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  : امللخص
 احلضري التوسع ومها ظاهرتني، ترابط عن الفالحية لألراضي االصطناعية احلركة تنتج احلضرية، الشبه املناطق يف 
 امللكية نزع أداة  أخرى جهة من). للنقل التحتية البنيات( باملدينة املرتبطة التجهيزات عن بدورمها والناجتني العقاري واالستهالك

 يئة( العادي التحضر تسيري من أكثر العامة املنفعة أجل من) كبرية بسرعة خطوط السيار، الطريق) النقل جتهيزات إلجناز موجهة
 مرتبطة العمومية املنفعة مشاريع كانت ذا إ لكن. الفكرة هذه يف شك بدون يساهم الزراعية األراضي تشق). للتعمري القابلة املناطق
 ملناطق موجه العامة باملنفعة التصريح شكل ياخذ فهو. جتاهلها ميكن ال مكانة يشغل فالتحضر الزراعية؛ املساحات طرقات بتهيئة
  .التحضر مناطق على أخرى لعمليات أو التهيئة

 العامة؛ للمنفعة املوجهة باملشاريع املعنية األراضي ملالك واملعارضة احلجج وإجراءات احمللية، السلطات طرف من احلق هذا استخدام
 امسارة، عني ببلدية امليدانية الدراسة خالل من.  الريفي الفضاء وتفكيك التحضر لديناميات مميزة مالحظة نقاط النهاية يف تشكل
 مستثمرة 15 مجاعية، فالحية ملستثمرات امللكية نزع عملية خالل من فالحية أراضي حساب على كانت التوسعات من مجلة الحظنا

 .البحث هذا مشلها اليت املستثمرات هي للخواص تابعة مستثمرات 9 ،و فردية مستثمرات4 منها
  .العمومية املنفعة العمراين، التوسع امللكية، نزع :الكلمات املفتاحية

 
Résumé : 
Dans les zones périurbaines, la dynamique d’artificialisation des terres agricoles est due à la 

conjonction de deux phénomènes : l’étalement urbain et la consommation foncière générés à leur 
tour par les infrastructures liées à la ville dont le transport urbain. Or l’outil de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique est aussi mis en œuvre pour la réalisation d’infrastructures de transports 
(autoroutes, ligne à grandes vitesse) que pour la gestion de l’urbanisation ordinaire hors de la ville 
(aménagement des zones à urbaniser), et donc il transgresse d’autres paysages agricoles contribuant 
sans aucun doute à cette forme de dénaturation de l’espace rural. De larges pans (fonciers) sont 
donc détournés de leur vocation primaire.  

Cependant, si les projets d’utilité publique liés à des aménagments routiers consomment des 
surfaces agricoles importantes, Les formes d’application et d’exécution de ce droit par les autorités 
publiques locales et nationales, et les modalités d’argumentation et de contestation des propriétaires 
dont des occupants des terrains visés par les projets d’utilité publique : constituent par conséquent 
des points d’observation privilégiés concernant les dynamiques d’urbanisation et de déstructuration 
de l’espace rural.  

A travers la commune de Ain Smara, qui a connu plusieurs extensions au détriment des terres 
agricoles (15) cas d’expropriation d’exploitations collectives, dont (4) sont individuelles, et 9 cas 
d’expropriation de propriétaires privés (9) ont été l’objet de notre étude. 

 
Mots clés : Expropriation-expansion urbaine-utilité publique. 
 

ستقبال خ 25/04/2018: تار  

الق خ ـــــــول تار ـــــ ــــــ 20/06/2018: بـ  
نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية في ظل التوسعات العمرانيةالعنوان:

مجلة الباحث االجتماعيالمصدر:

جامعة عبدالحميد مهري - قسنطينة 2 - قسم علم االجتماعالناشر:

لبصير، نريمانالمؤلف الرئيسي:

ع14المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2018التاريخ الميالدي:

172 - 161الصفحات:

:MD 1128730رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

Arabicاللغة:

EduSearchقواعد المعلومات:

التنمية العمرانية، التخطيط العمراني، قانون نزع الملكية، المنفعة العمومية،مواضيع:
التوسعات العمرانية

http://search.mandumah.com/Record/1128730رابط:

© 2021 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/1128730


 

 
–142018 

161 

 
 

 

 

 
2 

   

  : امللخص
 احلضري التوسع ومها ظاهرتني، ترابط عن الفالحية لألراضي االصطناعية احلركة تنتج احلضرية، الشبه املناطق يف 
 امللكية نزع أداة  أخرى جهة من). للنقل التحتية البنيات( باملدينة املرتبطة التجهيزات عن بدورمها والناجتني العقاري واالستهالك

 يئة( العادي التحضر تسيري من أكثر العامة املنفعة أجل من) كبرية بسرعة خطوط السيار، الطريق) النقل جتهيزات إلجناز موجهة
 مرتبطة العمومية املنفعة مشاريع كانت ذا إ لكن. الفكرة هذه يف شك بدون يساهم الزراعية األراضي تشق). للتعمري القابلة املناطق
 ملناطق موجه العامة باملنفعة التصريح شكل ياخذ فهو. جتاهلها ميكن ال مكانة يشغل فالتحضر الزراعية؛ املساحات طرقات بتهيئة
  .التحضر مناطق على أخرى لعمليات أو التهيئة

 العامة؛ للمنفعة املوجهة باملشاريع املعنية األراضي ملالك واملعارضة احلجج وإجراءات احمللية، السلطات طرف من احلق هذا استخدام
 امسارة، عني ببلدية امليدانية الدراسة خالل من.  الريفي الفضاء وتفكيك التحضر لديناميات مميزة مالحظة نقاط النهاية يف تشكل
 مستثمرة 15 مجاعية، فالحية ملستثمرات امللكية نزع عملية خالل من فالحية أراضي حساب على كانت التوسعات من مجلة الحظنا

 .البحث هذا مشلها اليت املستثمرات هي للخواص تابعة مستثمرات 9 ،و فردية مستثمرات4 منها
  .العمومية املنفعة العمراين، التوسع امللكية، نزع :الكلمات املفتاحية

 
Résumé : 
Dans les zones périurbaines, la dynamique d’artificialisation des terres agricoles est due à la 

conjonction de deux phénomènes : l’étalement urbain et la consommation foncière générés à leur 
tour par les infrastructures liées à la ville dont le transport urbain. Or l’outil de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique est aussi mis en œuvre pour la réalisation d’infrastructures de transports 
(autoroutes, ligne à grandes vitesse) que pour la gestion de l’urbanisation ordinaire hors de la ville 
(aménagement des zones à urbaniser), et donc il transgresse d’autres paysages agricoles contribuant 
sans aucun doute à cette forme de dénaturation de l’espace rural. De larges pans (fonciers) sont 
donc détournés de leur vocation primaire.  

Cependant, si les projets d’utilité publique liés à des aménagments routiers consomment des 
surfaces agricoles importantes, Les formes d’application et d’exécution de ce droit par les autorités 
publiques locales et nationales, et les modalités d’argumentation et de contestation des propriétaires 
dont des occupants des terrains visés par les projets d’utilité publique : constituent par conséquent 
des points d’observation privilégiés concernant les dynamiques d’urbanisation et de déstructuration 
de l’espace rural.  

A travers la commune de Ain Smara, qui a connu plusieurs extensions au détriment des terres 
agricoles (15) cas d’expropriation d’exploitations collectives, dont (4) sont individuelles, et 9 cas 
d’expropriation de propriétaires privés (9) ont été l’objet de notre étude. 

 
Mots clés : Expropriation-expansion urbaine-utilité publique. 
 

ستقبال خ 25/04/2018: تار  

الق خ ـــــــول تار ـــــ ــــــ 20/06/2018: بـ  



 

 
–142018 

162 

  :مقدمة 

حيث بدأت تنتقل من ظاهرة التحضر يف املراكز العمرانية   ،تعرف مدن العامل حتوالت جذرية يف طبيعة وأشكال منوها احلضري     
 .اليت تتميز بضخامتها واتساع جمال نفوذها  تلكامليتروبولية؛  بسبب الثورة الصناعية ، إىل ظاهرة االستقطاب اليت أنتجت املدينة

اليت عجزت الدولة عن توفري تلك  ؛تستدعي املدينة املذكورة توسعا يف املساحات املخصصة للمرافق والتجهيزات الضرورية
  .اإلحتياطات العقارية الضرورية هلا

فإن البحث عن املواقع واملساحات  ،االقتصادية واالجتماعية يف املدينةجوانب احلياة  جانب منوحبكم التطور الذي ميس كل        
وعادة ما تكون  .أمرا حتميا لتحقيق التوسع املالئم إلنشاء املشاريع املطلوبة وتلبية احلاجات املتزايدة يصبح ،االضافية للتوسع

ال ميكن أن تستوعب إال  حيث ،راغات باملركز احلضري ونادرا ما تكون ف .املساحات اخلارجية املتامخة للمدينة هي املستهدفة بذلك
تأثريا على خطط التنمية  و هو األكثرفنجد التوسع األفقي هو املفروض على أغلبية املدن  .جزء بسيطا من أهداف التعمري والتوسع

 ،متداد يتم يف غياب سياسة عقاريةخاصة اذا كان اال. املدينةوعلى املساحات اخلارجية مهما كان مردودها استراتيجي بالنسبة لسكان 
  .  كاألراضي الزراعية املتامخة حمكمة 

وإدخاهلا جمال البيع  امالكوها أمام اإلغراءات مانعا من العبث  جيدإذ غالبا ما تكون املساحات املتامخة ملكيات خاصة ال         
  .والسمسرة واملضاربة بالتايل البناء كيفما كان احلال بعد ذلك

  :كاليةاالش

حتول دون منو  )طبيعية وبشرية(املدن باجتاهات خمتلفة حسب طبيعة األرض احمليطة بكل مدينة وما حييط ا من معوقات  تنمو        
بعض املدن بشكل متواصل دون  وتنمو .لذا تتخذ بعض املدن شكال دائريا أو مربعا أو مستطيال أو حلقي  .اجتاهات سويةالعمران يف 
ويعتمد  .1كون بشكل مشتت لوجود أودية وجبال وأراضي منخفضة وطرق مرور سريعة وسكك حديديةيبعض اآلخر انقطاع وال

إال أن طبيعة األراضي والعقارات ختتلف من حيث ملكيتها واستخداماا، إضافة إىل أنه  .توسع املدن على رقعة األرض اليت متتد عليها
  .صلحة املدينة واجتاه تطورها العمراينكثريا ما تتعارض رغبات املالكني هلا مع م

اكتسحت املنشآت العمرانية املتمثلة يف  وظاهرة التوسع العمراين على حساب األراضي الزراعية مسة مألوفة ألغلب املدن، حيث       
ضمن القطاع العام و أمالك اجناز املساكن واملناطق الصناعية والبناءات الفوضوية أغلب املساحات واألراضي الزراعية خاصة املتواجدة 

بالتايل جتد البلديات نفسها عاجزة على توجيه منو  2.ذي جعلها عرضة لالنتهاكات والتعدي لتحقيق املشاريع اخلاصةالشيء ال. الدولة
التحضر بشكل أدى إىل دفع عملية  الشيء الذي. 3خاصة يف املدن الكبرية ؛املدن والتحكم يف مساراته أمام قلة األراضي املتاحة حوهلا

تعاظم حركة االنتشار اخلارجي تزايد التآكل العمراين يف أوساط املدن مثلما تفاقمت املشكالت االجتماعية  ومع.سريع وعشوائي

                                                             
 .2009،دار صفاء للنشر والتوزیع،عمان،1المجتمعیة والبنیة التحتیة،ط .خلف حسین علي الدلیمي، تخطیط الخدمات 1
   2014ر الرضوان للنشر والتوزیع،،دا1فؤاد بن غضبان، علم االجتماع الحضري، ط 2
 آسیا لیفة نحال، التوسع العمراني وعالقتھ بالبنیة العقاریة قسنطینة نموذجا 3

Séminaire International : Faire la ville, par quelles pratiques et par quels projets,26-27 avril2009 .  
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ارتفاع األسعار وصعوبات : أن منع توسع املدينة ال يعتمد أقل من مخسة أسباب موريس هالباخيرى  .واالقتصادية يف املناطق الداخلية
  .4زيادة املسافات، ما مينع االتصاالت بني حي وآخر ،)نقص مواد البناء(ت املشتريا

وتوسعت املدن .بعضها البعض وتشكل هياكل مبنية وحضرية معقدة تشمل جمموعات حضرية متالمحة  لتتالحمتوسعت املدن ف       
ملدينة وتقوى على حساب الريف بسبب تركز على حساب أقاليمها الريفية احمليطة ا، ومع ظهور الثورة الصناعية بدأت تظهر ا

  5ومع ظهور اخلدمات احلضارية أصبحت املدينة ضرورية لإلقليم الريفي  .السكان واألنشطة االقتصادية ا

 مشاكل احلدود والروابط واملقاييس اليتالرهيب حيث ظهرت أمام هذا التوسع   .فاهلياكل العمرانية القدمية غري قادرة على االستيعاب 
فكانت أوىل االنعكاسات على العمران هي متركز املدن يف مناطق مصادر الطاقة  .تنعكس على مستوى اهليكلة السياسية واالدارية

ومنذ ذلك والزحف احلضري مستمر جيسده تكاثر املدن .حيث انتشرت يف كل األقاليم ومنت أحجامها بوترية سريعة .واملواد األولية
  .6توسعها السريع وامتدادها الرهيبوالنمو السريع ألحجامها و

ونتيجة الضغط الكبري على املدينة توسعت هذه األخرية على حساب األراضي الزراعية، حيث قلت مساحتها بشكل كبري وانتشر   
ناجتة  فديناميات األراضي الزراعية االصطناعية .حيث مل يبق سوى القليل منها يستخدم للزراعة. العمران على مساحات واسعة منها

نشاؤه عن طريق التجهيزات املرتبطة باملدينة أو أداة نزع امللكية إواالستهالك العقاري الذي مت  7التوسع العمراين ظاهريتعن مزج بني 
 فالدولة تكفل حرية امللكية اخلاصة وحرمتها، وال يرتع .من أجل املنفعة العمومية لتحقيق اهلياكل األساسية للنقل وأيضا لتسيريالتحضر

وهلذا أخذت اجلزائر بأسلوب نزع امللكية من أجل املنفعة العامة كأحد أساليب اإلدارة لتحقيق . من أحد ملكه إال للمصلحة العامة
وقد تناول . 67/489 القانونالقدمي  القانونالذي ألغي  91/811نظمه يف قانون خاص ومستقل وهو قانونبل   .املنفعة العامة

وهي كامتياز ميكن للدولة مبقتضاه ان تقوم  .ت املختصة بإجرائه وحدد شروط وإجراءات نزع امللكيةتعريف نزع امللكية واجلها
  .10بإجبار املواطنني على التنازل عن أمواهلم وحقوقهم العقارية دف حتقيق مشاريع ذات النفع العام مقابل تعويض عادل

اآلليات املعتمدة من طرف الدولة لتكوين رصيد عقاري مهم للقيام  إحدى 11وتشكل آلية نزع امللكية من أجل املنفعة العامة      
و حق باملشاريع االقتصادية واالجتماعية وحماربة املضاربات العقارية ،باعتبار حق امللكية اخلاصة ذات أمهية كبرية يف النظام القانوين ،فه

  .عزيز املبادرة الفردية وحتقيق استقرار املعامالتكما أن تعزيز فكرة تشجيع االستثمار والتنمية لن يتحقق دون ت. دستوري

                                                             
4 Maurice halbwachs : Les plans d’extension et d’aménagement de Paris avant le XIXe siécle ,Paris : 

la vie urbaine ;1920 ;pages 3à28, édition complétée le 5 juin 2002 à Chicoutimi ,Québec. 
 2009مان،، ع1ثائر مطلق محمد عیاصرة، التخطیط االقلیمي، دراسة نظریة و تطبیقیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، ط 5
 2009،  30، مجلة علوم وتكنولوجیا،عدد عبد الحكیم، التمدد الحضري والحراك التنقلي في النطاق الحضري لمدینة سطیفكبیش  6
ة  7 ارج المدین ـو خ یج نح ـف النس ة زح ا عملی ـو أیض ة و ھ راف المدین ـو أط تمرة نح ة مس ري بطریق ار الحض تغالل العق ة اس ـو عملی ھ

 عقالنیـةسواء كـان أفقیا أو رأسیـا و بطریقة 
  .1991سنة  21المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، جریدة رسمیة عدد  27/4/1991المؤرخ في  91/11القانون رقم  8
 6197سنة  2، المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، جریدة رسمیة عدد52/5/6197المؤرخ في  67/48القانون رقم 9

 .ت نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في الجزائر،جامعة تبسة،الجزائرعمار بوضیاف،منازعا 10
ائل  11 ل الوس اج ك تم إال إذا أدى انتھ ة، وال ی وق عقاری الك أو حق اب أم تثنائیة الكتس ة اس ة طریق ة العمومی ل المنفع ن أج ة م زع الملكی ن

ا إال إذا ج ة ممكن زع الملكی ون ن ك الیك ى ذل ادة عل لبیھ وزی ة س ى نتیج رى إل ر األخ ل التعمی ة مث راءات نظامی ق إج ن تطبی ة ع ات ناتج ذا لعملی اء تنفی
 والتھیئة العمرانیة، والتخطیط  ؛ تتعلق بإنشاء تجھیزات جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومیة
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ورمبا يعود السبب يف سهولة التعدي على األراضي الزراعية يف اجلزائر مبختلف مظاهر التحضر إىل كون أغلب األراضي الفالحية   
وتوزيع األراضي الفالحية أو  كانت تابعة لالحتياطات العقارية املمتلكة من طرف الدولة ، خاصة قبل إعادة هيكلة القطاع الزراعي

  . 12التنازل عنها للخواص

سهولة التعدي على األراضي  تو لوحظ .وقد اكتسحت األراضي الفالحية اخلصبة يف كثري من احلاالت بسبب املنشآت العمرانية
سعها العمراين الستئنافها اليوم فالغرض الذي تنبؤه مدينة قسنطينة اليوم هو التحكم يف تو .13الفالحية يف القطاع العام وأمالك الدولة

ر جليا يف متدد املساحات احلضرية على أطراف املدن خاصة تظهذا التوسع املفرط والسريع غري أن انعكاس ه14 .يف املستقبل القريب
 15أي احلواضر واليت تتحمل أكرب ضغط سكاين  ؛الكربى منها

فقد شهدت يف . ضي الزراعية يف بلدية عني امسارة كعينة للدراسةذلك سنقف يف هذا البحث على معرفة تنوع نزع امللكية لألرال
فهل القانون املنظم لرتع امللكية من أجل  اآلونة األخرية زيادة كبرية يف عدد السكان مما زاد الطلب على العقار احلضري لذلك نتساءل

  ه؟ حيقق التوازن بني مصلحة نازع امللكية ومصلحة املرتوعة ملكيت 16املنفعة العامة

 ماهو السبب يف سهولة التعدي على األراضي الفالحية؟
  ماهي سياسة الدولة املعتمدة يف اطار التوسع العمراين؟ 

 
 :الفرضيات

  .غياب املراقبة يساهم يف التعدي على األراضي الزراعية -
  اجلهل بقوانني امللكية يسهل عملية التعدي على األراضي الفالحية  -
  الية تساعد على التعدي على األراضي الفالحيةسياسة اإلسكان االرجت -
 :أمهية الدراسة -

يتعرب موضوع نزع امللكية من املواضيع اهلامة يف القانون اإلداري، وترجع أمهيته إىل أن نزع امللكية يصطدم بقاعدة مستقرة         
. ستور األخري يؤكد أن امللكية اخلاصة حممية قانوناحيث أن الدستور اجلزائري منذ االستقالل إىل غاية الد .رددا معظم الدساتري

                                                             
 .02،2002بشیر التجاني، التحضر والتھیئة العمرانیة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  12
ة  13 ر التھیئ ة مخب كالیة، مجل ھ االش ة كھت نطینة حال ة قس ق مدین انون والتطبی ین الق ر ب ي الجزائ ر ف كالیة التعمی ي، اش د الغن انم عب غ

 .2003،دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 1العمرانیة،عدد
14 Revision du PDAU intercommunal de Constantine, EL KHROUB, HAMMA BOUZIANE,DIDOUCHE 

MOURAD, et AIN SMARA, 2éme phase ,volume2, orientations d’aménagement &possiblités d’extension ;URBACO 
2011  

 
  لطفي قبایلي، تمدد العمران الحضري وانتاج السكن في قسنطینة الكبرى،تعدد الفاعلین وأشكال عمرانیة متمایزة 15

Séminaire international’’ faire la ville :par quelles pratiques et par quels projets, 26,27Avril 2009. 
 

ة 16 افع الخاص وع المن ي مجم ة : ھ ر المنفع ع، وتعتب ة للمجتم راد المكون الح األف وع مص ي مجم ة ھ ة العمومی إن المنفع رأي ف ذا ال ا لھ وفق
ذین ی راد ال دد األف ي بع العبرة ھ ة، ف افع الخاص ع المن ل جم ي حاص ة ھ ة أم ال ، العمومی ة العمومی ق المنفع ول بتحقی ا للق ر م لحتھم أم ق بمص تعل

ة وتغل الح األغلبی احترام مص ة ب ى العدال رب إل رأي أق ان ال ا، وإذا ك ة لھ ة المكون افع الخاص ن المن ة ع ة العمومی ز المنفع الي ال تتمی ى وبالت ا عل یبھ
ر ة كبی ى درج ون عل د تك ة ق ارات عام ل اعتب ھ یھم ة، إال أن الح األقلی رد مص ل ف لحة ك ن مص ر ع رف النظ ل، بص ع كك ان المجتم ة لكی ن األھمی ة م

 .على حدة
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ذلك فإن نزع امللكية من املواضيع ك .ذلك فإن املساس ا عن طريق نزعها يعد استثناء متارسه االدارة وتتقيد يف ممارستها له بناءعلى
  .اليت يتم من خالهلا ضرورة حل إشكالية التوفيق بني املصلحة العامة واخلاصة

 :دراسةاهلدف من ال
توعية الفاعلني االقليمني وهذا باألخذ بعني االعتبار يف سياسة التخطيط احلضري احملافظة على  :أوال إىلدف هذه الدراسة       

إىل  معرفة اشكالية التوسع العمراين يف مدينة قسنطينة وإبراز أحد حماور توسعها العمراين احمليطي يف احلوض  ثانيا .األراضي الزراعية 
  .لزراعي اخلصبا

  :الدراسة امليدانية

Les exploitations agricoles collectives touchées par l’expropriation 
maraAin SCommune   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

مساحة  بع على، متضررة من عملية نزع امللكية تتر EAC6اموعة األوىل من أصحاب املستثمرة الفالحية اجلماعية 
  .هكتار تقع خارج احمليط العمراين 09 تقدرواملساحة املرتوعة منها  64.52

   4.50،املتضررة من عملية نزع امللكية مساحتها EAC9اموعة الثانية من أصحاب املستثمرة الفالحية اجلماعية     
مل  استنتجنا أم  هذه اموعة من خالل املقابلة امليدانية  فيما خيص. هكتار تقع خارج احمليط العمراين 04واملساحة املرتوعة منها 

  .يكونوا متواجدين يف بلدية عني امسارة حيث أخذوا التعويض ورحلوا 
هكتار خارج  34واملساحة املرتوعة منها  49.42مساحتها  11اموعة الثالثة من أصحاب املستثمرة الفالحية اجلماعية 

  .احمليط العمراين
موعة الرابعة واألخرية ألصحاب املستثمرة الفالحية اجلماعيةأما اEAC11  13.25مساحتها.  

  :وزارة الفالحة ،فقد  كانت مساحتها املتضررة كالتايل 833فيما خيص إنشاء املزرعة النوذجية بوشبعة ضمن قرار 
  .هكتار 132متضررة ب  27قسمة رقم 
  .هكتار 22متضررة ب  30قسمة رقم 
  .هكتار 18تضررة ب م 30قسمة رقم 

Date de 
naissance 

Type Date acte Superficie Lieu 

1954 
1942 
1933 

 
EAC 06  

 
19/09/1995 

 
64.52 

Annane Derradji 

1965 
1967 
1967 
1966 
1963 

 
 

EAC 09 

 
 

01/02/1993 

 
 

4.50 

 
 

Annane Derradji 

1954 
1934 
1929 
1954 

 
EAC 11 

 
28/09/1993 

 
49.42 

 
Belkarfa 

1957 
1965 
1958 

 
EAC 11 

 
17/04/1993 

 
13.25 

 
KIKAYA 
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Les exploitations agricoles individuelles touchées par l’expropriation 

Commune Ain Smara 

Date de 
naissance 

type Date 
acte  

Superficie Lieu 

1949 EAI 14 17 /04/1993 1.10 ANNANE DERRADJI 
1953 EAI 16 16/06/1993 1.10 ANNANE DERRADJI 

1942 EAI 02 28/06/1993 30.75 BELKARFA 

1947 EAI 22 08/12/1993 16.30 BELKARFA 

 

  آر  تقع خارج احمليط العمراين 70سآ  و 32املساحة املتضررة  110مساحتها  14صاحب املستثمرة الفالحية الفردية األوىل 
  آر 25سآ و  11املساحة املتضررة  110مساحتها  16صاحب املستثمرة الفالحية الفردية 
  هكتار 06، مساحتها املتضررة 30.75مساحتها  02صاحب املستثمرة الفالحية الفردية 
   16.30مساحتها  22صاحب املستثمرة الفالحية الفردية 

ونالحظ من خالل اجلداول السابقة أن املساحات املتضررة ختتلف حسب قيمة األرض اذا كانت خارج احمليط العمراين أو 
 .ضمن احمليط العمراين

  :فيما خيص مالك األراضي املتضررين من عملية نزع امللكية كانت على النحو التايل
 هكتار 165مساحته املتضررة : 1املالك  
 هكتار 9مساحته املتضررة : 2املالك  
  هكتار 42مساحته املتضررة : 3املالك  
  هكتار 11مساحته املتضررة : 4املالك  
  هكتار 01مساحته املتضررة : 5املالك  
 هكتار 04مساحته املتضررة : 6لك املا  
  هكتار 07مساحته املتضررة : 7املالك  
  هكتار 07مساحته املتضررة : 8املالك 
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سح ررة  مراجع الم ساحة المتض   الم
مالك مة ال یة (قی مة التجار  القی

مالي) عویض ال   الت

  

سمة ة  ق  مجموع
یة ة ھآر آر سآ ملك  مالحظ

27 
  

0 1
  

25 
 

 

61
  

13 2 
 

  

شبعة یة بو عة النموذج المزر
  

10 6. 09 .0 00 .0 0 
 

قم 83قرار ر ة 3  وزارة الفالح
عة  شاء المزر ضمن ان المت
شبعة یة بو   النموذج
وض-   -التع

27 03  0 8 99  1 6 5   1 92 .2 32 .6 40 .0 قاري  0 فتر ع سوحة د عة مم قط
عد   غیر م
مراني یط الع   خارج المح

28 23  6 2 26  1 لة  2 9  الدو .8 12 .9 60 .0 وض 0   ال تع
29 17  1 6 07  2 3    18 .4 57 .2 80 .0 قاري   0 فتر ع سوحة د عة مم قط

عد   غیر م
مراني یط الع   خارج المح

30 01  3 8 01  2 یة  2 عة النموذج  المزر
شبعة   بو

17 .6 11 .0 40 .0 قم   0 83قرار ر  وزارة 3
شاء  ضمن ان حة المت الفال
شبعة یة بو عة النموذج لمزر   ا
وض-   -التع

30 02  3 2 93  1 یة  8 عة النموذج  المزر
شبعة   بو

1 51 .1 46 .5 60 .0 قم  0 83قرار ر  وزارة 3
شاء  ضمن ان حة المت الفال
یة عة النموذج   المزر
وض- شبعة-  التع   بو

30 14  8 6 20 0 9    7 .3 66 .8 30 .0 قاري  0 فتر ع سوحة د عة مم قط
عد   غیر م
مراني یط الع   خارج المح

    3 1 84  4 2  2 /1 من 2  0 3 /    في01
شیاع  ال

1 2/ من02   03 /0   في1
شیاع  ال

1 2/ من02  03 /0 1 
شیاع   في ال

1 2/ من01   03 /0   في1
شیاع  ال

1 2/ من01   03 /0  في 1
شیاع  ال

1 2/ من01     03 /0   في1
شیاع  ال

1 4/ من02   
 0 3/ شیاع01  في ال
1 4/ من02  03 /0 1 

شیاع   في ال
من   1 4/ 02 

0 3/ شیاع01 في ال    
1 4/ من01    03 /0 1  

شیاع   في ال
1 4/ من 01  0 3/    في01
شیاع  ال

1 4/ من 01  0 3/ 01    في 
شیاع  ال

1 4/ من 01  0 3/    في01
شیاع    ال
0 3/ شیاع01 في ال    

0 3/ 01 شیاع  في ال    
3 2/ من 04  1 4/ من02   
0 3/ شیاع01 في ال    

3ح 2/ 14 من    1 4/ 02  
0 من  3/ شیاع01  في ال

3 2/ من07   
 0 3/ شیاع01  في ال
3 2/ من07    

  14 /0 0  من2 3 /0   في  1
شیاع  ال

1 .9 04 .1 37 .7 7 
 

1 .9 04 .1 37 .7 7 
 

1 .9 04 .1 37 .7 7 
 

9 52 .0 68 .8 8 
 

9 52 .0 68 .8 8 
 

9 52 .0 68 .8 8 
 

1 .6 32 .1 18 .0 0 
 

1 .6 32 .1 18 .0 0 
 

1 .6 32 .1 18 .0 0 
 

1 .6 32 .1 18 .0 0 
 

8 16 .0 59 .0 4 
 

8 16 .0 59 .0 4 
 

8 16 .0 59 .0 4 
 

8 16 .0 59 .0 4 
11 .4 24 .2 26 .4 4  

31 20 .0 00 .0 0  
 

55 .7 14 .2 8  
1 95 .0 00 .0 0 

 
97 .5 00 .0 0  

 
97 .5 00 .0 0  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مراني یط الع  خارج المح
  
  

  

  :عملية اجناز السكنات واملرافق العامة

  :حميط غرب علي منجلي: التعويضات املالية اخلاصة باألراضي املرتوعة ببلدية عني امسارة
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عة مراجع المسح   المساحة المنزو
 

الك                    الم

         
ة  ة التجاری             القیم

        (قیمة التعویض المالي)

 
 

ة                            مالحظ

 
عة   مجمو
یة  ملك

 سآ

 

 آر

 

  ھآر

 

 

 

04 

 
 

05 

 

52 

 

20 

  

 

09  

ستثمرة الفالحیة الجماعیة رقم  الم

جي  DAS 06 عنان درا

 

4.418.496.00  

 

خارج المحیط العمراني 

0 06 
 

 

ستثمرة الفالحیة الجماعیة رقم 04 50 00  الم
DAS09   جي عنان درا

 

 
 

2.100.000.00  

 

  خارج المحیط العمراني

 التعوض  4.586.400.00 الدولة  05  73 30 24 28

ستثمرة الفالحیة الجماعیة رقم  34  06 25 01 29 الم

سیعد  DAS 11بلكرفة ال

 

 المستثمرة الفالحیة

 الفردیة رقم

سعید          DAS 02بلكرفة ال

 
 

16.350.000.00 
 

 

 

 

  خارج المحیط العمراني

04 
 

سوحة 6.064560.60   07  58 07 09   قطعة مم

غیر معد  دفتر عقاري 

  خارج المحیط العمراني

 التعوض  5.703.920.00 الدولة  04  62 99 10 04

قم   00  70 32 08 1 ستثمرة الفالحیة الفردیة ر الم

 DAS14عنان دراجي

 
 

367560.00  

 

  خارج المحیط العمراني

1 
 

09 
 

11 
 

25  
  

00  
  

قم ستثمرة الفالحیة الفردیة ر الم

جي DAS 16عنان درا

 
 

120.528.00 

 

  خارج المحیط العمراني

سمارة(المقبرة)  01  52 45 36    1.219.600.00 بلدیة عین ا
 

  خارج المحیط العمراني

بة  03  15 56 39  لة التعوض  2.524.430.00 الغا  ملك للدو

  2.070.520.00 الدولة(مشتة الحماید)  02  59 94 87 
 

لة التعوض  ملك للدو

   501.937.359.33    658  92 61   المجموع

 

 لألراضي المنزوعة بمحیط الحماید) قیمة التعویض المالي(تحدید القیمة التجاریة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مكتب نزع الملكیة) والیة قسنطینة(الوالیة :المصدر  

كذلك و ،تنوعت التعويضات اخلاصة بالفالحني أصحاب املستثمرات الفالحية اجلماعية والفردية حسب طبيعة األرض وجودا     
كما ختتلف . ال تعوض فهيأما فيما خيص األراضي التابعة ألمالك الدولة كاملزرعة النموذجية بوشبعة . مالك األراضي الفالحية

  . أسعارالتعويضات حسب موقع األراضي الفالحية ومساحتها
متتدعلى .  %100فالحية كذلك نالحظ ان مجيع األراضي املرتوعة تقع خارج احمليط العمراين مبا يعين أا أراضي    

  :مساحات شاسعة واموع العام للتعويض املايل كان كالتايل
  دج 3107093015.82=دج 501.937.359.32+ دج 2605.15365600
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 .ثالثة ماليري ومئة وسبعة ماليني وثالثة وتسعون ألف ومخسة عشرة دينار جزائري واثنان ومثانون سنتيم: اموع العام        
عات استخدام األراضي اليت عرضت على احملاكم، املتعلقة بتعويضات الفالحني، تبني تنوع األضرار اليت من احملتمل أن تؤثر على نزا    

فقدان الدخل، االعتراف : فاجلدل حول قيمة األضرار املتعلقة باألراضي أكثر تعقيدا من امللكية العقارية البسيطة. 17 نشاطهم
  .اليب اإلنتاجباألضرار، مراعاة تعدد أس

  :وجهة نظر الفالحني من عملية نزع امللكية -1
 فتنتزعان الفالحني هلم احلق أن يصرخوا ما شاءوا ومىت شاءوا ، إال أن املصلحة العامة هي اليت شاءت وقضت أن يفقروا 

  .ضحايا نزع امللكية ليصبحوامنهم أراضيهم 
وهذا ماال يعترض عليه املتضررون من الناحية .  متبع يف كل البلدانإجراء ؛ هو نزع امللكية اخلاصة يف سبيل املصلحة العامة

لكن اعتراضهم تتحدد أساسا يف الطريقة اليت يطبعها التحايل وعدم اإلخبار السيما أن معظم الفالحني أميون، ال يطلعون  .املبدئية
جهة أخرى هناك فئة من الفالحني هلم علم بكل ما ولكن من  .مسبقا على قرارات نزع اراضيهم عندما يتم نشرها يف اجلريدة الرمسية

كما أن كثريا منهم يضيعون وقتهم يف متاهات احملاكم إلثبات حقهم يف االرض قبل املطالبة .يتعلق ذه العملية ويتبعوا خطوة خبطوة
  .حبقهم يف التعويضات حىت ولو كانت هزيلة

 ؛ حيث عربوا عن رفضهم التام هلته العملية .امللكية هم من أصل عني امسارة نالحظ أن مجيع الفالحني اليت مستهم عملية نزع 
عرب معظم  حيثفهم متمسكني جدا بأراضيهم  . كوا عملية مست أراضيهم و مستثمرام الفالحية ومصدر رزقهم الوحيد

 ذهو كان انتاجها ضعيف فهم ال يقبلون فكيف باستطاعتهم التخلي عنها  حىت ول. الفالحون بأن هذه األراضي ورثوها عرب األجيال
  .العملية

املتضمن  1987-12-8املؤرخ يف  19- 87باإلضافة  اىل أن هؤالء الفالحني حتصلوا على هذه األراضي يف إطار قانون 
مع رئيس مكتب  كما جاء يف املقابلة ،كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وحيدد حقوق املنتجني وواجباته 

  التنظيم بدار الفالحة
 حيث تقوم، .وأصحاب املستثمرات الفالحية اجلماعية أوالفردية كانوا عمال سابقني يف املزارع االشتراكية التابعة للدولة

ك الدولة لتقوم ذا بعد تكوين ملف و إرساله إىل مديرية أمالمصلحة الفالحة بإجناز قرار االستفادة واملصادقة عليه من طرف الوايل، وه
  ."حق االنتفاع الدائم"هذه األخرية بإصدار العقد اإلداري وإشهاره باحملافظة العقارية 

  .ةاملتوسطة والضعيفوتنوعت عملية نزع امللكية بني األراضي ذات اجلودة اجليدة ، 
الفالحية مبنطقة احلمايد، أن  قدم الفالحون شكاوي للبلدية املعنية ، وهذا بدون جدوى، كما جاء على لسان أحد املستثمرة

أحد املسؤولني قال هلم أم ليس هلم مصري ، فهم منذ االستقالل وهم يف الفضالت ونصحهم بالتخلي عن الفالحة وبيع االبقار 
  . لتر يوميا ،فكيف التخلي عن األرض اليت تعبنا من أجلها 1500والعمل يف التجارة،فرد هذا األخري أن املستثمرة تنتج 

هكتارللبناء الريفي استفاد منها سكان املنطقة و سكان  39ك هذه املنطقة أدخلت للعمران وخلق فيها جتمع سكين ب كذل
 .الريف مل ميسهم هذا القرار
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كذلك أصحاب األراضي الفالحية اخلاصة غري راضون عن عملية نزع امللكية، وقد أمجع على أا عملية غري عادلة وتضر 
  .فقد عاشوا من خرياا طوال هذه السنني.رزقهم الوحيد اليت تعبوا هم وآباؤهم وأجدادهم عليها العائلة، كوا مصدر

هناك قوانني خاصة "هناك فئة أخرى من الفالحني هلا رأي آخر فيما خيص عملية نزع امللكية، فمنهم من تقبل هذه الفكرة قائال
  .ع فعل أي شيئوال نستطي" تفسر عملية نزع امللكية فال حول وال قوة لنا

 :نستخلص من خالل املقابالت اليت كانت مع أصحاب املستثمرات الفالحية اجلماعية والفردية وأصحاب األراضي اخلواص
ة أن عملية نزع امللكية مرفوضة من قبل اجلميع علما أن هته العملية مل يتم التصريح فيها ملعظم الفالحني ومل يكن هلم علما ذه العملي

ومل تكن هي املرة األوىل اليت . ،فهي تكون أسهل ألا تابعة ألمالك الدولة .يتعلق باملستثمرات الفالحية اجلماعية والفردية،خاصة فيما 
علما أن هؤالء الفالحني ليس هلم مصدر آخر للعيش إال هذه األراضي الفالحية اليت .يتم فيها نزع ملكيتهم فمنهم من مستهم من قبل 

  .ومل تكن فقط األراضي وحدها املتضررة ، بل مست كذلك مستودعات الدواجن واملنشآت وأشجار الزيتون .الامتلكوها عرب األجي
 1982اليت تأسست يف .سابقا DAS »domaine agricole sociale »  وفيما خيص املزرعة النموذجية بوشبعة

ويف املستقبل  14نشأت عليها الوحدة اجلوارية هكتار ، تنوعت بني أراضي متوسطة وجيدة، أ 200مستها عملية نزع امللكية ب
  .القريب سيتم هدم املباين التابعة هلا من بينهم املكتب ، الذي يقوم بتشغيل العمال ومتابعة أمور هذه املزرعة

 أوضح رئيس مكتب املزرعة ،أن عملية نزع امللكية هي مسألة ال ختص والية قسنطينة فقط ، بل هي مسألة وطنية ، باإلضافة
 .إىل أا تابعة ألمالك الدولة

 
 :التعويضات اخلاصة باألراضي املرتوعة-2

بعد عملية نزع امللكية تأيت مرحلة التعويض، فمثل هذه العمليات على قول رئيس مكتب التنظيم بدار الفالحة تكون 
 ا، فبالنسبة لوالية قسنطينة فإن نقص العقار بالتعويض املايل، حيث يتم تقسيمه من طرف مديرية أمالك الدولة طبقا للقوانني املعمول

  .حتم التوجه إىل التعويض املايل
فيما خيص تعويضات الفالحني املتضررين من عملية نزع امللكية ببلدية عني امسارة ، فقد كانت كلها تعويضات مالية مببالغ 

  .خل احمليط العمراين واملوجودة خارج احمليط العمراينجد رمزية بالنسبة للفالحني، ألن األراضي الفالحية ختتلف خاصة املوجودة دا
أمجع الفالحون على أن يكون التعويض بأراضي فالحية، ألا مصدر رزقهم الوحيد وال يعرفون مهنة أخرى من غري 

بعض اآلخر الفالحة،فمهما كان التعويض مادي جيد ، فهو اليعطي األرض حقها،كوا تنتج كل سنة ويستفيد منها اجلميع، أما ال
  .فقد فضل التعويض املادي، كون مستثرام ذات املردودية الضعيفة

أن هذه العملية من املفروض حسب املقابلة اليت كانت مع رئيس مكتب البناء والتجهيز والسكن، أن األراضي التابعة لألمالك 
واذا قبل التعويض املادي فال يوجد مشكلة .ء أما اذا كانت ملك للخواص فتكون من مهمة القضا .الوطنية فال تكون هناك مشاكل

العقاريني، واذا مل يقبل بالتعويض املرقيني اذ يصبحون هم . فالدولة ساعدت مالك األراضي وهذا جبعلهم هم املسؤولني عن املشروع
  ألن األراضي الفالحية ال تشبه بعضها. املايل متنح له أرض فالحية يف جهة أخرى مع التعويض املايل

ا رفض مالك األرض متاما نقوم باجياد مناطق أخرى للتوسع ويف غالب األحيان الفالحون يقبلون التعويض املايل دون أن واذ
  .تنتهج الدولة سياسة نزع امللكية 
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من خالل املقابالت اليت كانت مع جمموعة من أصحاب املستثمرات الفالحية اجلماعية و الفردية و أصحاب األراضي الفالحية 
غري كاف خاصة فيما يتعلق باملستثمرات  و الرمزيأن التعويض املايل املقدم كتعويض لألرض الفالحية  على املفحوصنيصة أوضح اخلا

فهو يكون مقسم بني الفالح و بني أمالك  . فالتعويض اليت متنحه اجلهات املختصة ال يكون تعويض كامال .الفالحية اجلماعية والفردية
  .الدولة

فهو ال يعطي قيمة األرض احلقيقية باالضافة اىل  .راضي الفالحية اخلاصة هلم نفس الرأي فيما خيص التعويضأما أصحاب األ
هذا كله اتفق كل من أصحاب املستثمرات الفالحية اجلماعية والفردية وأصحاب األراضي الفالحية اخلاصة على أن التعويض املايل 

   .ألن هذا التعويض يستفيد منه مجيع الوراث احتياجام املتعددةيكون غري كاف وال يليب 
واشتكى بعض الفالحني الذين مستهم عملية نزع امللكية من قبل على عدم حصوهلم على التعويض ألسباب جمهولة والبعض  

  اآلخر بسبب الرتاعات احلاصلة بني الوراث، ومنهم من رفض متاما التعويض حلد اآلن لعدم تسوية األوراق املطلوبة
مرات املرة األوىل كانت للمزرعة األوىل  3ا خيص أحد أصحاب األراضي الفالحية اخلاصة، لقد مسته هذه العملية وفيم

أخذا الثورة الزراعية وعند انتهائها منحوها للدولة وكان التعويض رمزي مع التعويض بأرض فالحية و )املزرعة النموذجية بوشبعة(
  .ثانية فكانت من نصيب مستفيدين الذين منحاها للمرقي العقاري دمربيأما املزرعة ال. استعملت فيها القوة

 10حصائيات اليت قدمتها رئيسة مكتب نزع امللكية بالوالية حوايل إوبالطبع لقد قام معظم الفالحون بتقدمي طعون على 
  .طعون والتوسع الغريب لعلي منجلي طعنان

  :أما اهليئات املستفيدة من املشاريع هي
 لتعمري والبناء و السكن،مديرية ا -
 مديرية املوارد املائية، -
 مديرية األشغال العمومية، -
 مديرية السكن والتجهيزات العمومي -
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