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      األستاذ
  كلية احلقوق والعلوم السياسية"  أ " أستاذ مساعد  

  - تيارت -   ابن خلدونجامعة 
  
  

  : ملخص
ث أصبحت تشكل انتهاكا انتشرت يف السنوات األخرية ظاهرة البناء العشوائي  يف مدن وأرياف اجلزائر، حي

خطريا للمراسيم والقوانني اخلاصة بتنظيم املدن، األمر الذي أثر سلبا على البيئة العمرانية اجلزائرية وحرمان حق املواطن يف 
  .سكن صحي وجوار سكين ُحترتم فيه حاجته ورغباته الصحية واالجتماعية والبيئية

الل توضيح طبيعة ومظاهر خمالفة البناء، حيث مت التمييز تناول موضوع البحث ظاهرة البناء العشوائي من خ
  .بني خمالفات البناء بدون ترخيص واملخالفات اليت حتدث رغم وجود الرتخيص بالبناء

كذلك تشمل الدراسة، آثار خمالفات قواعد البناء على البيئة العمرانية الصحية والبيئية من حيث شروط السكن 
 . ى الشوارعالصحي واخلصوصية والتعدي عل

                    
Abstract: 

The phenomena of unplanned building has spread in the last few years in 
Algeria Strip cities and villages. This proliferation constitutes a serious violation 
against the regulations and legislations of organization and city building. This 
practice negatively affects the Algerian urban environment and leads to squandering 
citizens' rights to a healthy housing in the neighborhood which meets their basic 
hygienic, social and environmental requirements.  

The study handles the random building showing the nature and the forms of 
various breaches building regulations. Discrimination has been made   between 
violations happening due to impossibility of gaining a building license, and breaches 
happening despite obtaining a license.  

Then the study sets out to show the effects of violations against the 
regulatory framework of building on the architectural environment, focusing on 
hygienic and environmental impact on adequate housing conditions, privacy, 
encroachments against streets. 
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  :دمةمق

كيب ال العديدة ات املتغ يجة ن وضرورتھ ميتھ أ ي العمرا املجال للتنظيم أن الشك

كما املتطورة ة ضار ا دمات ا إ اجة ا وتزايد ان الس عدد مة ال ادة والز جتما

ال مع واضطراد بانتظام املحلية دمات وا العامة املرافق س عة متا ثم ومن نونوعا، ب سيق ت

ع ا سلطا بفرض ا تدخل أن إال ا، وتحدي ا ر تطو إ التطلع أو ا ل مشا حل ع املعنية ات ا

ما العامة فالسلطة املشرع، قبل من سلفا مرسومة قانونية بدائرة مقيدة وإنما مطلقا، س ل فراد

ص العنصر يمثلون الذين فراد لصا إال صل تطبيقوجدت يندمج أن شرط ا إيجاد

القانون  سيادة س ما يص وت العدالة فكرة عن للتعب الشرعية مع  .القانون

من فراد لوقاية الالزمة جراءات و التداب باتخاذ ة دار السلطات م تل كذلك،

ف يراع لم أو مغشوشة بناء بمواد املقامة أو للسقوط يلة ي املبا يارات العامةا املواصفات وضع ا

أو السكن ألزمة استغالال املشروع غ والكسب ح الر وراء سعيا ندسيا، املقررة الفنية صول و

الطبيعية وارث ال إ باإلضافة ا، غ أو دمھ أو جدار كبناء جديد ي عمرا مادي فعل ألي يجة    (1).ن

الوقائية، ة دار التداب شمل دار  و املطابقةالوقف وتحقيق يح بالت مر و املخالفة لألعمال   .ي

املخالفة: أوال لألعمال داري   الوقف

ي""أي للبا املسلمة البناء رخصة وملضمون والتنظيم للقانون املخالفة البناء أعمال وقف

الال  الرقابة نظام الوقت ذات تندرج ا أ والتداب جراءات من النوع ذا حقةوحقيقة

ٍ حدّ وضع دف ا، ا ان وقبل البناء أشغال انطالق ن ب املمتدة الزمنية ة الف ُل تتخلّ إذ واملستمرة،

يجة ن و ولة س يحھ وت كھ تدارُ يمكن ال ما وتدارك ا استفحال قبل املرتكبة واملخالفات لألخطاء

إ و ف ثم ومن املھ، ب البناء مشروع تنفيذ تم لو فيما مقبولة احتياطيتقنية ي وقا مر (2)،""جراء

من ة خ العبارة تھ أو رقم50/2الذي شر ال املرسوم باملادة07- 94من القانون02امللغاة من

سنة14املؤرخ06-04رقم تنص(3)،2004غشت شغال... :""ال بتوقيف مر مما"". وكذلك

ِل ِقبَ من جراء ذا مثل اتخاذ أن إع مباشرة عمد بحيث اختياًرا، أصبح قد ة دار السلطة

معاينة محضر يتضمن أن اصل ا تحصيل باب من غدو إذ املطابقة، بتحقيق مر و و خر جراء

املخالف زء ا أو املخالفة؟ شغال بتوقيف ا ضمنيً أو ًحا صر أمرا ي البا قبل من املرتكبة املخالفة

ال لقانون ا والتنظيمم للقانون مطابقة ا وجعل جديد من ا ف النظر إلعادة البناء ورخصة بناء

قرار و آخر رد بإجراء ذلك عَ بَ ليُْ املمنوحة، البناء رخصة وملواصفات ما البناءدماملعمول

إداًرا القضاء املخالف إ وء ال إ حاجة   (4).دون
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ا الواردة ام ح من م ف يُ ما و نو رقم3مكرر76و2مكرر76ملادت القانون  - 90من

رقم29 بالقانون واملتمم املعدل والتعم يئة بال سنة14املؤرخ05-04املتعلق ،2004غشت

بإجراء مباشرة بدلھ واس املخالفة عمال وقف إجراء عن تراجع قد زائري ا املشرع ون ي ذلك و

اختيااملطابقة؟ لھ جعَ أنھ خصائصأم م أ عدُّ الذيُ ي الوقا للعمل دٍعم من لذلك ا َ ِمل فقط ًرا

داري؟ الضبط   إجراءات

رقم القانون إ جاء15-08بالرجوع والذي ا انجاز وإتمام البنايات مطابقة لقواعد املحدد

ا جاء حيث ا، انجاز إتمام أجل فوات أو ا، املرخص غ البنايات وضعية ة معا أجل ملادةمن

املسلمة،:""أنھ 24/3 البناء لرخصة مطابقة غ البناية انت إذا أو البناء أشغال إتمام عدم حالة

أن ح التصر صاحب ع شغاليجب الذييوقف املع البلدي الشع املجلس س رئ بلغ و فورا

املطابقة تحقيق أجل من شغال توقيف ادة ش لھ   "".سلم

املادة بأنھ2-73/1وتضيف القانون نفس أن:""من أوتوقفيجب الوا من أمر بموجب

، املع البلدي الشع املجلس س رئ من مجموعةشغالبطلب أو تجزئة شاء إ إ دف ال

للبناء تخصص لم خاصة ملكية فوق أو العمومية الوطنية مالك فوق تجزئة رخصة دون سكنية،

التعم مخططات ام ألح املفعول طبقا ة   .السار

املشيدة البنايات دم و صلية ا حال إ ماكن بإعادة املخالف الوا يأمر الة، ا ذه

يحدده الذي   "". جل

قانون أن ولو املخالفة عمال و شغال وقف إجراء عن ستغن لم املشرع فان التا و

أجل من جاء ا انجاز وإتمام البنايات املخالفةمطابقة البنايات من مستقرة غ وضعيات ة سو

لھ املرخص ي للبا املمنوحة جال و البناء قانون   .لقواعد

ظل ة سو ال عن تختلف ا، انجاز وإتمام البنايات مطابقة قانون ظل ة سو فال

رقم سنة13املؤرخ212- 85املرسوم ش1985غشت الذين أوضاع ة سو لشروط غلوناملحدد

و عقود محل انت خصوصية أو عمومية أرا ا،/فعال املعمول للقواعد مطابقة غ ي مبا أو

والسكن، التملك م حقوق إقرار وتقنية(5)وشروط ة إدار عملية املرسوم ذا ل وفقا ة سو ال ون ل

م ا ف للطعن والقابلة امللزمة الطبيعة ذات را وشغل استعمال بقواعد ومؤطرة ، الغ ن

يئة لل العامة القواعد ما غيا و را شغل ومخطط والتعم يئة لل التوجي املخطط

مجال من البناء تنقل ال ة سو ال ندات مس منح ا عل تب ي ، الشراملخالفةوالتعم املجال إ

للقانون     (6).املطابق
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املقارنةو القانونية نظم االُ وتحديدً أعمال، وتنظيم توجيھ قانون فان املصري ي القانو النظام

رقم املصري املادة1976لسنة106البناء نص قد رقم15املعدل، بالقانون بدلة واملس 25منھ

بأنھ1992لسنة ة:""، ا من ب مس قرار بالوقف صدر و داري ق بالطر املخالفة عمال توقف

ال شؤون املختصة ة داري،دار ق بالطر الشأن ذوي إ ُوعلن عمال، ذه ا بيانً يتضمن تنظيم

وقسم املحلية الوحدة بمقر القرار من ة بإيداع عالن يتم صھ م أَّ إعالن عذر فإذا

وب م عليھ مو بكتاب يداع بذلك ُوخطُر العقار، ا دائر الواقع الشرطة نقطة أو الشرطة

ا امة"". لوصول علم حقيقة يؤكد داري ق بالطر املخالفة البناء أعمال إيقاف أن مر من والواقع

نفقات توف تتمثل اقتصادية داف أ من إليھ يرمي ا عمَّ فضال العالج من خ الوقاية أن ا مفاد

ية ب شاء إ ستخدم ال املحلية ماعات وا الدولة ع املختلفة للقانون املواد   . املخالفة

التحفظ من ة دار ة ا املصري املشرع مكن داري، الوقف فعالية مدة ولدعم خالل

انيات م و املخاِلف ن ب يلولة ل وذلك ا ف املستخدمة مات وامل دوات ع املخالفة عمال وقف

الف فاستأنفت املخالفة، ستمرار أو التمادي ع عينھ املادةال من الثانية أعاله15قرة

ا عدم:""بقول شرط املخالفة، اب ارت املستخدمة مات وامل دوات ع التحفظ ا ل ون ي كما

ذلك بخالف العامة النيابة تأمر لم ما ن أسبوع ع د تز ال وملدة النية، حسن الغ بحقوق . ضرار

املختص ة دار ة ا تضع حوال جميع عمالو ا نا مب العقار بموقع ر ظا ان م الفتة ة

قرارات أو إجراءات من ا شأ اتخذ وما إ"". املخاِلفة املادة ا عل نصت ال الالفتة وضع ش و

أو باإليجار سواء املب مالك مع التعاقد ع م عزم اتجاه حالة م انخداع وعدم الغ تحذير

نوع أي أو العقودبالشراء أنواع   .من

املادة من ة خ و الثالثة الفقرة نصت وم املف لذات ا عن15وتأكيدً املالك مسؤولية ع

بأنھ فقضت الالفتة، ذه ع ة:""بقاء وا ا ا م الالفتة ذه إبقاء عن مسؤوال املالك ون و

ا إزال أو املخالفة يح ت يتم أن إ   "".البيانات

سب مما قراريت إال و ما املخالفة لألعمال داري الوقف قرار أن امؤقتق قرارً س ول

ي قضا حكم صدر إذا القرار إلغاء أو ا إزال أو املخالفة يح ت ن وذلك ا    (7).ائيً

القول  إ ذلك من لزام: نخلص بصفة سامھ ا رغم املخالفة لألعمال داري الوقف أن

مخاطبة رغام معو لھ بل ا، عقابيً إجراءً ذلك مع عت ال أنھ إال الرخصة، حائز البناء صاحب

ي الوقا جراء و التدب   (8) .وأثر

املطابقة: ثانيا وتحقيق يح بالت    مر
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يح بالت امإبراء: ""يقصد ألح ا مطابقً وجعلھ التنفيذ، أثناء تھ اع ال العيوب من البناء

ومواص قانون  حائزالبناء نفسھ املشروع صاحب من بمبادرة س ل ولكن املمنوحة، البناء رخصة  فات

املطابقة، ادة ش طلب عند ال ا كما البناء ة رخصة دار السلطة من عاز بإ ا وإنما م أمر و

تطبيق حسن ع ر الس مة بم املشرع ا ف لَّ إداري، ضبط سلطة ا للبناء، باعتبار املنظمة ن القوان

خ رخصةو مضمون مع املنجزة البناء أعمال مطابقة ع العمل ينظم اصة ي قانو ند كمس البناء

و معينة أرض قطعة أو ن مع عقار ع ن مع ص ِقبل من البناء حق ممارسة و ا، عي حالة

أيضا ن مع وأجل واملعاينة. زمن املراقبة أعمال تفرزه ما إثر ع باملطابقة مر ذا ي أ او تقوم ال

ا املصا قانونً ا عل املنصوص بات ت وال لإلجراءات طبقا املختصة والتقنية ة   (9)"".دار

املواصفات يخالف لھ املرخص ي البا أقامھ الذي املخالف البناء أن ت ث إذا يح الت تم و

نذكر ذلك ع وكمثال يحھ، ت يقت بما شباك: الفنية فتحة أو شرفة غرفةإقامة شرفة دم أو

عليھ ان ما إ ال ا بإعادة املخالف م يل الة ا ذه ففي كمحل، ا واستعمال ر بالدور باملب

املخالفة   (10) .قبل

املادة    قضت لذلك، رقم73وتطبيقا القانون املعدلة29-90من ، والتعم يئة بال املتعلق

رقم القانون أنھ (11)2004غشت 14املؤرخ05-04بموجب الشعيجب:""من املجلس س رئ ع

ا يرو ال باملعاينات والقيام نجاز طور البنايات ل ارة ز ا، قانونً ن ل املؤ عوان وكذا البلدي

وقت أي ا عل طالع و بالبناء اصة ا التقنية الوثائق وطلب ة   "".ضرور

املادة نصت املع نفس ا 2-27/1و رقممن البنايات15-08لقانون مطابقة لقواعد املحدد

ا ف جاء حيث ا انجاز ارة:""وإتمام بز بالقيام بالتعم لفون امل البلدية وأعوان الدولة أعوان يلزم

املعلومات أساس ع القانون، ذا ام أح وم مف البنايات، مطابقة عدم حالة ومعاينة ماكن

ح التصر صاحب من   .املقدمة

املطابقة عدم محضر ر تحر االت ا جميع املطابقة، عدم معاينة ع تب   "".ي

ضمن ومن إلزامية، أصبحت ة اختيار التفقدية ارات الز ذه مثل انت أن عد و كذا، و

، الوا مع اك باالش ا يمارس ان أن عد وحده واختصاصاتھ البلدي الشع املجلس س رئ واجبات

مركز  سيدعم ةمما دار ا وأعمال ا تصرفا مستقلة محلية ة إدار سلطة باعتباره فأك أك ه

ا لھ ف املع داري والضبط الرقابة أعمال ضمن   (12) .املندرجة

املادة نصت طار نفس بأن76و القانون نفس بدون:""من البناء أشغال الشروع يمنع

املخطط ام اح دون ا انجاز أو البناءرخصة رخصة ع صول با سمحت ال البيانية   "".ات
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املادة حددت البناء أشغال ع ة دار الرقابة تفعيل أجل رقم76ومن القانون من مكرر

البناء29- 90 مجال املخالفات ملعاينة لون املؤ عوان واملتمم، املعدل والتعم يئة بال املتعلق

ا ف جاء حيث ععال :""والتعم شر ال عليھ املنصوص القضائية الشرطة وضباط أعوان ع وة

من ل القانون، ذا ام أح مخالفات ومعاينة للبحث يخول بھ،   : املعمول

؛- التعم   مف

؛- بالتعم ن لف امل البلدية   أعوان

ة؛- املعمار ندسة وال التعم إدارة   موظفي

تية ن اليم لون املؤ املوظفون املختصةيؤدي املحكمة س رئ   :أمام

حوال" ل أرا وأن وصدق بأمانة وظيف بأعمال أقوم أن العظيم الع با أقسم

ع ا تفرض ال   "".  الواجبات

ق طر عن املراقبة إجراءات وكذا قانونا ن ل املؤ عوان ن عي وكيفيات شروط تحدد

  ".التنظيم

السلطة أصدرت لذلك، رقموتطبيقا التنفيذي املرسوم 30املؤرخ55-06التنظيمية

والتنظيم 2006يناير ع شر ال مخالفات عن للبحث ن ل املؤ عوان ن عي وكيفيات لشروط املحدد

املراقبة، إجراءات وكذا ا ومعاين والتعم يئة ال رقم(13)مجال التنفيذي باملرسوم 343-09املعدل

رأكت22املؤرخ أنھ (14)2009و منھ املعدلة الثانية املادة جاء املادة:""حيث ام ألح مكرر76طبقا

رقم القانون عام14املؤرخ29-90من و سم1411جمادى د أول ور1990املوافق واملذ

ز  ا، ومعاين والتعم يئة ال مجال والتنظيم ع شر ال مخالفات عن للبحث ل يؤ عأعاله، ادة

القضائية الشرطة وأعوان   :ضباط

رقم) 1 التنفيذي املرسوم ام ألح طبقا قانونا، م عيي تم الذين التعم شو 14املؤرخ225-91مف

سنة أعاله؛1991يوليو ور  واملذ

عوا) 2 و والعمران السكن وزارة إلدارة عة التا الوالية بمصا م عمل يمارسون الذين ناملستخدمون

ن ب من عينون والذين للبلدية عة التا التعم بمصا م عمل يمارسون   :الذين

ن- ندس امل ورؤساء ن املعمار ن ندس امل املدنية(رؤساء ندسة  ؛)ال

ن- ندس وامل ن سي الرئ ن املعمار ن ندس املدنية(امل ندسة ن؛) ال سي  الرئ

ن- ندس وامل ن املعمار ن ندس املدنيةال(امل  ؛)ندسة
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ن- التطبيقي ن ندس ة) البناء(امل خ يحوزون ؛) 2(الذين التعم ميدان قل  ع

ن- السام ن ثالث) البناء(التقني ة خ يحوزون التعم) 3(الذين ميدان قل ع  ".سنوات

التعديل عد الثالثة املادة بأنھ (15)وتضيف املرسوم ذات ن:""من الفقرةع ن ور املذ من2عوان

من2املادة اح باق إقليميا، املختص الوا من بقرار اسمية، قائمة ع   :أعاله،

عة- التا املحلية باإلدارة م عمل يمارسون الذين ن املستخدم يخص فيما للوالية، والبناء التعم مدير

والعمران؛ السكن  لوزارة

املخت- الشع املجلس س التعمرئ بمصا م عمل يمارسون الذين عوان يخص فيما إقليميا، ص

للبلدية عة   "".التا

والتنظيم ع شر ال مخالفات عن للبحث ن ل املؤ عوان شكيلة ع التنو أن والشك

البناء أعمال ع الرقابة فعالية من د يز والتعم يئة ال  .مجال

ال يقوم املخالفة، معاينة عفعند وقا بالتدقيق يتضمن محضر ر بتحر قانونا ل املؤ عون

ل املؤ العون ِقبل من املخالفة محضر عُ ُووقَّ املخالف، من ا تلقا ال حات التصر وكذا املخالفة

يبقى االت ا ل و املحضر، ذلك ل خ ذا ِقبل من التوقيع رفض حالة و خاِلف، ُ وامل

أن إ يًحا العكساملحضر ت الة،(16).يث ا حسب املخالفة، ع تب مطابقةو البناءإما

القيام أو بالبناء (17)دمھاملنجز خيص ال ولقرار البناء لقانون البناية مطابقة  .و

قبل من شغال اء بان ًحا تصر ا تلق عد املطابقة بتحقيق ة دار السلطة أمرت فان

البن رخصة من خيصاملستفيد ال قرار مواصفات مع املنجزة شغال مطابقة ادة ش منحھ غرض اء

املادة ام أح إطار البناء وقانون رقم54بالبناء التنفيذي املرسوم لكيفية176-91من املنظم

ادة، الش ذه منح يبادرعندماأووشروط قال ا يخولھ الذي ور املذ ح التصر بإيداع خ ذا

دَاستصد ِ شيّ الذي الغرض املب باستغالل البدء إ يل الس لھ د ستّمِ ال تلك املطابقة، ادة ش ار

ملا طبقا البناء أشغال ملطابقة ي البا محل ا وجو لول با ة دار السلطة تقوم بحيث أجلھ، من

املادة ام أح عليھ رقم57نصت التنفيذي املرسوم أجل176- 91من حلول عد ذا يو القانو ا

بالبناء، خيص ال قرار مثلماأواملحدد البناء أعمال إلنجاز املستمرة املراقبة صالحيات إطار ح

املادة بذلك القانون73قضت من والتعم29-90املعدلة يئة بال   .املتعلق

ذه من أي عة واملتا املراقبة ع القائمة ة دار السلطة لدى ت ث االتا وإذا

بالبناء، خيص ال لقرار أو البناء قانون لقواعد مخالفا إنجازه تم قد البناء أن أنيمكنواملناسبات ا ل

البناءتأمر رخصة وملواصفات للقانون البناء مخالفة ر مظا وتدارك العيوب يح بت بالقيام ي البا
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شأ من يح ت بأعمال بالقيام ما، ل ا مطابقً وجعلھ لھ لألصولاملمنوحة ا مطابقً البناء جعل ا

يح الت وأعمال صالحات ذه نجز يُ أن ع املماثلة، البنايات ا املعمول ندسية وال التقنية

ن مع أجل خالل ور   (18).املذ

ن يتع ال البنايات ملواقع املستمرة املعاينة وعمليات امليدانية ارات للز تجسيدا ذا يحدث

دار  السلطة الغرضع ذا ل قانونا لون املؤ عوان و البلدي الشع املجلس س رئ ممثلة ة

املادة بذلك تق مثلما ا القانون 73القيام من والتعم29-90رقم املعدلة يئة بال   .املتعلق

رقم التنفيذي املرسوم من السادسة املادة قضت لذلك، شروطاملحدد55-06وتدعيما

ن عي والتعموكيفيات يئة ال مجال والتنظيم ع شر ال مخالفات عن للبحث ن ل املؤ عوان

أعاله ور واملذ املعدل، املراقبة إجراءات وكذا ا البلدي:""بأنومعاين الشع املجلس س رئ ع ن يتع

ممث من أو لھ مو من أو املالك من يطلبوا أن باملراقبة، م قيام أثناء ن ل املؤ عوان صاحبو ل

املختصة املصا ا سلم ال تية الوثائق   :املشروع،

الورشة؛- بفتح ح  التصر

البناء؛-  رخصة

قتضاء- عند دم ال سأوجبتكذلك"".  رخصة رئ ون ي أن املرسوم ذات من عة السا املادة

املراقبة عملية أثناء قانونا ن ل مؤ بأعوان مرفوقا البلدي الشع   .املجلس

بأنھوعن الثامنة املادة قضت فقد املراقبة وزمن املنصوصيمكن:"توقيت املراقبة تتم أن

املادة ا والتنظيم5عل ع شر ال إطار وذلك العطل وأيام الراحة أيام وأثناء وليال ارا أعاله،

ما   .املعمول

ييمكن فجا ل ش تتم أو ا ع   "".عالن

قضت طار نفس رقم18/1املادة و التنفيذي املرسوم ل55-06من شروطاملحدد

والتعم يئة ال مجال والتنظيم ع شر ال مخالفات عن للبحث ن ل املؤ عوان ن عي وكيفيات

ا ف جاء ال املعدل، املراقبة إجراءات وكذا ا قانونا:""...ومعاين ل املؤ العون معاينةعد محضر

أل شغال املطابقة إقليمياغ املختص ة ور م ا وكيل إ رسلھ و املسلمة، البناء رخصة ام ح

ن وسبع اث يتعدى ال    "".ساعة) 72(أجل

املشرع ل خوّ التنظيمية-فقد السلطة ورائھ البلدي-ومن الشع املجلس س رئ من كال

عن والكشف ا املرخص البنايات يد ش بمراقبة قانونا ن ل املؤ عوان املقررةو القواعد مخالفات

وجد إن بالبناء خيص ال وقرار البناء  .قانون
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البناء لفة امل الدولة مصا ا تقدم ال دمات ا من لھ املرخص ي البا ستفيد ي ول

املادة قضت البلدية مصا أو رقم52والتعم التنفيذي املرسوم فروع: ""أنھ176-91من توصل ال

بمختل الورشةالبناءات افتتاح ووصل البناء رخصة ار باستظ إال دمات ا الذي"". ف املع نفس و و

لسنة ا انجاز وإتمام البنايات مطابقة قانون بھ املادة2008جاء قضت رخصة:"" منھ54حيث سمح

ا شب مؤقتة بصفة البناية ط بر نجاز إتمام رخصة أو ة، سو ال يل س ع ا عل املتحصل تالبناء

املادة ام ألح طبقا ، التعم وثيقة ورة املذ ة للف العمومية    (19).أعاله30نتفاع

لة املؤ يئات وال املصا لدى ط الر طلب   .يودع

املادة ذه ام ألح املخالف ط الر يمنع طار،   "".  ذا

والت عمال ل ون ت أن ذلك من مطابقةفاملقصود املشروع صاحب ا يقوم ال صرفات

و و البناء، أشغال إنجاز الشروع عند وجدت إن البناء رخصة تضمنتھ وملا والتعم البناء لقانون

ت يث الذي مر املنجزة، شغال و البناء أعمال عة ومتا مراقبة ق طر عن إال لإلدارة ى يتأ ال ما

ل لف م عون يحرره خاص حاتمحضر والتصر املخالفة ع وقا بالتدقيق يتضمن محضر الغرض، ذا

وقعھ و املخالف ي البا من ا يتلقا    .ال

املادة قضت فقد القانونية، املحاضر ذه ية يخص القانون2مكرر 76وفيما - 90من

رقم29 بالقانون واملتمم يح05- 04املعدل تبقى املحاضر أن والتعم يئة بال أنواملتعلق إ ة

للمادة وطبقا العكس، ت رقم38/1يث القانون جاء02- 02من ال وتثمينھ الساحل بحماية املتعلق

ا لتطبيقھ،:""ف املتخذة والنصوص القانون ام أح مخالفات ت أنبمحاضرتث إ قائمة ا ي تبقى

ذلك خالف ت   "".يث

ا لون املؤ عوان ا يحرر ال املحاضر فإن أنوعليھ، إ يحة تبقى أعاله ورون ملذ

الشرطة ضباط ا يحرر ال املحاضر ناء باست وتقنية، مادية ع لوقا تة مث ا و ر و بال ا ف يطعن

ية س ية ا ل فإن زائية ا جراءات قانون املحددين العام ختصاص اب أ القضائية

ستدالل يل س ع ا أخذ   (20).و

أ إجراءواملالحظ املطابقةن رقمتحقيق القانون بموجب لقواعد15-08املستحدث املحدد

ا، انجاز وإتمام البنايات ي  مطابقة فيما ا ص ن ات وامل صائص ا من بمجموعة   :يتم

حال) 1 و ، التعم أدوات تنظيم لقواعد طبقا تتم الشرعية غ البناية مطابقة تحقيق عملية أن

طبقا ا والتعمغيا يئة لل العامة   .للقواعد
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بالبناء خيص ال طلب بدراسة يھ ش املخالفة البنايات ة سو ملف دارة وتحقيق فدراسة

العادية االت ا فيھ املادة ،والتحقيق نصت ساس ذا رقم10وع التنفيذي املرسوم -09من

تنفي2009مايو2املؤرخ154 بإجراءات أناملتعلق ع البنايات بمطابقة ح التصر دراسة:""ذ ترا

يرا وجوده عدم حالة و را شغل مخطط ام أح مع البناية مشروع تطابق مدى ح التصر

و والتعم يئة لل التوجي املخطط ام أح مع املشروع مطابقة يئة/مدى لل العامة ام ح أو

  "".والتعم

يم)  2 ال املطابقة نةتحقيق مب غ ا أ طاملا االرتفاقات اص ا القانون من املستمدة الغ حقوق س

التعم أدوات   .ضمن

رقم- القانون املخالفة البنايات مطابقة تحقيق متأثر15-08أن ة سو لل إجراء أعاله، ور املذ

رقم املرسوم ظل الشرعية غ البنايات ة معا ية أعال 212-85بمن ور املادةاملذ قضت حيث ه،

بأنھ منھ أو:""و عمومية أرا فعال شغلون الذين أوضاع ة سو شروط املرسوم ذا يحدد

رقم مر شر خ تار انت عام26املؤرخ01-85خصوصية القعدة غشت13املوافق1405ذي

وش1985سنة ا، املعمول للقواعد مطابقة غ عقود محل أعاله، ور ماملذ حقوق إقرار روط

والسكن   .التملك

ا جعل يمكن ال الذكر، السالف خ التار املشيدة ي باملبا التكفل شروط يحدد كما

البناء س ومقاي التعم لقواعد   "".مطابقة

ي ما ع أعاله و املادة ورة املذ ة سو ال عمليات   :وتطبق

ل- ملك للبناء بأراض مر علق أحياءإذا أناس ن ب قانونية غ صفقات محل انت و   .واص

رخصة- أو سند حوزتھ و بناية، ا فوق الغ شيد عمومي ملك للبناء بأراض مر علق إذا

حسب للبناء قاعدة ال رض ملكية عن الفع للشاغل التنازل يمكن الة ا ذه و ا، لشغل

املادة املحددة   .ناهأد3الشروط

سند- أي حوزتھ ون ي أن دون بناية ا فوق الغ شيد عمومي ملك للبناء بأراض مر علق إذا

املادة املحددة الشروط حسب التنازل يمكن الة ا ذه و ا، لشغل رخصة للشاغل3أو أدناه،

امل ا نفس البناية ملكية وعن للبناء، قاعدة ال رض ملكية عن مالكالفع إ ا سب فروض

  (21) .رض
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املادة بأنھ5وتق املرسوم ذات الفقرة:""من تحدده الذي طار ة، سو ال تقبل ال

البناء س ومقاي التعم قواعد من ى د د ا ا ف يتوفر ال البنايات إال أعاله و املادة من الثانية

شغا انجاز عد أو ا انجاز قبل مطابقةسواء ا تجعل ال   .ل

ي يأ ما ام اح الذكر السالفة الدنيا القواعد دف   :س

البناء؛-1 جواز عدم ح التصر ا ع ينجر ال   رتفاقات

أعاله-2 وران املذ مران ا يحدد ال مثل محمية ومناطق بأماكن تتعلق ال 62-66رقم: القواعد

سنة26املؤرخ سنة20املؤرخ281-67ورقم1966مارس سم   ؛1967د

من؛-3   قواعد

املع-4 البناء محيط قبيحا ا شو شوه ال الذي ر   "".املظ

لسنة ا انجاز وإتمام البنايات مطابقة قانون اقتباس ت ث ام2008فقد أح من مجموعة ،

يل1985مرسوم س ع ا م ر، م غ ل سو : ش ال معاي تحديد كيفية املادةاملثال ورة املذ ة

ا،18 انجاز وإتمام البنايات مطابقة قانون تحقيق (22)من إجراء من ناة املست البنايات تحديد عند أو

املادة ور املذ القانون،16املطابقة نفس تحقيق(23)من إجراء البت عملية إسناد عند كذلك

ي مع البلدية، بعاد واس الدائرة نة ل ديداملطابقة ا طار مع قتباس ذا توافق عدم ل

تحقيق عملية أن ع بالنص كتفاء جدر من ان ف املطابقة، تحقيق وم مف ن املب ة سو لل

قابلية يضبط الذي را شغل لقواعد وفقا تتم البناء قانون لقواعد املخالفة البنايات مطابقة

و مفصل ل ش بالبناء املع رقمالعقار القانون صدور قبل ا عل منصوص غ انت 29-90أداة

والتعم يئة بال    (24) . املتعلق

إجراء) 3 بأنھ ا انجاز وإتمام البنايات مطابقة لقانون طبقا البنايات مطابقة تحقيق إجراء يتم

العمر  والوضعية للبناية العقاري الوعاء وضعية ة سو أجل من يتدخل أنھ حيث بأثرشامل، ا ل انية

ة العقار امللكية عن متفرع البناء فحق ، رخصةكقاعدةرج طلب ة واملص الصفة م ل ومن

زائري  ا ي القانو النظام مقرر و كما قانونا البناء مقرر و ما بخالف ة سو ال يجوز ال التا   .و

طلب ة معا عند الغموض من ذا املطابقة تحقيق إجراء يخلو الوعاءوال ة سو

لم ا، انجاز وإتمام البنايات مطابقة قانون مشروع صاحبة والعمران السكن وزارة أن ذلك العقاري،

املالية، وزارة وضعية(25)شرك ة سو كيفية ن تب وتطبيقية تنظيمية نصوص صدور معھ عذر ل ش

املخالفة البناية لوعاء ة العقار الشرعية(امللكية م)غ واقتصر ال، التنظيمية النصوص ذكر ع ر

و البناء ة سو كيفية ن   :تب
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رقم*  التنفيذي سنة2املؤرخ154-09املرسوم ح2009مايو التصر تنفيذ بإجراءات املتعلق

البنايات   (26).بمطابقة

رقم*  التنفيذي سنة2املؤرخ155-09املرسوم الدائرة2009مايو ن شكيل ل والطعناملحدد

ا س وكيفية البنايات مطابقة تحقيق بالبت ن لفت   (27) .امل

رقم*  التنفيذي شاء156-09املرسوم إ والتحقيق عة املتا فرق ن عي وكيفيات لشروط املحدد

ما وس البناء ورشات و السكنية واملجموعات   (28).التجزئات

املؤرخ*  سنة23القرار ل2009يوليو لفةاملحدد امل الدائرة نة الجتماعات املس الداخ لنظام

البنايات مطابقة تحقيق    (29).بالبت

رقم التنفيذي للمرسوم طبقا والعمران السكن ر سنة189-08فوز يوليو أول املحدد2008املؤرخ

والعمران السكن ر وز والسك(30)،لصالحيات العمران تنظم ال ن القوان ح يق ذلك،الذي ة سو و ن

ي يأ بما صوص ا ع لف ي   :الذي

ا؛*  نفذ و العمومية ات والتج السكن ل يا وانجاز تصميم مجال الوطنية السياسة   عد

ا؛*  راق و ا ع تا و في والر ضري ا بالسكن اصة ا السنوات واملتعددة ة السنو امج ال بانجاز   يبادر

بمختلف*  املتعلقة العناصر جتماعيةيحدد و غرافية ا والظروف ا تكييف وكذا السكن ال أش

قتصادية؛   و

ح*  ق و والتنظيمعد ع شر السكن؛ال بقطاع ن   املتعلق

السكن؛*  امج ل التقنية النوعية مراقبة ع ر   س

والوسا*  ي القانو طار حدد و املب الوط لإلطار مالية وا التقنية النوعية ع ر املاليةس ئل

وعصرنتھ؛ وتجديده   لصيانتھ

ا؛*  تنفيذ ع ر س و السكن معاي وكذا التقنية واملواصفات القواعد   يتصور

ا*  عل فاظ وا ة العقار ات املمتل سي ب املتعلقة جراءات و عمال و السياسات م سا

ا     (31).وصيان

امسة ا املادة لنص فطبقا املالية، ر وز رقمأما التنفيذي املرسوم املؤرخ54-95من

سنة15 اير املالية،1995ف ر وز لصالحيات املحدد ا (32)، ف جاء املالية:""حيث ر وز مة م تتمثل

ي يأ فيما ة والعقار الوطنية مالك   :مجال
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العقاري؛*  ار ش و را م ل و الوطنية باألمالك يتعلق نص بأي   يبادر

ييطب*  يأ ملا الالزمة جراءات و والتنظيمية عية شر ال ام ح   :ق

ا؛-أ وحماي ا م وتقو العمومية ات املمتل   جرد

باستمرار؛-ب العمومية ات للممتل العام دول ا   ضبط

وحفظھ؛-ج العام را م ل   إعداد

باستمرار؛-د وضبطھ العقاري ل ال   مسك

القانوني-ه باملراقبة العموميةيقوم ات املمتل الستعمال   .ة

املتعلقة*  عمال و التداب يخصھ فيما ةينفذ العقار امللكية ابنظام وإصالح ا ونقل ة العقار "". وغ

عليھ تب سي ا، انجاز وإتمام البنايات مطابقة قانون اح اق املالية وزارة إشراك عدم فان التا و

الوعا ة سو حول ي قانو ال العقاري إش   .ء

لسنة) 4 ا انجاز وإتمام البنايات مطابقة لقانون طبقا املخالفة البنايات مطابقة تحقيق إجراء يتم

وضع2008 ة سو ل استحدثت مؤقتة املطابقة تحقيق ام أح ألن وإلزامي، ي نا است إجراء بأنھ ،

أجل جراء ذا طبق و زائر ا العمران يطبع عام ي نا ذاسن5است شر من ابتداء وات

الرسمية دة ر ا دائمة(33)،القانون وأخرى مؤقتة اما أح حدد عندما يف لم املشرع فان التا و

وارتباطھ املوضوع لوحدة عود ذلك ب والس ا، انجاز وإتمام البنايات مطابقة بقانون يتعلق فيما

زائري  ا ي القانو النظام البناء ن   .بقوان

أن) 5 رغم إلزاميا عا طا ا، انجاز وإتمام البنايات مطابقة قانون بموجب ة سو ال عملية تك

الوضع ع ة واملص الصفة صاحب ي البا عاتق ع تقع املطابقة تحقيق إجراء ك بتحر املبادرة

رقم املرج التنفيذي املرسوم محل176-91املقرر لول با ة دار السلطة م تل يأين البا

بالبناء خيص ال لقرار البناء أشغال مطابقة             (34).إجراء

القول  إ تقدم ما ل من ي: نخلص للبا املوجھ املطابقة وتحقيق يح الت أمر أن

قانون قواعد ضد املرتكبة املخالفات تجنب إ دف الوقائية ة دار التداب من عت لھ، املرخص

اس قبل ماالبناء ا العام بالنظام واملساس ي العشوا البناء ور ظ ومنھ السلبية ا آثار تفحال

العام الصا من عد الذي   .للمدينة
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املادة املشرع نص طار ذا لسنة12و ا انجاز وإتمام البنايات مطابقة قانون من

العام2008 الصا من املب لإلطار ما ا ر املظ اعتبار ع عليھ، املحافظة ستلزم الغرض ذا ول

املادة ذه بتطبيق التنظيمية السلطة ليف ت و انب ا ذا املشرع تمام ا ن يب ومما   .وترقيتھ،

الوضع إ الرجوع ع ي البا يع إ دف املطابقة وتحقيق يح الت فان كذلك

ا يجعل بما املخالفة البناء أشغال من نقص ما يح بت البناءالعادي قانون ام وأح متفقة

ذا املطابقة وتحقيق يح الت أمر أن غ لھ، املطبقة تحولوالنصوص إس ي وقا تدب ردمن

ي واجبعقا مال إ أو ار إن يتمادى أو دارة، من إليھ ة املوج لألوامر ي البا يمتثل ال عندما

ل والش الوقت املعنية عمال واستكمال يح قرارت لھ املحددة لة امل انقضاء عد ن املناسب

مشروع غ أي البناء قانون ام أح مع مطابق غ وضع البناء أعمال يجعل مما بالبناء، خيص ال

وإزالة دم إ وء ال ق ا داري الضبط سلطة يمنح الذي مر ة، وإدار قانونية نظر ة وج من

املخالفة ي   .املبا

  :خاتمة

موضوع لبحث ا كرسنا ال الدراسة ذه ت ت ةكذا ملواج املقررة جراءات و التداب

والتعم  البناء قواعد التاليةمخالفة النتائج إ توصلنا الدراسة ذه خالل   :ومن

عامل* تفقد ا أ كما افية، علمية دراسة بدون ف ومعقدة ة خط لة مش تمثل البناء ن قوان إن

اس نفيذ ب ن القائم ع يصعب بصورة ا عدد من ي عا وأصبحت ستمرار، و والتوازن تقرار

التعديالت أدت وقد ، والتعم البناء مجال ن للمتخصص سبة بال وكذلك ا، وتطبيق ا يعا اس

الكث وء و ام ح و دية ا ا فقدا إ البناء لقانون املستمرة ناءات ست و ات فرادوالتغي من

الغالب ال ات العقو انت ما م واملال الوقت ضياع من م ل سر أ فذلك ترخيص بدون البناء إ

بالنظام باملساس وذلك سلبية بصورة البناء قانون القصور ذلك نعكس و ا عل التحايل يمكن

الفر  تحضر مستوى ي تد ع ذلك نعكس و للمدينة والبي ما ا حدالعام ع واملجتمع د

   (35).سواء

والتعم* يئة وال البناء مجال املحلية دارة ع الوصاية ضغط من   . التقليص

أية* عند وامللزمة الرادعة سس و واملعاي القيود تضع رادعة بناء ن قوان إ جدا ماسة اجة ا باتت

مخالفات ة سو ن قوان أن ذكرنا إذا سيما بناء، لعملية ش و عمل ال العوامل من أصبحت البناء

ة ع ونتائجھ السلبية وارتداداتھ املخاطرة صلب للبناء التقليدي طار إبقاء إ متقدم

ئة والب  .سان
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وامش   :ال
تراخیص أعمال البناء والھدم بین تشریعات البناء واألوامر العسكریة والقرارات :"السید أحمد مرجان - 1

 .37، ص2002، دار النھضة العربیة، القاھرة، "ریة وأحدث أحكام القضاءالوزا
، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام، "الرخص اإلداریة في التشریع الجزائري" :عزاوي عبد الرحمن - 2

 .689ص ،2007كلیة الحقوق جامعة الجزائر 
 .2004لسنة  51ر العدد .ج - 3
 .690، مرجع سابق ، ص"داریة في التشریع الجزائريالرخص اإل:"عزاوي عبد الرحمن - 4
 .1985لسنة  34ر العدد.ج - 5
، مذكرة ماجستیر "اإلطار القانوني لتسویة البناء غیر الشرعي في التشریع الجزائري:"عیسى بن دوحة - 6

 .97، ص2011تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق جامعة سعد دحلب البلیدة 
، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، القاھرة "لنظام القانوني ألحكام البناء في مصرا:"محمد أحمد فتح الباب - 7

  .وما بعدھا 208، ص2000-1999مصر، 
 .693،مرجع سابق، ص"الرخص اإلداریة في التشریع الجزائري:"عزاوي عبد الرحمن - 8
، مجلة )"ة شھادة المطابقةحال(اإلجراءات والمواعید في مادة منازعات العمران:"عزاوي عبد الرحمن - 9

العلوم القانونیة واالداریة، دوریة علمیة محكمة تعنى بالدراسات القانونیة واإلداریة تصدرھا كلیة الحقوق 
  .170ص ، 2008العدد الرابع  -سیدي بلعباس-بجامعة جیاللي الیابس

جامعیة، األزاریطة االسكندریة، ، دار المطبوعات ال"شرح قوانین البناء والھدم: "السید عبد الوھاب عرفة -10
 .261، ص2006

  .2004لسنة  51ر العدد .ج -11
، مجلة مجلس الدولة، عدد "دور القاضي اإلداري في منازعات تراخیص البناء والھدم:"عزري الزین.د -12

  .56، ص2008، "المنازعات المتعلقة بالعمران:"خاص بعنوان
  .2006لسنة  06ر العدد .ج-13
  2009لسنة  61ر العدد .ج-14
یعین األعوان المذكورین أعاله، على قائمة اسمیة بمقرر مشترك بین :"نصت المادة الثالثة قبل التعدیل أنھ-15

والشك أن ھذا التعدیل یخفف الضغط على اإلدارة ". الوزراء المكلفین بالجماعات المحلیة والعدل والتعمیر
  .المركزیة ویمنح صالحیات أوسع لإلدارة المحلیة

  .المتعلق بالتھیئة والتعمیر المعدل والمتمم 29-90من القانون رقم  2مكرر 76المادة  -16
  .من قانون التھیئة والتعمیر 3مكرر 76المادة  -17
  .172، ص ، مرجع سابق..."اإلجراءات والمواعید في مادة منازعات العمران:"عزاوي عبد الرحمن -18
تكون :""المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازھا على أن 15-08من القانون رقم  30تنص المادة  -19

  :مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر ملفا لكل تصریح، یحتوي على

  التصریح كما تقدم بھ المصرح؛ -

  الرأي المعلل لمصالح التعمیر للبلدیة؛ -

  الرأي المعلل لإلدارات والمصالح والھیئات التي تمت استشارتھا؛ -
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  .صالح الدولة المكلفة بالتعمیر رأي م -

 "".یجب أن یحمل الملف رقما ترتیبیا تبرر فھرستھ في سجل خاص ینشأ لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر
، مذكرة المدرسة العلیا "رخصة البناء في المناطق الخاصة والمنازعات المتعلقة بھا: "العربي رابح أمین -20

 .41، الجزائر، ص2006-2005للقضاء،
  .المذكور أعاله 212-85رقم من المرسوم  2المادة  - 21
یتم تحقیق :""المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازھا بأن 15- 08من القانون رقم  18تقضي المادة  - 22

  :مطابقة البنایات وإتمام انجازھا، حسب وضعیة حالة كل بنایة، مع األخذ بعین االعتبار

  لوعاء العقاري؛الطبیعة القانونیة ل -

  احترام قواعد التعمیر ومقاییس البناء؛ -

  تخصیصھا أو استعمالھا؛ -

  "". موقع تواجد البناء وربطھ بالشبكات
  :تشمل البنایات المستثناة من إجراء تحقیق المطابقة - 23

  البنایات المشیدة في قطع أرضیة مخصصة لالرتفاقات ویمنع البناء علیھا؛ -

ة بصفة اعتیادیة بالمواقع والمناطق المحمیة المنصوص علیھا في التشریع المتعلق بمناطق البنایات المتواجد -
التوسع السیاحي والمواقع والمعالم التاریخیة واألثریة، وحمایة البیئة والساحل بما فیھا مواقع الموانىء 

  والمطارات وكذا مناطق االرتفاقات المرتبطة بھا؛
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