الديمغرافي و  تتواجد أكثر في المناطق الحضرية، ا 

 القصديرية المزرية.

والتسيير بما في ذلك التمويل  الزالت السياسة السكنية في الجزائر تعتمد عمى اإلنجازو 
ذلك لمحد من إنتشار اآلفات اإلجتماعية ولجوء و  ،الترقية العقاريةوالتوزيع وتدخمها في البناء و 

را عن إستيائهم تعبي دوا بحياتهمو أهناك من قات وحرقها و إلحتجاجات وغمق الطر طنين لاالمو 
 معالجة الوضع.ل بالتّدخلمطالبة السمطات و  من معيشتهم

تها السكنية  ن الدولة الجزائرية من خالل سياسأ التوصل من خالل هذه الدراسة إلى تمو 
ت عدة برامج سكنية سعت جاهدة إلى تمبية حاجيات المواطنين في مجال السكن بحيث وضع

عممت و  وي متماشية مع الدخل الفردي،ترقالعدل و  السكن اإلجتماعي الريفي، والمتمثمة في
 لممساهمة في تطوير هذا القطاع. لممقاولين الخواصعمى فتح باب المبادرة 

وقد أظهرت الدراسة مدى مساهمة السياسة السكنية لمعالجة مشكل السكن في الجزائر إلى 
تم توزيع العديد في تحسين مستوى معيشة األفراد و  0202-0202حد ما خاصة في فترة 

ستتباب االجتماعي إل سممشراء الو من السكنات خاصة في فترة اإلستحقاقات اإلنتخابية 
ة هذا راجع لمحد من المشاكل التي واجهتها الدولة فيما يتعمق باإلحتجاجات السكنيو  األمن

 التي مازالت متواصمة إلى يومنا.

ت الدولة إلى إنشاء صندوق الوطني لمسكن من أجل التخفيف لمعالجة مشكل التمويل لجأو 
متصاص  عادة الهيكمة العمرانية من أعبائها لتمويل هذه السكنات وا  السكنات القصديرية وا 

 يحظىمقة بالسكن خاصة السكن اإلجتماعي الذي ترميمها وترقية كل أشكال التمويل المتعو 
 باألولوية.
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 من خالل هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:و 

د لتفادي سوء توزيع السكنات عمى مستوى قطر البالمن حد في الالسياسة السكنية  تساهم -
تالفات في مستويات دخل تصحيح اإلخظاهرة النزوح الريفي ومحاربة الفوارق اإلجتماعية و 

هذا ما يثبت صحة و  من أجل تحقيق عدالة إجتماعية، الحد من اإلحتجاجات الشعبيةاألفراد و 
السمم  كمما تحققحتواء غضب الشارع إ في كمما ساهمت السياسة السكنية " األولىالفرضية 
 . " االجتماعي

شرية من أجل المساهمة في البهم السياسة السكنية في توفير كل اإلمكانيات المادية و تسا -
كمما  "هذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية و  ن شأنها أن تحقق تنمية لمبالد،سكنات مإنجاز 
 ."تحفيزات لمقطاع السكني كمما زاد ذلك في تنمية هذا القطاع هناك كانت

ذلك بتوفير جتماعي و اإلسمم التحقيق  رامجهابتساهم السياسة السكنية من خالل تطبيق  -
 متماشية مع دخمهم الشهريين في الحصول عميها بأقل تكمفة و السكنات لممواطنين الراغب

 هذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثةو  توزيع السكنات، وتحقيق عدالة إجتماعية في عممية
  "بين تحقيق السمم اإلجتماعيطبيق السياسة السكنية لبرامجها و بين تإيجابية "هناك عالقة 

سمم الفي تحقيق  عن طريق صيغ السكن اإلجتماعي عموما تساهم السياسة السكنية -
 السكنية والبرامج ،سرعة في انجازهااألولوية الممنوحة لها و جتماعي يظهر ذلك من خالل اإل

من أجل جاهدة السعي المشاريع و  ترصدها الدولة لتمويل تمكالموارد المالية التي و  المعتمدة 
 العيش في مجتمع يسوده األمن االستقرار.وتمبية حاجيات المواطنين و  توفير السكنات

 



 

 

 

 

 المالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 .01الممحق رقم:

 

 استمارة بعنوان:

 

 

 

في إطار إنجاز مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في العموم السياسة تخصص     
دارة محمية"، والموسومة بــ: " السياسة السكنية و دورها في تحقيق السمم  "سياسات عامة وا 
اإلجتماعي"، نرجو من سيادتكم ملء هذه االستمارة وذلك باإلجابة عمى األسئمة المطروحة 

ر اإلمكان. ونحيطكم عمما أن هذه المعمومات لن تستخدم إال لغرض مع مراعاة الدقة قد
 البحث العممي.

 شكرا عمى تعاونكم.                                    

( في المكان المناسب، واإلجابة عمى األسئمة في المكان  Xوضع عالمة )  مالحظة:
 المخصص لها. 

 

 

 2016/2017السنة الجامعية: 

 

 

 في الجزائر  تحقيق السمم االجتماعي  السياسة السكنية و دورها في

 -دراسة ميدانية عمى مستوى والية تيزي وزو  -



      
 

I-  الشخصية:البيانات 

 الجنس: -1

 ذكر                                            أنثى

 : العائمية الحالة -2

 متزوج                      أعزب                      أرمل

 السن: -3

 فما فوق 54                      03-54    99-03

 المستوى التعميمي: -4

 ابتدائي                          متوسط     دون مستوى                 

 ليسانس -ثانوي                         جامعي:  

 ماستر -
 ماجستير -
 دكتوراه                            -

 الحالة المهنية:  -5

 متقاعد       بدون عمل                   طالب                          عامل

 

 

 



      
 

II.سكن اإلجتماعي:خاص بال  

 سكن اإلجتماعي؟هو نوع األسر الساكنة في الما  -9

 ممتدة       نووية

 هل سبق لك سكن في الحي القصديري ؟ -2

 ال          نعم

 لمطالبة باإلستفادة من السكن اإلجتماعي؟سبب لجوئك إلى ا ما -0

 – مشاكل أخرى أذكرها   -                                 مشاكل عائمية

   - 

                        - 

 هل سبق لك اإلحتجاج من أجل اإلستفادة من السكن اإلجتماعي؟ -5

 نعم                                  ال      

 ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم, كيف كانت اإلحتجاجات - 

 عنيفة                                                     سممية 

 تا طويال؟هل إستغرق الّرد عمى الطمب وق -4

 نعم                                 ال         

 

 



      
 

 كيف كانت رّدت فعمك؟ -

-........................................................................... 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

إلجتماعي تستحق برأيك هل العائالت المعمن عنها في قوائم المستفيدين من السكن ا -6
 ه؟فعال اإلستفادة من

 نعم                                ال                   

 هل أحدث نشر قوائم المستفيدين إحتجاجات شعبية؟ -7

 نعم                                  ال

  كانت اإلجابة بنعم, هل كانت؟ إذا -

 سميمة                              عنيفة 

نفس العائمة من السكن اإلجتماعي في حين أقصيت هل إستفاد أكثر من عضو في  -8
 العائالت األخرى تستحق اإلستفادة؟

 ال                                نعم  

 هل يرتبط توزيع السكنات اإلجتماعية بالمواعد اإلنتخابية؟ -9

 نعم                                 ال     

 

 ؟ل عن ذلكإذا كانت اإلجابة بنعم أذكر مثا -



      
 

-..................................................................... 

-................................................................... 

-......................................................................



      
 

 لوالية تيزي وزو  مثل  مؤسسة ديوان الترقية و التسيير العقاريي ((02الممحق رقم:

 
 

 2392في والية تيزي وز الشعبية حتجاجاتاإلر عن عب  ي03)   (الممحق رقم:

 
 



      
 

 2395تيزي وزو  سنة  والية اإلحتجاجات الشعبية فيعبر عن ي (04) :رقمالممحق 

 
 

. 2396في بمدية غزازقة  الشعبية حتجاجات اإل عن يعب ر( 05): الممحق رقم

http://www.marefa.org/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_2.jpg
http://www.marefa.org/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_2.jpg


      
 

 2012" بوغني" زيع حصص سكنية في بمدية بني زمنزرتو  يوضح (06) :الممحق رقم

 

 

 2017 في بمدية بوغنيبي ن توزيع حصص سكنية ي (07) :الممحق رقم
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 قائمة الجداول
 الصفحة العنوان رقم الجدول

 46 .1977توزيع المساكن حسب الحجم سنة ن يبي   ( 1رقم )
توزيع السكنات اإلجتماعية عمى مستوى والية تيزي وزو من وتيرة ن بي  ي (2رقم )

 2117أفريلإلى  2111سنة 
117 

 118 تيزي وزو حسب المناطق في والية 2116يمثل توزيع السكنات في فترة  (3رقم )
ن توزيع السكنات اإلجتماعية بداية شهر جانفي إلى غاية شهر ماي يبي   (4رقم )

 في بعض مناطق والية تيزي وزو 2117
119 
 

 115 العينة  ن جنس أفراديبي   (15رقم)
 116 ألفراد العينة يبي ن الحالة العائمية (16رقم) 
 117 ن توزيع أفراد العينة حسب السنيبي    (17رقم)

 119 ن توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمييبي   (18رقم) 
 121 يمثل توزيع أفراد العينة حسب الحالة المهنية (19رقم) 

   
 121 العينة حسب نوع األسر الساكنة في السكن اإلجتماعيأفراد ن توزيع يبي   (11رقم )

   
 122 قبل في الحي القصديرين توزيع أفراد العينة الساكنة من يبي   (11رقم )
 123 ن سبب لجوء أفراد العائمة لممطالبة باإلستفادة من السكن اإلجتماعييبي   (12رقم )
ن لجوء المبحوثين إلى اإلحتجاج من أجل اإلستفادة من السكن يبي   (13رقم )

 اإلجتماعي من عدمه
124 

من السكنات يمثل طبيعة اإلحتجاجات الشعبية من أجل اإلستفادة  (14رقم )
 اإلجتماعية

125 

 126 ن مدى تماطل في الر د عمى السكن اإلجتماعييبي   (15رقم)

ن إذا كانت العائالت المستفيدة من السكن اإلجتماعي من مستحق يه يبي   (16رقم )
 فعال

127 



 128 أفراد العينة المحتجين عقب نشر قوائم المستفيدين نيبي   (17) رقم

 129 سممية االحتجاجاتيبي ن مدى  (18رقم )

ن إستفادة أكثر من عضو في نفس العائمة من السكن اإلجتماعي يبي   (19رقم )
 مقابل إقصاء عائالت أخرى تستحق اإلستفادة

131 

 131 يبي ن مدى إرتباط توزيع السكنات اإلجتماعية بالمواعد اإلنتخابية (21رقم)

التي إقترن توزيع السكنات  يبي ن أمثمة عن اإلنتخابات (21رقم )
 اإلجتماعية بها

133 

 



 قائمة األشكال
 

 

رقم 
 شكالاأل

 الصفحة العنوان

التسيير العقاري التنظيمي لمؤسسة ديوان الترقية و الهيكل يمثل  ( 1رقم )
 لوالية تيزي وزو.

91 

 116 دائرة نسبية تمثل جنس أفراد العينة (2رقم )
ن الحالة العائمية ألفراد العينةأعمدة بيانية تبي   (3رقم )  

 
117 

 ن توزيع أفراد العينة حسب السننية تبي  اأعمدة بي (4رقم )
 

118 

 أعمدة بيانية تمثل توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي  (15رقم)
 

119 

 دائرة نسبية تمثل توزيع أفراد العينة حسب الحالة المهنية  (16رقم) 

 

121 

أعمدة بيانية تمثل توزيع أفراد العينة حسب نوع األسر  (17رقم)
 الساكنة في السكن اإلجتماعي

122 

 دائرة نسبية تمثل توزيع أفراد العينة الساكنة من قبل في الحي (18رقم) 
 القصديري

123 

أعمدة بيانية تب ين سبب لجوء أفراد العينة لممطالبة باالستفادة  (19رقم) 
اإلجتماعي من السكن  

 

124 



ن لجوء المبحوثين إلى اإلحتجاج من أجل دائرة نسبية تبي   (11رقم )
 عدمه اإلستفادة من السكن اإلجتماعي من

125 

أعمدة بيانية تبي ن طبيعة اإلحتجاجات الشعبية من أجل  (11رقم )
 اإلجتماعية اإلستفادة من السكنات

126 

كانت العائالت المعمن عنها في أعمدة بيانية تبي ن ما إذا  (12رقم )
قوائم المستفيدين من السكن  اإلجتماعي تستحق فعال 

 اإلستفادة منها.
 

128 

دائرة نسبية تبي ن أفراد العينة المحتجين عقب نشر قوائم  (13رقم )
 المستفيدين

129 

 131 ن مدى سممية اإلحتجاجاتدائرة نسبية تبي   (14رقم )
ن إستفادة أكثر من عضو في نفس العائمة من دائرة نسبية تبي   (15رقم )

السكن اإلجتماعي مقابل إقصاء عائالت أخرى تستحق 
 اإلستفادة

131 

ن مدى إرتباط توزيع السكنات اإلجتماعية دائرة نسبية تبي   (16) رقم
 بالمواعد اإلنتخابية

132 

ن أمثمة عن اإلنتخابات التي إقترن توزيع تبي   دائرة نسبية (17رقم )
 السكنات اإلجتماعية بها

133 
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 الممخص:

تعتبر السياسة السكنية فرعا من فروع السياسة العامة لمدولة، وقطاع السكن من  
القطاعات الحساسة التي تستدعي االهتمام والعناية من طرف الدولة، لهذا وضعت الدولة 
الجزائرية العديد من اآلليات والبرامج لمتدخل في السوق السكني متخذة بذلك عّدة برامج 

جتماعي السكن اإلجتماعي) سكن إجتماعي إيجاري، سكن إسكنية متمثمة أساسا في 
السكن الترقوي، متماشية مع مستويات األفراد بهدف تحقيق العدالة  تساهمي(، السكن الريفي،

بينهم، وعمى هذا لجأت السمطات إلى توزيع العديد من السكنات اإلجتماعية عبر مختمف 
تخاذ كل اإلجراءات والقواعد السياسية وا   ةربوع الوطن خاصة في فترة اإلستحقاقات االنتخابي

التحفيزية لمحد من األزمة التي تعاني منها الجزائر وكذا إلحتواء غضب الشعب وتحقيق 
تباب األمن والعيش في مجتمع تمتطمباتهم محققة بذلك السمم االجتماعي الضروري إلس

 يسوده االستقرار و األمن.

 البرامج السكنية، السمم اإلجتماعي . السياسة السكنية، الكممات المفتاحية: 

Abstract: 
Housing policy is a branch of the state's public policy, and the 

housing sector is one of the most sensitive sectors that require 

attention and care by the state, For this reason, the Algerian state has 

put in place many mechanisms and programs to intervene in the 

housing market, taking into account several housing programs 

represented mainly in social housing( Social housing rental, social 

housing Contribution(,Rural accommodation, Accommodating 

housing In order to achieve justice among them. Accordingly, the 

authorities have distributed many social housing throughout the 

country especially during the period of electoral entitlements and take 

all the measures and the political rules to reduce the crisis in Algeria 

as well as contain the anger of the people and fulfill their requirements 

and Thus achieving the necessary social peace, To achieve security 

and live in a society of stability and security. 

Key words: Housing policy, housing programs, Social ladder. 
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