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 شكر وعرف ان
 

 نشكر اهلل عز وجل الذي أعاننا ومَدنا بالصبر على إتمام
هذا العمل كما نتقدم بالشكر الجزيل والعرف ان إلى المشرفة على هذه  

ف  المذكرة أستاذتنا الدكتوراه "صبايحي ربيعة "على قبولها اإلشرا
على هذه المذكرة رغم كثرة أشغالها وأعباء مهامها فكانت نعمة  
 األساتذة لسداد توجهاتها ونصائحها فجراها اهلل وباركها في عملها

والشكر موصول إلى األساتذة األف اضل أعضاء لجنة المناقشة لما خصصوه  
من وقتهم ال لشيء إال لمناقشة هذه المذكرة وتقديم مالحظاتهم القيمة  

ستزيدها فعال في التعميق في الطرح وإيجاد الحل المناسب لجميع  التي  
اإلشكاالت التي تضمنتها هذه المذكرة فخفضهما اهلل جميعا وبارك في  

 علمهم
 

    دةآسيا/ ور                                                                                                                        

 



 

 

 

 إهداء 
 إلى أعز شخصين على ق لبي الوالدين الكريمين             

 هو مفتاح النجاح  االجتهادالذي علماني أن    

 إلى والدي الغالي  

 إلى من الجنة تحت أقدامها أمي الغالية  

 إلى كل أفراد عائلتي إخواني  

 و أخواتي و أوالد أخواتي

 و إلى كل األصدق اء و األحباب

 ء أهدي هذا العمل المتواضع  إلى كل هؤال

  آسيا                                                            
 

 



 

 

 إهداء
 

هذا العمل المتواضع أهدي  
إلى والدي العزيز الذي كان سندي منذ بداية مشواري الدراسي و  

مثلي األعلى الذي سهر على تربيتي و تعليمي و الذي وفر لي كل  
 حة إلكمال دراستي أطال اهلل في عمره وجزاه كل خيرالوسائل المتا 

إلى والدتي العزيزة و قرة عيني التي سهرت الليالي من اجل راحتي و  
 نجاحي أطال اهلل في عمرها و جزاها كل خير

إلى أخواتي الذين ساندوني منذ بداية مشواري الدراسي و الذين  
 كانوا نعم اإلخوة

م جميعاارجوا من اهلل أن يوفقهم ويحفظه  
 

 وردة                                                  
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فحق  جّل التشريعات مبدأ مفاده أن الشخص حر في التصرف في ممكيتو، تبنت
الممكية الخاصة وما يقتضيو من تقديس كرستو جميع الدساتير في العالم، وفي كل 

 الخاصة أو العامة.النصوص سواء 

المبدأ من الناحية العممية لم يكن ثابتا ومرتبا بالمنطق والعدل الذي  ىذا إن تطبيق
تبرز تعسف الشخص في التي التجاوزات من  لكثيرابتت ثاقتضتو التشريعات، بحيث 

استعمال واستغالل واالنتفاع بممكيتو في إشباع حاجاتو دون االلتفات لما يترتب من آثار عن 
تمف األنشطة التي يباشرىا عمى ممكيتو، والتي قد تؤدي إلى تشويو المظير الجمالي مخ

 لممحيط الذي يعيش فيو نتيجة خرقو مقتضيات التنظيم العمراني. 

تفاديا لمنتائج الوخيمة المترتبة عن تطبيق المبدأ عمى اطالقو كرست التشريعات قيودا لضبط 
الل ىذا التقييد تتمكن الدولة من خيتو، ومن حرية الشخص في استعمال والتصرف في ممك

لوجود عمى الرغم من العمراني،  البناء والتعمير حفاظا عمى النظام العام التدخل لتنظيم طرق
الكثير من التجمعات السكنية، وأغمبيا ال يممك سندات ممكية وبعضيا يممك سندات ولكنيا 

لقد عرف عدة وىذا األخير  ر الشرعيةغير مدعومة برخصة البناء، وأمام كثرة البنايات غي
تسميات، فمم يستقر عمى مصطمح واحد بسبب تعدد المفاىيم تبعا لتخصص الدراسة التي 
ينظر إلييا منو، فمقد عرف عند المعماريين تسمية البناء اليش أو القصديري الذي يترتب 

ن باسم البنايات عن تجميعو وتكاثره أحياء القصدير، كما ينتشر عند المخططين الجغرافيي
غير المخططة، أو العشوائية أو الفوضوية التي تفتقد إلى أسموب التخطيط العمراني، ومن 
ىذا الوجو عرف البناء غير الشرعي عمى أنو: الشروع بإنجاز األشغال والبناء دون الحصول 

أصبحت  المسبق عمى رخصة البناء أو مخالفة قواعد رخصة البناء بعد الحصول عمييا"
 .دولة عاجزة عن مراقبة حركات ىذه البناياتال
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تدخل المشرع الجزائري محاولة منو لحل ىذا غير الشرعية  رغبة في تسوية البنايات
الذي  20/07/2008المؤرخ في  15-08ص والحد منو بإصدار القانون رقم يالمشكل العو 

تمام إنجازىا البناياتقواعد مطابقة يحدد  يات المعنية بالمطابقة البنا طبيعة، والذي حدد 1وا 
وغير المعنية بالمطابقة، حيث بين كذلك اإلجراءات والسندات وذلك من خالل النصوص 
تمام إنجازىا عدة إجراءات بيدف الوصول  التنظيمية الموالية لو. وتشمل مطابقة البنايات وا 

لطمبات بدراسة ا بدأاألساسي لطالبي التسوية،  اليدفإلى إعداد سندات ممكية باعتبارىا 
رأييا إلى غاية الموافقة عمييا من طرف المجان التي تبدي  المعنيةالمودعة لدى المصالح 

 المختصة.

السالف الذكر  15-08نظرا لعزوف الكثير من المواطنين وعدم اكتراثيم بالقانون رقم 
ة ، تقبمت لسمطت التنفيذيألجل تسوية البنايات غير الشرعية، وذلك إما لجيميم أو لتخوفيم

نظرا لوجود آالف الممفات العالقة لدى المصالح المعنية، وعدم تقديم  التريث في تطبيقو
القانون  آجالفي تمديد  سدمن الطمبات المعنية من طرف المعنيين، وىو ما تج الكثير

  .2014 لسنة قانون الماليةمن  (2)79، وقد نص عمى ذلك نص المادة السالف الذكر

د من تنظيم حركة البناء من خالل التوفيق بين الحق في عمى ىذا األساس كان الب
البناء كحق مضمون لمفرد والنظام العام لمعمران الذي يقتضي المحافظة عمى األمن العام 
والصحة العامة وكذا مراعاة التنسيق في البناء والمظير الجمالي لممدينة، وكذلك التوفيق بين 

غايتيا الحفاظ عمى النظام العام  إداريمطة ضبط آليات وصالحيات اإلدارة في المراقبة كس

                                                 

تمام إنجازىا، ج.ر. عدد  20/07/2008مؤرخ في  15-08قانون رقم  - 1 الصادر  44يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 
 .03/08/2008بتاريخ 

يتضمن قانون المالية  30/12/2013مؤرخ في  08-13)قانون رقم  2014من قانون المالية لسنة  79تنص المادة  - 2
المؤرخ  15-08من القانون رقم  94تعدل المادة ( عمى: "31/12/2013صادر بتاريخ   68، ج.ر عدد 2014لسنة 
تمام إنجازىا، وتحرر كما يأتي 20/07/2008في   :الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 

 94/01: ينتيي فعول إجراءات تحقيق مطابقة البنايات قصد إتمام إنجازىا، كما نصت عميو أحكام المادة 94"المادة 
 "03/08/2013سنوات ابتداء من تاريخ  3... في أجل 15-08من القانون رقم 
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ومدى تدخل الجيات القضائية في ذلك من اجل ضمان احترام مبدأ المشروعية وجبر 
عن تنفيذ تراخيص أعمال البناء والتعويض عنيا ومعاقبة المخالفين باعتبار  الناجمة األضرار

 ىذه القواعد جوىرية ال يجوز مخالفتيا.

تسميط الضوء عمى مفيوم شيادة في نونية لدراسة ىذا الموضوع تبرز األىمية القا
المطابقة باعتبارىا وسيمة قانونية لتسوية البنايات غير الشرعية والتعرف عمى أىم المخالفات 
المرتكبة في مجال العمران مع معرفة العقوبات التي فرضيا المشرع عمى مرتكبي ىذه 

في تسوية البنايات غير  15-08عة قانون رقم المخالفات وكذلك معرفة مدى فعالية ونجا
 الشرعية.

ليذا الموضوع أساسا بحكم تخصصنا في ميدان القانون العقاري  اختيارناسبب  ويعود
، الموضوعالقضاء في ىذا  أمامالمطروحة  والقضايا اإلشكاالتودوافع موضوعية نظرا لكثرة 

اطنين والذي جاء بو قانون رقم الكثير من المو  يرتابشرح الغموض الذي  إلىباإلضافة 
08-15  

التحميمي باعتباره الوصفي والمنيج وقد اعتمدنا في دراستانا ليذا الموضوع عمى المنيج 
منيج يعتمد عمى التسمسل المنطقي في األفكار، وذلك من خالل تحميمنا لبعض النصوص 

عمى  اإلجابةع من خالل لذا سنحاول دراسة ىذا الموضو القانونية المنظمة لمتييئة والتعمير، 
 ىذه اإلشكالية:

ىي التدابير المتبعة لتسوية الوضعية العمرانية لمبناء غير الشرعي عمى ضوء ما 
 ؟15-08أحكام قانون رقم 

 لإلجابة عن اإلشكالية قسمنا الموضوع إلى فصمين:

 طمب التسويةإلى ن شيادة المطابقة متحقيق مطابقة البنايات  :الفصل األول

 ضبط وتنظيم حركة البناء والتعمير العمراني لمنع البناء غير الشرعي. لثاني:الفصل ا



 

  

 

 

 الفصل األول

إلى مطابقة الشهادة ن م مطابقة البناياتتحقيق 
 التسويةطلب 
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لتييئة والتعمير جميع ا النصوص التنظيميةأخضع المشرع الجزائري من خالل 
إدارية التي ىي بمثابة آليات تستخدميا اإلدارة في  األنشطة العمرانية لتراخيص وشيادات

الشيادات شيادة  تمكبين من  نذكرالقيام بميمتيا الرقابية لمتابعة تنظيم الحركة العمرانية، 
نظميا المشرع خالليا الرقابة البعدية،  نمتمارس اإلدارة وثيقة إدارية  التي ىيالمطابقة، 

يتعمق  29-90 رقم قانون بينيايئة والتعمير ومن الجزائري في عدة قوانين متعمقة بالتي
وجوب مطابقة أشغال البناء  من خالليا أكد (2)منو 75 وذلك في المادة (1)بالتييئة والتعمير

 .شيادة المطابقةتصدر ألجل ذلك ، و مع رخصة البناء االنتياء منياعند 

ير عقود ضتحيحدد كيفيات الذي  19-15لمرسوم التنفيذي رقم امن  63نصت المادة 
يحدد كيفية تحضير عقود  176-91الذي عدل المرسوم التنفيذي رقم  (3)التعمير وتسميميا

عمى ضرورة استخراج شيادة المطابقة  29-90ير وتسميميا تطبيقا ألحكام القانون رقم مالتع
 عند إتمام األشغال.

 ألصحاب يرةكب وبمرونة نيائية وبصورة الشرعية غيرلبنايات ا وضعية تسوية إطارفي 
 مطابقة يحدد 15-08 رقم القانون صدر، رخص بدون بنوا والذين المكتممة غير البنايات
تمام البنايات المنجزة خرقا ألحكام القانون  بناياتتسوية الوضعية لم أجل نم إنجازىا وا 

                                                 

بتاريخ صادر  52يتعمق بالتييئة والتعمير، ج.ر. عدد  1/12/1990، مؤرخ في 29-90القانون رقم  - 1
يتعمق بالتييئة والتعمير، ج.ر. عدد  14/08/2004مؤرخ في  05-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 02/12/1990
 15/08/2004صادر في  51
ثبات مطبقة األشغال مع رخصة البناء »عمى: ئ 29-90قانون  من 75تنص المادة  - 2 يتم عند انتياء أشغال البناء وا 

 ..«قبل رئيس المجمس الشعبي البمدي أو الوالي. بشيادة المطابقة تسمم من
، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير 25/01/2015مؤرخ في  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  63تنص المادة  - 3

مؤرخ في  176-91الذي عدل المرسوم التنفيذي رقم  12/02/2015صادر في  07وتسميميا، ج.ر. عدد 
)ممغى( عمى ما  31/5/1991صادر في  26ضير عقود التعمير وتسميميا، ج.ر. عدد ، يحدد كيفيات تح28/05/1991

يتعين عمى المستفيد من رخصة البناء عند انتياء أشغال البناء والتييئة التي يتكفل بيا إذا اقتضى األمر »يمي: 
 «.استخراج شيادة مطابقة األشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء
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العمران في الجزائر عمى  عرفو الذي الشرعي غير لمبناء ودحد ووضع الساري المفعول،
محدد، وذلك من خالل مجموع اإلجراءات اإلدارية التي تيدف الحصول عمى  نطاق غير

داريا   .مطابقة البنايات عمميا وا 

 البنايات مطابقةالمحدد لقواعد  15-08إن مطابقة البنايات من منظور قانون رقم 
تمام إنجازىا،  عمى شيادة المطابقة، وىذا ما أكدت عميو المادة بالحصول وتكتمل حدث توا 

يثبت تحقيق مطابقة البنايات عن طريق الحصول عمى شيادة مطابقة مسممة »بنصيا عمى:  09
 .«.المعدل والمتمم.. 01/12/1990مؤرخ في  29-90أحكام القانون رقم  احترامفي إطار 

لمتعرف بدقة عمى أىمية شيادة المطابقة واألدوار التي تنطوي عمييا عمى مستوى 
وكآلية لتسوية البنايات التي تم تشييدىا  تناسقو وجمالوتنظيم المجال العمراني وضمان 

باعتباره اإلجراء األول  يكون من باب األىمية تناول شيادة المطابقةمخالفة ألحكام القانون 
 الضوابط(، ثم تحديد المبحث األول) المقرر لمبدء في تسوية وضعية البنايات غير الشرعية

  (.المبحث الثانيلطمب استصدارىا )والشكمية التي تتحكم فييا  ةيالموضوع
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 المبحث األول
لتسوية وضعية البناء غير  آليةشيادة المطابقة استصدار 

 الشرعي
بالتالي تمكين المرخص لو ، و شيادة المطابقة تتويجا لقرار الترخيص بالبناءعتبر ت

ر من السمطة وذلك بمنح صاحبيا شيادة إدارية تفيد إقرا لو.باستغالل العقار فيما شيد 
، وقرار الترخيص اإلدارية المختصة بأن أعمال البناء قد تم إنجازىا وفقا لقواعد البناء

 البنايات المحدد لقواعد مطابقة 15-08 رقم وتدعيما لذلك أصدر المشرع الجزائر قانون
تمام إنجازىاو  تحقيق مطابقة و  البنايات إنياءالذي ييدف إلى وضع حد لحاالت عدم ، و ا 

 ألىمية ونظرا .(1)تحديد شروط استغالل البنايات، و يات المنجزة التي في طور اإلنجازالبنا
مفيوم شيادة فإننا بحثنا في ، شيادة المطابقة في مجال تسوية البنايات غير الشرعية

الذي تنطوي الرقابي معيا الدور  زليبر  كيفية إجراء المطابقةثم (، المطمب األول)المطابقة 
 .(الثاني المطمب) دةالشيا عميو تمك

 المطمب األول

 مفيوم شيادة المطابقة

ألحكام  المستفيدين من رخص البناء احترامتعتبر شيادة المطابقة وسيمة تثبت مدى 
، (2)المرخص ليم بالبناء لمواصفات رخصة البناء الممنوحة احترامأي مدى ، ىذه األخيرة

                                                 

، دور الضبط اإلداري في تنظيم حركة البناء والتعمير، "رخصة البناء نموذجا " مذكرة لنيل شيادة كمال محمد األمين -  1
 .152، ص2012-2011الماجستير في قانون اإلدارة المحمية، كمية الحقوق، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان 

دمة الستكمال شيادة ماستر أكاديمي، دردوري زوليخة، النظام القانوني لشيادة المطابقة في البناء، مذكرة مق -  2
 .8، ص 2014تخصص قانون إداري، كمية الحقوق، جامعة فاصدي مرباح، ورقمة، 
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 شروط بيانثم ( ولالفرع األ ) ياريفتع ضبط ناعين عميولتحديد مفيوم شيادة المطابقة يت
 (.يالفرع الثان) الحصول عمييا

 الفرع األول

 تعريف شيادة المطابقة

يتعين عمى كل شخص يحوز  29-90من قانون رقم ( 1)56 ةبناء عمى أحكام الماد
 صفة المالك أو صاحب المشروع أن يطمب من السمطة المختصة تسميمو شيادة المطابقة

-08رقم  ور القانونظمن منالمنجزة وغير البنايات المنجزة تسوية وضعية ل وسيمة باعتبارىا
عمى أن شيادة المطابقة ىي:  15-08رقم  وننقامن  02/05المادة ، وعميو نصت 15
التنظيم و  بالنظر لمتشريع، من خالليا تسوية كل بناية تم إنجازىا أو لم يتم تي يتمالوثيقة اإلدارية ال»

 .«قواعد التعميرو  المتعمق بشغل األراضي

عمى أنيا الوثيقة اإلدارية التي تتوج بيا  المطابقة تعريف شيادةبناء عمى ما تقدم يمكن 
تشيد فييا اإلدارة ، الشخص المستفيد منياو  العالقة بين الجية اإلدارية مانحة رخصة البناء

ص لو لقانون المرخ احتراممدى  نتتأكد ممن خالليا و  ،البعدية تيارقابعمى بموجب سمطتيا 
المواصفات التي تضمنيا قرار الترخيص بناءا عمى التييئة والتعمير وضوابط البناء و 

المستندات و  المرفق بطمب الترخيص بالبناء محكما بالوثائقو  التصميم المقدم ليذا الغرض
 .(2)زمةالالتقنية الو  اإلدارية

 أوالجميور  بالباستقترخيص لرخصة السكن أو  المطابقة نفس وظيفة شيادةتؤدي 
اجتماعية وتربوية أو الخدمات أو الصناعة  لوظائفالمستخدمين، إذا كان البناء مخصص 

                                                 

يجب عمى المالك أو صاحب المشروع أن يشعر المجمس الشعبي »عمى:  29-90من قانون رقم  56تنص المادة  - 1
 «.البمدي بإنياء البناء لتسمم لو شيدة المطابقة

عبد اهلل، قرارات التييئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في العموم لعويجي  -  2
دارية عامة، كمية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة،   .146، ص 2012/2013القانونية، تخصص: قانون إداري وا 
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المؤسسات الخطيرة  استغاللالتشريعية والتنظيمية في ميدان  األحكامأو التجارة، مع مراعاة 
 المرسوممن  65المادة نصت عميو أو غير المالئمة أو غير الصحية، وىذا وفقا لما 

 (1).19-15نفيذي رقم الت

 الفرع الثاني

 شيادة المطابقةالحصول عمى شروط 

شروط تتعمق باحترام رخصة من يجب مراعاة عدد  المطابقة لمحصول عمى شيادة
ألن المشرع منع تشييد أية بناية ميما كانت طبيعتيا دون الحصول المسبق عمى ، البناء

، 15-08القانون رقم أكده  ذا ماىو  ،رخصة البناء المسممة من طرف السمطة المختصة
  يمي:ما األساسية والمتمثمة في احترام قواعد البناءو  بالبناء يكون ممزما بإتباع لو فالمرخص

إنجاز بصاحب رخصة البناء  م القانونز يم: إحترام مدة صالحية رخصة البناء -1
تمامياغالو أش ك بمراعاة نوعية وذل، حدد في قرار رخصة البناءتالذي ي، و خالل أجل معين وا 

تعتبر رخصة البناء ، 15-08 رقم غير أنو وفقا لقانون ،من وقت يستيمكو  ماو  المشروع
مادة ذلك تطبيقا لم ،لم يشرع  في عممية البناء في أجل سنة من تاريخ تسميمياالغية إذا 

ي ...تصبح رخصة البناء غير صالحة إذا لم يشرع في البناء ف»عمى:  و والتي تنص من 06/02
  .«( ابتداء من تاريخ تسميميا1أجل سنة )

 12تنص المادة : وارتفاعيا إحترام مضمون رخصة البناء من حجم وواجية البناء-2
يعتبر المظير الجمالي لإلطار المبني من الصالح العام، وليذا »عمى:  15-08من القانون رقم 

 .«الغرض يستمزم المحافظة عميو وترقيتو
                                                 

شيادة المطابقة مقام رخصة السكن أو ترخيص تقوم عمى: " 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  65تنص المادة  - 1
باستقبال الجميور أو المستخدمين إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعية وتربوية أو لمخدمات أو الصناعة أو 
التجارة، مع مراعاة األحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان استغالل المؤسسات الخطرة أو غير المالئمة أو غير 

 ".الصحية
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عمى:  19-15قم ر لمرسوم التنفيذي امن  (1)03و 46/02مادة لا لى ذلكإكما أشارت 
ذا الغرض ينبغي ان يراعي تحضير موقع البناية أو البنايات المبرمجة ونوعيا ومحل إنشائيا لي... »

وخدماتيا وحجميا ومظيرىا العام وتناسقيا مع المكان، مع األخذ بعين االعتبار لتوجييات التعمير 
قع المعني، وكذا التجييزات العمومية والخاصة الموجودة و تمفة المطبقة عمى الموالخدمات اإلدارية المخ

 أو المبرمجة.

التشريعية والتنظيمية المعمول بيا في ميدان  األحكامكما يجب أن يراعي التحضير مدى احترام  -
والنظافة والبناء والفن الجمالي وفي مجال حماية البيئة والمحافظة عمى االقتصاد  األمن

 .«فالحيال

 تجبالتي أو  15-08من القانون رقم ( 2)02/07في المادة وقد ورد نفس المضمون 
، بحيث أنو كل ما مراعاة األشكال وحجم البناء وواجياتيا ومراعاة المظير الجمالي لممدينة

والتعمير وأن  ةيستحدث فييا يكون خاضعا لمخططات تنسجم مع المخطط الوطني لمتييئ
 .جديرة بإحداث التوازن في البيئة العمرانيةتكون تمك المخططات 

 الثاني المطمب

 إجراء المطابقةحاالت 

نجد ىناك حالتين إلجراء ، لعممية المطابقةباستقراء النصوص القانونية المنظمة 
وحالة ثانية  (األولفرع ال) حالة أولى يصرح فييا صاحب البناء بانتياء األشغال المطابقة

  (.الفرع الثاني) األشغال ءانتياتتمثل في عدم التصريح ب

                                                 

من المرسوم التنفيذي رقم  3و 38/2التي تعادل نص المادة  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  3، 46/2انظر المادة - 1
91-176. 
انسجام األشكال ونوعية واجيات البناية بما »... السالف الذكر عمى:  15-08من القانون رقم  02/07تنص المادة  - 2

 «.فييا تمك المتعمقة بالمساحات الخارجية
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 األولالفرع 

 حالة التصريح بانتياء األشغال

يوم بإيداع تصريح  30يمتزم المستفيد من رخصة البناء بعد انتياء األشغال خالل 
، وىذا ما نصت عميو (1)يشيد من خاللو عمى انتياء األشغال ويودع التصريح عمى نسختين

 (2) 19-15رقم  ذيالمرسوم التنفيمن  66/01المادة 

ذات االستعمال السكني بموجب  يشيد عمى االنتياء من ىذه األشغال بالنسبة لمبنايات
 لمتجييزاته الييئة الوطنية لممراقبة التقنية لمبناء بالنسبة األشغال تعدّ  مر تسميضمح

لمجميور، وذلك بمقر المجمس الشعبي البمدي لمكان البناء مقابل وصل إيداع  المخصصة
لتصريح إلى امن  نسخةم في نفس اليوم. بعدىا يرسل رئيس المجمس الشعبي البمدي يسم

رئيس القسم الفرعي لمتعمير عمى مستوى الدائرة، يخص مطابقة األشغال المنجزة مع أحكام 
 66/02قا لنص المادة يطبتلبناء إقامة البناية ومقاسيا واستعماليا، وواجياتيا وىذا ارخصة 

 .(3)19-15رقم  ذيمن المرسوم التنفي

يتم دراسة الطمب من طرف لجنة تضم ممثمين مؤىمين قانونا نصت عمييم المادة 
... يتم التحقق منيا من »والتي جاء فييا ما يمي:  19-15رقم  المرسوم التنفيذيمن  66/04

ا طرف لجنة تضم ممثمين مؤىمين قانونا عن رئيس المجمس الشعبي البمدي والمصالح المعنية، السيم

                                                 

إقمولي أولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري )أىداف حضارية ووسائل قانونية(، الطبعة الثانية، دار ىومو، - 1
 .192، ص 2015الجزائر، 

يودع المستفيد من رخصة البناء خالل أجل » ... عمى:  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  66/01تنص المادة  - 2
ونفس المضمون اقتضتو .« ( ..2تاريخ االنتياء من األشغال تصريحا يعد في نسختين ) ( يوما ابتداء من30ثالثين )
 . 176-91من المرسوم التنفيذي رقم  57المادة 

رئيس القسم الفرعي  إلىترسل نسخة من التصريح »...عمى:  19-15رقم  رسوم تنفيذيم 66/02تنص المادة رقم  - 3
التي  176-91من المرسوم التنفيذي رقم  57/02لمضمون الوارد في المادة رقم وىو نفس ا« لمتعمير عمى مستوى الدائرة

 «مصمحة الدولة لمكمفة بالتعمير عمى مستوى الوالية إلىترسل نسخة من ىذا التصريح »...تنص عمى: 
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الحماية المدنية في الحاالت المحددة في ىذا المرسوم، مع ممثل القسم الفرعي لمتعمير عمى مستوى 
 .«الدائرة

تجتمع لجنة مراقبة المطابقة بناء عمى استدعاء من رئيس المجمس الشعبي البمدي 
ح بانتياء األشغال، عند ( يوما، بعد إيداع التصري15المعني وذلك في أجل خمسة عشر )

 إلىوبعدىا يرسل رئيس المجمس الشعبي البمدي إشعارا بالمرور يوجو فيو تنبييا  قتضاءاال
 قبل ثمانيةفيو بالتاريخ الذي ستجرى فيو المراقبة وذلك  ملبناء يعمميارخصة من المستفيدين 

 (1) ( أيام عمى األقل.08)

يبين  ،حظاتبعد عممية مراقبة المطابقة يتم إعداد محضر الجرد وتذكر فيو جميع المال
رأي المجنة حول مدى المطابقة التي تمت ومعاينتيا ويوقع أعضاء المجنة عمى ىذا المحضر 

ع عمى المحضر يفي نفس اليوم، وفي حالة غياب إحدى المصالح المعنية أو كميا، يتم التوق
 (2) ف ممثل البمدية وممثل القسم الفرعي لمتعمير فقط.ر من ط

بمدي شيادة المطابقة التي ترفق نموذج من ىذا المرسوم يسمم رئيس المجمس الشعبي ال
عمى أساس محضر المجنة الذي يرسل لو يوم خروجو عن طريق ممثمو في المجنة في أجل 

( أيام ابتداء من تاريخ الخروج إذا بين محضر الجرد مطابقة المنشآت التي تم 08ثمانية )
 االنتياء من أشغاليا.

                                                 

 176-91من المرسوم التنفيذي. رقم  58/01، غير أن المادة 19-15المرسوم التنفيذي رقم  02و 67/01المادة  - 1
« ( ثالثة أسابيع بعد إيداع التصريح بانتياء األشغال3التي يتم استدعاؤىا في ذلك في أجل )»... نصت عمى ما يمي: 

 يوما. 15قمص من مدة االستدعاء والتي ىي  19-15نالحظ أن القانون الجدي رقم 
 176-91المرسوم التنفيذي رقم  السالف الذكر كما نص 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  5و 04، 67/03المادة  - 2

يعد محضر الجرد بعد عممية مراقبة المطابقة ويذكر في ىذا المحضر جميع »عمى ما يمي:  04و 58/03في المادة 
 المالحظات يبرز رأي المجنة حول مدى المطابقة التي تمت معاينتيا.

 «.يوقع أعضاء المجنة عمى ىذا المحضر-
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ية الجرد عدم إنجاز األشغال وفقا ألحكام رخصة البناء، في حالة ما إذا تبين بعد عمم
وفق  االبناء مطابق يجعل أن شيادة المطابقة وأنو عميو وتسميم ةإمكانيعدم ب تعمم المعني
 (1) بقة.ااألحكام المط

 الثانيالفرع 

 األشغالحالة عدم التصريح بانتياء 

مى حالة عدم تقديم ع (2)19-15رقم المرسوم التنفيذي  من 66/03 ألزمت المادة
 إلىالتصريح بانتياء األشغال حسب اآلجال والشروط المطموبة والتي بغيابيا يمكن االستناد 

آلجال اإلنجاز المتوقعة في رخصة البناء، وفي ىذه الحالة  تبعامن األشغال  االنتياءتاريخ 
ي البمدي أو المجمس الشعب يقع التزام قانوني عمى السمطات اإلدارية وىو أن يبادر رئيس

سمطات  اباعتبارىعمى مستوى الوالية بإجراء عممية المطابقة بالتعمير المصمحة المكمفة 
 فيياضبط إداري يناط بيا عمل رقابي مستمر وردعي يسبق ويمي أعمال البناء المرغوب 

وقد  ،29-90يتأكد من مطابقتيا مع قانون التييئة والتعمير رقم حتى والمرخص بيا 
أجال  المعنيعمى أن يحدد  19-15من المرسوم التنفيذي رقم ( 3)68/04دة اشترطت الما

 بقة  وبعد انقضاء ىذا األجل يسممايمكن أن يتعدى ثالثة أشير قصد القيام بإجراء المط

وجدت يرفضيا اذا قد المطابقة و  شيادة األمرلشعبي البمدي اذا اقتضى ارئيس المجمس 

                                                 

من المرسوم التنفيذي رقم  04و 59/03كما نصت عميو المادة  19-15لتنفيذي رقم المرسوم ا 02و 68/01المادة  - 1
من  4و 59/3ىو ذاتو الوارد في المادة  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  2و 68/1، إن مضمون المادة 91-176

 .176-91المرسوم التنفيذي رقم 
... عندما ال يودع تصريح بانتياء األشغال حسب »عمى:  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  66/03تنص المادة  - 2

.« لشروط واآلجال المطموبة التي يمكن بغيابيا االستناد الى تاريخ االنتياء من األشغال تبعا آلجال االنجاز المتوقعة..
 .176-91المرسوم التنفيذي رقم  57/02وىذا ما نصت عميو المادة 

يحدد لممعني أجل ال يتعدى ثالثة أشير قصد القيام »... عمى:  19-15المرسوم التنفيذي رقم  68تنص المادة  - 3
 . 176-91من المرسوم التنفيذي رقم  57/04وىذه المادة ال تختمف كثيرا عن المادة ...« بإجراء المطابقة
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-90ن رقم و من قان78لمادة ألحكام القضائية طبقا ا المتابعاتويشرع في  أسباب لمرفض،
 .(1)السالف الذكر 29

موصى تظمم بواسطة رسالة  المعنيوفي حالة عدم الرد في اآلجال المطموبة يقدم 
الى الوالي، إذا كان تسميم الرخصة من اختصاص رئيس البمدية أو  استالممع وصل  اعميي

الشيادة، في ىذه الحالة  بإصدارلي ىو المختص إذا كان الوا ، أمالوزير المكمف بالتعميرا
 .( يوما15تكون مدة تسميم الشيادة أو الرفض المبرر خمسة عشر )

يمكن لصاحب الطمب أن يودع طعنا ثانيا لدى الوزارة المكمفة بالعمران ومصالح 
لتعمير الخاصة بالوالية عمى أساس المعمومات المرسمة من عدم تمقي إجابة عمى الطعن 

ل خالل المدة التي تمي إيداع الطعن، في ىذه الحالة تأمر مصالح الوزارة المكمفة األو 
بالعمران مصالح التعمير الخاصة بالوالية عمى أساس المعمومات التي تمقاىا من طرفيم بالرد 

 (2)( يوما ابتداء من تاريخ الطعن.15باإليجاب أو الرفض المبرر في أجل خمسة عشر )
 

 

 

                                                 

 77و 76تأمر الجية القضائية المختصة في إطار أحكام المادة »عمى:  29-90من قانون رقم  78تنص المادة - 1
ما بيدم المنشآت أو إعادة تخصيص األراضي بقصد إعادة أ عاله إما بمطابقة المواقع والمنشآت مع رخصة البناء، وا 

 «المواقع الى ما كانت عميو من قبل
رقم  من المرسوم التنفيذي 6كما نص عمى ىذه الحالة في المادة  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  69المادة  - 2
مكن لصاحب الطمب أن يتقدم بطعن سممي بواسطة رسالة موصى عمييا مع وصل باالستالم ي»... عمى:  176- 91

غما إلى الوزير المكمف بالتعمير عندما يكون الوالي ىو السمطة المختصة بتسميم الشيادة أو الوالي في الحاالت 
المرسوم  60قارنة بالمادة واضحة وأدق أكثر م 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  69/03نالحظ أن المادة « األخرى

 .176-91التنفيذي رقم 
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 المبحث الثاني

 لتسوية البنايات غير الشرعيةة واإلجرائية الموضوعي لضوابطا
 

 15-08وتطبيقا ألحكام القانون رقم ، ةتفشي ظاىرة البنايات غير الشرعي أمام
 بناء البنايات التي أنجزىا أصحابيا بدون رخصة  لتسوية وضعية جديدة اتخذت الدولة تدابير

بناء دون أن يكون في حوزة صاحبو أو الشروع في ال ،أو فوق أراضي عمومية أو خاصة
حدد فييا البنايات المعنية بالمطابقة، عقد ممكية، وقد تضمن القانون السالف الذكر أحكام 

واستثنى منيا بعض البنايات، فحدد نطاقا  2008أوت  03البنايات المشيدة قبل تاريخ وىي 
(، ومن أجل المطمب األول) (1)ويةبالتسوالبنايات الغير المعنية  بالتسويةليذه البنايات المعنية 

 ذلك قام المشرع بإلزام المرخص لو بالبناء بإتباع إجراءات قانونية صارمة لتسوية البنايات
 (.المطمب الثاني) 15-08رقم  قانون في خطواتيا غير الشرعية والتي وردت 

 المطمب األول

 الشرعية البنايات غيرالضوابط الموضوعية لتسوية 

تمام  15-08القانون رقم  دة األولى منالما يعتبر نص المحدد لقواعد مطابقة البنايات وا 
التشريعات المتعمقة بالتعمير، ولقد اندرج صدوره  من أىم الحمقات التي تضم إلىإنجازىا 

ضمن سمسمة القوانين التي تستيدف إعادة ، (2)بحسب الوصف الذي قدمتو المادة األولى منو
وعميو حدد ىذا ياء البنايات بغرض ضمان االنسجام العمراني، ىيكمة المدن وضبط عممية إن
                                                 

عباس راضية، النظام القانوني لمتييئة والتعمير بالجزائر، أطروحة لنيل شيادة دكتوراه في القانون، تخصص قانون  - 1
 .288، ص 2015عام، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، 

تمام ييدف ىذا ا»عمى:  15-08تنص المادة األولى من قانون رقم - 2 لقانون الى تحديد قواعد مطابقة البنايات وا 
إيجازىا وييدف عمى الخصوص الى ما يأتي: وضع حد لحاالت عدم إنياء البيانات، تحقيق مطابقة البيانات المنجزة أو 

ترقية إطار مبني في  التي ىي في طور اإلنجاز قبل صدور ىذا القانون، تحديد شروط بشغل أو استغالل البيانات،
 .«جمالي ومييأ بانسجام، تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير مظير
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 (، وحدد البنايات الغير المعنية بالتسوية.الفرع األولالقانون البنايات المعنية بالتسوية )

 الفرع الثاني(.)

 الفرع األول

 بالتسويةالبنايات المعنية 

 ي:ات القابمة إلتمام اإلنجاز فيما يميانحدد المشرع الجزائري الب

من  19البيانات غير المتممة والتي تحصل صاحبيا عمى رخصة بناء، وفقا لممادة  -1
عند انتياء األجل الممنوح يمكن صاحب البناية » عمى:التي تنص  15-08 رقم قانون

غير المتممة والمتحصل عمى رخصة البناء ان يستفيد من رخصة إتمام اإلنجاز وفقا لمكيفيات 
البناية قد تحصل ، ففي ىذه الحالة يكون صاحب «انونالمنصوص عمييا في ىذا الق

، فينا تمنح اياإلنجاز أو تجاوز المدة المحددة في ميتمغير أنو لم  عمى رخصة البناء
 اإلنجاز.لو رخصة إتمام 

غير أنيا غير مطابقة ليا،  ،البنايات المتممة التي تحصل صاحبيا عمى رخصة بناء -2
في ىذه الحالة و .شيادة مطابقةلو ، تمنح 15-08رقم قانون المن  20وفقا لممادة 

يكون صاحب البناية قد أتم إنجاز بنايتو غير أنيا ال تتطابق مع أحكام رخصة 
 (1).د تكون مخالفة ألدوات التعميروقالبناء، 

                                                 

المعدل والمتمم، يمكن  29-90دون اإلخالل بأحكام القانون رقم »عمى:  15-08من قانون رقم 20تنص المادة  - 1
مطابقة ألحكام ىذه االخيرة من شيادة غير  عمى رخصة البناء ولكنيا أن يستفيد صاحب البناية المتممة والمتحصل

 «.المطابقة حسب الكيفيات المحددة في ىذا القانون
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في ىذه الحالة يصدر و ، يحصل صاحبيا عمى رخصة البناء ات المتممة التي لميانالب -3
، التسويةقرارا إداريا يتضمن رخصة البناء عمى سبيل رئيس المجمس الشعبي البمدي 

  (1)رخصة البناء.بنايتو دون الحصول عمى يكون قد أنجز صاحب البناء ألن 

البنايات غير المتممة والتي لم يحصل صاحبيا عمى رخصة البناء يمنح وفقا لممادة   -4
ىذه الحالة  فيو شيادة إتمام اإلنجاز عمى سبيل التسوية.  15-08 رقم من قانون 23

قد يكون صاحب البناية غير حائز عمى سند ممكية، وشرع بالبناء بدون رخصة بناء 
(2)أو أنو خالف إحدى قواعد التعمير

. 

كل صور البنايات المتقدم ذكرىا أدرجيا المشرع ضمن البنايات التي يستوجب تسوية 
إلزامية  ، أكد عمى15-08وضعيتيا خصوصا وأن المشرع أكد من خالل قانون رقم 

الحصول عمى رخصة البناء وأنو إذا لم ينجز البناء في أجل سنة تصبح رخصة البناء غير 
 (3) صالحة.

 الفرع الثاني

 التسوية إجراءاتالمستثناة من البنايات 

قبل شغل أو استغالل  تيامطابق وتحقيق بناءأشغال ال إنجاز إتمامفرض المشرع أن يتم 
-08 رقم وأحكام قانون 29-90 رقم وفقا لقانون دة مطابقةلمحصول عمى شياوذلك ، البناية

                                                 

يمكن أن يستفيد من رخصة إتمام اإلنجاز عمى سبيل التسوية »عمى:  15-08من قانون رقم  22تنص المادة - 1
لذي لم يتحصل عمى رخصة حسب الشروط والكيفيات المنصوص عمييا في ىذا القانون، صاحب البناية غير المتممة وا

 «.البناء من قبل
يجب عمى مالك البنايات غير المتممة وأصحاب المشاريع أو كل »عمى:  15 -08من قانون رقم  23تنص المادة - 2

من أجل تحقيق مطابقة البيانات ، متدخل مؤىل أن يتمموا بياناتيم ضمن الشروط واآلجال المحددة في ىذا القانون
ي في طور اإلنجاز يمزم مالكوا وأصحاب المشاريع أو كّل متدخل مؤىل بتقديم طمب في ىذا الشأن المتممة أو التي ى
 «.الى السمطة المعنية

، 2014ميزول عيسى، صالحيات رئيس المجمس الشعبي لبمدي في مجال العمران، جسور لمنشر، الجزائر، - 3
 .281ص
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في إنجاز أشغال البنايات العسكرية التي تقوم  اإلجراء، غير أنو استثنى من تطبيق ىذا 15
تحقيق المطابقة لحالة فإنو ال يمكن أن تكون محل يذه ا. وخالفا ل(1)بيا وزارة الدفاع الوطني

التي تنص عمى:   15-08من قانون رقم  16مادة في الحصريا عمييا  صالبنايات المنصو 
ال تكون قابمة لتحقيق المطابقة، في إطار أحكام ىذا القانون البنايات اآلتية: البنايات المشيدة في »

قطع أرضية مخصصة لالرتفاقات ويمنع البناء عمييا، البنايات المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع 
في التشريع المتعمق بمناطق التوسع السياحي والموقع والمعالم  والمناطق المحمية المنصوص عمييا

التاريخية واألثرية، وبحماية البيئة والساحل بما فييا مواقع الموانئ والمطارات وكذا منطق االرتفاقات 
الفالحية أو ذات الطابع الفالحي أو ذات الطابع الغابي  ضيار عمى األ المشيدة  المرتبطة بيا، البنايات

ناء تمك التي يمكن إدماجيا في المحيط العمراني، البنايات المشيدة خرقا لقواعد األمن أو التي باستث
تشوه بشكل خطير البيئة والمنظر العام لمموقع، البنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة 

 .«عامة أو مضرة ليا والتي يستحيل نقميا

أعاله أنو ال تسري  16تقدم ذكرىا في المادة وما يفيم من تكريس حاالت البنايات الم
عمييا إطالقا إجراءات المطابقة والتسوية لمخالفتيا النظام العام العمراني، ويتعمق األمر 
بالبناء فوق األراضي العمومية والمرفقية، السياحية، الموانئ والمطارات، واألراضي الفالحية، 

مثال، ومصير البناء فييا يكون اليدم وقد وردت ىذه الحاالت عمى سبيل الحصر ال ال
 (2) بموجب قرار تصدره السمطات المختصة.

 

                                                 

ألحكام ىذا القانون شروط إنجاز وتييئة واستغالل  ال تخضع»عمى:  13-09من قانون رقم  13تنص المادة  - 1
 «.البيانات العسكرية التي تقوم بيا وزارة الدفاع الوطني أو التي تم لحسابيا

في مجال مكافحة  2017سجمت وزارة السكن والعمران والمدينة خالل الحصيمة األولية لتقرير الثالثي األول لسنة  - 2
مخالفة تتعمق ببنايات  5015 مخالفة من بينيا 5371يئة واليندسة العمرانية ما يزيد ععنالمخالفات المتعمقة بقواعد التي

قرار ىدم، وفيما يتعمق بالممفات المرسمة إلى  428صدر أكثر من  15-08أنجزت دون رخصة، وتطبيقا لمقانون رقم 
حدات شرطة العمران وحماية البيئة ن ومما ىو جدير بالتذكير بو أن و 5371السمطات المحمية والقضائية بمغت أكثر من 

 بناء غير شرعي عمى المستوى الوطني. 953كانت قد أشرفت عمى ىدم 
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 المطمب الثاني

 لتسوية البنايات غير الشرعية اإلجرائيةالقواعد 

يقصد بإجراءات تحقيق المطابقة مجموع التدابير المتبعة لتسوية الوضعية العمرانية 
ت غير المنتيية من األشغال والتي بقيت في جاء المشرع بفكرة معالجة البنايا،وقد (1)لمبناء

صورة ورشات مفتوحة وبآجال غير محددة بسبب سقوط أجال رخصة البناء وعدم التحكم في 
 15-08 رقم وىذه الفكرة جاء بيا المشرع من خالل قانون ،أليات التسيير ألشغال البناء

إصداره إلجراءات ذلك من خالل غير الشرعية، تجسد وضع حد لمبنايات  استيدفوالذي 
، حيث ألزم المشرع صاحب البناية بإيداع ممف طمب التسوية لدى المصمحة قانونية صارمة

(، وبعد التحقيق في ممف طمب التسوية تصدر الجية المختصة قرارا الفرع األولالمختصة )
  (.الفرع الثانينيائيا ويكون إما بقبول ممف طمب التسوية أو رفضو )

 الفرع األول

 طمب التسوية إيداعات إجراء

وأصحاب المشاريع أو كل  البناء مالكوالقانون من اجل تحقيق مطابقة البنايات، يمزم 
متدخل مؤىل بتقديم ممف طمب التسوية لممباني المنتيية وغير المنتيية، ويكون ذلك باتباع 

 :ما يميفيقانونية نتناوليا إجراءات 

 : هرحلت إعذاد هلف التسىٌت -أوال 

 يز بين ممفات طمبات التسوية لممباني المنتيية والغير المنتيية.ىنا نم
 الوثائق التي يستمزميا ممف التسوية تتمثل فيما يمي:  المنتيية:بالنسبة لمبنايات -1

                                                 

تمام إنجازىا وفقا لمقانون رقم  - 1 ، الممتقى الوطني 15-08بوشريط حسناء، إشكاالت قواعد تحقيق مطابقة البنايات وا 
كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد خيضر،  ،الجزائرحول إشكاالت العقار الحضري وآثارىا عمى التنمية في 

 .483، ص 2013فيفري  18و 17المنعقد يومي بسكرة، 
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 ( نسخ من التصريح المنصوص عميو في المادتين 5خمسة )من قانون  25و 24
 التالية:، ويتضمن التصريح كل المعمومات 15-08رقم 

 البناية.احب ص-
 البناية.عنوان -
 رخصة البناء وتاريخ إنتياء صالحياتيا إن وجدت -
الطبيعة القانونية لموعاء العقاري بالنسبة لممباني المشيدة بدون رخصة بناء وكذا -

  .تاريخ بداية األشغال والتاريخ المحتمل النتيائيا
  ( نسخ من كل وثيقة مكتوبة أو بيانية التي يمكن أ5خمسة ) ن تدعم بما جاء في

 (1) معمومات.التصريح من 
بالنسبة لمبنايات الغير المنتيية إضافة إلى الوثائق المذكورة سمفا يجب إضافة الوثائق  – 2

 التالية : 
  تمام  قيفوثيقة تعيد والتزام بتو األشغال، وعدم عرقمة التحقيقات اإلدارية والتقنية وا 

 إجراءات المطابقة.
 م فييا اآلجال المتبقية إلتمام األشغال نيائيا اري معتمد يقيّ شيادة من ميندس معم

 .(2) 15-08 رقم من قانون 29حكام المادة طبقا أل

                                                 

اسم  -: يجب أن يذكر في ىذا التصريح كما ىو محر ما يأتي»عمى:  15-08من قانون رقم  25تنص المادة  - 1
قة البناية أو رخصة إتمام اإلنجاز، عنوان ولقب المالك أو القائم أو اسم الشركة لصاحب المشروع، طمب تحقيق مطاب

البناية وحالة تقدم األشغال بيا، مراجع رخصة البناء المسممة وتاريخ انتياء صالحيتيا إن وجدت، الطبيعة القانونية 
تماميا عند االقتضاء، يجب أن  لموعاء العقاري بالنسبة لممباني المشيدة بدون رخصة البناء، تاريخ بداية األشغال وا 

الوثائق الثبوتية المكتوبة أو البيانية الضرورية لمتكفل بالبناء في إطار ىذا  لرفق التصريح بممف يحتوي عمى كي
 ..«القانون.

يقيم األجل الذي يمنح في رخصة إتمام إلنجاز من طرف ميندس » عمى:  15-08من قانون رقم  29تنص المادة   - 2
أعاله وىذا حسب األشغال الباقي   22و 19في مفيوم المادتين  معماري معتمد بالنسبة لمبنايات غير المتمم

 ...«إنجازىا
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(2)154-09 رقم عميو المرسوم التنفيذي نص  (1)ممف آخر يخص كل البناية إلىباإلضافة 
 

لتعمير يوصل إلى رئي المجمس الشعبي البمدي ويودع التصريح لدى مصالح ا  4في مادتيا 
لممجمس الشعبي البمدي في مكان وجود البناية ويسجل تاريخ إيداع الطمب يوصل استالم 

، كما يجب أن يدون التصريح في سجل خاص تسيره (3)يبين فيو تاريخ اإليداع واليوية
مصالح التعمير التقنية التابعة لممجمس الشعبي البمدي، يرقمو ويؤشر عميو رئيس المحكمة 

 (4).االمختص إقميمي
في حالة ما إذا كانت البناية غير متممة يجب أن يعمم المصرح رئيس المجمس الشعبي 

 ( 5)من أجل تحقيق المطابقة. لالبمدي بوقف األشغا
 

 

 

                                                 

 ، يمثل نموذج ممف التسوية.1الممحق رقم   - 1
المحدد إلجراءات تنفيذ التصريح  02/05/2009المؤرخ في  154-09من المرسوم التنفيذي رقم  04تنص المادة  - 2

عندما يتعمق األمر بطمب رخصة إتمام »عمى أنو:  06/05/2009 ، الصادر بتاريخ27بمطابقة البنايات، ج.ر. عدد 
، المؤرخ 15-08من قانون رقم  22عمى سبيل التسوية لبناية غير متممة وغير حائزة رخصة بناء كما جاء في المادة 

 والمذكور أعاله: 2008/ 20/07في 
ألجزاء الباقي إنجازىا معدة بالشراكة بين الميندس الوثائق المكتوبة والبيانية ومخططات اليندسة البيانية لبناية تبين ا-

 المعماري والميندس المدني المعتمدين، كما ىو منصوص عميو فيما يخص تسميم رخصة البناء.
المؤرخ في  15-08من قانون رقم  29أجل إتمام البناية يتم تقديره من ميندس معماري معتمد طبقا ألحكام المادة 

 .والمذكر أعاله 20/07/2008
 «مناظر فوتوغرافية لواجيات والمساحات الخارجية -
يودع التصريح لتحقيق مطابقة بناية مرفقا، حسب »عمى انو:  154-09من المرسوم التنفيذي رقم  5تنص المادة  - 3

ة، أعاله لدى مصالح التعمير لممجمس الشعبي البمدي في مكان وجود البناي 4الحالة بأحد الممفات المذكورة في المادة 
 «.مقابل وصل استالم يبين فيو تاريخ اإليداع وىوية المصرح

يدون التصريح بمطابقة البناية في سجل خاص »عمى أنو:  154-09من المرسوم التنفيذي رقم  6تنص المادة - 4
 «تسيره مصالح التعمير التقنية التابعة لممجمس الشعبي يرقمو ويؤشر عميو رئيس المحكمة المختص إقميميا

عند إيداع التصريح بمطابقة البناية الذي يخص بناية غير »عمى أنو:  154-09من المرسوم رقم  7ص المادة تن- 5
متممة، يجب أن يعمم المصرح رئيس المجمس الشعبي البمدي بوقف األشغال ويسممو ىذا األخير شيادة توقيف األشغال 

 «من أجل تحقيق المطابقة حسب النموذج الممحق بيذا المرسوم
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 :  هرحلت تسلٍن الولف إلى هكتب التعوٍر بالبلذٌت -ثانٍا 
نية وتطابقيا بعد التحقيق في ممف طمب التسوية والتأكد من توفر الوثائق المكتوبة والبيا

مع ما يتطمبو القانون، يتم تسجيل الممف بدفتر خاص بالبمدية يرقم ويؤشر من طرف 
(1) الجيات المختصة إقميميا، وبعدىا يمنح لممعني باألمر وصل استالم

.  

وبعد ذلك يستمزم عمى أعوان مكتب التعمير لممصمحة التقنية إلدارة البمدية، االنتقال 
ة محل إجراء طمب التسوية، والتحقيق من مدى مطابقة ما جاء في إلى مكان تواجد البناي

مضمون ورقة التصريح مع حقائق البناية واألشغال عمى أرض الواقع حيث أنو في حالة 
(2)تسجيل عدم المطابقة يحرر محضر عدم المطابقة

، وعمى مكتب التعمير لمبمدية بعد إبداء  
 األخيروالية إليداع ممف طمب التسوية. وىذا ( يوما الم15رأيو الخاص خالل خمسة عشرا )

.يحول إلى مصمحة التعمير لمدولة عمى مستوى الوالية
 (3) 

 الفرع الثاني

 بت في ممف طمب التسويةالتحقيق والإجراءات 

تفصل في نياية األمر بإصدار قرار  ابعد استالم لجنة الدائرة ممفات التسوية، فإني
 41. وىذا ما نص عميو نص المادة بالشروط أو الرفض الموافقة مقيدالموافقة أو قرار 

                                                 

يجب أن يدون التصريح في سجل خاص يرقم ويؤشر عميو من »عمى:  15-08من قانون رقم  26تنص المادة  - 1
 «.طرف رئيس المحكمة المختصة إقميميا

يمزم أعوان الدولة وأعوان البمدية المكمفون بالتعمير بالقيام بزيارة »عمى:  15-08من قانون رقم  27تنص المادة  - 2
عدم مطابقة البنايات في مفيوم أحكام ىذا القانون، عمى أساس المعمومات المقدمة من صاحب األماكن ومعاينة حالة 

 «.التصريح، يترتب عمى معاينة عدم المطابقة في جميع الحاالت تحرير محضر عدم المطابقة
 25يوصل لتصريح لمرفق بالممف المنصوص عمييا في المادة »عمى:  15-08من قانون رقم  28تنص المادة  - 3

( يوما الموالية إليداعو إلى مصالح الدولة 15أعاله والرأي المعمل لصاح التعمير التابعة البمدية خالل الخمسة عشر )
المكمفة بالتعمير عمى مستوى لوالية، تقوم مصالح الدولة المكمفة بالتعمير بجمع الموافقات واآلراء من اإلدارات 

متيا عن طريق التنظيم، وفي جميع الحاالت، تقوم ىذه االخيرة بإبداء رأييا والمصالح والييئات المؤىمة التي تحدد قائ
 «.المعمل في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إخطارىا
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تفصل لجنة الدائرة في نياية أعماليا بإصدار قرار الموافقة أو قرار الموافقة » 15-08من قانون 
 وتبعا لذلك نتولى تحميل كل حالة عمى انفراد كما يمي: .«المقيدة بشروط أو بالرفض

  :حالت الوىافقت-أوال 

 ين الموافقة العادية والموافقة المشروطة كما يمي:نميز بشأن الموافقة ب

يجب أن نميز بين حالتي اإلنجاز برخصة واإلنجاز  :غير المشروطةالموافقة – 1
 بدون رخصة.

وقد  ،ات المنتيية األشغاليانوىذه الحالة متعمقة بالب :بناءحالة اإلنجاز برخصة -أ
ن فييا ألرضية البناء عقد ممكية والتي تكو  15-08 رقم من قانون 35المادة  اعميي تنص

أو شيادة حيازة يمكن من الحصول عمى رخصة البناء، ففي ىذه الحالة لجنة الدائرة تعيد 
الممف إلى رئيس المجمس الشعبي البمدي المختص إقميميا قصد إعداد شيادة المطابقة لمبناية 

 (1)من اإلنجاز.المنتيية، أو رخصة إتمام اإلنجاز بالنسبة لمبناية غير المنتيية 

: ويتم ذلك من خالل إعادة تحويل ممف طمب التسوية حالة اإلنجاز بدون رخصة-ب
التي يتضمن نسخة من وثيقة العقد الرسمي لقاعدة البناء من قبل لجنة الدائرة إلى إدارة 
عداد  البمدية من أجل إعداد رخصة البناء عمى سبيل التسوية فيما يخص البنايات المنتيية، وا 

 مسبقة.ة إتمام اإلنجاز فيما يخص البنايات غير المنتيية وليس ليا رخص بناء رخص

: وىذه الحالة تتم في حالة تسجيل اإلدارة تحفظات تقنية  المشروطةالموافقة  -2
طالقا من ممف التسوية ذاتو ومن المحاضر اإلدارية المعممة الصادرة عن مختمف اإلدارات نا

                                                 

عندما يكون لمالك الوعاء العقاري أو لصاحب مشروع مالك لوعاء » :عمى15-08من قانون رقم  35تنص المادة   - 1
عقد ممكية أو شيادة حيازة أو أي عقد رسمي آخر، وعند مصادقة لجنة الدائرة عمى عقاري، الذي شيدت عميو البناية، 

طمبو، ترسل ىذه األخيرة الممف إلى رئيس المجمس الشعبي البمدي المعني قصد إعداد إما رخصة بناء عمى سبيل 
أعاله، في ىذه  22و 21، 20التسوية أو رخصة إلتمام انجاز البناية أو شيادة  تحقيق المطابقة وفقا ألحكام المواد 

الحالة يطمب رئيس المجمس الشعبي البمدي المعني من صاحب التصريح استيفاء الممف طبقا لألحكام المذكورة أعاله 
 «لمعمول بياا واألحكام لتشريعية والتنظيمية
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، 15-08 رقم من القانون 44يث أنو بناءا عمى أحكام المادة ح ،والمصالح التقنية المعنية
فإن رئيس مجمس الشعبي البمدي يقوم بتبميغ المعني كتابيا بالتحفظات المسجمة من قبل 

 طمب منو رفعيا خالل اآلجال المحددة من قبل المجنة .يأعضاء لجنة الدائرة و 

ذ ابعد نفو ، غير المتمة واجد البنايةوبعد الزيارة الميدانية لقسم البناء والتعمير لمكان ت
حرر يجال المحددة، والتأكد من مطابقة األشغال طبقا لما جاء في تحفظات المجنة، اآل

الجنة بإعادة استصدار قرار الموافقة وترسمو إلى رئيس المجمس  وتقوممحضر ليذا الغرض، 
بناء عمى سبيل إما رخصة  بمنحو:الشعبي البمدي، لغرض تسميم المعني التسوية وذلك 

التسوية في حالة بناية منتيية وليس ليا رخصة بناء، أو شيادة مطابقة في حالة بناية منتيية 
ليا رخصة بناء أو رخصة إتمام األشغال في حالة إذا كانت البناية غير منتيية وليس ليا 

  (1).رخصة بناء

  :الرفضحالت  – ثانٍا

حيث يمكن لممعني  15-08القانون من  45وىي الحالة التي نصت عمييا المادة 
لجنة الطعن المتواجد مقرىا بإدارة  أمام بقرار الرفض الصادر عن لجنة الدائرة أن يودع طعنا

 المجنة.دفاع أمام موذلك ل زمةالالالوالية عمى أن يرفق ىذا الطعن بالوثائق التبريرية 

(2)بالطعنالمتعمقة التحقيق في الوثائق  االنتياء منوبعد 
موجب جنة الوالئية بمل التفص 

قرار وتبمغو إلى لجنة الدائرة وىذه األخيرة وعمى أساس قرار المجنة الوالئية لمطعون، فإنيا 
 .(3)باألمربالمعني  اغييتبممع نيائية في طمب تحقيق المطابقة غير تفصل بصفة 

                                                 

قانون العقاري، كمية غربي إبراىيم، البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنيل شيادة ماجستير في الحقوق، فرع: ال - 1
 .110ص، 2012الحقوق، يوسف بن خدة، جامعة الجزائر، 

عند نياية أعمال التحقيقي ودراسة طمبات الطعن والمعمومات والوثائق : »15-08من القانون  50أنظر المادة  - 2
 «المقدمة فييا تبمغ لجنة الطعن قراراتيا إلى لجنة الدائرة

 .110 غربي إبراىيم، مرجع سابق، ص - 3
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ل ودعة في اآلجاممما تقدم نالحظ أنو يسمح لمسمطات فقط بقبول ممفات التسوية ال
يرة ظالمحددة قانونا، وذلك من خالل إصدار قرار الموافقة، ولكن نظرا لمحجم الكبير لمح

مشترك مع  نشور وزاريمالبمدية، تم إصدار  تعرقلالسكنية والعراقيل القانونية والعرفية التي 
وزارة الداخمية يسمح لمسمطات المحمية بقبول ممفات التسوية الخاصة بالمتأخرين أو بمراجعة 

المرتفع لمممفات المرفوضة أو المؤجمة،  دالمودعة بالنظر لمعد لمممفاتعالجة المجان المحمية م
تمديد آجال تسوية لبنايات غير المكتممة، وذلك بموجب  إلىوىذا ما أدى بالحكومة 

 ةالكبير عراقيل والصعوبات لم نظراوذلك  ،2017استحداث مادة جديدة في قانون المالية لسنة 
يتعمق األول بعدم سببين: ال إلى، ويعود ذلك 15-08 تطبيق قانون رقم تصاحب تيال

حوزة أصحاب البنايات غير الشرعية عمى عقود الممكية لألراضي التي تم البناء عمييا، وأن 
ممف التسوية حسب دفتر الشروط الموجود عمى مستوى البمدية يعتبر عقد الممكية وثيقة 

بول، ويعتبر مل ىذا الحل إجحاف في حق بعض جوىرية تخمفيا يجعل الممف غير مق
المعنيين من ىذه المسألة خصوصا المستفيدين من قطع أرضية خالل التسعينات عندما 
كانت المحافظة العقارية بيد البمدية التي أصدرت قرارات االستفادة من قطع أرضية غير 

 ممسوحة ولم تثبت ممكيتيا ليا.

فيو سبب  15-08يق الفوري والسريع لقانون رقم أما السبب الثاني الذي عرقل التطب
مركب عند المواطن الجزائري بسبب األزمة االقتصادية وتأثيراتيا عمى المستوى االجتماعي 

المعقدة لطمب التسوية فإن المواطن يتجو إلى البناء  ةلمفرد الجزائري وأمام اإلجراءات اإلداري
الواقع كان سببا مباشرا في زيادة حجم  وبعدىا يشرع في إجراءات التسوية، إال أن ىذا

وزير السكن "تبون" إلى  ودعا المتعمقة بالبنايات غير الشرعية الظاىرة وارتفاع عدد الممفات
 (1)التسريع في عممية التسوية، وعدم األخذ بعين االعتبار ىذه األسباب.
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األىمية التي تكتسييا شيادة المطابقة في مجال تحقيق مطابقة البنايات وضمان رغم 
التنسيق العمراني المقبول، إال أن ىذه الشيادة لوحدىا غير كافية لقمع الظاىرة ومحاربتيا في 

، ةواجتماعي، ىا، خصوصا وأن الظاىرة ترتبط في عمقيا بظروف إدارية، اقتصاديةدمي
عادة  وذىنية، خاصة بالفرد الجزائري، وعميو فإن مواجية الظاىرة يتطمب عممية ضبط وا 

ذات الصمة بالعمران واليندسة  تنظيم لمحظيرة العمرانية قصد التحكم في زمام كل الجوانب
العمرانية، وألجل ذلك أصدر المشرع نصوص تشريعية وتنظيمية تقحم اإلدارة والمواطن 

 (1).نحو التقميل من البناء غير الشرعي والتعمير العشوائي رةلممباد

ويتمثل دور الرقابة في مجال التعمير منح االنسجام لمنسيج العمراني، والحرص عمى 
أمن وسالمة البنايات وبالتالي تحسين المظير الجمالي لمعمران، وىذا األخير يكون بتفعيل 

 29-90حيث نص قانون التييئة والتعمير رقم  دور اإلدارة وأعوانيا لضبط حركة العمران،
عمى المراقبة الدائمة لمعمران، وذلك من خالل مراقبة مطابقة عمميات البناء لمشروط 

وىذه األخيرة يترأسيا رئيس لمجمس الشعبي البمدي،  (2)المحدودة في القوانين والتنظيمات
ور رئيس المجمس الشعبي والذي أوكمت لو ميمة الرقابة عمى مستوى البمدية، ويتجمى د

البمدي في مراقبة أشغال البناء من بدايتيا إلى نيايتيا، كما أوكمو القانون ميمة التحقيق 
البناء وذلك من خالل  تنظيم حركةوالمعاينات والزيارات ألماكن البناء، كما لو دور كبير في 

 إصداره لمرخص كرخصة البناء وكذا شيادة اليدم وشيادة المطابقة.

ات غير يانالب نتشاررا لما آلت عميو أوضاع العمران والبناء وذلك من خالل اظون
 15-08 رقم قانون تأسست بموجب، ومن أجل دعم الرقابة التي تقوم بيا البمدية، الشرعية

                                                 

 .293عباس راضية، مرجع سابق، ص  - 1
عمى البمدية أن تتحقق من احترام تخصيصات األراضي وقواعد عمى أنو: " 29-90من قانون رقم  91تنص المادة  - 2

ة لمطابقة عمميات البناء لمشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول استعماليا كما تسير عمى المراقبة الدائم
 "بيا
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ىدفيا والبناء  العمرانمفتشيات تتمثل في أجيزة أخرى تتولى مراقبة النشاط العمراني، 
، وفي حالة اإلخالل بضوابط البناء (المبحث األوللعمران )ضبط حركة ااألساسي تنظيم و 

نظام العام العمراني، وذلك باتخاذه إجراءات موالتعمير، قام المشرع بتجريم التصرفات المخمة ل
بحصر المخالفات وتسميط العقوبات عمى  مردعية في حالة اإلخالل بقواعد العمران، حيث قا

 (.المبحث الثاني) مخالفييا 
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 المبحث األول
 والتعميرحركة البناء آلية لتنظيم رقابة ال

 يا، غرضأجيزةالتعمير عن طريق البناء و اإلدارة بعمميات الرقابة في مجال ضطمع ت
دائم ومنتظم،  لالمحافظة عمى النظام العام العمراني بطريقة وقائية أساسية وعالجية في شك

والحرص لمقضاء عمى أشكال التوسع الفوضوي انسجام النسيج العمراني  ضمانا ذكو 
نظرا لكثرة ميام رئيس و ، (المطمب األولليدم )المطابقة أو بوعالجيا إذا اقتضى األمر سواء 

 اتفي مفتشي والمتمثمةأخرى  رقابةالمشرع حركة البناء، أدخل  فيالمجمس الشعبي البمدي 
 (.المطمب الثاني) التعمير

 المطمب األول

 الشعبي البمدي المجمس رقابة 

وذلك من خالل والتعمير البناء  برقابة حركة ألزم المشرع رئيس المجمس الشعبي البمدي
الفرع ومراقبة كل البنايات سواء المشيدة برخصة البناء ) (1)الزيارات والمعاينات ألماكن البناء

 (.الفرع الثاني( وكذا مراقبة البنايات المشيدة بدون رخصة البناء أو غير مطابقة ليا )األول

 الفرع األول

 مراقبة البنايات المشيدة برخصة البناء

ألزم المشرع رئيس المجمس الشعبي البمدي في رقابة البنايات المشيدة برخصة البناء، 
 غاية انتيائيا. إلىوىذه الرقابة تكون من بداية األشغال 

                                                 

يجب عمى رئيس المجمس الشعبي البمدي وكذا المعدل والمتمم عمى أنو: " 29-90من قانون رقم  37تنص المادة  - 1
تي يرونيا ضرورية وطمب الوثائق األعوان المؤىمين قانونا، زيارة كل البنايات في طور إلنجاز أو القيام بالمعاينات ال

 "التقنية الخاصة بالبناء واإلطالع عمييا في أي وقت
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 :هتابعت األشغال أثناء البناء -أوال

أن يعمم اإلدارة ببداية األشغال واالنطالق  وب عمى صاحببعد منح رخصة البناء، يتوج
الذي ألزم صاحب  15-08من القانون رقم  57و 56و نص المادتين تفييا، وىذا ما أكد

تمام البناية في حالة قبول  (1)المشروع الذي لم يتم إنجاز البناية طمب استئناف األشغال وا 
 (2) ( أيام.08مانية )طمبو تسمم لو رخصة لفتح الورشة في أجل مدتو ث

وكما جاء في نص المادة  (3)اإلنجاز ويتعين عميو وضع سياج والفتة تدخل عمى أشغال إتمام
 من القانون السالف الذكر. 57

( 03ينطمق في أشغال إتمام اإلنجاز في أجل ثالثة ) نأ يجب عمى المالك أو صاحب المشروع... »
 .«إلنجازأشير ابتداء من تاريخ تسميم رخصة إتمام ا

كما أن دور رئيس المجمس الشعبي البمدي ال يتوقف عند منح وصل افتتاح الورشة 
نما يتعداه ويظير ذلك من خالل نص المادة  التي جاء فيما يمي:  15-08من قانون 58وا 

يجب عمى رئيس المجمس الشعبي البمدي المدني، خالل المدة المحدد في رخصة إتمام اإلنجاز القيام »
أعاله، بالمراقبة التي يعمم بيا المعني أو  27عن طريق األعوان المذكورين في المادة  شخصيا أو

  «الفجائية من خالل معاينة انطالق أشغال إتمام اإلنجاز وتجسيدىا

 :هتابعت األشغال بعذ انتهائها -ثانٍا

ألزم المشرع صاحب رخصة البناء بعد إتمام األشغال أن يشعر رئيس المجمس الشعبي 
التي  29-90من القانون رقم  56نص المادة ل، وىذا استنادا ادي ليسمم لو شيادة مطابقةالب

                                                 

يشترط ايداع طمب فتح الورشة لدى رئيس المجمس الشعبي »عمى أنو:  15-08من القانون رقم  56/1تنص المادة  - 1
 « البمدي المختص إقميميا من طرف المالك أو صاحب المشروع، الستئناف األشغال

في حالة قبول الطمب، تسمم رخصة فتح الورشة في »... من القانون السالف الذكر عمى أنو:  56/2تنص المادة  - 2
 «.( أيام08أجل مدتو ثمانية )

يجب أن تجسد الورشة عن طريق إقامة سياج الحماية »... من القانون السالف الذكر عمى أنو:  56/3تنص المادة - 3
  «مام اإلنجازووضع الفتة تحل عمى اشغال إت
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يجب عمى المالك أو صاحب المشروع أن يشعر المجمس الشعبي البمدي بإنياء البناء »تنص عمى: 
  .«لتسمم لو شاىدة مطابقة

 الفرع الثاني
 ات المشيدة دون رخصة البناءيانمراقبة الب

روع في أشغال البناء بدون رخصة البناء، أو إنجازىا دون احترام منع المشرع الش
 (1) المخططات البيانية التي سمحت بالحصول عمى رخصة البناء.

 :البناء بذوى رخصت -أوال

ألزم المشرع رئيس المجمس الشعبي بيدم كل بناية تمت دون رخصة بناء وذلك دون 
 .المعدل والمتمم 29-90عمييا قانون رقم المجوء إلى القضاء باتباع اإلجراءات التي نص 

ففي حالة إنجاز بناء دون رخصة، وبناء عمى محضر إثبات المطابقة المحرر من أحد 
األعوان المؤىمين قانونا، يصدر رئيس المجمس الشعبي البمدي المختص قرار ىدم البناء، في 

 (2) أيام من تاريخ تسميم المحضر إثبات المخالفة. 08أجل 
 عذم هطابقت البناء للرخصت: -ثانٍا

ميز بين دور رئيس المجمس الشعبي البمدي في حالة البناء بدون رخصة  المشرعإن 
لمرخصة المقدمة، باعتباره يتمتع بسمطة اليدم في الحالة األولى،  البناء مطابقةاصة عدم خو 

قاضي نصت عمى أن ال 29-90من قانون  5مكرر  76أما في الحالة الثانية، فإن المادة 

                                                 

يمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة البناء أو إنجازىا »عمى أنو:  29-90من القانون رقم  76تنص المادة  - 1
 «دون احترام المخططات البيانية التي سمحت بالحصول عمى رخصة البناء

عندما ينجز البناء دون »مى أنو: السالف الذكر ع 05-04من قانون رقم  4مكرر  76تنص المادة من القانون رقم  - 2
رخصة، يتعين عمى العون المؤىل قانونا تحرير محضر إثبات المخالفة وا رسالو إلى رئيس المجمس الشعبي البمدي 

( ساعة، ففي ىذه الحالة، ومراعاة لممتابعات الجزائرية، يصدر 72والوالي المختصين في اجل ال يتعدى اثنين وسبعين )
( أيام ابتداء من تاريخ استالم محضر إثبات 08البمدي قرار ىدم البناء في أجل ثمانية ) رئيس المجمس الشعبي

 «المخالفة
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 (1)كميا أو جزئيا لمرخصة أو ىدمو البناء لمطابقةحكما  يصدرالجزائي 

 المطمب الثاني
 مفتشيات العمران والبناءرقابة 

ليو األوضاع في مجال العمران، ولتفادي الكوارث العمرانية، قام المشرع انظرا لما آلت 
ئص وتعزيز جيات الرقابة الستدراك النقا (2)اء أجيزة متخصصة لرقابة الحركة العمرانيةشبإن

ودعما ليذه األخيرة، جاء المشرع بقوانين ومراسيم تنفيذية، والتي قامت بإنشاء مفتشيات 
 (.الفرع الثاني( ومنيا المفتشية الجيوية )الفرع األولالعمران والبناء، منيا المفتشية العامة )

 الفرع األول

 المفتشية العامة لمعمران والبناء

الدولة في مجال المراقبة التقنية ولضمان وتحقيق االنسجام والتوازن  من أجل تقوية دور
والذي نص عمى المفتشية العامة  (3)152-13 التنفيذي رقم مرسومال اصدر المشرعالعمراني 

ولكن تم التخمي عنيا من قبل الوزارة بسبب وجود مفتشية عامة عمى  (4)لمعمران والبناء
المفتشية العامة في وزارة السكن  إلىية العامة لمعمران والبناء مستوى الوزارة وتم تغيير المفتش

والذي حدد كيم المفتشية العامة في وزارة  .152-13 رقم والعمران بموجب المرسوم التنفيذي
                                                 

في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لمرخصة »عمى أنو:  05-04من القانون رقم  5مكرر  76تنص المادة  - 1
مو إلى الجية القضائية المختصة، كما ترسل البناء المسممة يحرر العون المؤىل قانونا محضر معاينة المخالفة ويرس

( ساعة، 72أيضا نسخة منو إلى رئيس المجمس الشعبي البمدي والوالي المختصين في اجل ال يتعدى اثنان وسبعيين )
في ىذه الحالة تقرر الجية القضائية التي تم المجوء الييا لمبت في الدعوى العمومية، إما القيام بمطابقة البناء أو 

جزئيا أو كميا في أجل تحدده، في حالة عدم امتثال المخالف لمحكم الصادر عن العدالة في اآلجال المحددة، يقوم ىدمو 
 «رئيس المجمس الشعبي البمدي المختصين تمقائيا في تنفيذ األشغال المقررة عمى نفقات المخالف

 .300عباس راضية، مرجع سابق، ص  - 2
يحدد ميام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران  15/04/2013لمؤرخ في ، ا152-0813مرسوم تنفيذي رقم  - 3

 .25/04/2013الصادرة بتاريخ  22وتنظيميا، ج.ر. عدد  
تم التخمي عن المفتشية العامة لمعمران والبناء، وذلك من قبل الوزارة، وتم االستفتاء عنيا بموجب المرسوم التنفيذي رقم  - 4
13-152. 
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وتتكفل تقيده لمفتشية بوضع التدابير الضرورية لتقييم  السكن والعمران وتنظيميا وعمميا
. وتتولى المفتشية عدة ميام، والتي نصت (1)السكن ورقابتيانشاطات اليياكل التابعة لوزارة 

تتولى المفتشية العامة "»عمى أنو:  152-13من المرسوم التنفيذي رقم  03عمييا المادة 
 الميام التالية:

التأكد من السير العادي والمنظم لميياكل غير الممركزة وكذا المؤسسات والييئات العمومية  -
 ارة السكن والعمران، والوقاية من نقائص تسييرىا.الموضوعة تحت وصاية وز 

السير عمى الحفاظ عمى الوسائل والموارد الموضوعية تحت تصرفيا وعمى استعماليا العقالني  -
 والمحكم

 التأكد من تنفيذ القرارات والتوجييات التي يتخذىا وزير السكن والعمران ومتابعتيا -

يا تحسين تنظيم وعمل اليياكل والمصالح موضوع اقتراح كل التدابير والتوصيات التي من شأن -
 .«التفتيش

عمى أساس برنامج سنوي تعده المفتشية ويعرض عمى  اشغاليا المفتشية العامة تمارس
التنفيذي من المرسوم  4نص المادة  إلىاستنادا فجائيا  التفتيشيكون و  (2)الوزير لمموافقة عميو

كذلك يقوم  ،الوزير إلىر يرسمو المفتش العام تتوج كل ميمة تفتيش بتقريو  (3)152-13رقم 
من المرسوم  5/2 ىذا تطبيقا لممادةالمفتش العام بإعداد تقرير سنوي يرسمو إلى الوزير، و 

كما يعد المفتش العام تقريرا سنويا لمنشاط يرسمو إلى ... »عمى أنو: التنفيذي أعاله التي تنص 

                                                 

تطبيقا لممادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم عمى أنو:  152-13من المرسوم التنفيذي رقم  01ادة تنص الم - 1
، والمذكور أعاله، يحدد ىذا المرسوم ميام المفتشية العامة في وزارة السكن 2013أفريل  15المؤرخ في  13-1511

 "مة" وتوضع تحت سمطة وزير السكن والعمرانوالعمران وتنظيميا وعمميا، التي تدعي في صمب النص "المفتشية العا
تعمل المفتشية العامة عمى أساس برنامج تفتيش عمى أنو: " 152-13من المرسوم التنفيذي رقم  04تنص المادة  - 2

 "سنوي تحده وتعرضو عمى الوزير لمموافقة عميو
يمكن لممفتشية العامة أن تقوم بصفة  وزيادة عمى ذلك»... من المرسوم السالف الذكر عمى أنو:  4/1تنص المادة  - 3

 «.فجائية وبطمب من الوزير بكل تحقيق أصبحت ضرورية بحكم وضعية خاصة
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. «لمتعمقة بسير مصالح القطاع ونوعية أداء خدمياالوزير يستعرض فيو المالحظات واالقتراحات ا
 وكما يتعين عمى ىذه المفتشية أن تحافظ عمى سرية مياميا.

مما تقدم نالحظ أن المفتشية العام تندرج ضمن األجيزة المحورية في مجال البناء 
وذلك من أجل ضمان التنسيق بين المصالح  15-08والتعمير والتي تنص عمييا قانون رقم 

ح لنا من خالل دراسة ميام ض، كذلك اتارجية المكمفة بالتعمير والبناء، واإلطار المبنىالخ
أن ليا دور رقابي في حركة البناء والتعمير ذات طابع مركزي، لو دوافع لمحد  المفتشيةىذه 

من التشوه العمراني، والتجاوزات عمى العمران خاصة في غياب الييئات المحمية التي لم 
 .م في ظاىرة البناء غير الشرعي مع تسارع العمرانتستطع التحك

فمن خالل دراستنا لصالحيات ىذه المفتشية اتضح أن ليا دور في الرقابة الداخمية 
لممصالح التابعة لموزارة وال دخل ليا لمراقبة المخالفات العمرانية، فالمفتشية العامة تعتبر 

مكن االستغناء عنيا خاصة بعد غياب كجياز رقابي وطني يراقب ويتابع حركة البناء ال ي
دور الدولة في ىذا المجال وعدم إمكانية المديريات الوالئية لمعمران والبناء بفرض احترام 

 قوانين التعمير والبناء.

 الفرع الثاني

 المفتشية الجيوية لمعمران والبناء

، (1)189-08أنشأت المفتشية الجيوية لمعمران والبناء، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
موزارة تكمف بالعمران وحماية اإلطار المبني، وتمثل جياز الدولة في لوىي مصمحة خارجية 

                                                 

المحدد لميام المفتشية الجيوية لمعمران والبناء، ج.ر  27/11/2008، المؤرخ في 389-08المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .07/12/2008الصادر بتاريخ  69عدد 
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 (1)مجال مراقبة تطبيق القوانين والتنظيمات المتعمقة بالعمران والبناء وحماية اإلطار المبني
مفتشية وتكمف المفتشية الجيوية في كل الواليات التابعة الختصاصيا اإلقميمي تحت سمطة ال

 (2) العامة لمعمران والبناء.

-08من المرسوم التنفيذي رقم  02/02نصت المادة وبشأن ميام المفتشية الجيوية، 
 وبيذه الصفة تتولى القيام بالميام اآلتية:... »عمى أنو:  189

تضمن تنسيق أنشطة مديريات العمران والبناء السيما فيما يتعمق بمراقبة أنشطة وأعمال  -
 البناء.العمران و 

 تقوم بالتحقيقات المتعددة االختصاصات وتضع الفرق المتخصصة لمتكفل بالميام المنوط بيا. -

 تقوم دوريا بإعداد ممخصات حصائل نشاط مديريات العمران والبناء -

تقوم بتصور وتنفيذ برنامج لممراقبة في مجال العمران والبناء وحماية اإلطار المبني عمى  -
يدخل ضمن اختصاصيا باالتصال مع الييئات األخرى لمدولة مستوى كل اإلقميم الذي 

 ولجماعات المحمية.

تسير عمى شرعية تسميم عقود العمران المنصوص عمييا في التشريع والتنظيم المعمول بيما  -
 في ميدان العمران والبناء وحماية اإلطار المبني

 بمجال نشاطيا تقوم باالتصال مع اليياكل األخرى المعنية، بكل تحقيق لو عالقة -

 تساعد الجماعات المحمية والمؤسسات العمومية والمتعاممين في مجاالت اختصاصيا. -

 إلىتقوم باالتصال مع أجيزة الدولة األخرى والجماعات المحمية باتخاذ التدابير التي تيدف  -
 مكافحة البناء غير الشرعي أو اليش أو الفوضوي أو غير مكتمل

                                                 

المفتشية الجيوية ىي مصمحة »السالف الذكر عمى انو:  189-08ن المرسوم التنفيذي رقم م 01تنص المادة  - 1
مجال مراقبة تطبيق  خارجية لموزارة تكمف بالعمران والبناء وحماية إلطار المبني، المفتشية الجيوية ىي جياز الدولة في

 ...«القوانين والتنظيمات المتعمقة بالعمران والبناء
تكمف المفتشية الجيوية، في كل السالف الذكر عمى أنو: " 189-08من المرسوم التنفيذي رقم  02/1تنص المادة  - 2

الواليات التابع الختصاصيا اإلقميمي تحت سمطة المفتشية العامة لمعمران والبناء، بالقيام بكل أعمال التفتيش والمراقبة 
 «.في مجال العمران والبناء وحماية اإلطار المبني
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 .«المتعاممين والمينيين في مجال نشاطياتطور اإلعالم وتقوم بتحسين  -

مما تقدم نالحظ أن المفتشية الجيوية تمعب دور في الرقابة الخارجية لممصالح التابعة 
لموزارة والعمران وتتجمى ىذه المراقبة من خالل اتصاليا بأجيزة الدولة والجماعات المحمية 

 رعية.البنايات غير الش ةباتخاذ إجراءات وتدابير لمكافحة ظاىر 
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 المبحث الثاني
 البناء والتعمير تجريم التصرفات المخمة بضوابط

سن المشرع الجزائري عدة قوانين تضمنت الكثير من األحكام المقررة لضبط مجال 
البناء والتعمير، وسد كل األبواب في وجو كل التجاوزات التي تقع خرقا لو، وقوفا عند حكم 

المطمب ع الجزائري بعض األفعال المنافية لمنظام العام العمراني )ىذه األىداف جرم المشر 
 (األول

وترتيبا عمى ذلك ضمن المشرع قوانين التييئة والتعمير الكثير من العقوبات لردع 
 .)المطمب الثاني(ومساءلة المخالفين ألحكام ىذه القوانين 

 المطمب األول

 الجرائم المنافية لمنظام العام العمراني

مشرع الجزائري عمى جرائم التييئة والتعمير في عدة نصوص قانونية منو ما ىو نص ال
الفرع ) 29-90المعدل والمتمم لقانون رقم ( 1) 05-04منصوص عميو في القانون رقم 

 (.الثاني الفرع) 15-08( ومنو ما ىو منصوص عميو في القانون رقم األول

 الفرع األول

 40-40الجرائم المنصوص عنيا في قانون 

نوعين من الجرائم المتعمقة برخصة البناء بناء غير مطابقة  05-04أقر قانون 
، وجريمة القيام بأعمال بناء غير مطابقة لمواصفات الترخيص )أوال( لمواصفات رخصة

 )ثانيا(.
                                                 

أوت  15، صادر في 51المتعمق بالتييئة والتعمير، ج.ر. عدد  2004أوت  14مؤرخ في  05-04رقم قانون - 1
2004. 
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 :جرٌوت البناء بذوى رخصت -أوال

تقوم ىذه الجريمة عندما يقوم شخص بتشييد بناية أو إنجاز أشغال بناء دون المجوء 
إلى الييئة اإلدارية الستصدار رخصة بذلك وفق ما يمميو القانون، وتعتبر ىذه الجريمة من 

 (1)أخطر الجرائم وأقصاىا بالنظر إلى العقوبة المقررة ليا.

الذي يتعمق بشروط  07-94قم وقد نص عمى ىذه الجريمة المرسوم التشريعي ر 
-04اإلنتاج المعماري وممارسة مينة لميندس المعماري المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

 (2)50 وذلك في المادة 07-94يتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم  06
الجزائية كما  تحدد أنواع المخالفات موضوع العقوبات المالية ومبالغ الغرامات"... بنصيا عمى: 

 يأتي:

تشيد بناية دون رخصة بناء...  ال تشيد رخصة بناء عمى أرض تابعة لألمالك الوطنية  -
 ."أو ممكية خاصة تابعة لمغير..." تشييد بناية دون رخصة بناء عمى أرض خاصة

                                                 

خضراوي أمال، منازعات رخصة البناء، مذكرة لنيل شيادة ماجستير، فرع اإلدارة والمالية، كمية الحقوق، جامعة بن -1
 .82، ص 2010، 2009يوسف بن خدة، 

يتعمق بشروط اإلنتاج المعماري وممارسة  18/05/1994مؤرخ في  07-94وم التشريعي )ممغاة( من المرس 50المادة -2
، يتضمن 14/08/2004مؤرخ في  06-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 32مينة الميندس المعماري ج.ر، عدد 

ىذه المادة والذي ألغى  15/08/2004صادر في  51، ج.ر، عدد 07-94إلغاء بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 
كما نّص عمى ىذه الجريمة القانونية ، ...«54و 53و 52و 51و 50تمغى أحكام المواد »بنصيا عمى:  2بموجب المادة 

 «.يعاقب...كّل من يشيد أو يحاول تشييد بناية دون رخصة بناء»والتي تنص عمى:  792في المادة  15-08رقم 
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كما تشمل ىذه الجريمة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعيا، أو تعميتيا، أو 
التي  29-90من قانون رقم  (1)52عيميا وىذا ما يتطابق مع نص المادة تعديميا، أو تد

 تحّدد األعمال التي ال يمكن القيام بيا إاّل بعد الحصول عمى رخصة البناء.

التي تدرج المادة  05-04من قانون رقم  07نص المشرع الجزائري صراحة في المادة 
ترخيص والتي تنص عمى: عمى جريمة البناء بدون  29-90جديدة ضمن قانون  76
يمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو إنجازىا دون احترام المخططات البيانية التي »...

 .«سمحت بالحصول عمى رخصة البناء

 .ثانٍا: جرٌوت القٍام بأعوال غٍر هطابقت لوىاصفاث رخصت البناء

سواء تشييد المباني وىي الجريمة التي يقوم فييا الشخص بأي عمل من أعمال البناء 
الجديدة أو تمديد المباني القائمة أو التغيير الذي يمّس الحيطان الضخمة، أو الواجيات 
المفضية عمى الساحات العمومية أو إنجاز جدار صمب لمتدعيم أو التسييج، عمى أن تكون 

ة في ىذه األعمال غير مطابقة لمواصفات رخصة البناء، السيما فيما يتعمق باألصول الفني
التصميم والتنفيذ واإلشراف عمى التنفيذ، وكذا القواعد المتعمقة بمظير البيانات وعمّوىا 

 .(2)وحجميا وموقعيا، ومدى احتراميا لكّل مقتضيات األمن والصحة

نجد أن األشخاص المخاطبين  29-90من قانون رقم  77بالرجوع إلى نص المادة 
ألرض، بل تمتد إلى كل من المقاول والميندس بيذه الجريمة غير مقتصر فقط عمى مالكي ا

المعماري، لكن ليس بصفتيم فاعمين بل كشركاء يساعدان الفاعل عمى ارتكاب الجريمة كما 

                                                 

ط رخصة البناء من أجل تشييد الجديدة ميما كان استعماليا تشتر »عمى:  29-90من قانون رقم  52تنص المادة -1
ولتمديد البنايات الموجودة ولتفسير البناء الذي يمّس الحيطان الضخمة منو أو الواجيات المفضية عمى الساحة 

 «العمومية، وإلنجاز جدار صمب لمتدعيم والتسيج...
في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير، فرع  مجاجي منصور، النظام القانوني لمترخيص بأعمال البناء - 2

 .118، ص2001-2000قانون العقاري والزراعي، كمية الحقوق، جامعة البميدة، 
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تطبق العقوبات المنصوص »عمى:  15-08من قانون رقم  76أشاره إلى ذلك أيضا المادة 
ال والميندس المعماري والميندس أعاله، عمى المقاول الذي أنجز األشغ 75و 74عمييا في المادتين 

 «.الطوبوغرافي  أو كّل صاحب دراسة أعطى أو أمر تسببت في المخالفة

وتكّيف جريمة القيام بأعمال بناء غير مطابقة لمترخيص بأّنيا جريمة سمبية، ألّن نشاط 
الجاني فييا يتكون من فعل سمبي يتمثل في االمتناع عن مراعاة المواصفات التي يفرضيا 

صة البناء، وىي جريمة وقتية ألّن نشاط الجاني فييا يحدث في وقت محّدد وينتيي رخ
 .(1)بمجرد ارتكابو

 الفرع الثاني

 50-40الجرائم المنصوص عمييا في القانون 

لم ينص عمييا في القانون  15-08حّدد المشّرع مجموعة من الجرائم في قانون رقم 
، والجرائم )أوال(ائم المتعمقة برخصة التجزئة ، وتتمثل ىذه الجرائم في: الجر 29-90رقم 

 )ثانيا(.المتعمقة بشيادة المطابقة 

 .أوال: الجرائن الوتعلقت برخصت التجزئت

 نحددىا فيما يمي: 15-08ألّول مّرة يتم التطرق ليذا النوع من الجرائم في قانون 

المادة إنشاء تجزئة أو مجموعة سكينة دون رخصة تجزئة: نّص عمى ىذه الجريمة  .1
يعاقب بالحبس...كّل من ينشأ »والتي تنص عمى:  15-08من قانون  (2)74

 .«تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة

                                                 

بزغيش بوبكر، رخصة البناء آلية رقابة في مجال التعمير، مذكرة لنيل درجة الماجستير، فرع قانون األعمال، كمية  - 1
 .107، ص2007تيزي وزو،  الحقوق، جامعة مولود معمري،

 .15-08من القانون رقم  74أنظر المادة  - 2
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من نفس  75البناء في تجزئة لم يصدر فييا رخصة التجزئة: نصت عمييا المادة  .2
أّنو يعاقب كّل من المقاول الذي أنجز  76القانون، كما أّنو يفيم من نّص المادة 

األشغال والميندس المعماري والميندس الطوبوغرافي وكل صاحب دراسة أعطى أو 
سالفة  75و 74أمر تسببت في المخالفة بالعقوبات المنصوص عمييا في المواد 

 .(1)الذكر
بيع قطعة أرضية من تجزئة أو مجموعة سكنية إذا كانتا غير مرخصتين: تنص  -
...كّل من يبيع قطعا أرضية من تجزئة أو  يعاقب»عمى:  15-08من قانون رقم  77المادة 

مجموعة سكنية إذا كانت ىذه التجزئة أو المجموعة السكنية غير مرخصة أو لم يتم بيا اإلستالم 
 .«..المؤقت ألشغال االنتفاع

 .ثانٍا: الجرائن الوتعلقت بوخالفت شهادة الوطابقت

تثبت مطابقة البناء لمقانون تعتبر شيادة المطابقة ضرورية لشغل واستغالل البناء والتي 
والتنظيم المعمول بو ويسمح من خالليا استقبال الجميور التي رغم ضرورة إصدارىا غير أّن 
المواطنين ال يتصدرونيا بعد إتمام بناءاتيم، وذلك إّما لعدم إتمام البناء في أغمب الحاالت 

 .(2)أو عدم فرض عقوبات عمى عدم استصدارىا

، يتضح من (3)15-08من قانون  83 82و 81يمة في المواد وقد نص عمى ىذه الجر 
خالل العقوبات المقررة عمى مخالفات أحكام وقواعد العمران أّنيا تتمثل في عقوبات إدارية 
كاليدم وعقوبات قضائية تتمثل إّما في اليدم أو المطابقة في حالة عدم مطابقة البناء 

 لمرخصة.

                                                 

 .15-08من القانون رقم  76و 75أنظر المادتين  - 1
 .327عباس راضية، النظام القانوني لمتييئة والتعمير، مرجع سابق، ص - 2
قبل تحقيق مطابقتيا التي يعاقب...كّل من يشغل أو يستغل بناية »عمى:  15-08من قانون رقم  82تنص المادة  - 3

 «.تثبت بشيادة المطابقة...
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في مجال  29-90د حاول تدارك نقائص قانون فالمشرع إذن من خالل ىذا القانون ق
تحديد المخالفات والعقوبات من خالل التمييز بين مجموعة من المخالفات التي لم تتضمنيا 

والمراسيم التنفيذية لو، المتمثل كل من مخالفة رخصة البناء  29-90صراحة أحكام قانون 
 .(1)سيج العمراني لممدن الجزائريةوالتجزئة وشيادة المطابقة وذلك لمحاولة رّد االعتبار لمن

 المطمب الثاني

 ردع التصرفات المخمة بقوانين البناء والتعمير

إن المشرع حماية ولفرض احترام قواعد التييئة والتعمير فرض عقوبات مشددة تضمنيا 
قانون ، ولتشديد ىذه العقوبات ولتوضيحيا أصدر المشرع )الفرع األول( 29-90القانون رقم 

 .)الفرع الثاني( 15-08 رقم

 الفرع األول

 60-04العقوبات الواردة في القانون رقم 

أّن المشرع لم يحّدد بدقة المخالفات المتعمقة  29-90يتضح من خالل القانون رقم 
تحت عنوان  78، 77، 76موارد فقط ىي  3بالتييئة والتعمير وعقوباتيا، وقد خصص ليا 

 "المخالفات" وىي كاآلتي:

قبل التعديل نصت عمى أّنو في حالة إنجاز  29-90من قانون رقم  76إّن المادة 
أشغال بناء تنتيك بصفة خطيرة األحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في ىذه الحالة 

 .(2)تقوم اإلدارة برفع دعوى أمام القضاء االستعجالي من أجل األمر بوقف األشغال

                                                 

 .327عباس راضية، المرجع نفسو، ص - 1
 المتعمق بالتييئة والتعمير. 29-90من قانون رقم  76المادة  - 2
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فا ألحكام ىذا القانون، كما يمكن الحبس من شير تنفيذ األشغال واستعمال األرض خال
اشير في حالة العود، وتحكم بيذه العقوبة ضّد مستعممي األرض أو المستفدين من  6إلى 

األشغال أو الميندسين المعماريين أو المقاولين أو األشخاص اآلخرين المسؤولين عن تنفيذ 
 .  (1)األشغال

ة وفق لممادتين السابقتين إّما مطابقة المواقع أو كما أّنو تأمر الجية القضائية المختص
 .(2)المنشآت مع رخصة البناء أـو اليدم أو إعادة المواقع كما كانت عمييا

المتعمق بالتييئة  29-90المعدل والمتمم لمقانون رقم  05-04كما نص القانون رقم 
بمتابعة جزائية  أّنو حالة إنجاز بناء دون رخصة يقوم 04مكرر  76والتعمير في المادة 

 76، كما تضيف المادة (3)واليدم ويكون أعباء تنفيذ أشغال اليدم عمى حساب المخالف
عمى حالة أخرى وىي عدم مطابقة البناء لرخصة البناء في ىذه الحالة تقوم الجية  5مكرر 

القضائية المختصة بالبت في الدعوى العمومية وتصدر قرار إّما بمطابقة البناء أو ىدمو 
 .(4)زئيا أو كميا وتنفيذ األشغال عمى نفقة المخالفج

 الفرع الثاني

 50-40العقوبات الواردة في القانون رقم 

تمام  15-08أدخل المشرع الجزائري في القانون رقم  المحّدد لمطابقة البيانات وا 
إنجازىا مجموعة من المخالفات، كما حّدد لكّل مخالفة عقوبتيا الخاصة وتتمثل ىذه 

 فات فيما يمي:المخال
                                                 

 ، سالف الذكر.29-90من قانون رقم  77المادة  - 1
 ، سالف الذكر.29-90من قانون رقم  78المادة  - 2
 ت عامة وغير واضحة وبالتالي ترك المجال واسع لإلدارة في تحديدىا.إّن ىذه النصوص جاء 

 ، المرجع نفسو.05-04من قانون رقم  05مكرر  76المادة  - 3
 ، المرجع نفسو.05-04من قانون رقم  05مكرر  76المادة  - 4
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إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة في قطعة أرض لم تخصص  .1
لمبناء في ىذه الحالة يأمر الوالي إّما بإعادة األماكن إلى حالتيا أو ىدم البنايات 

 .(1)وتكون المصاريف عمى عاتق المخالف زائد متابعات قضائية
أشير إلى  06الحبس من  إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة: .2

دج وتضاعف في حالة 1.000.000دج إلى 100.000سنتين وغرامة من 
 .(2)العود

كل من يبيع قطعة أرضية من تجزئة أو مجموعة سكنية غذا كانت غير مرخصة  .3
( أشير 06أو لم يتم بيا االستالم المؤقت ألشغال االنتفاع: يعاقب بالحبس من )

دج أو بإحداىما، وفي حالة 1.000.000إلى دج 100.000إلى سنة وغرامة من 
 .(3)( سنوات( وتضاعف الغرامة05( إلى )01العود يمكن الحبس من سنة )

كل من ال ينجز البناية في األجل المحّدد في رخصة البناء: يعاقب بغرامة من  .4
 .(4)دج100.000دج إلى 50.000

دج إلى  50.000 كّل من يشيد أو يحاول تشييد بناية دون رخصة بناء: غرامة من .5
( سنة 01( أشير إلى )06دج وفي حالة العود يعاقب بالحبس من )100.000

 .(5)وتضاعف الغرامة
كّل من ال يقوم بتحقيق مطابقة البناية في األجل المحدد: يعاقب بغرامة من  .6

 .(6)دج 20.000دج إلى  5.000

                                                 

 ، سالف الذكر.15-08من قانون رقم  73المادة  - 1
 ف الذكر.، سال15-08من قانون رقم  74المادة  - 2
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 20.000ن كّل من يشغل أو يستغل بناية قبل تحقيق مطابقتيا: يعاقب بغرامة م .7
أشير إلى  06دج في حالة عدم االمتثال بحكم بالحبس لمدة ) 50.000دج إلى 

 .(1)( شيرا وتضاعف الغرامة12)
 100.000من ال يصرح ببناية غير متممة أو تتطمب تحقيق المطابقة: غرامة من  .8

 دج في حالة عدم االمتثال بأمر ىدم البناية. 300.000دج إلى 
 بإتمام إنجاز األشغال: يعاقب وفق قانون العقوبات. إدالء بتصريح كاذب يتعمق .9

دج 50.000كّل من يستأنف أشغال بناء قبل تحقيق مطابقتيا: يعاقب بغرامة من  .10
 . (2)دج في حالة العود تضاعف100.000إلى 

دج مع  20.000دج إلى  50.000كّل من لم يوقف فوًرا األشغال: غرامة من  .11
 غمق الورشة.

ة وضعيتو ولم يودع طمب إتمام إنجاز األشغال أو طمب كّل من صرح وتمت تسوي .12
دج إلى  50.000رخصة البناء عمى سبيل التسوية في األجل المحدد: غرامة من 

 دج. 100.000
كّل من يقوم بالربط المؤقت النيائي لمبناية غير القانوني بشبكات االنتفاع العمومي  .13

ابقة يعاقب بغرامة من دون الحصول المسبق عمى رخصة البناء أو شيادة المط
دج وفي حالة العود تضاعف الغرامة كما يمكن أن  100.000دج إلى  50.000

 يحكم بإعادة األماكن إلى حالتيا األصمية.
كل من يقوم بفتح ورشة إتمام اإلنجاز دون ترخيص مسبق أو كل من ال يقوم  .14

غرامة من  بوضع سياج الحماية لمورشة أو الفتة تدل عمى أشغال إتمام اإلنجاز:
 دج وفي حالة العود تضاعف.100.000دج إلى 50.000

                                                 

 السالف الذكر. ،15-08قانون رقم  من 82المادة  - 1
 السالف الذكر. ،15-08من قانون رقم  85-84-83 المواد: - 2
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كل من لم يشرع في أشغال البناء في األجل المحّدد في رخصة إتمام اإلنجاز:  .15
 . (1)دج30.000دج إلى 10.000غرامة من 

كل من يضع مواد البناء أو الحصى أو الفضالت عمى الطريق العمومي  .16
 . (2)دج في حالة العود تضاعف20.000دج إلى 5.000يعاقب بغرامة من 

كل من لم يقدم طمب شيادة المطابقة بعد إتمام األشغال في األجل المحّدد:  .17
 .  (3)دج في حالة العود تضاعف50.000دج إلى 10.000غرامة 
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إن تسوية البنايات غير الشرعية في الجزائر موضوع غير ثابت خاضع لمتوجييات 
من خالل التعديالت  المشرعصادية بصفة عامة، واالجتماعية بصفة خاصة، إال أن االقت

 المشرع بياالتي تبناىا في مجال التسوية، قام بسن قانون جديد والذي يعتبر قفزة نوعية قام 
ذي يعتبر كآلية من آليات التسوية التي تيدف ال 15-08، وىو قانون رقم العمرانفي مجال 

تمام إنجازىا، ووضع حد لحالة عدم إنياء البنايات إلى تحديد قواعد م طابقة البنايات وا 
 وتحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي ىي في طور اإلنجاز قبل صدور ىذا القانون.

غير أن ىذا القانون مرتبط بفترة زمنية معينة ومحدودة، فانتياء أحكام قانون تحقيق 
تمام إنجازىا مرتب سنوات، ىذا األخير الذي يعد غير كافي  5ط بميعاد مطابقة البنايات وا 

غير الشرعية وذلك نظرا لمصعوبات التي يواجييا المواطن لمعالجة وضعية البنايات 
والمؤسسات عمى مستوى البمدية بسبب لبيروقراطية التي تمارسيا البمديات، وىذا ما أدى 

فرصة إضافية لكل مواطن إلعطاء  2018بالحكومة إلى تمديد آجال التسوية إلى جانفي 
عالق بين وقف  15-08ومتعامل لمحصول عمى شيادة المطابقة، وىنا يبقى قانون رقم 

 التنفيذ وصعوبات التطبيق

ومن ىنا نقترح بعض االقتراحات عسى أن تخفف من حدة البنايات غير الشرعية والتي 
 نحاول طرحيا فيما يمي:

لمساس ااء والمطابقة وتبسيطيا دون التسييل في إجراءات الحصول عمى رخصة البن -
 بالمصمحة العامة

 إيجاد التقنيين اإلداريين لمعمل في الميدان وفقا لمعايير تنظيم البنايات. -

عمى عجالة ودون تعقيدات  لةألغاية إنشاء لجنة تحسم المس 15-08تجميد قانون رقم   -
 .إدارية
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 الكتب: -أوال
اقمولي أولد رابح صافية، قانون لعمران الجزائري )أىداف حضرية ووسائل قانونية(،  .1

 .2015الطبعة الثانية، دار ىومو، الجزائر، 
ميزول عيسى، صالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدي في مجال العمران، جسور  .2

 .2014شر، الجزائر، لمن
 الرسائل والمذكرات الجامعية:-ثانيا

 الدكتوراه: رسائل-أ
عباس راضية، النظام القانوني لمتييئة والتعمير بالجزائر، أطروحة لنيل شيادة  .1

 .2015دكتوراه في القانون، تخصص قانون عام، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 :والماستر مذكرات الماجستير-ب

رخصة البناء آلية رقابة في مجال التعمير، مذكرة لنيل درجة  بزغيش بوبكر، .1
الماجستير، فرع قانون األعمال، كمية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

2007 
خضراوي أمال، منازعات رخصة البناء، مذكرة لنيل شيادة ماجستير، فرع اإلدارة  .2

 .2010 ،2009والمالية، كمية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، 
غربي إبراىيم، البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنيل شيادة ماجستير في الحقوق،  .3

 . 2012فرع: القانون العقاري، كمية الحقوق، يوسف بن خدة، جامعة الجزائر، 
كمال محمد األمين، دور الضبط اإلداري في تنظيم حركة البناء والتعمير، "رخصة  .4

ادة الماجستير في قانون اإلدارة المحمية، كمية الحقوق، البناء نموذجا " مذكرة لنيل شي
 .2012-2011جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان 
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لعويجي عبد اهلل، قرارات التييئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل  .5
دارية عامة، كمية  شيادة الماجستير في العموم القانونية، تخصص: قانون إداري وا 

 .2012/2013معة الحاج لخضر، باتنة، الحقوق، جا
مجاجي منصور، النظام القانوني لمترخيص بأعمال البناء في التشريع الجزائري،  .6

مذكرة لنيل درجة الماجستير، فرع قانون العقاري والزراعي، كمية الحقوق، جامعة 
 .2001-2000البميدة، 

، مذكرة مقدمة الستكمال دردوري زوليخة، النظام القانوني لشيادة المطابقة في البناء .7
شيادة ماستر أكاديمي، تخصص قانون إداري، كمية الحقوق، جامعة فاصدي مرباح، 

 .2014ورقمة، 
 المقال:-الثثا

تمام إنجازىا وفقا لمقانون  .1 بوشريط حسناء، إشكاالت قواعد تحقيق مطابقة البنايات وا 
ا عمى التنمية في ، الممتقى الوطني حول إشكاالت العقار الحضري وأثرى15-08رقم 

-17عة محمد خيضر، بسكرة، يومي الجزائر، كمية الحقوق والعموم السياسية، جام
18/02/2013 

 :النصوص القانونية-عابرا
 :النصوص التشريعية-أ

يتعمق بالتييئة والتعمير، ج.ر. عدد  1/12/1990، مؤرخ في 29-90قانون رقم  .2
مؤرخ  05-04القانون رقم ، معدل ومتمم بموجب 02/12/1990صادر بتاريخ  52

صادر في  51يتعمق بالتييئة والتعمير، ج.ر. عدد  14/08/2004في 
15/08/2004 

يتعمق بشروط اإلنتاج  18/05/1994مؤرخ في  07-94المرسوم التشريعي  .3
، معدل ومتمم بموجب 32المعماري وممارسة مينة الميندس المعماري ج.ر، عدد 
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، يتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم 14/08/2004مؤرخ في  06-04القانون رقم 
  15/08/2004صادر في  51، ج.ر، عدد 07-94التشريعي رقم 

تمام  20/07/2008مؤرخ في  15-08قانون رقم  .4 يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 
 .03/08/2008الصادر بتاريخ  44إنجازىا، ج.ر. عدد 

، 2014ية لسنة ، يتضمن قانون المال30/12/2013مؤرخ في  08-13قانون رقم .5
 .31/12/2013الصادر بتاريخ  68ج.ر. عدد

 :النصوص التنظيمية-ب
المحدد لميام المفتشية  27/11/2008، المؤرخ في 389-08مرسوم تنفيذي رقم .1

 .07/12/2008الصادر بتاريخ  69الجيوية لمعمران والبناء، ج.ر عدد 
جراءات تنفيذ المحدد إل 02/05/2009المؤرخ في  154-09مرسوم تنفيذي رقم  .2

 .06/05/2009، الصادر بتاريخ 27التصريح بمطابقة البنايات، ج.ر. عدد 
يحدد ميام المفتشية  15/04/2013، المؤرخ في 152-13مرسوم تنفيذي رقم  .3

الصادرة بتاريخ  22العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيميا، ج.ر. عدد 
25/04/2013. 

، يحدد كيفيات تحضير 25/01/2015مؤرخ في  19-15مرسوم تنفيذي رقم  .4
الذي عدل  12/02/2015الصادر في  07عقود التعمير وتسميميا، ج.ر عدد 

يحدد كيفيات تحضير  28/05/1991مؤرخ في  176-91المرسوم التنفيذي رقم 
 )ممغى(. 31/05/1991الصادر في  26عقود التعمير وتسميميا/، جر عدد 

 :مواقع إلكترونيةمراجع عمى : خامسا
1 www.echorouk.online.com     
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