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 بالتعمیر الوالیة

 لجنة الدائرة

 قرار موافق
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حول شكل العقار في الجزائر عائق ملخص مشروع تقریر  <<المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، )1(
، 2004جوان 24 الدورة العامة،  االقتصادیة واالجتماعیة، آفاق التنمیة، لجنة >>أمام التنمیة االقتصادیة

  .)8(ص

، >>المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازھا<<، 2008جویلیة  20الموافق ل 08/15القانون رقم  )2(
  .2008، 44الجریدة الرسمیة، العدد

المتعلق بمطابقة البنایات وإتمام  08/15الترقیة العقاریة والقانون رقم  <<حول ،الملتقى الجھوي)3(
  ).8(، الغرفة الجھویة للموثقین بالشرق، ص2009جوان 04و 03، قصر العدالة، باتنة، یومي >>إنجازھا

، 01السكن والعمران، العدد، نشرة إخباریة لوزارة >>رسالة السكن<< وزارة السكن والعمران،  )4(
   )2(، ص2011جانفي

جراءات تنفیذ التصریح بمطابقة المحدد إل<<، 2009ماي 2الموافق ل  154/ 09رسوم التنفیذي رقم الم) 5(
  .2009،  27، الجریدة الرسمیة، عدد>>لبنایاتا
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أوضاع الذین المحدد لشروط تسویة <<، 1985سبتمبر 13الموافق ل 85/212المرسوم التنفیذي رقم ) 6(
، >>أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بھا/یشغلون فعال أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود و

  . 1985، 34، العددالجریدة الرسمیة

  .08/15من القانون رقم  23أنظر المادة رقم ) 7(

  .من نفس القانون السابق 16و15أنظر المواد  )8(

 تكون موضوع ھدم  16ایات المذكورة في المادة البن <<:قانون السابق على أننفس المن  17تنص المادة ) 9(
المعدل  90/29قانون رقم من ال 4مكرر 76طبقا ألحكام المادة  طرف األعوان المؤھلین بعد معاینتھا من

  .>>والمتمم

  .22،المرجع السابق، ص >>15،/08الترقیة العقاریة والقانون رقم<<حول  ،الملتقى الجھوي) 10(

  ).4(وزارة السكن والعمران، المرجع السابق، ص) 11(

  . 09/154من المرسوم التنفیذي رقم 4و3و2أنظر المواد ) 12(

  .من نفس المرسوم السابق 6و5أنظر المادتین ) 13(

  .ومایلیھا من نفس المرسوم السابق 8أنظر المادة) 14(

  . من نفس المرسوم السابق 12و11أنظر المادتین  )15(

شكیلة لجنة الدائرة ولجنة الطعن تل المحدد<<، 2009ماي02، الموافق ل 09/155لمرسوم التنفیذي رقم ا )16(
  .2009، 27، الجریدة الرسمیة، العدد>>المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات وكیفیات سیرھما

  )7.4(ص.وزارة السكن والعمران، المرجع السابق، ص) 17(

  
  
  
  
  
  
  
  
  


