
 على مضامين البرامج االنشائية وعلى انماط الحيز المبني) قيم عقارية وانظمة ( تأثيرات المحدات العقارية 
 المهندس ايلي االشقر: تقديم 

 
 

 O:P</O:P<:اآلليات التي تحددها القوانين لتنظيم المدن والبلدات والقرى وتطبيقاتها االكثر انتشاراً: اوال 
 . من قانون التنظيم المدني٨المادة : فصيليةالتصاميم واالنظمة الت -1
 . من قانون التنظيم المدني١٦المادة : تصاميم وانظمة تصنيف المناطق  -2
شروط استعمال االرض والضم والفرز والبناء واالستثمار التي يمكن ان يحددها مالك عقار او مجموعة عقارات  -3

 ). من قانون التنظيم المدني٤١المادة ( نوعيتها واشكالها الهندسية تأمينا النسجام أفضل لمجموعة البناء وتحسيناً ل
 .٩/٩/٨٣ تاريخ ٧٠مرسوم اشتراع رقم . الضم والفرز في االماكن اآلهلة  -4
 .التخطيطات التي تتناول انشاء شبكات طرقات جديدة او توسعة الشبكات الموجودة -5

<O:P</O:P 
 O:P</O:P<.صاميم واالنظمة على االراضي لبنائها واستعمالهاالقيود التي تفرضها اغلبية الت: ثانيا 
 .شروط الضم والفرز: قياسات القطع ومساحاتها  -1
 .معدل االستثمار السطحي وعامل االستثمار العام -2
شروط خاصة بالواجهات وارتفاع االبنية وعدد الطوابق اضافة الى شروط الغالفات المفروضة في قانون البناء  -3

 .مه التطبيقيومرسو
مناطق سكنية قديمة ، مناطق سكنية ، مناطق سكنية وتجارية، مناطق امتداد ، مناطق : وجهة استعمال االراضي  -4

، مناطق زراعية ، مناطق عسكرية ، مناطق منع البناء )حماية االحراج(صناعية، مناطق سياحية ، مناطق طبيعية 
)Non aedificandi) ة، الخ مناطق خاصة ، مناطق اثري.... 

ان مجرد تصديق نظام وتصميم تنظيمي لمنطقة ما يؤدي الى اعادة تحديد لقيمة االرض المشمولة بالنظام ، وذلك بتدنيها 
او برفعها ، دون ان يؤدي ذلك الى انشاء اية موجبات اوحقوق بالتعويض للمالكين ماعدا حق التعويض على مالك 

 .٦٩/٨٣ من قانون التنظيم المدني ١٧المادة العقار المرتفق بعدم البناء وذلك حسب 
<O:P</O:P 

 O:P</O:P<:مراسيم تصديق التخطيطات ومفاعيلها : ثالثا 
تحسين قيمة العقارات التي تقع بمحاذاة وفي محيط الطريق المخطط والمصدق وذلك بمجرد تسهيل امكانية الوصول  -

 .الى هذه العقارات
ة االستمالكات ، بالرغم من شرفيات التحسين التي تفرض على العقارات المستفيدة ترتيب اعباء على الدولة بسبب كلف -

 .من التخطيط
فرض تراجعات على هذه الطرقات تصيب العقارات المحاذية مما يؤدي الى الحد من خيارات المالكين بالنسبة لتركيز  -

 .المباني ضمن عقاراتهم
<O:P</O:P 

  O:P</O:P<: والتصاميم واالنظمة التنظيمية على ارض الواقع انعكاس تطبيق قانون البناء: رابعا 
الغالفات؛ طابق االعمدة؛ االبنية التي يزيد : انعكاس تطبيق قانون البناء ومرسومه التطبيقي على االشكال الهندسية  -1

وف؛ تسوية  متر؛ المجموعات الكبرى؛ البناء في المناطق غير المنظمة؛ الطابق السفلي المكش٤٠ارتفاعها عن 
 .االراضي

الشروط االضافية التي تفرضها التصاميم واالنظمة التفصيلية للحد من االنعكاسات السلبية في بعض المناطق لتطبيق  -2
قانون البناء ومرسومه التطبيقي ، وللتحكم بوجهة استعمال االراضي وللحفاظ على خصائص المجموعات المبنية 

 .واآلهلة القائمة
 .اع االقصى وعدد الطوابق وذلك في غالبية القرى والبلدات المنظمةتحديد االرتف -
 .تحديد عدد الطوابق دون تحديد االرتفاعات وذلك في حاالت خاصة -
 .تحديد االرتفاع االقصى للبناء دون تحديد عدد الطوابق وذلك في حاالت خاصة -



 . طق دون اخرى وادخاله في عامل االستثمارمنع انشاء طابق االعمدة في بعض المناطق او حصره في اقسام منا -
تحديد معدل استثمار سطحي في بعض المناطق يختلف بين الطابق االرضي والطوابق العلوية للبناء وزيادة معدل  -

ها او مساحاتها او وجهة استعمال االبنية المشادة عليها، االستثمار السطحي وعامل االستثمار العام للعقارات بحسب موقع
وكذلك زيادة معدل االستثمار السطحي للعقارات في حال كان البناء المنوي انشاؤه عليها مقام بشكل متدرج ليندمج مع 

 . العقارانحدار االرض الطبيعية ، باالضافة في بعض الحاالت الى تحديد مساحة قصوى للمسقط االفقي لكل بناء ضمن
 .ـ تحديد فئات المؤسسات المصنفة المسموح اقامتها في كل منطقة

 .ـ منع تحوير وجهة استعمال المساكن المرخص بها
ـ منع اقامة الطوابق السفلية خارج المسقط االفقي للبناء ومنع قطع االشجار اال لزوم تركيز البناء والوصول اليه ومنع 

 . لزوم اعمال البناء ومنع تبليط الفسحات الخارجيةاعمال الحفر او استخراج الرمال اال
 .ـ فرض المسطحات االجمالية والمخططات الحجمية على المناطق

 .ـ منع انشاء الطابق السفلي المكشوف او فرض احتساب قسم منه في االستثمار
نائي ، زيادة عوامل االستثمار الطابق االستث( ـ منع االستفادة من القوانين الخاصة بزيادة المساحات المسموح بناؤها 

 ...).للفنادق
 . ـ منع افراز البناء مع فرض حد ادنى الزامي لعدد مواقف السيارات المفروض تأمينها ضمن كل بناء

 .ـ منع افراز العقارات ومنع البناء في بعض المناطق
 .ـ فرض شروط خاصة الشكال العقارات الهندسية

<O:P</O:P 
 ـ تطور عمراني عشوائي في المناطق غير مراسيم التخطيط واالستمالك على ارض الواقعخامساً ـ انعكاس تنفيذ 

 .المنظمة عند تنفيذ شبكات الطرقات الجديدة
ـ تطّور عمراني متعثر عند تنفيذ توسعة الطرقات بشكل جزئي، او عند تأخر تنفيذ التخطيطات المصدقة بسبب كلفة 

تصديق تخطيط جديد يؤدي فورا الى ارتفاع اسعار العقارات مع عدم امكانية المالك وفي كلتا الحالتين ، فأن . االستمالك
 .في الحالة الثانية من االستفادة فورا من هذا االرتفاع 

<O:P</O:P 
سادساً ـ النصوص القانونية الحالية التي يمكن كمرحلة اولى تنظيم تطبيقها لتمكين كل من االدارة المركزية واالدارة 

 O:P</O:P<.االستناد اليها للسيطرة على الوجه السلبي للتطور العمرانيالمحلية 
 ).فرض شروط اضافية للترخيص بالبناء(  من قانون البناء ١٨ و ١٣ـ المادتين 

 ).المجموعات الكبرى(  من مرسومه التطبيقي ١٢ من قانون البناء والمادة ١٦ـ المادة 
 ).منطقية الخرائط ( لبناء  من المرسوم التطبيقي لقانون ا١٥ـ المادة 
دور السلطة التنفيذية في البلدية بالنسبة لحماية البيئة والمناظر الطبيعية واآلثار (  من قانون البلديات ٧٤ـ المادة 

 ).واالماكن المشجرة ومنع التلوث 
 ).فرض شروط اضافية العطاء اجازة االفراز(  من قانون التنظيم المدني ٣٠ـ المادة 
دور البلديات في وضع واقرار التصاميم (  من قانون البلديات ٤٩ من قانون التنظيم المدني والمادة ١١ـ المادة 

 ).واالنظمة التنظيمية للمدن والبلدات والقرى



  )C3 (٣توصيات مجموعة العمل ج
 تأثير المحدات العقارية على مضامين البرامج افنشائية 

  وعلى أنماط الحيز المبني
   الياس األشقربإدارة األستاذ

 

  تحديد أدق لصالحيات المجلس األعلى خاصة فيما يتعلق بالمجموعات الكبرى .١
  تفصيل القوانين بشكل أدق لتتفاعل مع التطورات .٢
  تركيز توعية المواطن من جهة فصل عامل االستثمار على أهمية الحيز المبني .٣
ل في إعدادها وتطوير ممارسة تحسين أداء افدارة وتحديث دفاتر الشروط وغشراك منظم مدن وفرق عم .٤

  اإلدارة على ممارسة القوانين
  تحديد عوامل استثمار .٥

  
 


