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 قائمة المختصرات

 : باللغة العربٌة

 ر م ش ب : رئٌس المجلس الشعبً البلدي .

 ق إ م و إ : قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة .

 .ق م :القانون المدنً 

 المادة. م :

 م ت و ب : مدٌرٌة التعمٌر و البناء.

  باللغة الفرنسٌة   

 CTC : contrôle technique de construction . 

DUC : direction de l’urbanisme et de construction . 

PAPC : président de l’assemblée populaire communale . 

PDAU :plan directeur d’aménagement d’urbanisme. 

POS : plan d’occupation des sols . 
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 مقدمـــــــــــــة

ٌعد التعمٌر فً تارٌخ البشرٌة حضارة ، علم ، و فن تحدد بموجبه كٌفٌة تنظٌم المدن       

و إنجاز التجمعات السكانٌة و العمرانٌة ـ ثم تطور هذا الفن المحدود القواعد لٌصبح قانونا 

جاز قائما بذاته ٌشمل القواعد العامة الرامٌة إلى تنظٌم إنتاج األراضً القابلة للتعمٌر ، و إن

و تطوٌر المبانً حسب تسٌٌر عقالنً لألراضً و تحقٌق التوازن بٌن تفادي أخطار 

الكوارث الطبٌعٌة و التكنلوجٌة ، و أٌضا المحافظة على المحٌط و حماٌة البٌئة و المناظر و 

األوساط الطبٌعٌة و التراث الثقافً و التارٌخً فً إطار سٌاسة و استراتٌجٌة عامة ، تحدد 

وانٌن و تنفذ عن طرٌق أدوات التعمٌربموجب الق
(1)

. 

ٌحددها المشرع لٌقٌد بها إن سٌر الحركة العمرانٌة و البناء ٌكون وفق قواعد قانونٌة     

حق الملكٌة و ٌنظم األنشطة العمرانٌة التً ٌقوم بها األفراد و الجماعات و التً تتسبب فً 

البناٌات و موقعها ، فالبناٌات  كثٌر من األحٌان فً عدة أضرار و تؤثر سلبا على شكل

الفوضوٌة التً اكتسحت المدن أثرت على حٌاة المواطن ، فأصبح ٌعانً من جرائها من 

لتً تؤدي إلى تدهور المعٌشة ، إلى جانب التأثٌر على البٌئة  ة انقص كبٌر فً عناصر الحٌا

ً وضعها المشرع بكل الوسائل المادٌة و البشرٌة الت لذلك كان من الضروري تدخل الدولة

لتنظٌم عملٌة التعمٌر و مراقبتها من أجل الحفاظ على المصلحة العامة  تحت تصرفها

 العمرانٌة .

تعد وظٌفة الرقابة اإلدارٌة فً مجال التهٌئة و التعمٌر من الوظائف الجوهرٌة التً      

تنقسم آلٌات الرقابة  إلى وسائل  تمارسها األجهزة اإلدارٌة المشرفة على قطاع التعمٌر ،

رقابة قبلٌة و أخرى بعدٌة ، فالرقابة القبلٌة تتجسد فً المخططات التوجٌهٌة للتهٌئة و 

التعمٌر و مخططات شغل األراضً ، باإلضافة لمختلف الرخص و الشهادات المتمثلة فً 

تشكل قٌودا قبل رخصة البناء ، رخصة التجزئة ، شهادة التقسٌم و شهادة التعمٌر ، و هً 

الشروع فً عملٌة البناء ، و تمنع الفعل المخالف قبل وقوعه ، أما الرقابة البعدٌة فهً 

                                                           

حمدي باشا )عمر(،زروقً )لٌلى(: "المنازعات العقارٌة فً ضوء آخر التعدٌالت و احدث األحكام "دار هومه  ( 1) 

 .243، الجزائر ،ص 2102-2102و انشر و التوزٌع ،  ةللطباع
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الرقابة التً تمارس من قبل الجهات اإلدارٌة المختصة بعد االنتهاء من عملٌة البناء أو من 

 التصرف فً العقار ن و تمارس عن طرٌق شهادة المطابقة .

20-01قة التً أسسها المشرع بموجب قانون تعتبر شهادة المطاب    
(2 )

شهادة عمرانٌة 

تمكن من مراقبة مدى مطابقة البناٌات المنجزة مع األحكام المنصوص علٌها فً رخص 

وسٌلة قانونٌة مكملة للشهادات كإنجازها ، و قد راهن المشرع علٌها رخصت بالبناء و التً 

لتً أصبحت متنوعة و كثٌرة فً المدن و و الرخص األخرى لمحاربة الجرائم العمرانٌة ا

لذلك عدم التزام الفرد الجزائري بالنصوص القانونٌة حٌز التنفٌذ ،  بسبب األحٌاء الجزائرٌة

كان من االزم البحث عن حلول قانونٌة من أجل الحد من ظاهرة البناٌات غٌر المكتملة أو 

03-10القانون  المنجزة بطرٌقة غٌر شرعٌة ، و تترجمت هذه اإلرادة بصدور
(3)

المحدد  

لقواعد مطابقة البناٌات و إتمام إنجازها الذي أكد على الطابع اإللزامً لشهادة المطابقة و 

  .على ضرورة تسوٌة جمٌع البناٌات غٌر الشرعٌة فً إطار المبادئ العامة للتهٌئة و التعمٌر

تنتج عن الرقابة  إن الحدٌث عن المخالفات ٌجرنا حتما للحدٌث عن المنازعات التً  

سواء كانت منازعات  على أصحاب المشارٌع البعدٌة الممارسة بواسطة شهادة المطابقة 

ألن النزاع ٌنصب على  ، عدة تعقٌدات قلتها إال أنها تعرف، و رغم إدارٌة أو قضائٌة 

العقار ،  فمن جهة هو ٌحتل مكانة مرموقة لدى األفراد و من جهة أخرى  ٌتعلق بحق 

و حق الملكٌة مضمون بموجب اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان وبأحكام قانونٌة و  الملكٌة

 دستورٌة .

فالغرض من دراسة المنازعات هو معرفة الضمانات التً وضعها المشرع لحفظ    

الموازنة بٌن حق الجهات اإلدارٌة فً فرض إجراءات الضبط فً مجال العمران و 

 المحافظة على النظام العام و ما ٌقتضٌه من إجراءات و تدابٌر لصٌانة و ضمان حق الملكٌة  

                                                           

 (
0

 .34ببلتهيئت و التعمير ، الجريدة الرسميت ، العدد  ، المتعلق 10/02/0001المؤرخ في  20-01قبنىن  (

 (3
المحدد لقىاعد مطببقت البنبيبث و إتمبم إنجبزهب ،الجريدة الرسميت العدد  21/10/2110المؤرخ في  03-10قبنىن  (

44. 
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إبراز مدى فعالٌة النصوص القانونٌة المنظمة لشهادة  و تكمن أهمٌة الدراسة فً محاولة

المطابقة و مدى مساهمتها فً تنظٌم و ضبط الحركة العمرانٌة، و تقٌٌم الدور الذي تلعبه 

 اإلدارة و القضاء فً مجال معاٌنة و قمع المخالفات المتعلقة بمطابقة البناٌات . 

 التالٌة : تتجلى أكثر أسباب اختٌار هذا الموضوع فً النقاط و

 عملٌة استغالل البناٌات المنجزة قبل الحصول على شهادة المطابقة. -

ظاهرة عدم احترام مقاٌٌس و مواعٌد البناء و تأثٌرها السلبً على الطابع الجمالً  -

 للمدٌنة .

 أغلب البناٌات فً الجزائر ال تتوفر علة شهادة مطابقة . -

 ظاهرة إنجاز البناٌات بطرٌقة غٌر شرعٌة . -

و معرفة الضمانات التً  03-10ة التدابٌر الجدٌدة التً نص علٌها قانون دراس -

 السابقة.كرسها الستدراك الثغرات القانونٌة الواردة فً القوانٌن 

 عدم تسوٌة وضعٌة اآلالف من البناٌات المتممة منذ االستقالل .- -

 عدم امتالك أصحاب البناٌات  لعقود الملكٌة . -

سوق العقار بسبب اعتبار شهادة المطابقة شرط الفوضى التً أصبح ٌعرفها  -

 اإلٌجار.ضروري عند االستغالل و التصرف فً البناء بالبٌع أو 

 التقصٌر فً ممارسة الرقابة من قبل الهٌئات المشرفة على القطاع العمرانً . -

قلة المراجع التً  أما فٌما ٌخص صعوبات البحث فقد واجهتنً عدة عراقٌل فمن جهة

التً تناولت الرخص و الشهادات  الكتابات حٌث أن معظم،  المطابقة ةتناولت شهاد

أو منازعات التعمٌر لم تتحدث كثٌرا عن شهادة المطابقة ما عدا التطرق لتعرٌفها  ةالعمرانٌ

، لذلك اعتمدت فً دراسة هذا البحث على المراجع القانونٌة و و إجراءات الحصول علٌها 

مطابقة ، و من جهة أخرى واجهت صعوبات فً الحصول التنظٌمٌة التً تحكم شهادة ال

على اإلحصائٌات على المستوى الوطنً المتعلقة بنسبة تسلٌم شهادة المطابقة و كذا عملٌة 

 تسوٌة البناٌات غٌر الشرعٌة و التً كان بإمكانها أن تثري الموضوع من الناحٌة التطبٌقٌة .
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فالمنهج الوصفً  ، التحلٌلً صفً وٌن الولدراسة هذا الموضوع اعتمدت على المنهج

من أجل قراءة النصوص القانونٌة و التشرٌعٌة و المراجع التً تناولت شهادة المطابقة  

للتعرٌف بها و بالمفاهٌم المرتبطة بها و كذا معرفة الهٌئات المختصة فً إعدادها وفً 

مدى فعالٌة تحلٌل معاٌنة المخالفات المرتبطة بها ، و اعتمدت على  المنهج التحلٌلً  ل

شهادة المطابقة فً تقوٌة الرقابة البعدٌة و ردع المخالفات المرتكبة بعد الحصول على 

و لمعرفة التوجهات الجدٌدة التً ٌتبعها المشرع الجزائري و الحكومة  رخصة البناء،

الجزائرٌة من أجل وضع مٌكانٌزمات فعالة لتنظٌم مجال التعمٌر على مستوى شهادة 

 . المطابقة

 : البحث من خالل اإلجابة عن اإلشكالٌة التالٌة هذا  تناولت 

 

آلٌة كونها  شهادة مطابقة البناٌات فً التشرٌع الجزائري إلى أي مدى تساهم     

فً تنظٌم و ضبط الحركة العمرانٌة ؟ و ما هً النتائج المترتبة قانونٌة للرقابة البعدٌة 

 .؟ عنها

 أسئلة جزئٌة تتمثل فً :تتفرع عن هذه اإلشكالٌة عدة 

ما هو مفهوم شهادة المطابقة ، و ما هً مختلف اإلجراءات المتبعة من أجل  -

 الحصول علٌها؟

ما هو مفهوم عملٌة تحقٌق المطابقة و كٌف تتم ، و من هً الهٌئات اإلدارٌة  -

 المتدخلة فٌها .؟

فعالٌة  و التً من شأنها أن تعزز من 03-10ما هً الضمانات التً كرسها قانون  -

 شهادة المطابقة ؟

 ما هً اآلثار المترتبة عن الطابع اإللزامً لهذه الشهادة. -

 ما هو الدور الذي تلعبه اإلدارة على مدار تسلٌم شهادة المطابقة . -

 ما هً الجهات القضائٌة المختصة فً المنازعات المرتبطة بشهادة المطابقة؟ -
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مات كفٌلة بردع المخالفات المرتكبة هل العقوبات التً نصت علٌها القوانٌن و التنظٌ -

 بعد الحصول على رخصة البناء ؟

 لإلجابة عن كل هذه التساؤالت  ، قمت بتقسٌم موضوع البحث إلى الفصلٌن التالٌٌن :

 كآلٌة للرقابة البعدٌة . البناٌات الفصل األول : اإلطار القانونً لشهادة مطابقة

 .   ة فً تنظٌم و ضبط الحركة العمرانٌةمدى فعالٌة شهادة المطابقالفصل الثانً : 
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تتدخل السلطات اإلدارٌة للحفاظ على النظام العام للدولة فً إطار الضبط اإلداري، و ٌكون هذا التدخل 

اإلداري مقٌد بقواعد قانونٌة و تنظٌمٌة تضمن تحقٌق التوازن بٌن حقوق و حرٌات األفراد و المنفعة 

العامة 
(1)

 . 

مرانً ٌعد جزء من النظام العام ، كان البد على السلطات اإلدارٌة المسإولة عن و ألن النشاط الع      

قطاع التعمٌر، أن تقوم بتنظٌم و ضبط الحركة العمرانٌة بمجموعة من المٌكانٌزمات و اآللٌات ، 

وتعتبر الرخص و الشهادات العمرانٌة من بٌن اآللٌات و األدوات التً وضعتها اإلدارة لضمان احترام  

واعد و قوانٌن التعمٌر أثناء عملٌة البناء و التشٌٌد ، الحفاظ على البٌبة و على االستؽالل العقالنً ق

 .للعقار

تنقسم الرخص و الشهادات العمرانٌة كما ذكرنا سابقا إلى و سابل رقابة قبلٌة كرخصة البناء ،          

/ 90التً تم تؤسٌسها بموجب القانون رقم التجزبة ، و وسابل رقابة بعدٌة من بٌنها شهادة المطابقة و 

، كما نص المشرع على مختلؾ اإلجراءات الواجب اتباعها إلصدار القرار المتعلق بها  بطرٌقة  29

 91/176قم رسلٌمة و مشروعة و ذلك فً المرسوم التنفٌذي 
(2)

. 

المدن الجزابرٌة  السٌما إال أنه و بالنظر للفوضى العارمة التً أصبح ٌشهدها قطاع التعمٌر فً         

تفشً ظاهرتً عدم استكمال إنجاز البناٌات فً مواعٌدها ، و عدم تطابق البناٌات المنجزة مع الشروط 

المنصوص علٌها فً رخص البناء، كان من الالزم على السلطات اإلدارٌة القابمة على رأس قطاع 

لوضعٌة الكارثٌة للصورة المعمارٌة و كذا التعمٌر التفكٌر و البحث عن حلول قانونٌة جدٌدة لمعالجة ا

المتعلق بتحقٌق  15-08لردع المخالفات المرتكبة مستقبال ، و تجسٌدا لهذه اإلرادة تم إصدار قانون 

 مطابقة البناٌات و إتمام إنجازها.

تحقٌق هذا القانون لم ٌكن قانونا عقابٌا بقدر ما كان قانونا تنظٌمٌا فقد نص على العدٌد من التسهٌالت ل

 مطابقة أكبر عدد ممكن من البناٌات . 

                                                           

 (
1

 . 7، ص  2005(ػؼعٞ )اٌؼ٠ٓ( : " لغاعاد اٌؼّغاْ اٌفغص٠خ ٚ ؽغق اٌطؼٓ ف١ٙب " ، صاع اٌفجغ ٌٍٕشغ ٚ اٌزٛػ٠غ ، 

 (
2

ى١ف١بد رذؼ١غ شٙبصح اٌزؼ١ّغ ٚ عسظخ اٌزجؼئخ ٚ شٙبصح ٌ اٌّذضص 28/05/1991اٌّؤعر فٟ  176-91(  اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ  علُ 

اٌّؤعر فٟ  06-03اٌزمـ١ُ ٚ عسظخ اٌجٕبء ٚ شٙبصح اٌّطبثمخ ٚ عسظخ اٌٙضَ ٚ رـ١ٍُ طٌه  ِؼضي ٚ ِزُّ ثبٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ 

 . 26اٌؼضص  ٚاٌجٕبء ، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ ، . 22/09/2009اٌّؤعر فٟ  307-09ٚ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  07/01/2006
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 التالٌٌن:من أجل التفصٌل فً المواضٌع التً طرحتها، قررت دراسة الفصل األول من خالل المبحثٌن  

 . لنظام القانونً لشهادة المطابقةا المبحث األول : -

إنجازها فً ظل قانون تحقٌق مطابقة البناٌات و إتمام لعملٌة   المبحث الثانً : النظام القانونً -

08/15 . 
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ة .ــــادة المطابقــــــً لشهـــــام القانونـــــالمبحث األول :النظ  

تمارس اإلدارة وظٌفة الرقابة على عملٌة التشٌٌد و البناء و استؽالل األراضً القابلة للتعمٌر من     

رادي فً مجال العمران صورتٌن ، فقد ٌكون على خالل القرار اإلداري ، و ٌتخذ القرار اإلداري االنف

شكل  رخص إدارٌة مثل رخصة البناء والتجزبة أو فً صورة شهادات كشهادة المطابقة و شهادة 

 التقسٌم .

فً هذا المبحث سنحاول إعطاء مفهوم لشهادة المطابقة فً ضوء الفقه و التشرٌع الجزابري ، ثم    

و تسلٌم هذه الشهادة من خالل تبٌٌن شروط طلبها و كٌفٌة دراسة  التطرق لإلجراءات المتبعة إلعداد

 الملؾ و إصدار القرار المتعلق  بها .

 .ب األول :مفهوم  شهادة المطابقة المطل

 الفرع األول : تعرٌف شهادة المطابقة وتحدٌد خصائصها .

 أوال : تعرٌف شهادة المطابقة .

 التعرٌف الفقهً .-1 

ة عدٌدة لشهادة المطابقة ، و مع ذلك سنقوم بعرض بعض التعارٌؾ ، فقد عرفت   لم ترد تعرٌفات فقهٌ 

بؤنها " تلك الشهادة أو الوثٌقة اإلدارٌة التً تتوج بها العالقة بٌن الجهة اإلدارٌة مانحة رخصة البناء 

كد من والشخص المستفٌد منها ، تشهد فٌها اإلدارة بموجب سلطتها الرقابٌة البعدٌة )الالحقة( وتتؤ

خاللها من مدى احترام المرخص له لقانون البناء و التزامه بالمواصفات التً تضمنها قرار الترخٌص 

، بناءا على التصمٌم المقدم لهدا الؽرض والمرفق بطلب الترخٌص بالبناء ، مدعما بالوثابق 

والمستندات اإلدارٌة والتقنٌة الالزمة
(1)

ع رخصة البناء ، و تسلم "، و تعنً كذلك تطابق البناء المنجز م

 عند االنتهاء من األشؽال من 

                                                           

 (
1

، أؽغٚدخ صوزٛعاٖ صٌٚخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌؼبَ ،و١ٍخ اٌذمٛق ،جبِؼخ "(ػؼاٚٞ )ػجض اٌغدّٓ ( : " اٌغسض اإلصاع٠خ فٟ اٌزشغ٠غ اٌجؼائغٞ 

 . 633،ص 2006-2005اٌجؼائغ ،ؿٕخ 
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طرؾ السلطات المختصة ، و هً وسٌلة من وسابل الرقابة البعدٌة ، تثبت احترام رخصة البناء عند 

إنجاز البناٌة ، و ٌرخص بموجبها للجمهور بالسكن
(1)

، كما عرفت بؤنها وثٌقة تعلن أن إنشاء البناء و  

الخارجً مطابق لما حدد فً رخصة البناء المتعلقة به و بالتالً تكون شهادة  حدوده و طبٌعته و مظهره

المطابقة محدودو و محصورة فً حدود النقاط المدروسة و المحددة من خالل أحكام رخصة البناء
(2 .) 

و عرفت بؤنها قرار إداري لصدورها من جهة إدارٌة مختصة )ربٌس المجلس الشعبً البلدي أو  

ادتها المنفردة لترتب أثر قانونً هو تؤكٌد شرعٌة أشؽال البناء و التهٌبة و مطابقتها ألحكام الوالً ( بإر

رخصة البناء و قواعد التهٌبة و التعمٌر و عدم و جود مخالفات
(3)

. 

من خالل ما سبق نستنتج أن شهادة المطابقة تختلؾ عن الرخص العمرانٌة و شهادات التعمٌر األخرى  

مطابقة البناء المنجز ألحكام رخصة البناء و قواعد  ىلجهة اإلدارٌة المختصة من مدألنها تحدد رأي ا

 التهٌبة و التعمٌر .

و بذلك ٌمكن أن نعرؾ شهادة المطابقة بؤنها الوثٌقة اإلدارٌة التً تمنحها مصالح التعمٌر المختصة ، 

األشؽال ، إصدارها ٌعبر عن  بعد طلب مقدم من مالك البناٌة التامة اإلنجاز فً صورة تصرٌح بانتهاء

، تسلم من طرؾ ربٌس المجلس الشعبً ءوالبنود المتضمنة فً رخصة البنا مطابقة البناء لألحكام

المختص إقلٌمٌا أو من طرؾ الوالً حسب الحالة . وبذلك فهً تعطً البناٌة نظاما قانونٌا جدٌدا ، و 

 تسمح لمالكها باستؽاللها حسب القانون .

 لسابق ٌمكن استخراج عناصر شهادة المطابقة و المتمثلة فً  :حسب التعرٌؾ ا

: المقصود به  فً هذه الحالة  لٌس فقط البناٌات الموجهة للسكن بل كذلك كل بناٌة أو منشؤة  البناء -أ

ٌوجه استعمالها أٌضا للتجهٌز أو النشاط التجاري ، اإلنتاج الصناعً والتقلٌدي ، اإلنتاج الفالحً أو 

سواء كانت هذه البناٌات ملك للخواص أو ملك للدولة  الخدمات 
(4)

 

                                                           

 .  351،356، زروقً )لٌلى ( ، مرجع سابق ،ص  (عمر)باشا ( حمدي 1)

(
2

 .  107، ص 2011،صاع لبٔخ ،ثبرٕخ ، "اإلصاع٠خ ػٍٝ أشغبي اٌز١ٙئخ ٚ اٌزؼ١ّغ اٌغلبثخ(: "ػب٠ضح )ص٠غَ   (

(
3

ػغثٟ ثبٞ ٠ؼ٠ض : "اؿزغار١ج١خ اٌجٕبء ػٍٝ ػٛءلبْٔٛ اٌز١ٙئخ ٚ اٌزؼ١ّغ اٌجؼائغٞ "،جبِؼخ اٌذبط ٌشؼغ ثبرٕخ و١ٍخ اٌذمٛق ٚ اٌؼٍَٛ   ( 

 . 2015-2014ب١ٔٛٔخ رشظض لبْٔٛ ػمبعٞ اٌـ١بؿ١خ لـُ اٌذمٛق ، أؽغٚدخ ١ًٌٕ شٙبصح صوزٛعا اٌؼٍَٛ اٌم

(
4

 . 15-08ِٓ لبْٔٛ  2( أظغ، اٌّبصح 
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:اإلنجاز التام للبناٌة ال ٌكون فقط بإتمام إنجاز أجزاء البناٌة األساسٌة المتمثلة  انتهاء أشغال البناء -ب

فً الطوابق و الواجهة الخارجٌة للبناء بل ٌمتد لإلنجاز التام للهٌكل و الواجهات و ألشؽال التهٌبة 

، أشؽال معالجة سطح شبكات  التطهٌر و الكهرباء و الؽاز طة بها و المتمثلة فً الطرقات والمرتب

األراضً ،تدعٌم المنحدرات ،ؼرس األشجار ،وضع أثاث حضري ،إنجاز المساحات الخضراء وتشٌد 

السٌاج 
(1)

. 

اسات و األعمدة، األس: ٌقصد به تطابق المبانً للشروط و المواصفات التقنٌة الخاصة بتطابق البناء -ج

المتعلقة بالبناٌة و كذا احترام البناٌة للقواعد العامة للتهٌبة و التعمٌر نظام التسلح و نوعٌة الخرسانات 

91/175و فً المرسوم التنفٌذي رقم  90/29المنصوص علٌها فً قانون 
(2)

، و المتمثلة فً  مواقع  

اٌات فً األرض ، مظهر البناٌات ، و اإلجراءات البناٌات و حجمها ، الطرق المإدٌة إلٌها، كثافة البن

العامة المطبقة على العمارات ذات االستعمال السكنً
(3)

 . 

: تعرؾ بؤنها الرخصة التً تمنحها سلطة إدارٌة مختصة إلقامة بناء جدٌد أو تؽٌٌر  رخصة البناء -د

لطة مختصة قانونا ، تمنح بناء قابم قبل تنفٌذ أعمال البناء ، أو هً القرار اإلداري الصادر من س

بمقتضاه الحق للشخص الطبٌعً أو المعنوي بإقامة بناء جدٌد أو تؽٌٌر بناء قابم قبل البدء فً أعمال 

البناء التً ٌجب أن تحترم قواعد العمران
(4)

، و قد حدد المشرع طرق و مراحل الحصول على رخصة 

 . 91/176البناء فً المرسوم التنفٌذي رقم 

 :تشرٌعًالتعرٌف ال-2

لم ٌعط المشرع الجزابري تعرٌفا واضحا لشهادة المطابقة و لكنه اعتبرها كوسٌلة إثبات مطابقة   

" ٌتم عند  29/ 90من قانون   75األشؽال المنجزة مع رخصة البناء ، حسب ما نصت علٌه المادة 

حسب الحالة من قبل  انتهاء أشؽال البناء إثبات مطابقة األشؽال مع رخص البناء بشهادة مطابقة تسلم

 .  ربٌس المجلس الشعبً البلدي أو من قبل الوالً"

                                                           

(
1

 .08/15ِٓ لبْٔٛ  2( أظغ اٌّبصح 

(
2
اٌّذضص ٌٍمٛاػض اٌؼبِخ ٌٍز١ٙئخ ٚ اٌزؼ١ّغ ٚ اٌجٕبء ، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ ،  28/05/1991اٌّؤعر فٟ  19/971(   اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  

 . 26اٌؼضص 

(
3

اٌّزؼٍك ثذمٛق اٌجٕبء اٌّطجمخ ػٍٝ االعاػٟ اٌٛالؼخ  إٌّبؽك  13/09/1992اٌمغاع ٌٛػاعٞ اٌّشزغن اٌّؤعر فٟ ( أظغ وظٌه 

 . داٌؼّغا١ٔخ ٌٍجٍض٠ب

(
4

 .   11،12( ػؼعٞ )اٌؼ٠ٓ( ، ِغجغ ؿبثك ، ص 
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من قانون  75على : " تطبٌقا ألحكام المادة  91/176من المرسوم التنفٌذي رقم  54و نصت المادة  

ٌتعٌن على المستفٌد من رخصة البناء عند انتهاء أشؽال التهٌبة  12/1990/ 01المإرخ فً  90-29

 إن أقتضى األمر ذلك، استخراج شهادة مطابقة األشؽال المنجزة مع أحكام رخصة البناء" . التً ٌتكفل بها

ٌتوجب على مالك البناٌة عند االنتهاء من أشؽال البناء و التهٌبة المرتبطة به  ذكره،بناءا على ما سبق 

راج شهادة تقدٌم تصرٌح بانتهاء األشؽال لدى ربٌس المجلس الشعبً البلدي أو الوالً بهدؾ استخ

 البناء.مطابقة 

على ما ٌلً : " ٌعد إلزامٌا إتمام أشؽال إنجاز أي بناٌة  7، فقد نصت المادة 08/15أما فً  قانون 

مشٌدة وتحقٌق مطابقتها وٌفرض على كل مالكً وأصحاب المشارٌع أو كل متدخل مإهل اتخاذ 

مشروع بطلب تسلٌمه شهادة اإلجراءات الالزمة لهذا الؽرض"،و بذلك ٌلزم المالك أو صاحب ال

المطابقة عند إتمام األشؽال
(1)

. 

 ثانٌا : خصائـــص  شهـــادة المطابقــــة .

 من خالل  التعارٌؾ التً ذكرت حول شهادة المطابقة ، ٌمكن استخراج أهم خصابصها . 

قانونٌة :  ال ٌعد إقرار بالمطابقة أي نوع من التصرفات الصدور  قرار إداري من  سلطة مختصة  -1

التً ال تتم فً صورة قرار إداري ، فمحضر المعاٌنة  الذي ٌقوم به األعوان المإهلون ، و إن كان 

ٌتضمن الموافقة على مطابقة األشؽال المنجزة مع أحكام رخصة البناء إال أنه ال ٌحل محل قرار شهادة 

ٌمكن ألي جهة إدارٌة أخرى المطابقة ، كما ٌجب أن ٌصدر هذا القرار عن جهة إدارٌة مختصة ، و ال 

 أن تمنح هذه الشهادة و إال تعرضت لإللؽاء بسبب عٌب عدم االختصاص .

شهادة المطابقة كقرار إداري ال ٌتم تسلٌمها إال للبناٌات التً تم إنجازها  :وسٌلة رقابة بعدٌة -2

 بالبناٌة.ة بواسطة رخصة بناء و تمنح بعد االنتهاء من أشؽال البناء و أعمال التهٌبة الخاص

08/15تتمٌز شهادة المطابقة بطابعها اإللزامً خاصة بعد صدور قانون  -3
(2)

 

                                                           

 (
1

 . 60/91ِٓ لبْٔٛ  06( أظغ اٌّبصح 

(
2

 . 08/15ِٓ لبْٔٛ  7(أظغ اٌّبصح 
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لجمٌع البناٌات سواء كانت ملك للخواص أو ملك للدولة ومهما كان  المطابقة ضرورٌةتعتبر شهادة  -4

نوع نشاطها طالما تم قبوله عند إصدار رخصة البناء
(1)

. 

 لشهادة المطابقة. الفرع الثانً: الطبٌعة القانونٌة

فً هذا الفرع سؤحاول دراسة طبٌعة شهادة المطابقة بتحلٌل بعض مواد القوانٌن التً نصت علٌها 

والقانون رقم  91/176والمرسوم التنفٌذي رقم  90/29حسب التسلسل الزمنً، ونعنً بذلك قانون 

08/15. 

أن المشرع  قد أدرج شهادة نالحظ  90/29: من خالل قراءة قانون  90/29أوال : فً ظل قانون 

المطابقة فً الفصل السابع المتعلق بالعقوبات و بالتحدٌد فً القسم األول منه الخاص بالمراقبة
(2،)

على 

عكس رخصة البناء والتجزبة والهدم والتً أدرجها فً الفصل الخامس المتعلق بالرخص وشهادات 

ا على أنها وسٌلة رقابة و لٌست شهادة أو التعمٌر وقد نالت حظها من الشرح ، وبذلك فالمشرع صنفه

فقد نص علٌها فً الفصل الثالث الخاص  91/176رخصة عمرانٌة ، أما فً المرسوم التنفٌذي رقم 

برخصة البناء و ذلك فً القسم الثانً
(3)

 حٌث نص على مضمونها و إجراءات الحصول علٌها .

ٌعطٌها أهمٌة كبٌرة رؼم أنها تعتبر شهادة من و ما نلمسه أن المشرع عند تؤسٌسه لشهادة المطابقة لم 

  90/29من قانون  75الشهادات العمرانٌة فلم ٌنص على طابعها اإللزامً بصورة واضحة فً المادة  

ال تحمل فً   وذلك فً بداٌة المادة بقوله : " ٌتم عند انتهاء أشؽال البناء إثبات ............" فكلمة "ٌتم"

من خالل عبارة " إن  91/176من المرسوم التنفٌذي  54فس الشًء فً المادة طٌاتها صٌؽة األمر ، ن

اقتضى األمر ذلك ، استخراج شهادة مطابقة األشؽال المنجزة مع أحكام رخصة البناء "، فالمالحظ عدم 

نلمس نوع من   54استعمال عبارات  أكثر شدة لٌبٌن إجبارٌتها، ولو أننا من خالل بداٌة المادة 

ة بكلمة " ٌتعٌن "، إال أن المشرع كان سلسا من خالل عبارة  " إن  اقتضى األمر ذلك "،فهً اإلجبارٌ
                                                           

ّطبثمخ اٌجٕب٠بد اٌزٟ رذزّٟ ثـغ٠خ اٌضفبع اٌٛؽٕٟ . ( ٠ـزضٕٝ ِٓ شٙبصح اٌ
1
( 

 

(
18

 اٌّؼضي ٚ اٌّزُّ . 29-90ِٓ لبْٔٛ  73،74،75( أظغ، اٌّٛاص 

(
3

٠ذضص و١ف١بد شٙبصح اٌزؼ١ّغ ٚ عسظخ  28/05/1991اٌّؤعر فٟ  91/176ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  60إٌٝ  54(أظغ، اٌّٛاص ِٓ 

اٌّؼضي ٚاٌّزُّ  26خ اٌجٕبء ٚشٙبصح اٌّطبثمخ ٚ عسظخ اٌٙضَ ٚ رـ١ٍُ طٌه ، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ ، اٌؼضص اٌزجؼئخ ٚ شٙبصح اٌزمـ١ُ ٚ عسظ

 ، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ اٌؼضص األٚي . 07/01/2006اٌّؤعر فٟ  06/03ثّٛجت اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ 
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توحً بؤن شهادة المطابقة تسلم فقط فً حاالت معٌنة و بتوفر بعض األمور دون أن ٌذكر بالتفصٌل 

لم ٌعتبرها عن الظروؾ التً ال ٌتم خاللها طلب هذه الشهادة عند استؽالل البناٌة المنجزة و بالتالً 

 شرطا ضرورٌا لجمٌع البناٌات.

من المرسوم 56وجهة أخرى اعتبر المشرع شهادة المطابقة بمثابة  رخصة للسكن حٌث تنص المادة 

على  " تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن أو ترخٌص باستقبال الجمهور  176-91التنفٌذي رقم 

جتماعٌة و تربوٌة أو الخدمات أو الصناعة أو التجارة أو المستخدمٌن إذا كان البناء مخصصا لوظابؾ ا

مع مراعاة األحكام التشرٌعٌة والتنظٌمٌة فً مٌدان استؽالل المإسسات الخطرة أو ؼٌر المالبمة أو 

 ؼٌر الصحٌة ".

فعند قراءة الجملة األخٌرة والمتمثلة فً : " مع مراعاة األحكام الخاصة باستؽالل المإسسات الخطرة 

لمالبمة أو ؼٌر الصحٌة  " ٌجعلنا نتساءل بعض الشًء ألن شهادة المطابقة هً إثبات مطابقة أو ؼٌر ا

أشؽال البناء والتهٌبة مع رخصة البناء وهذه األخٌرة من المفترض أنها تصدر فً إطار احترام القوانٌن 

مة ، و بعد عدة والتنظٌمات التً تنظم مجال التعمٌر وتهدؾ للحفاظ على النظام العام والنظافة العا

إجراءات ودراسات فً إطار احترام القوانٌن والتنظٌمات التً تحافظ على األمن العام و الصحة 

العمومٌة ، وأن المراقبة التً ٌقوم بها الجهات المختصة أثناء عملٌة البناء تكرس وتدعم مطابقة 

 عملٌات اإلنجاز فً جمٌع األطوار 

ً سبق ذكرها سٌاسة اللٌن فً المخاطبة ، وبذلك فتح الباب أمام انتهج المشرع من خالل القوانٌن الت

العدٌد من األشخاص و الهٌبات العمومٌة و الخاصة للعزوؾ عن  التقدم لطلبها ، فؤؼلب البناٌات 

المنجزة تم شؽلها دون الحصول على شهادة المطابقة ، باإلضافة النتشار عدة ظواهر  سلبٌة أهمها 

البناٌات فً المواعٌد المتفق علٌها و عدم إنجازها حسب المواصفات المنصوص :عدم فً إتمام إنجاز 

 علٌها فً رخصة البناء .

: لمعالجة هذه الوضعٌة المإلمة التً شوهت صورت العمران فً  08/15ثانٌا : فً ظل قانون 

وإتمام إنجازها المتعلق بتحدٌد قواعد مطابقة البناٌات  08/15المدٌنة الجزابرٌة تم  إصدار قانون رقم 
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 20/07/2008المإرخ فً 
(1)

، وقد جاء بإجراءات جدٌدة فٌما ٌخص شهادة المطابقة ،أهمها إضفاء   

صفة اإللزامٌة لشهادة المطابقة باإلضافة لوضع نصوص عقابٌة صارمة للمخالفٌن ، حٌث تنص المادة 

مطابقتها وٌفرض على مالكً منه  على "ٌعد إلزامٌا إتمام أشؽال إنجاز أي بناٌة مشٌدة وتحقٌق  7

 60وأصحاب المشارٌع أو كل متدخل مإهل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لهدا الؽرض"،كما تنص المادة 

 على " ٌلزم المالك أو صاحب المشروع بطلب تسلٌمه شهادة المطابقة عند إتمام األشؽال".

ابقة " والشؽل هو كل استعمال كما ٌمنع تدخل أو استؽالل أي بناٌة إال بعد الحصول على شهادة المط

للبناٌة طبقا للوجهة المخصصة لها أما االستؽالل فهو ممارسة نشاط تجاري أو خدمات أو سٌاحً أو 

صناعً أو خاص بالصناعات التقلٌدٌة
(2)

. 

ومن خالل ما سبق، نالحظ  أن المشرع ابتدأ مضمون المادة بفعل المنع التام لشؽل أو استؽالل  

ولها على شهادة المطابقة ، و قد طؽت صفة الشمولٌة على المنع حٌث ٌمس جمٌع البناٌات قبل حص

البناٌات مهما كانت الوجهة المخصصة لها و كٌؾ ما كانت ملكٌتها ، ما عدا البناٌات العسكرٌة التً 

 تقوم بها وزارة الدفاع الوطنً أو التً تتم لحسابها .

 الفرع الثالث : مجال تطبٌق شهادة المطابقة.

 أوال : البناٌات المعنٌة بشهادة المطابقة .

دراسة القوانٌن السارٌة المفعول فً مجال البناء بصفة عامة و شهادة المطابقة بصفة خاصة ، تبٌن 

عدم تحدٌد المشرع للبناٌات الخاضعة إلصدار شهادة المطابقة ، حٌث لم ٌحصر مجال هذه الشهادة فً 

مجال شهادة المطابقة من أربع أركان: الزمنً، الموضوعً، نطاق معٌن ، و مع ذلك سنحاول معرفة 

 المادي و المكانً .

 

 

                                                           

(
1

غ اٌّٛاص اٌضائّخ اٌزٟ رجمٝ ؿبع٠خ اٌّفؼٛي ٚ رزّضً فٟ  ؿٕٛاد إال أٗ أصعط ثؼ 5ِم١ض ثفزغح ػ١ِٕخ ِمضعح ثــ  وبْ  عغُ أْ ٘ظا اٌمبْٔٛ  (

 .(   93، 68،  61، 54،  12،  11، 10، 8،  7،  6،  5،  4،  3،  2اٌّٛاص : ) 

(
2

 .08/15ِٓ لبْٔٛ   10ٚ  2 (أظغ، اٌّبصح 
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 :الركن الزمنً-1

ٌحاسب مالك البناٌة على ضرورة التقدم لطلب شهادة مطابقة البناٌة فً أجل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ 

ناءاالنتهاء الكلً لألشؽال الخاصة بالبناٌة حسب المواعٌد المتفق علٌها فً رخصة الب
(1)

،تقوم السلطات 

المختصة بعد ذلك بدراسة طلب شهادة المطابقة فً أجل ثالثة أسابٌع ،  فقرار شهادة المطابقة ٌصدر فً 

ٌوما من تارٌخ إنجاز البناٌة  و ذلك قبل شؽل أو استؽالل البناٌة ، ، فهً كما رأٌنا سابقا  60مدة حوالً 

تعتبر بمثابة رخصة للسكن
(2)

 . 

 :ضوعًالركن  المو -2

نعنً به طبٌعة النشاط المخصص  إلٌه البناٌة ، و تعتبر شهادة المطابقة وثٌقة إجبارٌة لكل البناٌات 

المنجزة برخصة بناء مهما كان نوع نشاطها ، سواء كانت موجهة لالستعمال السكنً أو التجهٌز أو 

حً أو الخدمات ممارسة النشاط التجاري أو اإلنتاج الصناعً و التقلٌدي أو اإلنتاج الفال
(3)

. 

و بذلك فكل السكنات الفردٌة أو الجماعٌة و كل المإسسات االقتصادٌة و الهٌبات العمومٌة و اإلدارٌة 

أو ذات الطابع االقتصادي معنٌة بالحصول على شهادة المطابقة قبل استؽاللها، و نذكر على سبٌل 

وانا، المطارات ، المصانع ، المرافق المثال العمارات ، المستشفٌات ، الجامعات ، المدارس ، الم

 العامة ، الفنادق ، و بصفة عامة كل بناء أنجز بواسطة رخصة بناء .

كما أنه ال ٌهم طبٌعة مالك البناٌة فٌما إذا كان شخص طبٌعً أو معنوي، شخص عمومً أو خاص، أي 

الحكومٌة مجبرة على  أن البناٌات العمومٌة ؼٌر معفٌة من هذه الشهادة، فحتى الوزارات و المصالح

 مطابقة بناٌاتها.  

 :الركن المادي-3

لم ٌحدد قانون التعمٌر المجال المادي لشهادة المطابقة ، و لكن و باعتبار أن شهادة المطابقة تمنح فقط  

للبناٌات المنجزة وفقا ألحكام رخصة البناء فٌمكن القول أن المجال المادي لرخصة البناء هو نفسه 

                                                           

. 970-19ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ   17أظغ اٌّبصح (
1
( 
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المتعلق بالتهٌبة والتعمٌر نجد أن  29-90ي لشهادة المطابقة ، و بالرجوع لقانون المجال الماد

 و هً : 52المشرع حدد األعمال التً تستلزم رخص البناء و تم ذكرها فً المادة 

 كل تشٌٌد لبناٌات جدٌدة مهما كان استعمالها.   -

 كل تمدٌد لبناٌات موجودة.   -

 الضخمة منه أو الواجهات المفضٌة على الساحات العامة. كل تؽٌٌر للبناء ٌمس الحٌطان   -

 كل إنجاز لجدار صلب بقصد التدعٌم أو التسٌٌج .  -

 و ٌمكن تفصٌل هذه األشؽال كما ٌلً :

: ٌقصد بها استحداث و إٌجاد المبانً من العدم ، و قد عرؾ الدكتور حامد الشرٌؾ  إنشاء المبانً-

أٌا كان نوعها ، جبسا ، أو جٌرا أو حدٌدا أو كل هذا ما أو شٌبا ؼٌر البناء بؤنه " مجموعة من المواد 

هذا ، شٌدته ٌد إنسان لتتصل باألرض اتصاال قرار ، و ٌستوي ان ٌكون البناء معدا لسكن إنسان أو 

 إلٌداع أشٌاء ، فالحابط المقام بٌن حدٌن بناء ، و العمد التذكارٌة ، و ما إلٌها بناء من تماثٌل مبنٌة ، و

كذلك القناطر و الخزانات و السدود و الجسور و كل ما شٌد فً باطن األرض بناء"
(1)

. 

فالمبنى بالمعنى الذي ٌرٌده المشرع العمرانً ، ٌجب أن ٌكون من مواد متماسكة و أن تتدخل ٌد 

 اإلنسان فً إقامته و أن ٌكون ثابتا فً األرض .

بناٌات توسعتها بزٌادة مساحة أو حجم المبانً أو الحٌز : المقصود بتمدٌد ال تمدٌد البناٌات الموجودة -

 المكانً القابم إلى مساحة أوسع أو أكبر حجم .

: لٌس من الضروري أن ٌترتب على تؽٌٌر المبنى توسعته ، فالتؽٌٌر حسب المشرع تغٌٌر البناء  -

إلى ساحات  الجزابري ٌشمل فقط الحٌطان الضخمة أو الواجهات الخارجٌة للبناٌة و التً تفضً

 عمومٌة. 

ٌقصد به إقامة جدار لتقوٌة البناٌة القابمة و إزالة ما بها من خلل إقامة جدار للتدعٌم أو التسٌٌج :  -

 ،أو بهدؾ التسٌٌج. 

                                                           

(
1

 .36( ػؼعٞ )اٌؼ٠ٓ (، ِغجغ  ؿبثك ، ص 
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 :الركن المكانً-4

ٌقصد بالركن المكانً األراضً أو العقارات التً ٌسمح القانون بتعمٌرها فً ظل احترام قواعد           

ة و التعمٌر و القوانٌن المنظمة لشهادات التعمٌر ،فشرط مطابقة البناٌة للمقاٌٌس العمرانٌة و التهٌب

رخصة البناء ، ال ٌنصب على البناٌة بمفهومها الضٌق المتمثل فً الهٌكل المادي فقط و إنما ٌمتد إلى 

ر كاؾ للحكم بمطابقة الوعاء العقاري الذي ٌحتوي هذه البناٌة ، فتطابق البناء فً الجانب التقنً ؼٌ

البناء و بشرعٌته حٌث ٌجب أن ٌشٌد البناء فوق أرضٌة قانونٌة ، أي أن العقار الذي ٌحمل البناٌة ٌجب 

أن ٌكون هو نفسه المصرح به فً رخصة البناء و أن ٌتوفر على وثابق قانونٌة تبٌن ملكٌته لصاحب 

جزة فوق  أراض خارجة عن مجال التعمٌر ال البناٌة أو تصرٌح ٌسمح له بشؽل العقار ، فالبناٌات المن

ٌمكن للسلطات المعنٌة أن تقدم لها شهادة المطابقة و تعتبرها بناٌات ؼٌر شرعٌة ٌكون مصٌرها الهدم 

 بسبب وجود مخالفة عمرانٌة مرتبطة بالعقار.

ادة المطابقة و لم ٌحدد قانون التعمٌر المجال المكانً لتطبٌق شهادة المطابقة  ، إال أنه و بما أن شه

تمنح فقط للبناٌات المنجزة بواسطة رخصة بناء ، فالمجال المكانً لرخصة البناء هو نفسه مجال شهادة 

، إال انه تم إلؽاء هذا  01-82المطابقة ، و قد حدد سابقا المجال المكانً لرخصة من خالل القانون رقم 

تم النص على إلزامٌة رخصة البناء فً  المتعلق بالتهٌبة العمرانٌة و 29-90التحدٌد بموجب قانون 

 جمٌع أعمال البناء بعد استفحال ظاهرة البناء  الفوضوي .

اإلطار العام للعقارات التً تكون موضوع تعمٌر و  90/29من قانون  4وعلى العموم حددت المادة  

 أن تشٌٌد أي بناء خارج هذه العقارات ٌعتبر بناء ؼٌر شرعً ، وتتمثل فً :

األرضٌة التً تراعً االقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع داخل األجزاء المعمرة القطع  -1

 .للبلدٌة 

القطع األرضٌة التً تكون فً الحدود المتالبمة مع القابلٌة لالستؽاللٌات الفالحٌة عندما تكون  -2

 .موجودة على األراضً الفالحٌة

أهداؾ المحافظة على التوازنات البٌبٌة عندما القطع األرضٌة التً تكون فً الحدود متالبمة مع  -3

 .تكون موجودة فً مواقع طبٌعٌة 

 .القطع األرضٌة التً تكون فً الحدود متالبمة مع ضرورة حماٌة المعالم األثرٌة و الثقافٌة  -4
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القطع األرضٌة التً تكون ؼٌر معرضة مباشرة لألخطار الناتجة عن الكوارث الطبٌعٌة و  -5

 التكنولوجٌة.

 ثانٌا : البناٌات الغٌر معنٌة بشهادة المطابقة .

استثنى المشرع بعض البناٌات التً ال تتطلب الستؽاللها استخراج شهادة مطابقة و تتمثل فً البناٌات 

التابعة لوزارة الدفاع الوطنً أو التً تتم لحسابها، فهً تحتمً بسرٌة األمن الوطنً ، نظرا 

م التً تقوم بها ، خاصة و أن هدفها الربٌسً الحفاظ على األمن لخصوصٌة و سرٌة و حساسٌة المها

الوطنً ، و بهذا ٌجب على المقاولون و أصحاب المشارٌع الخاصة بوزارة الدفاع الوطنً أن ٌسهروا 

على جعل البناٌات مطابقة للقواعد العامة للتهٌبة و التعمٌر وفق األحكام التشرٌعٌة و التنظٌمٌة المنظمة  

و البناء  للتعمٌر 
(1)

 . 

 المطلب الثانً : إجراءات إعداد و تسلٌم شهادة المطابقة .

قرار إصدار شهادة المطابقة ٌمر بعدة مراحل و ٌخضع لجملة من اإلجراءات تتمثل فً الخطوات 

التالٌة : تقدٌم التصرٌح بانتهاء األشؽال ، التحقٌق فً مطابقة األشؽال ، و أخٌرا إصدار القرار المتعلق 

 هادة المطابقة .بش

 الفرع األول : التصرٌح بانتهاء  األشغال .

 أوال : صفة المصرح  .

ٌودع المستفٌدون من رخصة البناء خالل أجل  176-91حسب المادة   من المرسوم التنفٌذي رقم 

ثالثٌن ٌوما من االنتهاء من عملٌة البناء تصرٌحا بإتمام إنجاز مشروع البناء  بؽرض الحصول على 

ة المطابقة ، و على أساس ذلك فالمشرع أقر بؤن الشخص الذي ٌقدم التصرٌح بانتهاء أشؽال البناء شهاد

هو الشخص المستفٌد من رخصة البناء ، و هذا األخٌر قد ٌكون مالك البناٌة أو الوكٌل أو المستؤجر 

أو المصلحة المخصص لها قطعة األرض أو البناٌة المرخص له قانونا أو الهٌبة
(2)

: 

                                                           

(
1

 . 08/15ِٓ لبْٔٛ  13(أظغ، اٌّبصح 

(
2

 . 91/176ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  34(أظغ، اٌّبصح 
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نقصد به صاحب البناٌة و الوعاء العقاري الذي ٌحتوٌها ، سواء كانت ملكٌته بالطرق  لمالك:ا -1

  25-90العادٌة أو كانت ملكٌته عن طرٌق التقادم ، فٌقدم شهادة الحٌازة طبقا لما ٌنص علٌه قانون 

 المتضمن التوجٌه العقاري .

طلب الحصول على شهادة المطابقة ٌمكن أن ٌوكل المالك شخصا ؼٌره لٌتقدم بوكٌل المالك  :   -2

 .ٌشرط أن ٌقدم و كالة  قانونٌة طبقا لما ٌنص علٌه القانون المدنً 

: ٌمكن للمستؤجر الذي قام بإنجاز أعمال بناء بواسطة رخصة المستؤجر لدٌه المرخص له قانونا  -3

 ألشؽال .  بناء ،أن ٌقوم بطلب الحصول على شهادة المطابقة للبناٌة عند االنتهاء التام من ا

هً الجهات التً استفادت من نزع الهٌئة أو المصلحة المخصص لها قطعة األرض أو البناٌة : و  -4

الملكٌة لألرض بؽرض المنفعة العامة و أصحاب االمتٌازات لدى المصالح اإلدارٌة أو بعض 

عقود إدارٌة األشخاص الذٌن تخصص لهم الوكاالت العقارٌة قطع أراضً أو بناٌات ؼٌر تامة بموجب 

، فهإالء األشخاص الذٌن تحصلوا على رخص البناء ملزمون عند إتمام إنجاز مشارٌعهم بالتصرٌح 

بها و التقدم لدى السلطات المعنٌة 
(1)

. 

فً حالة الشخص المعنوي ، ٌقوم مسإول الهٌبة اإلدارٌة أو مدٌر المإسسة بتقدٌم التصرٌح باعتباره  

 أو المإسسة .   الممثل القانونً لهذه الهٌبة 

كذلك األمر فً فرنسا فصفة مودع و موقعا لتصرٌح هو المستفٌد من رخصة البناء، أو من ٌنوب عنه 

، كمهندس البناء أو المقاول أو المهندس المعماري 
(2)

  . 

التصرٌح عبارة عن طلب ٌقوم المصرح بتقدٌمه لمكتب التعمٌر على  :ثانٌا: مضمون التصرٌح 

ٌحتوي هذا التصرٌح على معلومات تخص هوٌة طالب الشهادة و معلومات تخص مستوى البلدٌة ، 

 :  ماٌلًتتمثل فٌ و البناٌة و كذا الوعاء العقاري

اسم و لقب المالك أو القابم أو اسم الشركة. -  

 عنوان البناٌة و موقعها . -

                                                           

(
1

 . 25( ػؼعٞ )اٌؼ٠ٓ( ، ِغجغ ؿبثك ، ص 

Jacquot(Henri) et Priet (Francois) : " Droit de l’urbanisme ",3eme édition ,Dalloz,1998 .p   596 (
2
) 
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 تارٌخ انتهاء األشؽال . -

لثبوتٌة المكتوبة و البٌانٌة الضرورٌة إلجراء ٌرفق الطلب بملؾ تقنً ٌحتوي على كل الوثابق ا   

عملٌة المراقبة من طرؾ مصالح التعمٌر
(1)

 ، ٌتكون من :

 رخصة البناء المسلمة عند البناء  -

مراجع رخصة البناء المسلمة : و تتمثل فً الوثابق المقدمة عند الحصول على رخصة البناء -
(2)

و  

 هً :

ٌشتمل على الوجهة و شبكات الخدمة مع بٌان  5000/1أو  2000/1تصمٌم للموقع ٌعد على سلم  -1

 طبٌعتها و تسمٌتها و نقاط االستدالل التً تمكن من تحدٌد قطعة األرض.

 و ٌشتمل على: 500/1أو  200/1مخطط كتلة البناٌات و التهٌبة المعد على سلم  -2

 االقتضاء  حدود القطعة األرضٌة و مساحتها ، و توجهها و رسم األسٌجة عند -    

 منحنٌات المستوى أو مساحة التسطٌح ،و المقاطع التخطٌطٌة للقطعة األرضٌة  -      

 عددها . أونوع طوابق البناٌات المجاورة أو ارتفاعها  -       

 ارتفاع البناٌات الموجودة أو المبرمجة أو عدد طوابقها و تخصٌص المساحات المبنٌة أو -      

 . ؼٌر المبنٌة 

 المساحة اإلجمالٌة لألرضٌة و المساحة المبنٌة على األرض . -      

بٌان شبكات قابلٌة االستؽالل التً تخدم القطعة األرضٌة مع مواصفاتها التقنٌة الربٌسٌة و نقاط وصل -

 و رسم شبكة الطرق و القنوات المبرمجة على المساحة المبنٌة

ة لمختلؾ مستوٌات البناٌة و المشتملة على شبكة للتوزٌعات الداخلٌ 50/1تصامٌم معدة على سلم  -3

جر المٌاه الصالحة للشرب ، و صرؾ المٌاه القذرة و الكهرباء و التدفبة ، و الواجهات ، بما فً ذلك 

 واجهات األسٌجة و المقاطع الترشٌدٌة .

 

                                                           

(
1

 .91/176ؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ ِٓ اٌّغ 57( أظغ اٌّبصح 

. 19/970ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  51( أظغ اٌّبصح  
2
( 
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 ثالثا :إٌداع التصرٌح . 

مٌا مكان وجود البناٌة ، بالنسبة ٌودع التصرٌح  لدى ربٌس المجلس الشعبً البلدي المختص إقلٌ 

للمشارٌع التً تدخل ضمن صالحٌاته ، أو على مستوى مصالح التعمٌر التابعة للدولة على مستوى 

الوالٌة بالنسبة للمشارٌع التً تدخل ضمن اختصاص الوالً أو الوزٌر ، مقابل وصل إٌداع و ترسل 

على مستوى الوالٌة و ذلك فً أجل ثالثٌن ٌوما نسخة من التصرٌح إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمٌر 

 من تارٌخ  االنتهاء من األشؽال .

فً حالة عدم إٌداع التصرٌح بالشروط و فً اآلجال المطلوبة ٌبادر ربٌس المجلس الشعبً البلدي أو 

ال مصالح التعمٌر على مستوى الوالٌة بإجراء عملٌة المطابقة و جوبا، وتحدد تارٌخ االنتهاء من األشؽ

تبعا آلجال اإلنجاز المتوقعة فً رخصة البناء
(1)

 . 

و هنا ٌقع التزام قانونً على السلطات اإلدارٌة بسبب مسإولٌاتها فً مجال العمران  و البناء ، 

باعتبارها سلطات ضبط إداري ٌناط بها عمل رقابً مستمر و قاسً و ردعً و تقوٌمً ٌسبق و ٌتخلل 

ها و المرخص بها ، كً تتؤكد من مطابقتها مع قانون التهٌبة و التعمٌر و ٌلً أعمال البناء المرؼوب فٌ

، لكن ٌمكن إدراك هذا االلتزام بسهولة عندما ٌتعلق األمر بتشٌٌد و شؽل و استؽالل مبنى أو محل 

لممارسة نشاط من األنشطة الصناعٌة أو التجارٌة المزعجة و المقلقة للراحة ، أو المضرة بالصحة و 

ؾ بالمنشآت المصنفة ، فمثل هذه البناٌات و المحالت ٌشترط لتشٌٌدها و إنجازها ترخٌص هً ما تعر

خاص ، األمر الذي ٌصبح معه علم السلطة اإلدارٌة بانتهاء األشؽال من باب التحصٌل الحاصل ، إذ 

من صالحٌاتها و من واجباتها الرقابة الدورٌة على المنشآت المصنفة ألجل التؤكد من المطابقة 
(2)

 . 

إن مبادرة ربٌس المجلس الشعبً البلدي بإجراء عملٌة المطابقة من تلقاء نفسه هً شبه ؼاببة على 

أرض الواقع ، و إال ما كان مجال التعمٌر فً الجزابر ٌتخبط فً الفوضى العارمة فؤؼلب البناٌات ؼٌر 

لمسإولٌة الجنابٌة لربٌس متممة و ؼٌر  متحصلة على شهادة المطابقة ، وهذه المسؤلة ٌمكن أن تثٌر ا

 المجلس الشعبً البلدي .

 

                                                           

 (
1

 . 176-91ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ   57(أظغ ،اٌفمغح اٌضب١ٔخ ِٓ اٌّبصح 

 (
2

 . 637،638(ػؼاٚٞ )ػجض اٌغدّٓ ( ، ِغجغ ؿبثك ، ص 
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 الفرع الثانً : التحقٌق فً مطابقة األشغال .

عملٌة التحقٌق فً مطابقة أعمال البناء تكون فً األصل من طرؾ الهٌبات اإلدارٌة و المتمثلة فً 

البلدٌة و الوالبٌة ، ربٌس المجلس الشعبً البلدي و األعوان المإهلون قانونا العاملٌن بمصالح التعمٌر 

تتدخل فٌها باإلضافة  البناء شؽالأو لكن فً حالة المشارٌع الكبرى فإن عملٌة التؤكد من مطابقة 

 لبناء .الهٌبة الوطنٌة للمراقبة التقنٌة لتقنٌة تتمثل فً  ةدارٌة هٌبللهٌبات اإل

 الهٌئات اإلدارٌة : - 1

لبلدي تبدأ عملٌة التحقق من مدى مطابقة المعلومات بعد إٌداع التصرٌح لدى ربٌس المجلس الشعبً ا  

المدونة فً التصرٌح مع أشؽال البناء المنجزة على أرض الواقع ، عملٌة الفحص و التحقٌقات تكون 

لٌس فقط بالدراسة المستندٌة للتصرٌحات و الوثابق التً ٌحتوي علٌها ملؾ البناٌة ، بل كذلك عن 

و المجموعات السكنٌة ، كما ٌمكن للجهات المسإولة على المراقبة طرٌق زٌارة الورشات و التجزبات 

أن تطالب صاحب البناٌة باستصدار الوثابق األخرى الالزمة للمراقبة، تتم هذه المراقبة من طرؾ لجنة 

تضم ممثلٌن مإهلٌن قانونا عن ربٌس المجلس الشعبً البلدي و مصلحة الدولة المكلفة بالتعمٌر على 

 : و ممثلٌن عن المصالح المعنٌة األخرى ، و تتمثل فً مستوى الوالٌة

: فٌما ٌخص البناٌات ذات االستعمال الصناعً أو التجاري و على العموم  مصالح الحماٌة المدنٌة -

كل البناٌات التً تستقبل الجمهور و كذلك البناٌات المخصصة للسكن و التً ٌمكن أن تخضع لشروط 

 ما ٌتعلق بمحاربة الحرابق.خاصة ، منها على وجه الخصوص 

: عندما تكون مشارٌع السكن موجودة فً المناطق أو  مصالح اآلثار و المواقع المإهلة و السٌاحٌة -

 المرافق المصنفة فً هذه المواقع فً إطار التشرٌع المعمول به.

 .29-90من قانون   49: فً إطار أحكام المادة  مصالح الفالحة -

مطابقة األشؽال مع أحكام رخصة البناء ، تراقب اللجنة كذلك أشؽال التهٌبة التً باإلضافة لمراقبة مدى 

ٌقوم بها صاحب البناء 
(1)

-04، تعتبر المراقبة أثناء عملٌة البناء من بٌن التعدٌالت التً جاء بها قانون 

 . 2003ماي  21و ذلك لتفادي الكوارث التً أفرزها زلزال  05

                                                           

(
1

 . 91/176ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  57  اٌّؼضي ٚ اٌّزُّ ٚ اٌّبصح  29-90ِٓ لبْٔٛ  73 ( أظغ، اٌّبصح
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بناءا على استدعاء من ربٌس المجلس الشعبً البلدي المختص بعد   تجتمع لجنة مراقبة المطابقة

استشارة مصلحة الدولة المكلفة بالتعمٌر على مستوى الوالٌة و ذلك فً أجل ثالثة أسابٌع بعد إٌداع 

التصرٌح بانتهاء األشؽال ، و ٌرسل ربٌس المجلس الشعبً البلدي إشعارا بالمرور ٌخطر فٌه المستفٌد 

اء بتارٌخ إجراء المراقبة ، و ذلك فً ؼضون ثمانٌة أٌاممن رخصة البن
(1)

. 

تتم عملٌة المراقبة و التحقٌق وفق  رزنامة  الزٌارات التً تعد من طرؾ : ربٌس المجلس الشعبً 

البلدي بالنسبة ألعوان البلدٌة ، و من طرؾ مدٌرٌة التعمٌر و البناء بالنسبة للمفتشٌن و األعوان 

مصالح الدولة  لمكلفة بالتعمٌر، ٌمكن لألعوان المإهلون للمراقبة أن ٌطلبوا من المإهلٌن التابعٌن ل

المالك أو موكله أو من ممثل صاحب المشروع الوثابق الضرورٌة التً تسلمها المصالح المختصة 

 كالتصرٌح بفتح الورشة و رخصة البناء .

بً البلدي و مدٌر البناء و تسجل الزٌارات فً سجالت للمتابعة لدى  كل من ربٌس المجلس الشع

التعمٌر ، كما تزود الدولة األعوان فً إطار تؤدٌة مهامهم بوسابل النقل المناسبة و الوسابل التقنٌة 

الخاصة التً تسمح بالتحري عن البناٌات موضوع المطابقة ، و تحافظ على كرامتهم ، كما أن الدولة 

ه أن ٌعرقل عملٌة المعاٌنة أو ٌمس بسالمتهمملزمة بحماٌة األعوان من كل ضؽط أو تدخل من شؤن
(2)

. 

حتى تتم المراقبة فً شفافٌة تامة و تفادٌا ألي ؼش ، فإنه ٌمنع على األعوان دراسة ملفات التجزبة أو  

 المجموعات السكنٌة أو البناٌات التً تكون ملكا ألقاربهم حتى الدرجة الرابعة .

للجنة ٌعد محضر الجرد و ٌذكر فٌه جمٌع المالحظات و الحجج بعد المعاٌنة المٌدانٌة التً تقوم بها ا 

التً تؤسس علٌه قرار اللجنة ، و ٌوقع علٌه من طرؾ أعضاء اللجنة ،ترسل مصلحة الدولة المكلفة 

بالتعمٌر على مستوى الوالٌة محضر الجرد مرفقا باقتراحاتها إلى  السلطة المختصة بتسلٌم شهادة 

المطابقة
(3)

 . 

 
                                                           

(
1

 . 91/176ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  58(أظغ، اٌّبصح 

(
2

اٌّذضص ٌشغٚؽ ٚ و١ف١بد رؼ١١ٓ األػٛاْ اٌّؤ١ٍ٘ٓ  30/01/2006اٌّؤعر فٟ  55-06ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ  5،6،8،9( أظغ، اٌّٛاص 

 ، 06خ ٚ اٌزؼ١ّغ ٚ ِؼب٠ٕزٙب ٚ وظا إجغاءاد اٌّغالجخ ، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ ، اٌؼضص ٌٍجذش ػٓ ِشبٌفبد اٌزشغ٠غ ٚ اٌزٕظ١ُ فٟ ِجبي اٌز١ٙئ

(
3

 . 91/176ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  58(أظغ، اٌّبصح 



 الفصل األول : اإلطار القانونً لشهادة مطابقة البناٌات كآلٌة للرقابة البعدٌة 

24 
 

 : ة الوطنٌة للمراقبة التقنٌة للبناءالهٌئ - 2

رض وواقع الظروؾ الطبٌعٌة و الواقع العملً ألشؽال البناء أدت متطلبات الواقع الجٌولوجً لأل      

نشاء المشرع لهٌبة المراقبة التقنٌة للبناء ، فبالنظر لألخطار الجسٌمة المترتبة على إو التعمٌر إلى 

ً و عٌوبه و ما ٌنجر عنه من كوارث و خسابر مادٌة و بشرٌة و جزبأكلً  أخطاء البناء من تهدم

تم  29/12/1971المإرخ فً  87-71مر رقم أصبح فرض الرقابة التقنٌة ضروري ، فبموجب األ

ات طابع ذإنشاء الهٌبة الوطنٌة للمراقبة التقنٌة للبناء و ٌحدد قانونها األساسً و هً هٌبة تقنٌة 

مراقبة مشارٌع البناء و مراقبة مدى مطابقتها لبٌانات الترخٌص و اقتصادي عهد لها المشرع مهمة 

متطلباته بعد االنتهاء من أشؽال البناء
1
 . 

 نشؤة الهٌئة الوطنٌة للمراقبة التقنٌة للبناء : - أ

تم إنشاء الهٌبة الوطنٌة للمراقبة التقنٌة و هً مإسسة عمومٌة ذات  87-71بموجب األمر رقم 

الشخصٌة المدنٌة و االستقالل المالً حسب نص المادة األولى ، و  طابع صناعً أو تجاري لها

تم تؽٌٌر هٌكلة الهٌبة و تؽٌٌر هدفها و تنظٌمها و أصبحت  205-86بموجب المرسوم التنفٌذي رقم 

تسمى الهٌبة الوطنٌة لرقابة البناء التقنٌة فً وسط البالد و هً مإسسة اشتراكٌة ذات طابع 

 القاتها مع الؽٌر  و مقرها الجزابر العاصمة .اقتصادي تعد تاجرة فً ع

 فقد نشبت فروع للهٌبة و هً كالتالً : 205-86و حسب المرسوم التنفٌذي رقم 

 .206-86بموجب المرسوم التنفٌذي رقم  (ؼرداٌة )ٌبة رقابة البناء فً الجنوب ه-   

 .207-86ي رقم بموجب المرسوم التنفٌذ (هران)وهٌبة رقابة البناء فً ؼرب البالد  -  

 .208-86بموجب المرسوم التنفٌذي رقم  )قسنطٌنة(هٌبة رقابة البناء فً فً شرق البالد - 

 . 209-86هٌبة رقابة البناء التقنٌة الشلؾ بموجب المرسوم التنفٌذي رقم  -    

                                                           

(
1

( ثٍّشزبع)ؿؼبص( :"اٌّـؤ١ٌٚخ اٌّض١ٔخ ٌٍّٕٙضؽ اٌّؼّبعٞ ٚ ِمبٚي اٌجٕبء"،ِبجـز١غ دمٛق رشظض اٌؼمٛص ٚ اٌّـؤ١ٌٚخ ، جبِؼخ أثٟ ثىغ 

 . 24ص  ٠2008/2009ض، رٍّـبْ ، ثمب
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المتعلق بالتؤمٌنات فتح المجال للخواص  25/01/1995المإرخ فً  07-95و بصدور األمر رقم 

رسة هذه الرقابة إذ ٌمكن لكل شخص طبٌعً أو معنوي معتمد لدى الوزارة المكلفة بالبناء من إبرام لمما

 اتفاقٌة الرقابة التقنٌة.

 مهام الهٌئة: -ب 

تبرز المهام األصلٌة لهذه الهٌبة فً التدخل فً المرحلة االبتدابٌة قبل تنفٌذ أعمال البناء حٌث تجري 

ت الفنٌة خاصة فٌما ٌتعلق بتصمٌم األعمال الكبرى و العناصر التً دراسة تقنٌة لمجموعة الترتٌبا

ال ٌمكن الشروع  ذٌرتبط بها للتؤكد من مدى مطابقتها لقواعد البناء و لها دور فً مراجعة التصمٌمات إ

 فً العمل الخاص فٌما ٌتعلق بالصفقات العمومٌة دون المصادقة على التصمٌمات من طرؾ الهٌبة .

بة فً مرحلة تنفٌذ أشؽال البناء من خالل مراقبة أنواع العمارات للتؤكد من متانتها و و تتدخل الهٌ

دٌمومة أسسها و صالحٌة كل ما له تؤثٌر فً هٌكلها و جدران محٌطها و سقفها للتقلٌل من أخطار 

 أثناء اإلنجاز . أالفوضى فً هذا المجال و المساهمة فً الوقاٌة من النقابص التقنٌة التً تطر

من المرسوم التنفٌذي رقم  3و دورها العالجً ٌكون من خالل التحقق من أعمال تنفٌذها و المادة   

للبناء فً  الجودة مواد البناء المعدة ةأوكلت لها مهمة تكمٌلٌة للرقابة األصلٌة و هً رقاب 86-205

لٌب تقنٌات اأس تقنً لمواد البناء و عناصره و أعمال ضبط مقاٌٌس البحث والمصنع و االعتماد ال

اإلنجاز ، كما تساهم فً إعداد التنظٌمات و برامج البحث الخاصة بالمقاٌٌس التقنٌة للبناء و فً تطوٌر 

 مناهج الرقابة و نظمها .

ون من طرؾ الدولة بالتحقق من مدى احترام دندسون معتمهموظفو هذه الهٌبة هم معظمهم م    

المطلوبة و مراعاتها قانونٌا فً عملٌة إنجاز المبانً و ذلك  المقاولٌن و المهندسٌن للتصمٌم و الشروط

 عمال .باالنتقال إلى مقر المشروع و معاٌنة أشؽال اإلنجاز و حسن سٌر األ

و فً حالة عد احترام المشروع للشروط القانونٌة و المواصفات المطابقة للمقاٌٌس التقنٌة المطلوبة فً 

بص أو لبس فً المعطٌات تإشر الهٌبة بكلمة تحفظ أي أنها تقبل مٌدان التعمٌر و البناء أو وجود نقا

متابعة المشروع و تسمح لصاحبه بمباشرة أشؽال اإلنجاز و لكن مع تصحٌح األخطاء المبٌنة سواء 

 كانت فٌما ٌخص الملفات أو على التصامٌم الهندسٌة .
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ة المعمارٌة و عدم ٌلبات القانونه للمتطأن ترفض متابعة المشروع فً حالة تؤكد عدم مطابقتكما ٌمكن 

أو فً حالة عدم وجود الرخص القانونٌة التً ، استٌفابه للمواصفات التقنٌة المعمول بها فً مجال البناء

 . 29-90نص علٌها قانون 

هذه الهٌبة مخولة قانونا للرقابة التقنٌة للبناء قبل بدء المشروع و أثناء إنجازه و بعد إتمامه و إذن     

أهمٌتها من خالل المتابعة و اإلشراؾ على مشروعات البناء الكبرى التً أخضعها المشرع لها ، تبرز 

و ذلك خاصة مع تزاٌد أعمال الترقٌة العقارٌة و البناٌات ، مما ٌتطلب تفعٌل دورها على أرض الواقع 

 مواطنٌن .على السكنات الخاصة بالللقٌام بمهامها على أكمل وجه و بسط رقابتها التقنٌة أٌضا 

 الفرع الثالث : إصدار شهادة المطابقة .

 :المختصة بمنح شهادة المطابقة  أوال : الجهة

فإن تسلٌم  176-91من المرسوم التنفٌذي رقم  55حسب المادة رئٌس المجلس الشعبً البلدي :-1

لك بصفتٌن شهادة المطابقة فً األصل ٌكون من قبل ربٌس المجلس الشعبً البلدي المختص إقلٌمٌا ، وذ

، بصفته ممثل للبلدٌة و بصفة أخرى ممثل للدولة
(1)

. 

 : بصفته ممثال للبلدٌة : أ

ٌمثل ربٌس المجلس الشعبً البلدي البلدٌة فً كل أعمال الحٌاة المدنٌة و اإلدارٌة وفق الشروط و 

الشعبً  األشكال المنصوص علٌها فً التشرٌع و التنظٌم المعمول بهما ، و ٌقوم تحت رقابة المجلس

البلدي باسم البلدٌة بجمٌع التصرفات الخاصة بالمحافظة على األمالك و الحقوق المكونة لممتلكات 

البلدٌة و إدارتها على أحسن وجه
(2)

، فً هذا السٌاق ٌختص ربٌس المجلس الشعبً البلدي بتسلٌم  

متواجدة ضمن قطاع ٌؽطٌه  شهادة المطابقة بصفته ممثال للبلدٌة فً حالة ما إذا كانت البناٌة المعنٌة

 .خطط شؽل األراضً الخاص بالبلدٌة م

 

                                                           

(
1

 . 91/176ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  40( أظغ، اٌّبصح 

(
2

 اٌّزؼٍك ثبٌجٍض٠خ ، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ ، اٌؼضص  86/60/8699اٌّؤعر فٟ  99-96ِٓ لبْٔٛ  08ٚ  70( اٌّٛاص 
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 ب: كممثل للدولة : 

ربٌس المجلس الشعبً البلدي كممثل للدولة بالحفاظ على النظام العام و أمن األشخاص و ٌقوم 

ٌسهر على احترام المقاٌٌس و التعلٌمات فً مجال العقار و السكن و التعمٌر و حماٌة الممتلكات و 

للبناٌة  راث الثقافً و المعماري كما ٌقوم بتسلٌم رخص البناء و الهدم و التجزبة و شهادة المطابقة الت

المعنٌة حتى و لو لم تكن البناٌة واقعة ضمن إقلٌم ٌؽطٌه مخطط شؽل األراضً ، و ذلك حسب 

لرأي الوالًالكٌفٌات المحددة فً التشرٌع و التنظٌم المعمول بهما ، بشرط أن ٌكون قراره موافقا 
(1)

 . 

على أنه ٌمكن للوالً أن  ٌسلم شهادة المطابقة ،لكن   29-90من قانون  75نصت المادة الوالً :  -2 

دون أن تحدد الحاالت التً ٌقوم فٌها الوالً بتسلٌمها ،  لكن و بالنظر لصالحٌات الوالً المذكورة فً  

ٌقوم بتسلٌم شهادة المطابقة للبناٌات التً ٌختص قانون الوالٌة و فً قانون التعمٌر و بالقٌاس فالوالً 

فٌها بتسلٌم رخصة البناء
(2)

 و تتمثل فً :

 .البناٌات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والوالٌة وهٌاكلها العمومٌة -

 . منشآت اإلنتاج والنقل وتوزٌع وتخزٌن الطاقة و كذلك المواد االستراتٌجٌة -

و األقالٌم ذات المٌزة الطبٌعٌة،و الثقافٌة البارزة،و الواقعة على  البناٌات الواقعة فً السواحل -

 األراضً. شؽل مخطط الٌحكمها والتً أوالجٌد، العالً الفالحً المردود ذات الفالحٌة األراضً

 كما ٌختص الوالً بتسلٌمها  فً حالة إذا كان موقع البناء بٌن إقلٌم بلدٌتٌن أو أكثر .

طبق على الوزٌر، فقانون التعمٌر لم ٌنص على الحاالت التً ٌقوم فٌها : نفس األمر ٌ الوزٌر -3

الوزٌر بتسلٌم شهادة المطابقة ، و لكن ٌمكن القول  أن الوزٌر ٌختص بمنح  شهادة المطابقة إذا تعلق 

األمر بمشارٌع البناء ذات المصلحة الوطنٌة أو الجهوٌة و ذلك بعد أخذ رأي الوالً أو الوالة 

المعنٌٌن
(3)

 . 

نالحظ أن المشرع الجزابري أعطى صالحٌة منح شهادة المطابقة بصفة عامة و من حٌث األصل 

لربٌس المجلس الشعبً البلدي ، و هذا ٌترجم التوجه الجدٌد الذي انتهجته الجزابر فً بداٌة التسعٌنات 

                                                           

. 99-96ِٓ لبْٔٛ   19ٚ  11( اٌّٛاص 
1
( 

(
2

 .90/29ِٕمبْٔٛ 66 ٌّبصحأظغ ، ا(  

(
3

 . 90/29ِٓ لبْٔٛ  67( أظغ، اٌّبصح 
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بلدٌة والوالٌة، فٌما ٌخص تطبٌق الالمركزٌة اإلدارٌة فً التسٌٌر و الذي انعكس من خالل قانونً ال

بهدؾ تقرٌب المواطن من اإلدارة و التقلٌل من البٌروقراطٌة خاصة فً مجال البناء، ثم ٌتدرج 

االختصاص بٌن الوالً و الوزٌر بحسب أهمٌة مشروع البناء فٌما إذا كان ذو مصلحة وطنٌة أو جهوٌة  

   .الكافٌة فٌما ٌخص هذه المشارٌع،ألن ربٌس المجلس الشعبً البلدي ال ٌتوفر على مٌكانٌزمات الرقابة 

موزعة  1981أما فً التشرٌع الفرنسً فصالحٌة منح رخصة البناء و شهادة المطابقة  كانت قبل سنة 

بٌن ربٌس البلدٌة و المحافظ و وزٌر اإلعمار، بٌنما بعد صدور القانون المتعلق بحقوق البلدٌات  و 

المتعلقة  1983-01-07و  1983-07-22الصادرة فً  المحافظات و األقالٌم و حرٌاتها  و القوانٌن

بالالمركزٌة و توزٌع الصالحٌات بٌن ربٌس البلدٌة و المحافظات و األقالٌم و الدولة و القانون المعدل 

، فقد أصبحت صالحٌة منح رخصة البناء و شهادة  1986-01-06لقانون التنظٌم الصادر فً 

مٌر المطبقة فً إقلٌم البلدٌة وقت إٌداع التصرٌح بانتهاء المطابقة ، تحدد حسب طبٌعة قواعد التع

األشؽال ، فإذا كانت البناٌة مؽطاة بمخطط شؽل األراضً منذ أكثر من ستة أشهر و كانت البناٌة واقعة 

ضمن هذا المخطط ، فالسلطة المختصة بمنح شهادة المطابقة هو ربٌس البلدٌة بصفته ممثال للبلدٌة أو 

إسسة العامة للتعاون فٌما بٌن البلدٌات بصفته ممثال لهذه الهٌبة ، أما إذا كانت البلدٌة من قبل مدٌر الم

ال تشتمل على مخطط شؽل األراضً فاالختصاص بمنح شهادة المطابقة ٌكون من قبل المحافظ 

باعتباره ممثال للدولة 
(1)

. 

 .ثانٌا: مضمون القرار المتعلق بشهادة المطابقة 

.رار صرٌحفً حالة صدور ق  -1  

تعطً مصالح الدولة المكلفة بالتعمٌر ممثلة فً مدٌرٌة البناء و التعمٌر على مستوى الوالٌة رأٌها   

بناءا على ما تضمنه محضر الجرد عن طرٌق قرار صرٌح  ٌبلػ لربٌس المجلس الشعبً البلدي ، و 

ن إما الموافقة أو بناءا على ذلك ٌصدر ربٌس المجلس الشعبً البلدي بدوره قرارا صرٌحا ٌتضم

 الرفض .

                                                           

(
1
)Patrick (Gérard) :  "Pratique droit de l’urbanisme, urbanisme  règlementaire  individuel et 

opérationnel",  3eme édition, Eyrolles, Paris 2002 ,p 104 et 105. 
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المطابقة.دة الموافقة على تسلٌم شها  -أ  

إذا أثبت محضر الجرد مطابقة األشؽال  تم  الموافقة على طلب الحصول على  شهادة المطابقة ت  

المنجزة مع التصامٌم المصادق علٌها و األحكام التً تضمنتها رخصة البناء  ، و بناءا على ذلك ترسل 

اء و التعمٌر قرارها و اقتراحاتها مرفقة بمحضر الجرد إلى السلطة المختصة ، و التً قد مدٌرٌة البن

تكون ربٌس المجلس الشعبً البلدي أو الوالً من أجل تبلٌػ المعنً و تسلٌمه شهادة المطابقة
(1)

، و 

حسب االحصابٌات التً تحصلنا علٌها من بلدٌة سٌدي مزؼٌش بوالٌة سكٌكدة لم تسجل مصالح 

 . 2014و سجلت طلب واحد فقط منذ جانفً  2013تعمٌر أي طلب لشهادة المطابقة سنة ال

ٌبقى إقبال المواطنٌن على طلب شهادة المطابقة جد محتشم و ذلك الن ؼالبٌة أصحاب المبانً ال 

ٌحترمون المواصفات المنصوص علٌها فً رخصة البناء ، حٌث لم تسجل دابرة سٌدي مزؼٌش ببلدٌة 

، و سجلت طلب واحد منذ جانفً إلى ؼاٌة  3013طلب أو تصرٌح بانتهاء األشؽال سنة  سكٌكدة أي

 . 2014آفرٌل  30

 الموافقة بتحفظ : -ب

إذا بٌنت عملٌة الجرد عدم مطابقة األشؽال مع أحكام رخصة البناء والتصامٌم الخاصة بالبناء ، ٌعلم 

حقٌته بالحصول على شهادة المطابقة ، و ربٌس المجلس الشعبً البلدي أو الوالً  المعنً  بعدم أ

ٌفرض علٌه العمل على جعل البناء مطابقا للتصامٌم  المصادق علٌها و لألحكام  و البٌانات التً 

تضمنتها رخصة البناء ، و ذلك فً مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر ، بعد انقضاء  هذا األجل، و فً حالة 

م له الشهادة من السلطة المختصة بناءا على اقتراح من قٌام المعنً بتحقٌق مطابقة األشؽال ، تسل

 مدٌرٌة البناء و التعمٌر، و فً حالة العكس تتم ٌتم رفض طلب شهادة المطابقة .

 : رفض تسلٌم شهادة المطابقة -ج

إذا بٌنت عملٌة الجرد عدم مطابقة األشؽال مع أحكام رخصة البناء والتصامٌم الخاصة بالبناء، ٌلزم  

جلس الشعبً البلدي بإصدار قرار الرفض خالل شهر واحد من إٌداع الطلب ، كما ٌمكنه أن ربٌس الم

 توقع عقوبات على المخالؾ دون اللجوء للقضاء .

                                                           

(
1

 . 91/176ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  59( أظغ ، اٌّبصح 



 الفصل األول : اإلطار القانونً لشهادة مطابقة البناٌات كآلٌة للرقابة البعدٌة 

30 
 

 فً حال سكوت اإلدارة  . -2

فً حالة عدم صدور قرار صرٌح من السلطة المختصة ، ٌفصل فً المطابقة خالل الثالثة أشهر  

التصرٌح بانتهاء األشؽال ، ٌعتبر سكوت اإلدارة بمثابة رفض ضمنً للشهادة ، األولى الموالٌة إلٌداع 

ٌخول لصاحب الطلب أن ٌتقدم بطعن سلمً بواسطة رسالة موصى علٌها مع وصل باالستالم، إما إلى 

الوزٌر المكلؾ بالتعمٌر عندما ٌكون الوالً هو السلطة المختصة بتسلٌم شهادة المطابقة أو إلى الوالً 

لحاالت األخرىفً ا
(1)

ٌوما من تارٌخ  15، إذا لم ٌتلق طاب الشهادة إجابة من قبل الوالً فً أجا  

إٌداع الطعن ، بإمكانه إٌداع طعن ثانً لدى المفتشٌة العامة للتعمٌر و البناء بمقر وزارة السكن و 

البناء التابعة العمران ، فً هذه الحالة و على أساس المعلومات المقدمة من قبل مصالح التعمٌر و 

ٌوما بعد  15للوالٌة ، ٌؤمر الوزٌر بمنح الطالب عقد التعمٌر المطلوب إبالؼه الرفض المبرر فً مدة 

من أهم التعدٌالت  حٌث اشترط أن تكون  29-90إٌداع الطعن.  ٌعتبر هذا التعدٌل الذي جاء به قانون 

ذا التوجه الجدٌد جاء لوضع حد الرخص المسلمة من طرؾ ربٌس البلدٌة صرٌحة و لٌست ضمنٌة ، ه

للفوضى العمرانٌة التً أفرزها التشرٌع السابق و األخطاء الفادحة التً نتجت عن اعتبار السكوت 

و فً حالة عدم رد هده السلطة على الطعن قبول ضمنً فً ؼٌاب ملؾ تقنً ٌحترم قواعد التعمٌر ، 

خالل شهر تعتبر شهادة المطابقة بمثابة شهادة ممنوحة 
(2)

. 

 

 ثالثا: الرسم على إصدار شهادة المطابقة.

ٌخضع إصدار شهادة المطابقة لدفع رسم تحدد قٌمته حسب هدؾ استعمال البناٌة  و قٌمتها المالٌة 
(3)

. 

 

 

                                                           

(
1

 . 91/176ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  60ٔظغ، اٌّبصح ( ا

(
2

 . 352( دّضٞ ثبشب )ػّغ( ، ػعٚلٟ ) ١ٌٍٝ ( : ِغجغ ؿبثك ، ص 

(
3

ِٓ لبْٔٛ  36ثبٌغؿُ ػٍٝ عسض اٌجٕبء ٚ اٌجٕب٠بد طاد االؿزؼّبي اٌـىٕٟ ٚ اٌّزؼٍمخ ثزطج١ك اٌّبصح  اٌّزؼٍك 777علُ  ِمغع ٚػاعٞ ( 

، 24/02/2010ػٓ ٚػاعح اٌّب١ٌخ ثزبع٠ز  اٌظبصع  2008ب١ٌخ اٌزى١ٍّٟ ٌـٕخ ِٓ لبْٔٛ اٌّ 25ٚ اٌّزّّخ ٌٍّبصح اٌّؼضٌخ  2010اٌّب١ٌخ ٌـٕخ 

 .9اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ ، اٌؼضص
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 بالنسبة للبناٌات ذات االستعمال السكنً أو االستعمال المزدوج.  -1

 قٌمة الرسم قٌمة البناٌة

 دج 1.000000 دج750.000إلى  

 دج 1.500000 دج 1.000.000000إلى  

 دج 1.750000 دج 1.500.000000إلى  

 دج 2.200000 دج 2.000.000000إلى  

 دج 3.000000 دج 3.000.000000إلى  

 دج 3.500000 دج 5.000.000000إلى  

 دج 4.000000 دج 7.000.000000إلى  

 دج 6.000000 دج 10.000.000000إلى  

 دج 8.000000 دج 15.000.000000إلى  

 دج 9.000000 دج 20.000.000000إلى  

 دج 12.000000 دج 20.000.000000أكبر من 

ٌطبق هذا الرسم على البناٌات المخصصة لالستعمال السكنً أو المزدوج و تعرؾ البناٌات السكنٌة 

اتبالمحالت التً تستعمل للسكن لٌل نهار مثل الشقق و الفٌالت و العمارات و الشالٌه
(1)

، و المساكن   

المعدة للحٌاة الجماعٌة مثل الفنادق و الداخلٌات و المستشفٌات و المالجا و المدارس و المحالت 

 المخصصة للحٌاة المهنٌة  ، سواء كانت ملك للدولة أو ملك للخواص .

 بالنسبة للبناٌات ذات االستعمال الصناعً و التجاري. -2

 قٌمة الرسم قٌمة البناٌة

 دج 6.000000 دج 7.000.000000إلى  

 دج 6.500000 دج 10.000.000000إلى  

 دج 7.500000 دج 15.000.000000إلى  

 دج 8.500000 دج 20.000.000000إلى  

                                                           

. 19/971ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  58( أظغ اٌّبصح 
1( 
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 دج 9.500000 دج 25.000.000000إلى  

 دج 10.500000 دج 30.000.000000إلى  

 دج 11.500000 دج 50.000.000000إلى  

 دج 12.500000 دج 70.000.000000إلى  

 دج 15.000000 دج 100.000.000000إلى  

 دج 20.000000 دج 100.000.000000إلى 

 

ٌقصد بالبناٌات ذات االستعمال التجاري و الصناعً المحالت والمراكز التجارٌة الخاصة و العامة و 

التً تزٌد فً النشاط الشركات و الموانا المطارات و المصانع و البناٌات المخصصة لمنشآت التجهٌز 

 االقتصادي كالمناجم ، و مراكز التنقٌب عن البترول ...إلخ

ما ٌالحظ من خالل الجدول أن الرسم المطبق ٌعتبر مبلػ رمزي وهو ٌؽطً فقط مصارٌؾ مراحل 

 منح شهادة المطابقة .
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فً ظل   إنجازها و إتمام  البناٌات النظام القانونً لعملٌة تحقٌق مطابقةلمبحث الثانً : ا

 .08/15قانون

إن نوعٌة البناٌات و شكلها و إدماجها فً المحٌط و احترام المناظر الطبٌعٌة و الحضرٌة و حماٌة 

التراث الثقافً و التارٌخً منفعة عمومٌة لكامل أفراد المجتمع و الدولة على حد السواء و تحقٌقا لذلك 

اٌات بمجموعة من القواعد القانونٌة المتضمنة شروط تدخل المشرع الجزابري لتسوٌة حاالت بعض البن

و إجراءات تحقٌق مطابقة البناٌات
(1)

 . 

  مطابقةالتحقٌق عملٌة مفهوم المطلب األول  : 

 الفرع األول :تعرٌف تحقٌق المطابقة و تحدٌد خصائصها.

 .أوال :  تعرٌف تحقٌق المطابقـــة

البناء المستحدث أو الذي انتهى تشٌٌده دون أن ٌستوفً ٌرى الفقه المقارن بؤن إمكانٌة تسوٌة وضعٌة  

شروط  رخصة البناء مقبولة بشكل مسبق ، شرٌطة أن ٌتطابق البناء مع قواعد استعمال األراضً 

المفروضة و مع قوانٌن التعمٌر فً المنطقة وقت التسوٌة ، و دون أن ٌتجاوز األمر إلى إعفاء المخالؾ 

،  ٌبرر الفقه  موقفه هذا تؤسٌسا على اعتبار أن هدؾ رخصة البناء ٌتمثل فً هذه الحالة من العقوبات 

فً فرض رقابة على قواعد استعمال األرض التً تحتوي مشروع البناء ، فحق البناء مرتبط بملكٌة 

األرض و ٌمارس مع االحترام الصارم لألحكام القانونٌة و التنظٌمٌة المتعلقة باستعمال األرض
(2)

  .

سبق ، أقر المشرع الجزابري مبدأ التسوٌة أو تحقٌق مطابقة البنٌات بشرط احترام القواعد وفقا لما 

المتعلقة بشؽل األراضً ، حٌث عرفها بؤنها الوثٌقة اإلدارٌة التً ٌتم من خاللها تسوٌة كل بناٌة تم 

رإنجازها أو لم ٌتم، بالنظر للتشرٌع و التنظٌم المتعلق بشؽل األراضً و قواعد التعمٌ
(3)

 . 

                                                           

 (1
بي ِٕشٛع ثّجٍخ اٌذمٛق  اٌذغ٠بد فٟ اٌؼضص اٌشبص ِٓ ( ج١ٍّخ صٚاع: اٌجٕب٠بد اٌّؼ١ٕخ ثزذم١ك اٌّطبثمخ فٟ لبْٔٛ اٌزؼ١ّغ اٌجؼائغٞ ِم

جبِؼخ ِذّض س١ؼغ ثـىغح  2013ف١فغٞ  18ٚ  17اٌٍّزمٝ اٌٛؽٕٟ : إشىب١ٌبد اٌؼمبع اٌذؼغٞ ٚ أصغ٘ب ػٍٝ اٌز١ّٕخ فٟ اٌجؼائغ ٠ِٟٛ 

 .  2013ؿجزّجغ 

(
2

، ػٍٝ  31/12/2011ِٕزضٜ اٌمبْٔٛ اٌؼمبعٞ ثزبع٠ز  ( ثٓ صٚدٗ )ػ١ـٝ ( : " رـ٠ٛخ اٌجٕب٠بد غ١غ اٌشغػ١خ " ، ِمبي ِٕشٛع ػٍٝ ِٛلغ 

  Aissabendouha .blogspot.com/2001/12  blog_post.htmlاٌغاثؾ اٌزبٌٟ :   

 (
3

 . 15-08ِٓ لبْٔٛ  02اٌّبصح  (أظغ،
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تختلؾ عن التسوٌة فً ظل المرسوم التنفٌذي رقم  08/15إن التسوٌة فً ظل القانون رقم  

85/212
(1)

، كونها عملٌة إدارٌة و تقنٌة مإطرة بقواعد استعمال و شؽل األراضً ذات الطبٌعة 

مخطط شؽل الملزمة و القابلة للمعارضة بها أمام الؽٌر، و هً المخطط التوجٌهً للتهٌبة و التعمٌر و 

 األراضً و فً ؼٌابهما القواعد العامة للتهٌبة و التعمٌر.

ٌترتب على عملٌة تحقٌق المطابقة منح سندات التسوٌة التً تنقل البناء من مجال المخالفة إلى المجال 

  .الشرعً المطابق للقانون

 ثانٌا : خصائص تحقٌق مطابقة البناٌات .

بمجوعة من الخصابص و المٌزات تتمثل  15-08ث بالقانون ٌتمٌز إجراء تحقٌق المطابقة المستحد 

 فٌما ٌلً:

عملٌة تحقٌق مطابقة البناٌات ؼٌر الشرعٌة تتم طبقا للقواعد المفروضة فً تنظٌم أدوات التعمٌر  -1  

و فً ؼٌابها القواعد العامة للتهٌبة و التعمٌر ، فدراسة و بث اإلدارة المكلفة فً ملؾ تسوٌة البناٌات 

الشرعٌة، ٌشبه إلى حد كبٌر دراسة طلب رخصة البناء فً الحالة العادٌة عند ممارستها وظٌفة ؼٌر 

الضبط اإلداري، حٌث تراعً دراسة التصرٌح مدى تطابق مشروع البناٌة مع أحكام مخطط شؽل 

األراضً و فً حالة عدم وجوده ٌراعى مدى مطابقة المشروع مع أحكام المخطط التوجٌهً للتهٌبة و 

تعمٌر و األحكام العامة للتهٌبة و التعمٌرال
(2)

 . 

تحقٌق المطابقة ال ٌمس بحقوق الؽٌر المستمدة من القانون المدنً ،كاإلرتفاقات المدنٌة طالما أنها -2

 ؼٌر مبٌنة فً أدوات التعمٌر.

متؤثر بمنهجٌة معالجة البناٌات ؼٌر  08/15أسلوب تسوٌة البناٌات ؼٌر الشرعٌة فً القانون -3

و التعلٌمة الوزارٌة المشتركة المإرخة  85/212لشرعٌة التً جاء بها سابقا المرسوم التنفٌذي رقم ا
                                                           

(
1

ػٟ ػ١ِّٛخ أٚ اٌّزؼٍك ثشغٚؽ رـ٠ٛخ أٚػبع اٌظ٠ٓ ٠شغٍْٛ فؼال أعا 1985-08-13اٌّؤعر فٟ  85/212اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  ( 

 ، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ . غ١غ ِطبثمخ ٌٍمٛاػض اٌّؼّٛي ثٙب سبطخ وبٔذ ِذً ػمٛص ٚ ِجبٟٔ

(
2

اٌّزؼٍك  2009-05-02اٌّؤعر فٟ  154-09ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ  10ٚ اٌّبصح  176-91ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  38( أظغ، اٌّبصح 

 . ٠27ضح اٌغؿ١ّخ ، اٌؼضص ثئجغاءاد رٕف١ظ اٌزظغ٠خ ثّطبثمخ اٌجٕب٠بد ، اٌجغ
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مجموعة  15-08المتعلقٌن بمعالجة البناء ؼٌر المشروع، فقد ثبت اقتباس القانون  13/08/1985فً 

ٌٌر التسوٌة من أحكام المرسوم و التعلٌمة المذكورٌن أعاله ، على سبٌل المثال كٌفٌة تحدٌد معا

 16، أو عند تحدٌد البناٌات المقصاة من إجراء تحقٌق المطابقة المذكورة بالمادة 18المذكورة بالمادة 

، كذلك عند إسناد عملٌة البت فً تحقٌق المطابقة إلى لجنة الدابرة، و استبعاد  15-08من القانون 

 البلدٌة.

ب شامل للتسوٌة إذ أنه وجد لتسوٌة ٌتمٌز تحقٌق مطابقة البناٌات ؼٌر الشرعٌة بؤنه أسلو -4

 وضعٌة الوعاء العقاري للبناٌة و الوضعٌة العمرانٌة  بؤثر رجعً.

تتمٌز أحكام تحقٌق مطابقة البناٌات ؼٌر الشرعٌة بؤنها استثنابٌة  و مإقتة  استحدثت لتسوٌة وضع  -5

اءا من تارٌخ نشر استثنابً عام ٌطبع العمران الجزابري، و ٌستمر تطبٌقها مدة خمسة سنوات ابتد

سنوات بموجب قانون المالٌة لسنة 3، ثم مددت هذه المدة ل20/07/2008فً  15-08القانون 

على أنه تمدد إجراءات تحقٌق المطابقة قصد إتمام االنجاز حسب  79حٌث جاء فً المادة  2014

 . 2103-08-03لمدة ثالث سنوات ابتداءا من  08-15من قانون  93ما جاء فً المادة 

عملٌة التسوٌة تكتسً طابعا إلزامٌا رؼم أنها ال تتحرك إال برؼبة و طلب حابز البناء، إذ ٌعد  -6

إلزامٌا تحقٌق مطابقة كل بناٌة ؼٌر شرعٌة و ٌفرض على مالكً و أصحاب المشارٌع أو كل 

متدخل مإهل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لهذا الؽرض فً اآلجال المضروبة للتسوٌة و إال تقرر 

 بتهم بالؽرامة و هدم البناء.معاق

 الفرع الثانً: مجال تحقٌق إجراء مطابقـــــة البناٌات.

 أوال : البناٌات المستفٌدة من عملٌة التسوٌة .

البناٌات التً ٌمكن أن تستفٌد من عملٌة التسوٌة ، و  15-08من قانون  15و  14لقد حددت المادتٌن 

 ث أركان :سنقوم بتبٌٌن مجال تحقٌق المطابقة من ثال

إذا كان المجال الزمنً لشهادة المطابقة هو االنتهاء التام من إنجاز البناٌة  فإن  الركن الزمنً :-1

على " ٌمكن تحقٌق مطابقة  14المجال الزمنً لتحقٌق المطابقة هو أوسع من ذلك ، حٌث تنص المادة 

ل نشر هذا القانون فً الجرٌدة البناٌات التً انتهت بها األشؽال البناء أو هً فً طور اإلتمام قب
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الرسمٌة ، إذا توافرت فٌها الشروط المحددة فً هذا القانون " ، فمن خالل قراءة هذه المادة نالحظ أن 

عملٌة تسوٌة البناٌات  ال تمس فقط البناٌات المنتهٌة اإلنجاز  بل تمتد كذلك للبناٌات ؼٌر المكتملة ،  

 . 03/08/2008 بشرط أن ٌكون قد شرع فً إنجازها قبل

و بذلك فالقانون طبق بؤثر رجعً ، و هو ٌمس البناٌات الشرعٌة و ؼٌر  الشرعٌة التً شٌدت فً ظل 

القوانٌن السابقة ، و ٌهدؾ المشرع من هذه الخطوة الجرٌبة إلى القضاء على البناٌات الفوضوٌة 

متجنبا بذلك عملٌة هدمها ،  ،ووضع حد للبناٌات ؼٌر المكتملة ، و إضفاء الطابع الشرعً للبناٌات ،

ألن ذلك ٌمكن أن ٌفرز عدة مشاكل مع المواطنٌن ، فالؽاٌة األولى من هذا القانون هو التنظٌم و لٌس 

 العقوبة .

: على عكس شهادة المطابقة التً ٌشترط إلصدارها ضرورة تطابق األشؽال  الركن المادي -2

مطابقة تمس كل البناٌات المنجزة برخصة بناء أو المنجزة مع أحكام رخصة البناء ، عملٌة تحقٌق ال

بدونها ، سواء كانت مطابقة لشروط الرخصة أو ؼٌر مطابقة ، ٌشمل إجراء تحقٌق المطابقة جمٌع 

البناٌات و أعمال البناء الخاضعة للنطاق المادي لرخصة البناء التً انتهت بها أشؽال البناء أو فً طور 

ن فً الجرٌدة الرسمٌة ، سواء تعلق األمر بالبناٌة التً تحصل صاحبها اإلنجاز قبل تارٌخ نشر القانو

على رخصة بناء و لم  ٌلتزم باحترامها و بإثبات مطابقة األشؽال لها ، أو أنه لم ٌتحصل علٌها مطلقا ، 

وتشمل عملٌة تحقٌق المطابقة البناٌات التالٌة
(1)

  : 

 اء و لكنها ؼٌر مطابقة للرخصة المسلمة .البناٌات المتممة التً تحصل صاحبها على رخصة بن 

 . البناٌات المتممة التً لم ٌتحصل صاحبها على رخصة بناء 

 .البناٌات ؼٌر المتممة و التً تحصل صاحبها على رخصة بناء 

 . البناٌات ؼٌر المتممة و التً لم ٌتحصل صاحبها على رخصة 

رخص البناء هً قابلة للتسوٌة ، حٌث أن  تجدر اإلشارة إلى أنه لٌست كل البناٌات المخالفة ألحكام

المخالفات الصارخة فً مجال العمران التً تضر بالمنفعة العامة أو باألمن العمومً أو بالحقوق 
                                                           

 . 15-08ِٓ لبْٔٛ  15( أظغ ،اٌّبصح 1)
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الشخصٌة للؽٌر ال ٌمكن تجاوزها ، و بصفة عامة المخالفات التً تنتهك األطر العامة للتهٌبة و التعمٌر 

جٌهً للتهٌبة و التعمٌر ، و سنفصل فً ذلك أكثر فً حسب مخطط شؽل األراضً و المخطط التو

 األجزاء الالحقة من المذكرة . 

على العموم ٌعتبر هذا القانون فرصة سانحة ألصحاب المبانً ؼٌر القانونٌة إلعطاء صفة الشرعٌة 

ة لمبانٌهم و جعلها مطابقة الشًء الذي ٌسمح لهم باالستفادة من الحقوق المتعلقة بالملكٌة العقارٌ

 كالحصول على سندات الملكٌة لبناٌاتهم أو التصرؾ فٌها فً إطار القانون كالبٌع  أو اإلٌجار .

: اإلطار المكانً لتحقٌق المطابقة هو نفسه اإلطار المكانً لرخصة البناء و  الركن المكانً -

كانً شهادة المطابقة ، و نظرا لعدم إمكانٌة حصره و تعداده فالمشرع ارتؤى تحدٌد المجال الم

من الناحٌة السلبٌة ،أي أنه حدد المناطق التً ال ٌمكن فٌها تحقٌق المطابقة للبناٌات ؼٌر 

 الشرعٌة المشٌدة فوقها ، و هذا ما سندرسه فً الفرع الثانً .

 ثانٌا :البناٌات المقصاة من عملٌة تحقٌق المطابقة .

المناطق ؼٌر المعنٌة بتحقٌق المطابقة هً كما ٌلً 
(1)

: 

 اٌات المشٌدة فوق قطع أرضٌة مخصصة لإلرتفاقات و ٌمنع البناء علٌها : البن-1

و ٌقصد بها االرتفاقات اإلدارٌة التً تقٌد استعمال حق الملكٌة و تخصٌص األرض بهدؾ المصلحة 

العامة ، و بالخصوص ارتفاقات عدم البناء
(2)

 : و التً تنقسم إلى 

 لتعمٌر .ارتفاقات التعمٌر و تعرؾ أٌضا باسم أعباء ا 

 . ارتفاقات عدم البناء المتعلقة بحماٌة التراث 

 . ارتفاقات عدم البناء بسبب استعمال بعض الثروات و التجهٌزات 

 . ًارتفاقات عدم البناء المتعلقة بالدفاع الوطن 

                                                           

(
1

 .15-08ِٓ لبْٔٛ  16اٌّبصح  ( 

(
2

 ( ٌٍّؼ٠ض ِٓ اٌزفبط١ً أظغ ، ثٓ صٚدٗ )ػ١ـٝ(، ِغجغ ؿبثك . 
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 .ارتفاقات عدم البناء المتعلقة بالصحة و األمن العمومٌٌن 

ع و المناطق المحمٌة المنصوص علٌها فً التشرٌع المتعلق البناٌات المتواجدة بصفة اعتٌادٌة بالمواق-2

بمناطق التوسع السٌاحً و المواقع و المعالم التارٌخٌة و األثرٌة و بحماٌة البٌبة و الساحل ، بما فٌها 

 مواقع الموانا و المطارات و مناطق االرتفاقات المرتبطة بها .

الطابع الفالحً، أو الغابٌة أو ذات الطابع الغابً،  البناٌات المشٌدة على األراضً الفالحٌة أو ذات-3

 باستثناء تلك التً ٌمكن إدماجها فً المحٌط العمرانً :

منع تحقٌق مطابقة البناٌات المشٌدة فوق األراضً الفالحٌة أو البناٌات المشٌدة بطرٌقة مخالفة تم 

عة لمستثمرة فالحٌة عامة أو لألحكام التشرٌعٌة و التنظٌمٌة السارٌة المفعول على قطعة أرض تاب

خاصة
(1)

و ٌهدؾ هذا المنع للمحافظة على هذا النوع من األراضً نتٌجة للوظٌفة االجتماعٌة و  ،

االقتصادٌة المنوطة بالعقار الفالحً
(2)

، فالقانون هو الذي ٌرخص بتحوٌل أي أرض فالحٌة خصبة  

كانت أو خصبة جدا إلى صنؾ األراضً القابلة للتعمٌر
(3 )

كما ٌحدد القٌود التقنٌة و المالٌة التً ٌمكن ، 

أن ترافق إنجاز عملٌة التحوٌل ، وعدم استؽاللها ٌشكل تعسفا فً استعمال الحق سواء كانت ملكٌة و 

وطنٌة خاصة أو ملكٌة تابعة لألفراد ، و بدوره منع مجلس الدولة  تحوٌل األراضً عن وجهتها 

ون التهٌبة و التعمٌرالفالحٌة خارج الحاالت التً نظمها قان
(4)

. و رؼم صدور التعلٌمة الرباسٌة رقم 

التً دعت جمٌع األطراؾ المعنٌة إلى التطبٌق الصارم للقوانٌن و  1995-03-14المإرخة فً  05

التنظٌمات المسٌرة لألراضً الفالحٌة ، إال أننا نالحظ خالل السنوات األخٌرة استفحال ظاهرة تحوٌل 

ء من طرؾ األفراد أو من طرؾ اإلدارة فً حد ذاتها ، حٌث قامت المجموعات األراضً الفالحٌة سوا

المحلٌة عبر كافة أنحاء الوطن باالستحواذ على مساحات شاسعة من األراضً الفالحٌة التابعة لألمالك 

                                                           

(
1

 . 08/15ِٓ لبْٔٛ  39( أظغ اٌفمغح األٌٚٝ ِٓ  اٌّبصح 

(
2

اٌّؤعر  12-84ٟ ٠شىً صغٚح ٚؽ١ٕخ ٚ جؼء ال ٠زجؼأ ِٓ الزظبص اٌضٌٚخ ألغ اٌمبْٔٛ علُ ثبٌٕـجخ ٌألعاػٟ اٌغبث١خ ، ثّب أْ اٌزغاس اٌغبث( 

إجغاءاد  1991-12-20اٌّؤعر فٟ  20-91اٌّزؼّٓ إٌظبَ اٌؼبَ ٌٍغبثبد اٌّؼضي ٚ اٌّزُّ ثّٛجت اٌمبْٔٛ علُ  1984-06-23فٟ 

 طبعِخ ٌذّب٠خ ٘ظٖ اٌضغٚح .

 (
3

 اٌّزؼٍك ثبٌزٛج١ٗ اٌؼمبعٞ . 25-90ُ ِٓ اٌمبْٔٛ عل  48ٚ  36(أظغ، اٌّبصح 

 . 116إ113ٌٝ، ص ِٓ 2004( دّضٞ ثبشب )ػّغ( : "دّب٠خ اٌٍّى١خ اٌؼمبع٠خ اٌشبطخ " ، صاع ِ٘ٛٗ ، اٌجؼائغ ،ؿٕخ 3)
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الوطنٌة و تجزبتها ثم بٌعها للخواص للبناء علٌها خارج أدوات التعمٌر بدون أن تنقل لها الملكٌة 

رات من السلطة اإلدارٌة المعنٌة ، زٌادة على ذلك فإن البلدٌة لٌس لها حق التدخل فً األراضً بقرا

الفالحٌة ألنها ال تدخل فً ملكٌتها و ال ٌحق لها التصرؾ فٌها ، و تعد هذه التصرفات فً نظر 

االجتهاد القضابً بمثابة تصرؾ فً ملك الؽٌر ، كون أن األراضً الفالحٌة هً ملك 

للدولة
(1)

،فالمحافظة على األراضً الفالحٌة هً مسإولٌة جماعٌة تتقاسمها كل من المصالح الفالحٌة 

التابعة لوزارة الفالحة و كذا إدارة أمالك الدولة و الشإون العقارٌة و الوالة بصفتهم الهٌبات الرسمٌة 

المخولة قانونا للمحافظة على هذه األراضً 
(2)

. 

 اعد األمن أو التً تشوه بشكل خطٌر البٌبة و المنظر العام للموقع .البناٌات المشٌدة خرقا لقو -4

البناٌات التً تكون عائقا لتشٌٌد بناٌات ذات منفعة عامة أ مضرة بها و التً ٌستحٌل نقلها -5

البناٌات المشٌدة على هذا النوع من األراضً التً تتدخل أدوات التعمٌر فً تحدٌدها و تحدٌد المنشؤة :

تخضع لتحقٌق المطابقة، إال فً حالة إمكانٌة نقل البناٌة أو التجهٌز العمومً  الواجبة ال
(3)

، و فً هذا 

الصدد ، نتعجب من منطق المشرع فً تصور التسوٌة على هذا النوع من األراضً و منح سندات 

ون الملكٌة و فً ذات الوقت ٌرتب تحدٌد أدوات التعمٌر لمناطق إقامة التجهٌزات العمومٌة ، و ٌك

التدخل بؤسلوب نزع الملكٌة للمنفعة العمومٌة لتجسٌدها
(4)

. 

 

 

 

                                                           

(
1

اٌّزُّ ، اٌّؼضي 52ٚاٌّزؼٍك ثبألِالن اٌٛؽ١ٕخ ، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ ، اٌؼضص  01/12/1990اٌّؤعر فٟ  30-90لبْٔٛ  18( أظغ ، اٌّبصح 

 .44، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ، اٌؼضص 20/07/2008اٌّؤعر فٟ  14-08ثّٛجت اٌمبْٔٛ 

(
2

 .106، ص  ٔفؾ اٌّغجغ( دّضٞ ثبشب )ػّغ( ،

(
64

 1985-08-٠13شجٗ ٘ظا اٌشغؽ ٚ االؿزضٕبء إٌّظٛص ػ١ٍٗ ثبٌّبصح اٌـبثمخ ِب ٘ٛ ِٕظٛص ػ١ٍٗ ثبٌزؼ١ٍّخ اٌٛػاع٠خ اٌّؤعسخ فٟ( 

 اٌّشغٚع.اٌّزؼٍمخ ثبٌجٕبء غ١غ 

(
4

 ( أظغ ، ثٓ صٚدٗ )ػ١ـٝ(، ِغجغ ؿبثك .
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 مجال تطبٌق عملٌة تحقٌق المطابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقٌق المطابقة

 

 

 

 بناٌات غٌر متممة

 

 

 

 

 بناٌات متممة

 

 

 

 بناٌات غٌر متممة

 

 

 

غٌر  بناٌات متممة

 مطابقة

 

 

 

بدون رخصة بناءبناٌات   

 

 

 

برخصة بناءبناٌات   
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 : إجراءات تحقٌق مطابقة البناٌات و إتمام إنجازها . الثانًالمطلب 

ذا كانت متممة أو ؼٌر متممة ، عملٌة تحقٌق المطابقة بهدؾ التسوٌة تختلؾ حسب حالة كل بناٌة فٌما إ 

 منجزة برخصة بناء أو بدونها .

 الفرع األول :تقدٌم التصرٌح .

من أجل تحقٌق مطابقة البناٌات المتممة أو التً هً فً طور اإلنجاز ، ٌلزم مالكو و أصحاب  

ل المشارٌع أو كل متدخل مإهل بتقدٌم طلب فً هذا الشؤن إلى السلطات المعنٌة ، و ذلك من خال

تصرٌح ٌقدم إلى ربٌس المجلس الشعبً البلدي مكان وجود البناٌة ، وٌتم إعداده فً خمس نسخ طبقا 

لالستمارة  
(1 )

. 

ٌجب أن توفر االستمارات الخاصة بالتصرٌح بمطابقة البناٌات على مستوى مقرات المجالس الشعبٌة  

ومٌة و دواوٌن الترقٌة و التسٌٌر و مدٌرٌات البناء و التعمٌر و مدٌرٌات السكن و التجهٌزات العم

العقاري و المصالح ؼٌر الممركزة .
(2) 

 أوال : محتوى التصرٌح .

ٌجب أن ٌحتوي  التصرٌح على مجموعة من المعلومات  15-08من قانون    25حسب المادة     

 التً تخص صاحب التصرٌح و البناٌة و الوعاء العقاري الذي ٌحتوٌها و تتمثل فً  : 

 : تخص هوٌة المصرح معلومات -1

اسم و لقب المالك أو القابم أو اسم الشركة التً تقوم بإنجاز المشروع فً حالة ما إذا كان المالك شخص 

 معنوي.

 :معلومات تخص البناٌة و الوعاء العقاري  -2 

 عنوان البناٌة و حالة تقدم األشؽال بها . -      

                                                           

(
1

اٌّذضص  2009-05-02اٌّؤعر فٟ  154-09ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ   3ٚ 2ٚ اٌّٛاص   15-08ِٓ لبْٔٛ  24ٚ 23( أظغ ، اٌّٛاص 

 . 27إلجغاءاد رٕف١ظ اٌزظغ٠خ ثّطبثمخ اٌجٕب٠بد ، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ اٌؼضص 

(
2

 . ػٓ ٚػ٠غ اٌـىٓ ٚ اٌؼّغاْ  2009-09-10اٌظبصعح ثزبع٠ز  1000اع٠خ علُ ( أظغ ، اٌزؼ١ٍّخ اٌٛػ
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 الطبٌعة القانونٌة لألرضٌة . -      

راجع رخصة البناء المتمثلة فً رقم القرار و الجهة المصدرة لها، تارٌخ التسلٌم و تارٌخ انتهاء م-     

 األجل الممنوح.

طبٌعة األشؽال فٌما إدا كانت مطابقة أو ؼٌر مطابقة لرخصة البناء من خالل حالة تقدم األشؽال  -      

ابقة سواء مساحة األرض المبنٌة أو بالهٌاكل و الطوابق و الواجهات ، ومساحة األجزاء ؼٌر المط

 الهٌاكل و عدد الطوابق و الواجهات الربٌسٌة و الجانبٌة .

 معلومات حول طبٌعة العقد المطلوب : - 3

 ٌحدد المصرح نوعٌة الشهادة التً ٌرٌد الحصول علٌها و التً قد تكون إما:

 لرخصة البناء المسلمة و  : بالنسبة للبناٌات المطابقة أو ؼٌر المطابقةرخصة إتمام اإلنجاز

 ؼٌر المتممة فً اآلجال المحددة .

 بالنسبة للبناٌات المتممة لكنها ؼٌر مطابقة لرخصة البناء المسلمة. شهادة المطابقة : 

 بالنسبة للبناٌات  المتممة لكنها ؼٌر حابزة على رخصة  رخصة بناء على سبٌل التسوٌة :

 بناء.

  نسبة للبناٌات ؼٌر المتممة و ؼٌر الحابزة على : بالرخصة إتمام على سبٌل التسوٌة

 رخصة بناء.

الوثابق المكتوبة و   ٌتضمنباإلضافة للمعلومات المذكورة فً التصرٌح ، ٌجب أن ٌرفق التصرٌح بملف

البٌانٌة الخاصة بالبناٌة ، و ٌختلؾ محتواه حسب حالة كل بناٌة 
(1)

 و ٌشمل هذا الملؾ على  : 

 رخصة إتمام عندما ٌتعلق األمر بطلب : 

 فٌما ٌخص البناٌة ؼٌر المتممة و المطابقة لرخصة البناء المسلمة . -أ

 الوثابق البٌانٌة التً رافقت رخصة البناء المسلمة . -             

                                                           

(
1

 . 154-09ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  4( أظغ، اٌّبصح 
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 بٌان وصفً لألشؽال المزمع إنجازها ٌعده مهندس معماري معتمد. -    

 حات الخارجٌة للبناٌة.مناظر فوتوؼرافٌة للواجهات و المسا -            

من القانون رقم  29أجل إتمام البناٌة ٌقٌمه المهندس المعماري معتمد طبقا ألحكام المادة  -            

08-15 . 

 فٌما ٌخص البناٌة ؼٌر المتممة و ؼٌر المطابقة لرخصة البناء المسلمة . -ب   

 مسلمة .الوثابق البٌانٌة التً رافقت رخصة البناء ال -           

 مخططات الهندسة المدنٌة ألشؽال التً تم إنجازها . -           

وثابق مكتوبة و بٌانٌة ٌعدها المهندس المعماري و مهندس مدنً معتمدان فٌما ٌخص  -           

 األجزاء التً أدخلت علٌها تعدٌالت .

 مناظر فوتوؼرافٌة لواجهات و المساحات الخارجٌة . -          

من القانون رقم  29أجل إتمام البناٌة ٌقٌمه المهندس المعماري معتمد طبقا ألحكام المادة  -          

08-15 . 

 . عندما ٌتعلق األمر بطلب شهادة المطابقة لبناٌة متممة و غٌر مطابقة لرخصة البناء المسلمة 

 الوثابق البٌانٌة  التً رافقت رخصة البناء المسلمة. -      

 . 500/1لة للبناٌة كما اكتملت بسلم مخطط الكت  -

 .50/1المخططات لكل طابق و الواجهات كما اكتملت بسلم  -      

مخططات الهندسة المدنٌة لألشؽال المنجزة مع أخذ الخصوصٌات الفٌزٌابٌة و المٌكانٌكٌة   -      

 لألرض بعٌن االعتبار.

 جٌة .مناظر فوتوؼرافٌة للواجهات و المساحات الخار -       
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عندما ٌتعلق األمر بطلب رخصة بناء على سبٌل التسوٌة لبناٌة متممة غٌر حائزة على رخصة  -

 بناء

وثابق مكتوبة و بٌانٌة و مخططات الهندسة المدنٌة للبناٌة كما اكتملت معدة بالشراكة بٌن  -     

ص تسلٌم رخصة المهندس المعماري و المهندس المدنً المعتمدٌن كما اهو منصوص علٌه فٌما ٌخ

 البناء 

 بٌان وصفً لألشؽال التً تم إنجازها  -      

 مناظر فوتوؼرافٌة للواجهات و المساحات الخارجٌة  -      

عندما ٌتعلق األمر بطلب رخصة إتمام على سبٌل التسوٌة لبناٌة غٌر متممة و غٌر حائزة  -

 .رخصة بناء

سة المدنٌة للبناٌة تبٌن األجزاء الباقً إنجازها معدة الوثابق المكتوبة و البٌانٌة و مخططات للهند -

بالشراكة بٌن المهندس المعماري و المهندس المدنً المعتمدٌن كما هو منصوص علٌه فٌما ٌخص 

 تسلٌم رخصة البناء 

 15-08من القانون رقم  29أجل إتمام البناٌة ٌقٌمه المهندس المعماري معتمد طبقا ألحكام المادة  -  

 . 2008-07-20فً المإرخ 

 مناظر فوتوؼرافٌة للواجهات و المساحات الخارجٌة . - 

و من أجل اإلسراع فً وتٌرة تحقٌق المطابقة ، تم تبسٌط  محتوى الملؾ التقنً المنصوص علٌه 

أعاله
(1)

 وعلٌه ، ٌمكن االستؽناء على دراسات الهندسة المدنٌة المتعلقة بــ: 

 (C . T . Cمراقبة الهٌبة التقنٌة لمراقبة البناٌات )البناٌات الخاضعة بانتظام ل  -  

،  2004أوث  14المإرخ فً  05-04البناٌات الفردٌة المبادرة  بها قبل صدور القانون رقم  -  

 ، باستثناء البناٌات التً تستقبل الجمهور .29-90المعدل والمتمم للقانون رقم 

                                                           

(
1

 .اٌّزؼّٕخ رضاث١غ رجـ١ؾ اإلجغاءاد ٚ اٌٍّفبد اإلصاع٠خ ٌفبئضح  اٌّٛاؽ١ٕٓ  2012-09-12اٌّؤعسخ فٟ  04( أظغ ،اٌزؼ١ٍّخ علُ 
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 ، المبادر بها بعد صدور القانون رقمالبناٌات الفردٌة الحاصلة على رخصة البناء  -  

 . 29-90المعدل والمتمم للقانون رقم  04-05 

 ثانٌا : إٌداع التصرٌح .

ٌودع التصرٌح لدى مصالح التعمٌر للمجلس الشعبً البلدي فً مكان وجود البناٌة مقابل وصل    

اص تسٌره مصالح استالم ٌبٌن فٌه تارٌخ اإلٌداع و هوٌة المصرح ، و ٌدون التصرٌح فً سجل خ

التعمٌر التقنٌة على مستوى البلدٌة ، ٌرقم و ٌإشر علٌه من طرؾ ربٌس المحكمة المختصة إقلٌمٌا 
(1)

  

و إذا كان التصرٌح ٌخص بناٌة ؼٌر متممة، ٌجب أن ٌعلم المصرح ربٌس المجلس الشعبً البلدي  

بوقؾ األشؽال و ٌسلمه هذا األخٌر شهادة توقٌؾ األشؽال .
(2) 

على   1000تنشٌط دراسة الملفات على مستوى البلدٌة ، نصت التعلٌمة الوزارٌة رقم  قصدو 

 مجموعة من اإلجراءات التنظٌمٌة تتمثل فً:

وضع شباك خاص على مستوى المصالح التقنٌة التابعة للبلدٌة، لؽرض استقبالها وتسجٌلها على سجل  -

 ( نسخ .5داعه فً )مخصص لهذا الؽرض ، حٌث ٌتم  قبول كل ملؾ كامل تم إٌ

( ٌوما التً تلً ، 15( نسخ ، مرفقة بمحضر التحقٌق المٌدانً ، فً الخمسة عشر )4ترسل أربعة )

 إلى مصالح التعمٌر التابعة للوالٌة أو للجنة الدابرة، و ٌحتفظ بنسخة على مستوى البلدٌة . 

طبٌعة القانونٌة لقطع األراضً ٌجب أن تشٌر المصالح التقنٌة للبلدٌة ، عند اإلمكان ، فً المحضر لل

 المعنٌة .

ترسل :  البناٌات التً ٌعد تسلٌم رخصة البناء الخاصة بها من إختصاص الوزٌر أو الوالً  –أ       

ملفات البناٌات التً ٌعد تسلٌم رخصة البناء الخاصة بها من اختصاص الوزٌر أو الوالً والمودعة 

 للوالٌة.لبلدٌة، مباشرة للدراسة إلى مدٌرٌة التعمٌر والبناء والمسجلة لدى مصالح التعمٌر التابعة ل

                                                           

(
1

 . 154-09اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ ِٓ    7ٚ اٌّبصح  15-08ِٓ لبْٔٛ  26( أظغ، اٌّبصح 

(
2

 . 154-09ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  6ٚ  5ٚ اٌّٛاص  15-08ِٓ لبْٔٛ  24( أظغ، اٌّبصح 
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البناٌات ذات االستعمال الصناعً أو التجاري وبصفة عامة البناٌات المهمة التً من شؤنها أن تستقبل  -

 الجمهور.

 البناٌات الخاضعة ألحكام تشرٌعٌة وتنظٌمٌة متعلقة بالسٌاحة والتراث الثقافً . -

 ات السكنٌة الفردٌة المنجزة فً إطار التعاونٌات العقارٌة :البناٌ –ب       

من أجل تبسٌط إجراء تحقٌق مطابقة البناٌات السكنٌة الفردٌة المنجزة على وحدة عقارٌة ؼٌر تجزبة 

 فً إطار التعاونٌات العقارٌة الحاصلة على رخصة بناء جماعٌة ، ٌتبع اإلجراء التالً :

 :الولى ا فً المرحلة

 طلب رخصة تجزبة من طرؾ أعضاء التعاونٌة لدى مصالح التعمٌر التابعة للبلدٌة  إٌداع -

زٌارة الموقع من طرؾ أعوان البلدٌة المكلفٌن بالتعمٌر لؽرض تحرٌر محضر ٌظهر مطابقة مساحة  -

 التجزبة وكدا عدد القطع المبنٌة بالنظر للعدد الدي تحمله المخططات .

 لمصالح التعمٌر التابعة للوالٌة .  ترسل نسخة من الملؾ ، لإلعالم

 : ثانٌــــــةالالمرحلــة 

تودع طلبات تحقٌق مطابقة البناٌات بعد تسلٌم رخصة التجزبة على سبٌل التسوٌة من طرؾ مصالح  -

 البلدٌة بصفة فردٌة من طرؾ أعضاء التعاونٌة ألجل دراستها.

ناٌات بكل الوسابل الضرورٌة ، من أجل ٌقوم رإساء المجالس الشعبٌة البلدٌة بتحسٌس أصحاب الب

  :القٌام بإٌداع ملفات طلبات تحقٌق المطابقة / أو إتمام اإلنجاز، لهذا الؽرض ٌجب أنٌسهروا خاصة على

 تسهٌل تكٌٌؾ دفاتر الشروط التجزبات .-

 القٌام بتسلٌم عقود التعمٌر التً هً من اختصاصهم .-

 مدٌرٌة التعمٌر و البناء .إرسال الملفات التً تحمل خصوصٌات إلى -
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إرسال الملفات التً ٌعد تسلٌم العقود الخاصة بها من اختصاص الوالً أو الوزٌر المكلؾ بالتعمٌر  -

 إلى مدٌرٌة التعمٌر و البناء .

 .الفرع الثانً : التحقٌق فً طلب المطابقة

 أربع مستوٌات :تتم دراسة ملفات طلبات تحقٌق مطابقة أو إتمام إنجاز البناٌات على      

 أوال : على مستوى مصالح التعمٌر التابعة للبلدٌة.

بعد إٌداع التصرٌح لدى المجلس الشعبً البلدي ، ٌلزم أعوان البلدٌة المكلفون بالتعمٌر بالتحقٌق فً  

 الطلب و التؤكد من المعلومات المدونة فً التصرٌح من خالل المراقبة المستندٌة و الزٌارات المٌدانٌة .

ٌتم تحضٌر قوابم  فرق ضمان التطبٌق السلٌم لعملٌة المراقبة ، أوكلت هذه المهمة ألعوان مإهلٌن ،ل

هإالء األعوان من طرؾ مدٌر التعمٌر و البناء و ربٌس المجلس الشعبً البلدي من أجل إعداد قرارات 

التعٌٌن ، على التوالً من طرؾ الوزٌر المكلؾ بالبناء و الوالً المختص إقلٌمٌا
(1)

، و ٌمكن تعٌٌن 

األعوان تدرٌجٌا حسب أهمٌة حظٌرة البناٌات الواجب معالجتها  و حسب توظٌؾ المستخدمٌن 

الضرورٌٌن ، ٌمكن أن تتشكل الفرق من ثالثإلى أربع أعوان  حسب شكل إقلٌم كل بلدٌة و حظٌرة 

خرجات المٌدانٌة ، سكنات، و ٌقود كل فرقة ربٌسا تكون لدٌه خبرة سنة على األقل مكلؾ ببرمجة ال

على أن تستفٌد هذه الفرق من تحضٌر أولً على مستوى مدٌرٌة البناء و التعمٌر، ٌمنح هإالء األعوان 

فً إطار تؤدٌة مهامهم تكلٌفا مهنٌا ٌسلمه الوزٌر المكلؾ بالتعمٌر فٌما ٌخص الموظفٌن التابعٌن لمدٌرٌة 

بعٌن لمصالح البلدٌة، و ٌتعٌن علٌهم استظهار التعمٌر و البناء و الوالً فٌما ٌخص الموظفٌن التا

التكلٌؾ المهنً أثناء ممارسة نشاطهم ،على أن ٌسحب هذا التكلٌؾ فً حالة التوقؾ المإقت أو الدابم 

عن الوظٌفة و ٌرد عند استبناؾ الخدمة
(2)

تتمثل المراقبة فً  التحقق من وجود الوثابق القانونٌة   .

لألشؽال التً شرع فٌها أو مطابقة هذه األشؽال مع أحكام الوثابق المسلمة المكتوبة و البٌانٌة المرخصة 

(3 )
. 

                                                           

(
1

 . 06/55ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ   3( أظغ ، اٌّبصح 

(
2

 طبصعح ػٓ ٚػاعح اٌـىٓ ٚ اٌؼّغاْ  15-08خ ثزطج١ك أدىبَ لبْٔٛ اٌّزؼٍم 10/09/2009اٌّؤعسخ فٟ   1000ٌزؼ١ٍّخ اٌٛػاع٠خ علُ ( ا

(
3

 . 55-06ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  4( أظغ، اٌّبصح 
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 دراسة الملفــــات :  - أ

تتم الدراسة و التحقٌق فً ملفات الطلبات المودعة لدى المصالح التقنٌة المكلفة بالتعمٌر التابعة     

ذكورة سابقا  و المتمثلة فً التصرٌح للبلدٌـة كمرحلة أولٌة  بالتؤكد من توفر كل الوثابق المطلوبة و الم

 و الملؾ التقنً .

 الزٌارات المٌدانٌة :  -ب    

ٌجب على األعوان المإهلٌن أن ٌقوموا بزٌارات مٌدانٌة  15-08 من قانون   27تنفٌذا لمحتوى المادة 

مصرح عند خالل ثمانٌة أٌام من تارٌخ إٌداع  التصرٌح على أساس المعلومات و الوثابق التً قدمها ال

عملٌة المراقبة ، تعطى األولوٌة فً ذلك  لمناطق التوسع الحضري و بؤهم التجمعات الحضرٌة حٌث 

 توجد البناٌات التً شٌدت خالل العشرٌتٌن األخٌرتٌن .

ٌجب على هإالء األعوان أن ٌكونوا مرفقٌن  بالتصرٌح كما أعده المصرح ، و بذلك ٌحق لهم    

أو ممثل صاحب المشروع بكل الوثابق التقنٌة و اإلدارٌة الخاصة بالبناٌة و مطالبة المالك أو موكله 

التً تفٌدهم فً عملهم، تتم المراقبة المٌدانٌة نهارا فقط و أثناء أٌام الراحة و أٌام العطل فً إطار 

 التشرٌع و التنظٌم المعمول بهما، و ٌمكن أن ٌعلن عنها أو تكون فجابٌة.

م بها الفرق التابعة للبلدٌة و فق رزنامة زٌارات ٌعدها ربٌس المجلس الشعبً تنفذ المراقبة التً تقو

البلدي و ٌجب أن ترسل نسخة من هذه الرزنامة إلى الوالً و إلى مدٌر التعمٌر و البناء المختص 

 إقلٌمٌا ، و ٌمسك سجالت المتابعة و التحقٌق و المعاٌنة على التوالً ربٌس المجلس الشعبً البلدي .

أن تزود أعوان الفرق فً تؤدٌة مهامهم بوسابل النقل المناسبة و آالت التصوٌر و أدوات القٌاس و  ٌجب

 كل الوسابل األخرى الضرورٌة التً تسمح لهم بالتحري عن البناٌات موضوع تحقٌق المطابقة. 

ة دقٌقة ٌترتب على معاٌنة عدم المطابقة تحرٌر محضر عدم مطابقة البناٌة الذي ٌبٌن فٌه بصف    

حالتها أو مكان تواجدها و األماكن المجاورة لها و كل األوضاع التً تعطً معلومات أكثر عن حالة 

 البناٌة.
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ٌرسل التصرٌح المرفق بالملؾ و الرأي المعلل لمصالح التعمٌر التابعة للبلدٌة خالل الخمسة عشر ٌوما 

 مستوى الوالٌة الموالٌة إلٌداعه إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمٌر على 

 . ثانٌا : على مستوى مدٌرٌة البناء و التعمٌر  بالوالٌة 

بعد استقبال طلبات تحقٌق المطابقة المرسلة من طرؾ مصالح التعمٌر البلدٌة ، تقوم مصالح الدولة 

المكلفة بالتعمٌر على مستوى الوالٌة بدراسة الملفات على ضوء القوانٌن و التنظٌمات الخاصة بتحقٌق 

طابقة ، تتم عملٌة المراقبة  بجمع الموافقات و اآلراء من اإلدارات و المصالح و الهٌبات المإهلة الم

التً تقوم بإبداء رأٌها فً أجل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ إخطارها ،  على هذا األساس تم  تنصٌب 

 لجنة خاصة لدى مدٌرٌة التعمٌر والبناء للوالٌة تكلؾ بدراسة الملفات :

 لها المهام التالٌة :و أسندت 

 إعالم الجمهور حول آلٌة تحقٌق مطابقة البناءات المنجزة أو التً فً طور اإلنجاز. -

 استقبال و تسجٌل الملفات الخاصة بتحقٌق المطابقة المرسلة من البلدٌة. -

 تنظٌم تحضٌر ملفات الطلب و التحقٌقات الخاصة بالتفقد المٌدانً . -

 بات المعنٌة .طلب و جمع آراء المصالح و الهٌ -

 تحرٌر آراء مدٌرٌة التعمٌر و البناء . -

 إرسال الملفات للجان الدوابر. -

 متابعة القرارات المسلمة من طرؾ لجان الدوابر . -

 متابعة  إعداد العقود المتعلقة بموضوع تحقٌق المطابقة . -

 اآلجال. السهر على التنفٌذ المٌدانً للتدابٌر الخاصة بمطابقة و إتمام إنجاز البناٌات فً -

تتم المراقبة التً تقوم بها الفرق وفق رزنامة زٌارات ٌعدها مدٌر التعمٌر و البناء ، ترسل نسخة من 

هذه الرزنامة إلى الوزٌر المكلؾ بالتعمٌر و إلى الوالً المعنً ،  ٌمسك سجالت المتابعة و التحقٌق و 

 المعاٌنة من طرؾ مدٌر التعمٌر و البناء المختص إقلٌمٌا.

 أسلفنا سابقا تقوم مدٌرٌة التعمٌر و البناء باستشارة بعض المصالح و تتمثل فً : كما 
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 الح الفالحة.، مصامصالح اآلثار و المواقع المإهلة و السٌاحٌة  ، مصالح الحماٌة المدنٌة -

ٌة  بعد تحرٌر محضر المعاٌنة الخاص بمدٌرٌة التعمٌر و البناء على أساس المراقبة المستندٌة و المٌدان 

 و اآلراء المستلمة من المصالح األخرى ،تكون هذه األخٌرة ملفا لكل تصرٌح ٌحتوي على :

 التصرٌح كما تقدم به المصرح. -

 الرأي المعلل لمصالح التعمٌر بالبلدٌة . -

 الرأي المعلل للمصالح و اإلدارات و الهٌبات التً تمت استشارتها . -

 رأي مصالح الدولة المكلفة بالتعمٌر. -

 دٌرٌة البناء و التعمٌر بؤداء دورها هذا بالتنسٌق مع بعض الهٌبات المتمثلة فً  :تقوم م

 : الوكاالت العقارٌة التابعة للوالٌة 

ٌمكن أن تكلؾ الوكالة العقارٌة التابعة للوالٌة من طرؾ الوالً  بتحضٌر ملفات طلبات عقود التعمٌر 

الشروط ، و قٌادة أشؽال إتمام إنجاز األجزاء و إعداد مخططات ألجزاء قطع األراضً و تكٌٌؾ دفاتر 

 الخارجٌة للبناٌات .

ٌمكن أن تتشكل فً إطار تنفٌذ العملٌات المجمعة ، فرق من مهندسٌن معمارٌٌن و مهندسٌن مدنٌٌن و 

خبراء عقارٌٌن معتمدٌن من أجل تحضٌر الملفات اإلدارٌة و التقنٌة ، و كذا لضمان متابعة عملٌات 

ة و أشؽال إتمام اإلنجاز، وٌتعلق األمر على وجه الخصوص بمكاتب الدراسات المكلفة تحقٌق المطابق

 بعملٌات التحسٌن الحضري التً ٌجب أن تجند من أجل التكفل بإتمام إنجاز اإلطار المبنً .

 المإسسات و حرفً البناء :- 

م تدخل المإسسات الصؽرى بما أن األمر ٌتعلق أساسا بؤشؽال إتمام انجاز بناٌات فردٌة ، ٌجب أن ٌنظ

 و الحرفٌٌن فً إطار منظومة تشؽٌل الشباب خاصة .

 .ثالثا : على مستوى لجان الدوائر
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ٌجب على لجنة الدابرة التً ٌرأسها حسب الحالة الوالً المنتدب أو ربٌس الدابرة أو ممثلٌهم أن تبث  

ثالثة أشهر بعد استالم الملفات ، أو إتمام اإلنجاز فً أجل شامل قدره  /فً طلبات تحقٌق المطابقة و

فهً تعقد كل ما استلزم األمر من جلسات لدراسة الملفات وإرسال فً اآلجال المحددة للبلدٌة المعنٌة 

 القرارات الخاصة بها مع توضٌح  حسب الحالة : الرأي بالموافقة ، التحفظات أو أسباب الرفض .

األعضاء الحاضرٌن و هذا طبقا ألحكام المرسوم  تحرر مداوالت لجنة الدابرة فً محضر ٌمضٌه كافة

 و ترسل نسخة منه لكافة أعضاء لجنة الدابرة . 2009-05-02المإرخ فً  155-09التنفٌذي رقم 

و إذا كان ملؾ طلب تحقٌق المطابقة أو إتمام االنجاز المعروض على لجنة الدابرة ٌستوجب تسوٌة 

ٌر إلى ذلك فً المحضر ، و فً هذه الحالة ٌجب على مسبقة للعقار ،ٌجب على لجنة الدابرة أن تش

 ربٌس لجنة الدابرة أن ٌطلب من مصالح أمالك الدولة أو الوكالة العقارٌة للوالٌة إعداد عقود الملكٌة .

 النظام القانونً الخاص باللجنة التقنٌة للدائرة . -1 

 :تشكٌلة لجنة الدائرة - أ

الوالً المنتدب عند االقتضاء ربٌسا، ربٌس القسم الفرعً تتشكل لجنة الدابرة من: ربٌس الدابرة أو 

للتعمٌر و البناء ، مفتش األمالك الوطنٌة ، المحافظ العقاري المختص إقلٌمٌا ، ربٌس القسم الفرعً 

للفالحة ، ربٌس القسم الفرعً لألشؽال العمومٌة ، ربٌس القسم الفرعً للري ممثال لمدٌرٌة البٌبة 

ٌة السٌاحة للوالٌة ، ممثل مدٌرٌة الثقافة للوالٌة ، ممثل الحماٌة المدنٌة،  ربٌس للوالٌة ، ممثل مدٌر

 مصلحة التعمٌر للبلدٌة المعنٌة ، ممثل مإسسة سونلؽاز.

باإلضافة لكل هإالء األعضاء ٌمكن للجنة الدابرة أن تستعٌن بؤي شخص أو سلطة أو هٌبة ٌمكنها أن  

تساعدها فً أشؽالها
(1)

ة االسمٌة للجنة الدابرة بقرار من الوالً  ، و فً حالة انقطاع عهدة ، تحدد القابم

 أحد األعضاء ٌتم استبداله حسب األشكال نفسها. 

للجنة أمانة تقنٌة تكلؾ  بما ٌلً 
(2)

 : 

                                                           

(
1

 .155-09ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ  2( أظغ، اٌّبصح 

(
2

 .155-09ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ  4( أظغ،  اٌّبصح 
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 استالم إٌداع ملفات طلب تحقٌق مطابقة البناٌات . -

 تسجٌل طلبات تحقٌق مطابقة البناٌات. -

 الدابرة .تحضٌر اجتماعات لجنة  -

 إرسال االستدعاءات إلى أعضاء لجنة الدابرة مرفقة بجدول األعمال . -

 تحرٌر محاضر االجتماعات و مدونات أخرى . -

تبلٌػ القرارات و التحفظات الواجب رفعها عند االقتضاء إلى ربٌس المجلس الشعبً البلدي المختص  -

 إقلٌمٌا .

 إعداد التقارٌر الفصلٌة عن النشاط .  -

 : نظام سٌر اللجنة -ب

تجتمع لجنة الدابرة فً مقر الدابرة مرة فً الشهر فً دورة عادٌة، و فً كل مرة كلما دعت الحاجة     

إلى ذلك فً دورات ؼٌر عادٌة ،  ٌبلػ ربٌس لجنة الدابرة االستدعاءات مرفقة بجدول األعمال و بكل 

ن تارٌخ انعقاد االجتماع ، و ٌمكن للجنة أن تطلب وثٌقة مفٌدة إلى األعضاء قبل ثمانٌة أٌام على األقل م

أي خبرة تراها ضرورٌة فً هذا المجال فً إطار دراسة  ملفات تحقٌق المطابقة، لهدا الؽرض تلتزم 

مصالح الدولة أو البلدٌة المكلفة بالتعمٌر بتقدٌم الخبرات المطلوبة من اللجنة فً اآلجال المحددة ،ال 

ثلثً أعضابها على األقل ، إذا لم ٌكتمل النصاب ،ٌحدد اجتماع جدٌد فً  تصح مداوالتها إال بحضور

أٌام الموالٌة 8أجل ال ٌتجاوز الثمانٌة 
(1)

 . 

عند قبول الملؾ من طرؾ اللجنة وفً حالة عدم وجود تحفظات ، تتم الموافقة على تحقٌق مطابقة 

 البناٌة موضوع الطلب .

 تشارتها ، على لجنة الدابرة حسب الحالة أن تقوم بما ٌؤتً :فً حالة تحفظ إحدى المصالح التً تمت اس

 . تطلب ملفا إضافٌا من المصرح 

                                                           

(
1

 . 155-09ُ  ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ عل 8إٌٝ  5( أظغ ، اٌّٛاص ِٓ 



 الفصل األول : اإلطار القانونً لشهادة مطابقة البناٌات كآلٌة للرقابة البعدٌة 

53 
 

 . تقدم موافقة مبدبٌة بشروط 

 .ترفض الطلب لسبب معٌن 

تسٌر اجتماعات لجنة الدابرة بنظام داخلً ٌحدد بقرار من الوزٌر المكلؾ بالتعمٌر ، و تدون مداوالتها 

الحاضرٌن فً محضر ٌوقعه جمٌع أعضابها
(1)

. 

 قرارات لجنة الدائرة :-2

تفصل لجنة الدابرة عند نهاٌة مهمة التحقٌق و الدراسة فً طلبات تحقٌق المطابقة بإصدار قرارات تتخذ 

بؤؼلبٌة أصوات أعضابها ، على أساس اآلراء المعللة المرفقة  بالملؾ المقدم من مصالح الدولة المكلفة 

إما الموافقة المطلقة أو الموافقة بتحفظ أو الرفض بالتعمٌر، و ٌكون مضمون القرار
(2)

. 

فً حالة استفاء الطلب الشروط المنصوص علٌها ، تصدر لجنة الدابرة قراراها قرار الموافقة :  -أ

بالموافقة على طلب تحقٌق المطابقة للبناٌة ؼٌر الشرعٌة و ترسله إلى المجلس الشعبً البلدي المختص 

خٌر بتسلٌم عقد التعمٌر المناسب لصاحب الطلب  حسب الحالة إما رخصة البناء إقلٌمٌا،  ٌقوم هذا األ

على سبٌل التسوٌة أو شهادة المطابقة أو رخصة إتمام اإلنجاز
(3)

، و ٌتم تسلٌم سندات تحقٌق المطابقة  

 حسب حالة البناٌة كما ٌلً :

 ت تسوٌة الوضعٌة العمرانٌة تستفٌد هذه البناٌات المتممة من سندا : بالنسبة للبناٌات المتممة

التً ٌسلمها ربٌس المجلس الشعبً البلدي
(4)

من القانون  21و  20طبقا للحالة المحددة بالمواد  

  :و هً 08-15

ٌمكن أن ٌستفٌد صاحب البناٌة المتممة و المتحصل على رخصة البناء و لكنها  شهادة المطابقة : -  

المطابقة ،حٌث أن كل شخص قام سابقا بؤعمال البناء بشكل  ؼٌر مطابقة ألحكام هذه األخٌرة من شهادة

مرخص دون احترام المقاٌٌس  و التصامٌم المصادق علٌها ، مما تعذر على الجهات المختصة منحه 
                                                           

(
1

 15-08ِٓ لبْٔٛ  65( أظغ، اٌّبصح 

(
2

 .15-08ِٓ لبْٔٛ  41ٚ اٌّبصح  8( أظغ ، اٌّبصح 

(
3

 .08/15ِٓ لبْٔٛ  43ٚ  42(أظغ، اٌّٛاص 

(
4

 .  15-08ِٓ لبْٔٛ  2اٌّبصح (أظغ ، اٌفمغح اٌغاثؼخ ِٓ 
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هذه الشهادة فً ذلك الوقت
(1 )

، فإنه ٌمكنه الحصول على  شهادة المطابقة ، فضال عن تسوٌة وضعة 

تب بعد تسلٌمها نفس آثار تسلٌم شهادة المطابقة فً الحالة العادٌة فهً البناٌة ؼٌر الشرعٌة ، و تتر

رخصة للسكن و استؽالل البناٌة
(2.)

 

ٌمكن أن ٌستفٌد من رخصة البناء على سبٌل التسوٌة صاحب  رخصة البناء على سبٌل التسوٌة : -  

البناٌة الذي لم ٌتحصل من قبل على رخصة البناء
(3)

به  فضال عن تسوٌة ،  ٌسمح هذا السند لصاح

الوضعٌة العمرانٌة  بالربط المإقت بشبكات االنتفاع خالل المدة المبٌنة فً وثٌقة التسوٌة التً ٌلزم 

خاللها بالتقدم بطلب شهادة المطابقة وفقا لإلجراءات العادٌة تحت طابلة سحب السند ، و ال ٌمكنه أن 

شعبً البلدي أو مدٌرٌة التعمٌر و البناء إلجرابها ٌتحلل من هذا االلتزام باإلتكال على ربٌس المجلس ال

تلقابٌا
(4)

 بهذا الواجب. 15-08، إذ لم ٌلزمهما القانون  

 : بالنسبة للبناٌات غٌر المتممة 

تستفٌد أٌضا البناٌات ؼٌر المتممة من سندات التسوٌة    
(5)

 : و هً 

ة ؼٌر المتممة مع الترخٌص سند إداري ٌتضمن تسوٌة وضعٌة البناٌوهً  رخصة إتمام اإلنجاز:-

من القانون  19بؤعمال بالبناء من أجل إتمام إنجاز البناٌة التً انقضت آجال رخصتها، طبقا للمادة 

عند انتهاء األجل الممنوح، ٌمكن لصاحب البناٌة ؼٌر المتممة و المتحصل » التً تنص على: 08-15

 ا للكٌفٌات المنصوص علٌها فً هذا القانون"على رخصة البناء أن ٌستفٌد من رخصة إتمام اإلنجاز وفق

فهً قرار إداري ٌرخص بالبناء ، ٌصدر وفقا لنفس التحقٌق الذي ٌخضع له طلب رخصة البناء  و 

تحمل نفس مواصفتها و االلتزامات المترتبة علٌها بالخصوص االلتزام بمدة و مضمون أعمال البناء، 

                                                           

(
1

 .  176-91ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ  59ٌّبصح (أظغ، ا

(
2

 .15-08ِٓ لبْٔٛ  20ٌّبصح (أظغ، ا

(
3

 .15-08ِٓ لبْٔٛ  21اٌّبصح ( أظغ، 

(
4

 . 176-91ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ  57اٌّبصح  (أظغ،

(
5

 . 15-08ِٓ لبْٔٛ  22ٚ  19ّٛاص ( أظغ، اٌ



 الفصل األول : اإلطار القانونً لشهادة مطابقة البناٌات كآلٌة للرقابة البعدٌة 

55 
 

ٌة رخصة إتمام اإلنجاز و هً تسمٌة مبتكرة  ال لكن رؼم ذلك قرر المشرع أن ٌطلق علٌها تسم

تتماشى مع تسمٌة الرخص التً ٌعترؾ بها قانون التهٌبة و التعمٌر
(1)

. 

:  تحمل هذه الرخصة نفس مفهوم رخصة إتمام اإلنجاز و رخصة إتمام اإلنجاز على سبٌل التسوٌة-

التً لم تحز مطلقا على رخصة  تختلؾ عنها فقط فً أنها تسلم للبناٌة ؼٌر الشرعٌة ؼٌر المتممة ،

بناء، فقد قرر المشرع إمكانٌة استفادتها من أحكام تسوٌة وضعٌة الوعاء العقاري وفقا لما سبق
(2)

. 

و ٌترتب على منح هذٌن السندٌن إلزام المستفٌد من التسوٌة بالشروع فً أشؽال البناء و إتمامها فً  

تقدم بطلب فتح الورشة أمام ربٌس المجلس الشعبً حدود اآلجال المقررة بالترخٌص المسلم، بعد ال

البلدي ، لٌسلم له هذا األخٌر رخصة فتح الورشة فً مدة ثمانٌة أٌام و ٌجب على المستفٌد أن ٌبدأ فً  

أشؽال اإلنجاز فً ؼضون ثالثة أشهر من تسلم الرخصة  ، و ال ٌبرأ المستفٌد فً هذه الحالة من 

ند إال عند طلب شهادة المطابقة وفقا لإلجراءات العادٌة خالل ثالثة أشهر التزاماته المترتبة عن منح الس

من إتمام اإلنجاز، و أما عن المدة الممنوحة فً رخصة إتمام اإلنجاز،فالقانون خول المشرع للمهندس 

المعماري المعتمد بالنسبة للبناٌات ؼٌر المتممة صالحٌة تحدٌد هذه المدة حسب حجم األشؽال الباقً 

ازها ، على أن ال ٌتجاوز هذا األجل أربعة و عشرون شهرا بالنسبة للبناٌات ذات االستعمال السكنً إنج

و البناٌات ذات االستعمال المزدوج السكنً و التجاري أو الخدماتً و البناٌات الخاصة بتجهٌز عمومً 

 أو الحرفً .و مدة اثنتً عشر شهرا بالنسبة للبناٌات ذات االستعمال التجاري أو الخدماتً 

كما ٌترتب على هذه التسوٌة إمكانٌة االستفادة من إعانة ترمٌم أو توسٌع المسكن أو قرض لذلك إذا ما 

  : استوفً بحسب الحالة

  شروط التقدم بها أمام الصندوق الوطنً للسكن 01الحالة :
3

ٌمكن منح اإلعانة » التً تنص على 

ه على شكل ... إعانة ترمٌم و/أو توسٌع مسكن ممتلك المذكورة أعال 02المالٌة المذكورة فً المادة 

                                                           

(
1

 أظغ، ثٓ صٚدخ ) ػ١ـٝ( ، ِغجغ ؿبثك . (

(
2

 .15-08ِٓ لبْٔٛ   22( أظغ، اٌّبصح 

(
3

 .  2008-09-13عٞ اٌّشزغن اٌّؤعر فٟ ِٓ اٌمغاع اٌٛػا 03( أظغ، اٌّبصح 
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ملكٌة تامة فً الوسط الحضري و الرٌفً ، و ٌدخل فً إطار عملٌة التعمٌر الهادفة لمعالجة اإلطار 

 المبنً طبقا للشروط و الكٌفٌات المحددة بموجب قرار من الوزٌر المكلؾ بالسكن".

  شروط التقدم بها أمام الخزٌنة 02الحالة :
(1)

 

و من أجل تبسٌط إجراءات تحقٌق المطابقة و تسهٌل عملٌة إتمام اإلنجاز ، نصت التعلٌمة الوزارٌة رقم 

 على طرق تموٌل أشؽال إتمام إنجاز البناٌات كما ٌلً :

 القرض المخفض الفائدة للتوسعة لغرض إتمام إنجاز المسكن :-

فض الفابدة من طرؾ الخزٌنة من أجل ٌمكن للموظفٌن الذٌن ٌهمهم األمر، االستفادة من قرض مخ 

 توسعة بناٌتهم لؽرض إتمام اإلنجاز.

 :الضرٌبة على السكن لفائدة أشغال تبلٌط الواجهات -

ٌمكن أن تساهم الضرٌبة على السكن فً أشؽال تؽطٌة واجهات )التلبٌس و الدهن(البناٌات التً تملكها 
أصناؾ األسر ذات الدخل المحدود 

(2)
. 

لتعمٌر السابقة الذكر ٌكون مقابل رسم تحدد قٌمته على أساس قٌمة البناٌة و نوعٌة الوجهة تسلٌم عقود ا 

المخصصة إلٌها
(3)

. 

 

 

 

                                                           

(
1

اٌّذضص ٌى١ف١بد ٚ شغٚؽ ِٕخ لغٚع ِٓ ؽغف اٌشؼ٠ٕخ   30/06/2010اٌّؤعر فٟ  166-10ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ  7أظغ، اٌّبصح (

خ لغٚع اٌّذضص ٌى١ف١بد ٚ شغٚؽ ِٕ 2011-03-31اٌّؤعر فٟ  27ٌٍّٛظف١ٓ ٌٍذظٛي ػٍٝ ؿىٓ أٚ ثٕبء أٚ رٛؿؼخ ِـىٓ  ٚ اٌمغاع علُ 

 .9، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ ، اٌؼضص ػٍٝ ؿىٓ أٚ ثٕبء أٚ رٛؿؼخ ِـىٓ  ٌٍّٛظف١ٓ ٌٍذظٛي

(
2

-114اٌّذضص ٌى١ف١بد رـ١١غ دـبة اٌزشظ١ض اٌشبص علُ  20/08/2005اٌّؤعر فٟ  305-05(ؽجمب ألدىبَ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ  علُ 

 . ٌزبثؼخ ٌٍٛال٠خ "ع٠خ ٌٍجٍض٠بد ااٌظٞ ٠ضػٝ " طٕضٚق إػبصح رأ١ً٘ اٌذظ١غح اٌؼمب 302

(
3

 36ثبٌغؿُ ػٍٝ عسض اٌجٕبء ٚ اٌجٕب٠بد طاد االؿزؼّبي اٌـىٕٟ ٚ اٌّزؼٍمخ ثزطج١ك اٌّبصح  اٌّزؼٍك 777علُ  اٌٛػاعٞ  (أظغ ، اٌّمغع

١خ ثزبع٠ز ػٓ ٚػاعح اٌّبٌ اٌظبصع  2008ب١ٌخ اٌزى١ٍّٟ ٌـٕخ ِٓ لبْٔٛ اٌّ 25اٌّؼضٌخ ٚ اٌّزّّخ ٌٍّبصح  2010ِٓ لبْٔٛ اٌّب١ٌخ ٌـٕخ 

 .9، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ ، اٌؼضص24/02/2010
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 بناٌات ذات استعمال سكنً حرفً و فالحً : -

 قٌمة الرسم قٌمة البناٌة

 دج 1.875 دج750.000إلى  

 دج 3.125 دج 1.000.000000إلى  

 دج  5000 دج 1.500.000000إلى  

 دج 15.000 دج 2.000.000000إلى  

 دج 17.000 دج 3.000.000000إلى  

 دج25.000 دج 5.000.000000إلى  

 دج  30.000 دج 7.000.000000إلى  

 دج  36.000 دج 10.000.000000إلى  

 دج  40.000 دج 15.000.000000إلى  

 دج  45.000 دج 20.000.000000إلى  

 دج  50.000 دج 20.000.000000أكبر من 

 

 بناٌات ذات استعمال مزدوج سكنً تجاري و خدماتً : -

 قٌمة الرسم قٌمة البناٌة

 دج  2.000 دج750.000إلى  

 دج  3.400 دج 1.000.000000إلى  

 دج  5.500 دج 1.500.000000إلى  

 دج  16.000 دج 2.000.000000إلى  

 دج  19.000 دج 3.000.000000إلى  

 دج 28.000 دج 5.000.000000إلى  

 دج 34.0000 دج 7.000.000000إلى  

 دج  40.000 دج 10.000.000000إلى  

 دج  45.000 دج 15.000.000000إلى  

 دج  51.000 دج 20.000.000000إلى  
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 دج 60.000 دج 20.000.000000أكبر من 

 :بناٌات ذات استعمال حرفً و فالحً -

 قٌمة الرسم قٌمة البناٌة

 دج 1.000000 دج750.000إلى  

 دج 1.500000 دج 1.000.000000إلى  

 دج 1.750000 دج 1.500.000000إلى  

 دج 2.200000 دج 2.000.000000إلى  

 دج 3.000000 دج 3.000.000000إلى  

 دج 3.500000 دج 5.000.000000إلى  

 دج 4.000000 دج 7.000.000000إلى  

 دج 6.000000 دج 10.000.000000إلى  

 دج 8.000000 دج 15.000.000000إلى  

 دج 9.000000 دج 20.000.000000إلى  

 دج 12.000000 دج 20.000.000000أكبر من 

 

 :بناٌات ذات استعمال صناعً -

 قٌمة الرسم قٌمة البناٌة

 دج  50.000 دج 7.000.000000إلى  

 دج  60.000 دج 10.000.000000إلى  

 دج  70.000 دج 15.000.000000إلى  

 دج  80.000 دج 20.000.000000إلى  

 دج  90.000 دج 25.000.000000إلى  

 دج  100.000 دج 30.000.000000إلى  

 دج  110.000 دج 50.000.000000إلى  

 دج  120.000 دج 70.000.000000إلى  

 دج  130.000 دج 100.000.000000إلى  
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 دج  150.0000 دج 100.000.000000إلى 

 

: قد تصدر لجنة الدابرة قرارها بالموافقة المبدبٌة المقٌدة بشروط   فً حالة  رار الموافقة بتحفظق -ب

تحفظ إحدى المصالح التً تمت استشارتها 
(1)

، و على إثر ذلك تقوم لجنة الدابرة  بطلب ملؾ إضافً  

ه بتبلٌػ المصرح من المصرح  ، و ٌقوم ربٌس المجلس الشعبً البلدي فً األسبوع الموالً من إخطار

بالشروط التً وضعتها لجنة الدابرة من أجل الموافقة على تحقٌق المطابقة ، و ٌطلب منه رفع 

التحفظات الصادرة فً اجل ٌحدده له ، و قد أعطى المشرع السلطة التقدٌرٌة لربٌس المجلس الشعبً 

فٌذها تسلم له السلطة المعنٌة البلدي لتحدٌد هذه المدة ، و فً حالة امتثال المصرح للشروط و قام بتن

شهادة تحقٌق المطابقة و تعلم لجنة الدابرة بذلك
(2)

 . 

فً حالة عدم توفر شروط تحقٌق المطابقة فً الملؾ أو فً حالة تحفظ إحدى قرار الرفض :  -ج

المصالح المستشارة ،  ترفض لجنة الدابرة طلب تحقٌق المطابقة ، وتقوم بإصدار قرارها بالرفض على 

ٌكون معلال ، و تقوم بإرسال قرارها مع النتابج المتوصل إلٌها بعد التحقٌق إلى ربٌس المجلس  أن

الشعبً البلدي فً ؼضون شهر ، و بدوره ٌقوم بإبالغ المعنً بقرار الرفض ، و ٌمكن للمصرح فً 

هذه الحالة أن ٌطعن فً قرار الرفض
(3)

  . 

 . د االقتضاء(رابعا : على مستوى  لجان الطعون الوالئٌة )عن

أن ٌودع طعنا لدى لجنة الطعن فً أجل ثالثٌن فً حالة عدم اقتناع المصرح بقرار الرفض ، ٌمكنه 

ٌوما ابتداء من تارٌخ تبلٌؽه قرار الرفض
(4)

 . 

على : " تنشؤ لجنة للطعن  47، حٌث تنص المادة   15-08و قد تم إنشاء هذه اللجنة بموجب قانون 

طعون ، و ٌرأسها الوالً المختص إقلٌمٌا  ، تحدد تشكٌلة لحنة الطعن و تكلؾ بالبث فً طلبات ال

                                                           

(
1

 . 09-155ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ. 9(أظغ ، اٌّبصح 

(
2

 .15-08ِٓ لبْٔٛ  44( أظغ، اٌّبصح 

(
3

 .15-08ِٓ لبْٔٛ  46 45( أظغ، اٌّٛاص 

(
4

 .15-08ِٓ لبْٔٛ  46اٌّبصح ( أظغ، 
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المإرخ فً  155-09سٌرها عن طرٌق التنظٌم " ،  وبناءا على ذلك ، صدر المرسوم التنفٌذي رقم 

 المحددلتشكٌلتها و كٌفٌات سٌرها.02-05-2009

 : النظام القانونً للجنة الطعن  -1

 : تشكٌلة لجنة الطعن-أ  

شكل لجنة الطعن من : الوالً ربٌسا ، ربٌس المجلس الشعبً الوالبً، عضوٌن من المجلس تت  

الشعبً الوالبً منتخبٌن من طرؾ زمالبهما ، مدٌر التعمٌر و البناء ،مدٌر األمالك الوطنٌة، مدٌر 

ة ،مدٌر المحافظة العقارٌة ،مدٌر المصالح الفالحٌة ، مدٌر األشؽال العمومٌة ، مدٌر الموارد المابٌ

الطاقة و المناجم مدٌر البٌبة ،مدٌر السٌاحة، مدٌر الثقافة ،ربٌس المجلس الشعبً البلدي المعنً
(1)

. 

 ٌمكن للجنة الطعن أن تستعٌن بؤي شخص أو سلطة أو هٌبة تساعدها فً أشؽالها .

 : سٌر لجنة الطعن-ب

لما دعت الحاجة إلى دلك ، ال تجتمع لجنة الطعن فً مقر الوالٌة بناءا على استدعاء من ربٌسها ك 

تصح مداوالتها إال بحضور ثلثً األعضاء و تتخذ قراراتها باألؼلبٌة
(2)

. 

و للجنة أمانة تقنٌة ، تكلؾ بـاستالم ملفات الطعون ، تسجٌل الطلبات ، تحضٌر االجتماعات ،إرسال    

صحاب الطعون و إعداد االستدعاءات لألعضاء ، تحرٌر محاضر االجتماعات ، تبلٌػ القرارات إلى أ

التقارٌر الفصلٌة عن النشاط
(3)

. 

ٌقوم المصرح بإٌداع الطعن لدى اللجنة مرفقا بتبرٌرات لجنة الدابرة مقابل وصل استالم ، تبث اللجنة  

 ٌوما ابتداء من استالم قرار لجنة الدابرة . 30فً الطعن المقدم لها فً أجل ال ٌتجاوز  

 

                                                           

(
1

 . 155-09 ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ 13( أظغ ، اٌّبصح 

(
2

 . 155-09ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  15ٚ  14( أظغ ، اٌّٛاص 

(
3

 155-09ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ  17( أظغ، اٌّبصح 
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 قرارات لجنة الطعن :-2

إطار التحقٌقات التً تقوم بها ، ٌمكن لجنة الطعن أن تبادر بكل تدقٌق تراه مفٌدا التخاذ القرار فً  

النهابً الذي ٌوافق أو ٌعادل قرار لجنة الدابرة ، ترسل عند نهاٌة  أشؽال دراسة الطعون المعلومات و 

ٌوما ابتداء من تارٌخ  30الوثابق المقدمة و القرارات التً تم اتخاذها إلى لجنة الدابرة فً أجل 

استالمها الطعن و التً تبت نهابٌا فً تحقٌق المطابقة موضوع الطلب ، ترسل نسخة من قرار الجنة 

إلى المعنً مقابل وصل استالم ، و تسجل مداوالت  لجنة الطعن فً محاضر ٌوقعها أعضاإها و تدون 

فً سجل ٌرقمه و ٌإشر علٌه الربٌس و ٌوقعه
(1)،

اللجنة تفصل لجنة الدابرة بصفة  على أساس قرار  

نهابٌة فً طلب تحقٌق المطابقة ،و تبلػ المعنً بقرارها النهابً
(2)

. 

حفاظا على حقوق المواطنٌن من تعسؾ اإلدارة فً اتخاذ قراراتها ،نص المشرع على إمكانٌة الطعن  

ٌافً قرار لجنة الطعن أمام القضاء و ذلك أمام المحاكم اإلدارٌة المختصة إقلٌم
(3)

 . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                           

 (
1

 . 155-09ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ  19،  18ٚ اٌّٛاص   15-08ِٓ لبْٔٛ  50، 49، 48(أظغ، اٌّٛاص 

 (
2

 . 15-08ِٓ لبْٔٛ  51( أظغ، اٌّبصح 

(
3

 . 15-08ِٓ لبْٔٛ  52ّبصح ( أظغ، اٌ
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 ًـــــانـل الثـــالفص
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تفرز شهادة المطابقة عدة نتابج مهمة  فً المجال العمرانً سواء لصالح اإلدارة أو المواطن فهً تمكن 

ال ٌمكن تسوٌة و تحقٌق مطابقة البناء ؼٌر الشرعً إال بعد  من تسوٌة األوعٌة العقارٌة حٌث أنه 

تحقٌق مطابقة البناٌة ؼٌر  15-08عاء العقاري الذي ٌحتوي هذا البناء  ، و لهذا ربط القانون تسوٌة الو

 بملكٌة األرض المشٌدة علٌها أو حٌازتها بسند ٌسمح بحق البناء علٌها . الشرعٌة

ط همٌة البالؽة التً تحتلها شهادة المطابقة باعتبارها األداة التً تبٌن مدى احترام شروأللنظرا      

دارٌة و الوسابل جهزة اإلالبناء المتضمنة فً رخص البناء فقد وفر المشرع الجزابري العدٌد من األ

عوان المإهلون قانونا القانونٌة للقٌام بعملٌات المراقبة و معاٌنة المخالفات ، و ذلك من خالل تعدد األ

لقمع المخالفات سواء بوقؾ  للقٌان بالمراقبة لتقصً المخالفات و من خالل التدخل المباشر لإلدارة

 .ؽال أو بالهدم الكلً و الجزبً شاأل

من الخطورة على حقوق و  نوع نتج تساع نشاط السلطات اإلدارٌة و قوة السلطة التنفٌذٌة و مع ا     

حرٌة األفراد فً التصرؾ ،  على اعتبار أن القابمٌن على األجهزة اإلدارٌة و على تنفٌذ القوانٌن هم 

حٌث أن لجوء المعنً للمنازعات اإلدارٌة ٌعتبر ضمان ؼٌر كافً لحفظ  ن لألخطاء ،بشر معرضٌ

حقوقه ، لذلك أقر المشرع بإمكانٌة لجوء المعنً  للقضاء للطعن فً التصرفات القانونٌة و المادٌة 

 .الصادرة عن اإلدارة 

ؾ لتحقٌق المنفعة العامة ، و تعتبر قواعد و قوانٌن التعمٌر قواعد جوهرٌة و إلزامٌة ألنها تهدكما     

تسعى لبناء محٌط عمرانً منسجم و منظم و بذلك فإن مخالفتها تولد المسإولٌة الجزابٌة لمخالفٌها ، 

وقد نصت القوانٌن الجزابرٌة الضابطة لمجال التعمٌر على ضرورة اللجوء للقاضً الجزابً لضمان 

مكرر على  76رخصة البناء حٌث نصت المادة  احترام  االلتزام بمطابقة البناءات وفق ما نصت علٌه

" فً حالة التؤكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة ، ٌحرر العون المخول قانونا محضر 

من قانون  66معاٌنة المخالفة و ٌرسله إلى الجهات القضابٌة المختصة " والفقرة الثالثة من  المادة 

الموالٌة بالجهة القضابٌة المختصة " و المقصود هنا هً  ساعة 72" ٌرسل المحضر خالل  08-15

الجهة القضابٌة الجزابٌة الن الفقرة الثانٌة من المادة نصت على أنه تقرر الجهة القضابٌة التً تم 

اللجوء إلٌها للبث فً الدعوى العمومٌة إما بمطابقة البناء للرخصة أو هدمه جزبٌا أو كلٌا فً أجل 
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ٌمكن للسلطة اإلدارٌة  09-08راءات االستعجال القضابً التً ٌنص علٌها قانون تحدده ، و طبقا إلج

          . قا إلجراءات االستعجال القضابًأن ترفع دعوى أمام القاضً المختص طب

عوى دللؽٌر المتضررٌن من البناٌات ؼٌر الشرعٌة ، التؤسس كطرؾ مدنً فً حالة رفع  كذلك ٌمكن

ع دعوى مباشرة أمام القاضً المدنً للمطالبة بالتعوٌض عن الضرر الذي جزابٌة ضد المخالؾ أو رف

لحق بهم جراء الفعل المخالؾ لقوانٌن التعمٌر ، و تجدر اإلشارة أن حق اللجوء للقاضً المدنً لم ٌكن 

عن القضاء الفرنسً ، بحجة  09/06/1959معترؾ به فً فرنسا إال بعد القرار القضابً الصادر فً 

ات الناتجة عن  مخالفة قوانٌن التعمٌر هً من اختصاص القاضً اإلداري  فمند  هدا أن المنازع

التارٌخ أصبح اللجوء للقاضً المدنً فً مثل هده الحاالت حقا معترفا به
(100)

. 

 و لهدا قمت بتقسٌم الفصل إلى المبحثٌن التالٌٌن :

                               التنظٌم  آثار شهادة المطابقة فً مجال الترقٌة العقارٌة و المبحث األول :

 العمرانً  .         

مدى نجاعة الوسائل القانونٌة المسخرة لمعاٌنة و زجر المخالفات المرتبطة بشهادة  المبحث الثانً :

 المطابقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1) Jacquot (Henri) ,op .cit ,p 736 . 
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                  المبحث األول : آثار شهادة المطابقة فً مجال الترقٌة العقارٌة و التنظٌم 

 العمرانً  .                      

الترقٌة العقارٌة هً عملٌات ٌقصد منها تطوٌر األمالك العقارٌة الوطنٌة و تكٌٌفها حسب الحاجات    

االجتماعٌة للمواطنٌن فً مجال السكن و ٌتجلى ذلك فً بناء العمارات المخصصة للسكن بصفة 

و ٌستؽل فً ذلك األراضً المقتناة و المهٌؤة أساسٌة و بتخصٌص محالت تجارٌة بصفة ثانوٌة ، 

للقطاع العمومً ، و ٌمكن تخصٌص العمارات أو مجموعة العمارات المبنٌة فً هذا اإلطار لسد 

بؤنها  الترقٌة العقارٌة  الحاجات العابلٌة و الذاتٌة أو البٌع و اإلٌجار ، و عرفها المشرع الجزابري

عمال التً تساهم فً إنجاز أو تحدٌد األمالك العقارٌة ٌشتمل النشاط العقاري على مجموعة األ

المخصصة للبٌع أو اإلٌجار أو تلبٌة حاجات خاصة 
(101)

 . 

 المطلب األول : تسوٌة األوعٌة العقارٌة و تسلٌم عقود الملكٌة.

 إن الهدؾ من قانون التسوٌة هو تحقٌق مطابقة البناٌات المنجزة و استكمال إنجازها سواء كانت مبنٌة 

برخصة بناء أو بدون رخصة  ، و حتى ٌتمكن حابزو البناٌات دون سندات تثبت ملكٌة القطعة 

األرضٌة من عملٌة التسوٌة، تم استحداث إجراءات لتسوٌة  وضعٌة البناٌات المشٌدة على األراضً 

المشٌدة على التابعة لألمالك الوطنٌة الخاصة و العامة ، لكن دون اإلشارة إلى إمكانٌة تسوٌة البناٌات 

  . األراضً الوقفٌة، أو التابعة للملكٌة الخاصة للؽٌر

من الدستور تشمل األمالك الوطنٌة على مجموع األمالك و الحقوق  18و  17عمال بالمادتٌن  

المنقولة و العٌنٌة و العقارٌة التً تحوزها الدولة و الجماعات المحلٌة فً شكل ملكٌة عمومٌة أو ملكٌة 

خاصة 
(102)

على هذا األساس تنقسم األمالك الوطنٌة إلى أمالك وطنٌة عمومٌة و أمالك وطنٌة ، و 

 خاصة .

و فً هذا الصدد  ٌمنع و ٌحارب قانون األمالك الوطنٌة كل شؽل ؼٌر شرعً للبناء أو ؼٌره ٌقع على  

ن األراضً التابعة لألمالك الوطنٌة ، إذ ٌترتب على كل شؽل مخالؾ عاٌنته ضبطٌة المحافظة ضم

                                                           

 (101
 . اٌّزؼٍك إٌشبؽ اٌؼمبعٞ 01/03/1993اٌّؤعر فٟ  93-03ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزشغ٠ؼٟ علُ  3اٌّبصح  ( 

(
102

 .  30-90ِٓ لبْٔٛ  2ٌّبصح ( أظغ، ا
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األمالك الوطنٌة دفع الؽرامة المقدرة و الطرد
(103)

،  و رؼم أن القانون المعدل لقانون األمالك الوطنٌة 

قد نشر فً نفس الجرٌدة الرسمٌة التً تحمل قانون تحقٌق مطابقة البناٌات و إتمام إنجازها، إال أن هذا 

المشٌدة على األمالك الوطنٌة  األخٌر قرر إمكانٌة تسوٌة الوضعٌة العقارٌة للبناٌات ؼٌر الشرعٌة

 بنوعٌها وفق شروط محددة.

 الفرع األول : تسوٌة الوعاء العقاري للبناٌة غٌر الشرعٌة المشٌدة على األمالك الوطنٌة العامة.

بداٌة ٌمكن تعرٌؾ األمالك الوطنٌة العامة بؤنها تلك األمالك التً عرفها الفقه و القضاء الفرنسً  

شٌاء الموضوعة تحت تصرؾ المواطنٌن ، المستعمل لها بصفة مباشرة أو ؼٌر كمجموع األموال و األ

مباشرة عن طرٌق المرافق العامة، أما المشرع الجزابري أعطى مفهوم واسع لألمالك الوطنٌة 

العمومٌة حٌث ال تتكون األمالك العمومٌة من األمالك المخصصة لالستعمال الجماهٌري فحسب ، بل 

الطبٌعٌةتمتد إلى الثروات 
(104)

 . 

و نظرا لتخصٌص المال العام للنفع العام اقتضى من المشرع تحدٌد قواعد لحماٌتها من األخطار الناتجة 

عن تصرفات اإلدارة و األفراد ، و  تتمثل األخطار التً تتعرض لها األمالك العمومٌة من طرؾ 

على األراضً التابعة لألمالك األفراد فً قٌامهم بشؽل األمالك الوطنٌة عن طرٌق تشٌٌد البناٌات 

الوطنٌة دون الحصول على ترخٌص من جهة اإلدارة  ، أو فً صورة اؼتصاب لجزء من األراضً 

أو وضع الٌد علٌها لمدة طوٌلة بنٌة تملكها 
(105)

،و بذلك فإن المشرع وضع قواعد لحماٌة هذه األمالك 

                                                           

(
103

اٌّؼضي ٚ اٌّزُّ ٌمبْٔٛ األِالن اٌٛؽ١ٕخ ١ٌؤوض اٌطبثغ  2008-07-20اٌّؤعر فٟ  14-08رأؿ١ـب ػٍٝ طٌه ، رضسً اٌّشغع ثبٌمبْٔٛ ( 

٠ؼب٠ٓ األػٛاْ اٌّؤٍْ٘ٛ لبٔٛٔب أٔٛاع :» ِٕٗ  ػٍٝ  123غ١غ اٌشغػٟ ٌٍجٕبء اٌظٞ ٠شغً األعاػٟ اٌزبثؼخ ٌألِالن اٌٛؽ١ٕخ ، إط رٕض اٌّبصح 

ٌجّبػبد اإلل١ّ١ٍخ ٚ ٠الدمْٛ ِٓ ٠شغٍْٛ ٘ظٖ األِالن اٌّـبؽ ثبألِالن اٌٛؽ١ٕخ اٌؼ١ِّٛخ ٚ األِالن اٌٛؽ١ٕخ اٌشبطخ اٌزبثؼخ ٌٍضٌٚخ ٚ ا

صْٚ ؿٕض، ٚ ٠ذظٍْٛ ػٍٝ اٌزؼ٠ٛؼبد اٌّطبثمخ ٚ األربٜٚ ٚ اٌؼبئضاد اٌـبٌفخ اٌظوغ ثغغ إٌظغ ػٓ اٌّزبثؼبد اٌجؼائ١خ، ٚ رضفغ اٌّجبٌغ 

ٌٍشؼ٠ٕخ اٌؼ١ِّٛخ ٚ إِب ١ٌّؼا١ٔخ اٌجّبػخ اٌّذظٍخ ػٍٝ ٘ظا إٌذٛ اٌزٟ ال ٠ّىٓ أْ رؤصٞ إٌٝ رـ٠ٛخ شغً ثضْٚ ؿٕض دـت اٌذبٌخ، إِب 

 اإلل١ّ١ٍخ اٌّؼ١ٕخ".

 (
107

 07/12/1996اٌّؤعر فٟ  438-96اٌظبصع ثّٛجت ثّٛجت اٌّغؿَٛ اٌغئبؿٟ علُ  1996ٔٛفّجغ  28ِٓ صؿزٛع  17( أظغ اٌّبصح 

 . 25،اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ،اٌؼضص  10/04/2002اٌّؤعر فٟ  03-02اٌّؼضي ثّٛجت اٌمبْٔٛ علُ 

(
105

ال ٠ّىٓ ٌّٓ ٌُ رـٍّٗ اٌـٍطخ اٌّشزظخ إطٔب ٚفك األشىبي اٌزٟ ٠ٕض ػ١ٍٙب » ِٓ لبْٔٛ األِالن اٌٛؽ١ٕخ ػٍٝ:  60اٌّبصح رٕض  (

اٌزٕظ١ُ أْ ٠شغً لطؼخ ِٓ األِالن اٌٛؽ١ٕخ اٌؼ١ِّٛخ أٚ ٠ـزؼٍّٙب سبعط اٌذضٚص اٌزٟ رزؼضٜ دك االؿزؼّبي اٌّـّٛح ثٗ ٌٍج١ّغ ٚ رطبٌت 

خ أٚ ششض ِؼٕٛٞ ِّٙب رىٓ طفزٗ اٌؼ١ِّٛخ أٚ اٌشبطخ ٚ وً ِؤؿـخ أٚ ِـزضّغح ٚ ٠ؼزجغ غ١غ لبٟٔٛٔ، وً شغً ثٕفؾ اإلطْ وً ِظٍذ

ٞ ٌألِالن اٌٛؽ١ٕخ اٌؼ١ِّٛخ لض ٠شبٌف أدىبَ اٌفمغح األٌٚٝ ِٓ ٘ظٖ اٌّبصح ِغ االدزفبظ ثبٌؼمٛثبد اٌزأص٠ج١خ اٌزٟ ٠زؼغع ٌٙب اٌّٛظف اٌظ

 ٠ـّخ ثظٌه ثغ١غ دك".
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، فالتصرفات العادٌة كالبٌع و الرهن و العمومٌة من خالل قاعدتً عدم جواز التصرؾ فً المال العام 

اإلٌجار ال ٌمكن أن تطبق على األمالك العمومٌة إال بعد تجرٌدها من صفة العمومٌة  و ذلك بوضع أو 

إلؽاء التصنٌؾ ، و بناءا على ذلك لو باعت اإلدارة قطعة أرض من الدومٌن العام فإنه ٌمكنها أن 

لمشتري و ال ٌلزم الشخص العام بؤن ٌدفع إلى المشتري تسترجعها فً أي وقت و ال ٌمكن أن ٌحتج ا

 حسن النٌة مقابل ذلك الضرر. 

أما قاعدة  عدم جواز تملك األموال العامة بالتقادم معناها أنه ال ٌمكن وضع الٌد علٌها و اكتسابها عن   

الدومٌن  طرٌق الحٌازة أو عن طرٌق آخر ، كما ٌمكن اإلدارة عند احتالل األفراد عنصر من عناصر

العام أن تقوم باستردادها مهما طالت مدة الحٌازة ، و مجرد سكوت اإلدارة عن عمل ٌقوم به الؽٌر فً 

األمالك العمومٌة ال ٌإدي إلى زوال التخصٌص للنفع العام
(106)

. 

و بناءا لما سبق ذكره فإن البناٌات ؼٌر الشرعٌة المشٌدة على هذه الممتلكات العمومٌة تكون   

على: " ال تكون البناٌة  15-08من قانون  37لهدم و للمتابعات الجزابٌة حٌث تنص المادة موضوعا ل

المشٌدة دون رخصة بناء على قطعة أرض تابعة لألمالك الوطنٌة العمومٌة باستثناء تلك التً ٌمكن 

هذا  إعادة تصنٌفها وفقا للتشرٌع و التنظٌم المعمول بهما موضوع تحقٌق المطابقة فً مفهوم أحكام

 " .  36و  16القانون مع مراعاة الشروط المحددة فً المادتٌن 

ؼٌر أن قاعدة عدم جواز التصرؾ فً األمالك الوطنٌة العمومٌة مرتبطة بصفة العمومٌة للمال   

العقاري المكتسبة بسبب طبٌعة و وظٌفة األرض التً حتمت إدراجها ضمن األمالك الوطنٌة العمومٌة 

ك هذه الخصابص ، تعٌن إلؽاء تصنٌفه بنفس أسلوب اإلدراج ضمن األمالك ، فإذا ما فقد المل

الوطنٌة
(107)

. 

و إلؽاء التصنٌؾ فً هذه الحالة هو عمل إداري انفرادي ٌعاٌن خروج ملك من مجال األمالك   

الوطنٌة العامة التابع لجماعة إقلٌمٌة إلى مجالها الخاص و هو األمالك الوطنٌة الخاصة، ٌترتب علٌها 

                                                           

 . 2000)ِذّض( : "ِذبػغاد فٟ لبْٔٛ األِالن اٌٛؽ١ٕخ " ، اٌّضعؿخ اٌٛؽ١ٕخ ٌإلصاعح ،اٌجؼائغ ، ( عدّبٟٔ 2) 

(
107

إطا فمض ٍِه ِٓ األِالن اٌٛؽ١ٕخ ؽج١ؼزٗ ٚ ٚظ١فزٗ اٌٍز١ٓ رجغعاْ إصعاجٗ فٟ » اٌزٟ رٕض ػٍٝ:  30-90ِٓ لبْٔٛ 72ٌّبصح ( أظغ، ا

 ". 31رظ١ٕفٗ ؽجمب ألدىبَ اٌّبصح  ٘ظا اٌظٕف أٚ طٌه ِٓ األِالن اٌٛؽ١ٕخ ٚ جت إٌغبء
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انتقال تسٌٌر القطعة األرضٌة إلى الجماعة اإلقلٌمٌة بموجب قرار بسٌط باإلضافة إلى  إمكانٌة 

 التصرؾ فٌها .

نص على  إمكانٌة تسوٌة وعاء البناٌة ؼٌر الشرعٌة المشٌدة  15-08وفقا لما سبق نستنتج أن قانون   

اعلى ملكٌة وطنٌة عمومٌة، إذا ما ورد احتمال إمكانٌة إلؽاء تصنٌفه
(108).

 

و ال ٌخلو هذا الطرح العام من الؽموض بسبب عدم توضٌح اإلجراءات و االختصاص فً طلب   

إعادة تصنٌؾ األراضً التابعة لألمالك الوطنٌة العمومٌة المشٌد علٌها البناء ؼٌر الشرعً، إذا لم 

للبناٌات  ٌبٌن اإلجراءات و كٌفٌة تسوٌة الوضعٌة العقارٌة 15-08ٌصدر أي نص تنظٌمً للقانون 

1000ؼٌر الشرعٌة، و لم تتمكن حتى التعلٌمة رقم 
(109)

من ضبط و تحدٌد هذه اإلجراءات، فقد   

اقتصر دورها على اإلشارة إلى أن لجنة الدابرة تتولى االتصال بإدارة أمالك الدولة للشروع فً إعادة 

كل فٌما ٌخصه بعد استشارة  التصنٌؾ، و أن إلؽاء التصنٌؾ ٌؤذن به الوزٌر المكلؾ بالمالٌة أو الوالً

المصلحة التقنٌة و هً المدٌرٌة الفرعٌة لألمالك العمومٌة
(110)

. 

عابقا حقٌقٌا و مثبطا اللتزام اإلدارة بحماٌة األمالك الوطنٌة  37من جهة أخرى ٌعتبر نص المادة  

ل فترة دراسة من قانون األمالك الوطنٌة، خال 72و  60العمومٌة من البناء ؼٌر الشرعً طبقا للمواد 

طلب لجنة الدابرة المتضمن إمكانٌة إلؽاء التصنٌؾ، رؼم احتفاظ األرض بطبٌعة ملك عقاري وطنً 

عمومً خالل المدة الممتدة من تارٌخ الطلب إلى حٌن البت بإعادة التصنٌؾ، كما أن طلب لجنة الدابرة 

الوطنً العمومً الوظٌفة و  ؼٌر مبرر من الناحٌة القانونٌة إذ كما سبق شرحه بمجرد فقدان الملك

الطبٌعة اللتٌن حتمتا إدراجه ضمن األمالك الوطنٌة العمومٌة ، ٌنشؤ التزام للسلطة المعنٌة بإخراجه من 

هذه الدابرة بموجب قرار إلؽاء التصنٌؾ ، دونما الحاجة إلى أي طلب بذلك، و ال ٌفوتنا أن نتساءل عن 

                                                           

(
108

 . 08/15ِٓ لبْٔٛ  37( اٌّبصح 

 . صادرة عن وزارة السكن و العمران 15-08المتعلقة بتطبييق أحكام قانون  10/09/2009المؤرخة  1000التعليمة رقم ( 109)

(
110

اٌّزؼٍك ثزٕظ١ُ اإلصاعح اٌّغوؼ٠خ   2007-11-28اٌّؤعر فٟ  364-07ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ 08اٌفمغح اٌغاثؼخ ِٓ اٌّبصح  ( أظغ،

  .فٟ ٚػاعح اٌّب١ٌخ
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ار العام لتحقٌق المطابقة الذي ال ٌسمح بإقامة مثل هذه البناٌات إمكانٌة التسوٌة فً هذه الحالة تبعا لإلط

 فً هذه األرض المشمولة بارتفاق عدم البناء بالنسبة للخواص.

 الفرع الثانً : تسوٌة الوعاء العقاري للبناٌة غٌر الشرعٌة المشٌدة على األمالك الوطنٌة الخاصة.

لى ملكٌة وطنٌة  خاصة ، البد من التطرق إلى  قبل الحدٌث عن تسوٌة الوعاء العقاري المتواجد ع

 مفهوم األمالك الوطنٌة الخاصة و تحدٌدها.

اكتفى المشرع الجزابري بتعرٌؾ سلبً لألمالك الوطنٌة الخاصة ،حٌث عرؾ األمالك العامة و أدرج  

بلدٌة ، كما األمالك األخرى ضمن األمالك الخاصة ، و تتكون من األمالك التابعة للدولة و الوالٌة و ال

 وضع قواعد خاصة لتسٌٌرها .

من و تتكون األمالك العقارٌة الوطنٌة الخاصة
(111)

: 

العقارات المختلفة األنواع ؼٌر المصنفة فً األمالك الوطنٌة العمومٌة التً خصصتها الدولة أو  -

 الوالٌة أو البلدٌة لمصالحها.

 لوطنٌة العمومٌة .األمالك التً ألؽً تخصٌصها أو تصنٌفها ضمن األمالك ا -

األمالك المحولة بصفة ؼٌر شرعٌة من األمالك الوطنٌة و التً استولً علٌها و شؽلت دون حق و  -

 من ؼٌر سند و استردتها الدولة بالطرق القانونٌة .

و تحتوي األمالك العقارٌة الخاصة التابعة للدولة على
(112)

: 

عمومٌة التً ملكتها الدولة و خصصتها لمرافق البناٌات و األراضً ؼٌر المصنفة ضمن األمالك ال -

عامة و هٌبات إدارٌة 
(113)

. 

 البناٌات و األراضً ؼٌر المصنفة التً اكتسبتها الدولة أو أنجزتها. -
                                                           

(
114

 ِٓ اٌضؿزٛع . 17( أظغ، اٌّبصح 

(
112

 ِٓ اٌضؿزٛع. 18( أظغ، اٌّبصح 

(
113

 رشظ١ض صاسٍٟ . ٠ؼزجغرجضع اإلشبعح ثأْ رشظ١ض األِالن ٌّغافك ِٓ أجً رج١ٙؼٖ ٚ اٌزٕـ١ك الؿزؼّبٌٗ ِٓ ؽغف اٌجّٙٛع ( 
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 العقارات ذات االستعمال السكنً أو المهنً أو التجاري و المحالت التجارٌة . -

 ضً الرعوٌة التً تملكها الدولة .األراضً الفالحٌة أو ذات الطابع  الفالحً و األرا -

و تتكون األمالك الخاصة التابعة للوالٌة من
(114)

: 

 البناٌات و األراضً المصنفة ضمن األمالك العمومٌة و المخصصة لسٌر مرافقها اإلدارٌة . - 

 المحالت ذات االستعمال السكنً المهنً و التجاري و األمالك التً أنجزتها . -

 األراضً الجرداء. -

 المنشآت و األمالك التً زال تخصٌصها. -

أما األراضً التً تدخل ضمن األمالك العقارٌة الخاصة التابعة للبلدٌة فتتكون من 
(115)

: 

جمٌع البناٌات و األراضً التً تملكها البلدٌة ؼٌر المصنفة ضمن أمالكها المخصصة للمصالح و -

 الهٌبات اإلدارٌة .

 ً تملكها البلدٌة .األراضً الجرداء ؼٌر المصنفة الت-

العقارات و المحالت ذات االستعمال المهنً و التجاري أو الحرفً التً نقلت ملكٌتها إلى البلدٌة -

 وفق ما نص علٌه القانون .

 األمالك التً ألؽً تصنٌفها من األمالك العمومٌة الوطنٌة و العابدة إلٌها .-

ٌة التً تم التنازل عنها للبلدٌة أو انتقلت ملكٌتها األمالك اآلتٌة من األمالك الخاصة للدولة أو الوال-

 التامة إلٌها .

و لضمان حماٌتها تخضع األمالك الوطنٌة الخاصة لمجموعة من القواعد و هً   
(116)

: 

                                                           

(
114

 ِٓ اٌضؿزٛع . 19( أظغ، اٌّبصح 

(
118

 . 10/11ِٓ لبْٔٛ  159ٚ اٌّبصح  ِٓ اٌضؿزٛع  20( أظغ ، اٌّبصح 

(
116

 .103عدّبٟٔ )ِذّض( ، ِغجغ  ؿبثك ، ص ( 
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احترام الهٌبات الحابزة لألمالك الوطنٌة الخاصة للؽرض الذي خصصت من أجله و ال ٌمكن تؽٌٌر  - 

 لقانونٌة .هدؾ التخصٌص خارج الحاالت ا

مراعاة أحكام القانون المدنً فٌما ٌخص العالقات بٌن اإلدارة و األفراد عندما ٌتعلق األمر بالملكٌة  -

 كتبادل األمالك المشاعة بٌن اإلدارة و األفراد .

 تحمل المستفٌد من التخصٌص مسإولٌة اآلثار الضارة الناتجة عن سوء تسٌٌرها  -

فٌما ٌخص تحقٌق مطابقة البناٌات ؼٌر الشرعٌة ، نالحظ من خالل   رؼم كل ما سبق ذكره، إال أنه 

أن المشرع الجزابري  قد رخص بتسوٌة األوعٌة العقارٌة التابعة لألمالك الوطنٌة   15-08قانون 

الخاصة التً تحتوي البناٌات ؼٌر الشرعٌة سواء كانت متممة أو ؼٌر متممة
(117)

، إما عن طرٌق منح 

 ٌح وضعٌة األوعٌة العقارٌة بالتنازل عنها بحسب الحالة :سند الملكٌة، أو تصح

على أرض    تابعة لألمالك  تتعلق بالبناٌة المشٌدة برخصة بناء فً إطار تجزئة: الحالــــة األولــــى-أ

 الوطنٌة الخاصة تنازلت عنها السلطة المختصة بسند غٌر مشهر:

المتعلق  26-74الحة للبناء بموجب األمر رقم و هً الحالة المترتبة عن التنازل عن األراضً الص 

باالحتٌاطات العقارٌة، التً لم ٌتم تسوٌتها بموجب إجراءات و أحكام القانون  المتعلق بتسوٌة األراضً 

كٌفٌة  15-08من قانون  36الناتجة عن تطبٌق االحتٌاطات العقارٌة، فً هذه الحالة بٌنت المادة 

صاحب المشروع أو من ٌقوم بالبناء حابزا وثٌقة إدارٌة سلمت من  التسوٌة بنصها على " عندما ٌكون

طرؾ جماعة إقلٌمٌة و رخصة للبناء ، و فً حالة إذا ما شٌدت البناٌة فً إطار تجزبة دون ؼٌرها، 

تؤمر لجنة الدابرة بتحقٌق عقاري لتحدٌد الطبٌعة القانونٌة للعقار، على إثر التحقٌق الذي تجرٌه 

باألمالك الوطنٌة و ما لم تكن هذه البناٌات ضمن الحاالت المنصوص علٌها فً المادة المصالح المكلفة 

أعاله تقوم لجنة الدابرة بإخطار السلطات المعنٌة قصد تسوٌة وضعٌة الوعاء العقاري فً إطار  16

 " .أدناه 38المادة 

 طبقا للمادة السابقة ٌشترط لتسوٌة وضعٌة البناء ؼٌر الشرعً ما ٌلً:

                                                           

(
117

 . 08/15ِٓ  لبْٔٛ  36،38،40، 35اٌّٛاص  ( أظغ، 
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تشٌد البناٌة فً إطار تجزبة و ٌقصد بالتجزبةأن  -
(118)

كل ملكٌة عقارٌة مقسمة إلى قطعتٌن أو أكثر  

مخصصة للبناء من أجل استعمال مطابق ألحكام مخطط التعمٌر النافذ ، و على هذا ٌتعٌن على 

 البلدٌات أن تقوم بتسوٌة وضعٌتها هً األخرى عن طرٌق تسدٌد ثمن اإلدماج لصالح أمالك الدولة

 .حتى تتمكن من نقل الملكٌة و شهر رخصة التجزبة

حٌازة صاحب المشروع أو القابم بالبناء على رخصة للبناء و سند إداري ٌبرر التنازل ، و صاحب   -

المشروع فً هذه الحالة هو كل شخص طبٌعً أو معنوي ٌتحمل بنفسه مسإولٌة تكلٌؾ ما ٌنجز أو 

ن مالكا لها أو ٌكون حابزا لحقوق البناء علٌها، فً حٌن ٌقصد ٌحول بناءا ما ٌقع على قطعة أرضٌة ٌكو

 549بالقابم بالبناء، الشخص الذي ٌحوز أشؽال البناء دون أن ٌمتد هذا المفهوم إلى المقاول طبقا للمادة 

  . من القانون المدنً

و فً ؼٌابها القواعد أن تكون األرض المشٌد علٌها البناء قابلة للبناء وفقا لما سطرته أدوات التعمٌر   -

 العامة للتهٌبة و التعمٌر.

و تتولى فً هذه الحالة لجنة الدابرة تكلٌؾ مدٌرٌة أمالك الدولة بإجراء تحقٌق عقاري ٌختلؾ عن  

المتضمن تؤسٌس  2007-01-27المإرخ فً   07-02التحقٌق العقاري المذكور فً القانون رقم 

الملكٌة عن طرٌق تحقٌق عقاري، فهو ٌنصب  فً هذه إجراء لمعاٌنة حق الملكٌة و تسلٌم سندات 

الحالة  على األمالك الوطنٌة الخاصة من أجل تحدٌد الجهة المالكة و ال ٌتعلق بتسوٌة الوضعٌة 

 المترتبة عن حٌازة العقارٌة مدة تقادم المكسب فً األراضً ؼٌر الممسوحة.

لكٌة لفابدة الحاصلٌن على العقود اإلدارٌة فً و على الوكالة الوالبٌة إتمام إجراءات تسلٌم عقود الم  

حالة تحوٌل التنازل للؽٌر بعد التسوٌة لفابدة المستفٌد األخٌر الذي ٌطالب بملكٌة قطعة األرض و البناء 

  . بشرط تقدٌم األدلة التً تثبت التحوٌل 

                                                           

.15-08ِٓ لبْٔٛ  2( اٌّبصح 
118( 
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مدٌرٌة أمالك الدولة على إثر تسلم نتابج التحقٌق ، تتولى لجنة الدابرة إخطار الوالً الذي ٌؤمر    

بإعداد السند الملكٌة و شهره على مستوى المحافظة العقارٌة و تسلٌمه للمستفٌد
(119)

. 

الحالة الثانٌة : تتمثل فً  البناٌات  غٌر الشرعٌة المشٌدة على أرض تابعة لألمالك الوطنٌة الخاصة 

 : دون أي سند ملكٌة

تسلٌم الحٌازة أو عقد شهرة طبقا للتشرٌع و  ٌجب على صاحب البناٌة فً هذه الحالة ، إما طلب 

التنظٌم المعمول بهما، و هذه الحالة تعد مخالفة شؽل و المساس باألمالك الوطنٌة الخاصة صارخة و 

تسوٌتها بالنص على أنه " إذا شٌدت  15-08من القانون  40واضحة، و رؼم ذلك أجازت المادة 

ة و التنظٌمٌة السارٌة المفعول، على قطعة أرض تابعة البناٌة المتممة مخالفة  لألحكام التشرٌعٌ

لألمالك الخاصة للدولة أو الوالٌة أو البلدٌة، ٌمكن للجنة الدابرة أن تقرر باالتفاق مع السلطات المعنٌة 

أعاله، تسوٌة وضعٌة الوعاء العقاري عن طرٌق التنازل عنه  37و  16و مع مراعاة أحكام المادتٌن 

  . م من إلدارة المكلفة بؤمالك الدولة"كما هو محدد بتقٌٌ

و ٌعد  التنازل بالتراضً عن األراضً التابعة لألمالك الوطنٌة الخاصة أمرا جابزا
(120)

، إال أن هذه 

القاعدة ؼٌر مطلقة ألنه ال ٌمكن لإلدارة التنازل عن أمالكها إال ّإذا لم تكن مخصصة للمرافق العامة و 

ق ، و ٌتم التنازل بسعر القٌمة التجارٌة للقطعة األرضٌة المتنازل عنها بشرط أن ال ٌحتاج إلٌها أي مرف

حسب التقٌٌم الذي تحدد السلطات المعنٌة ، و ٌجب أن تتناسب مساحة القطعة المتنازل عنها مع مساحة 

 القطعة المبنٌة.

04لتسهٌل و تبسٌط عملٌة تسوٌة األوعٌة العقارٌة نصت التعلٌمة الوزارٌة رقم    
(121)

مإرخة فً ال

على أنه تتم تسوٌة الوعاء العقاري المشؽول المتواجد على ملكٌة وطنٌة خاصة عن  06/09/2012

                                                           

(
119

 .15-08ِٓ لبْٔٛ  38ٌّبصح ( أظغ ، ا

(
120

 . 30-90 ِٓ 89ٌّبصح (أظغ ، ا

المتضمنة تبسيط إجراءات تسليم عقود التعمير الصادرة عن وزارة السكن و  12/09/2012المؤرخة في  04التعليمة رقم ( 121) 

 العمران .

 



 رانٌةالفصل الثانً : مدى فعالٌة شهادة المطابقة فً تنظٌم و ضبط الحركة العم

75 
 

سنوات بدون فابدة ، و ٌجب على مصالح أمالك الدولة التابعة  10طرٌق تسدٌد قٌمته المالٌة فً فترة 

ا البناٌة المنجزة و تشمل للوالٌة القٌام عند الضرورة بتحدٌد حدود القطعة األرضٌة التً تتواجد علٌه

تركٌبة قطعة األرض المتنازل عنها  على أرضٌة البناٌة و احتمال مدخل و فضاء محٌط ضروري 

الستؽاللها ، ومن خالل هذه التعلٌمة نلمس نوع من التساهل و التنازل من قبل الدولة حٌث باإلضافة 

تحدد المساحة النهابٌة لقطعة  ط للبناٌة ،للمساحة المبنٌة أجازت إمكانٌة التنازل عن مدخل و فضاء محٌ

 األرض المتنازل عنها بصفة مشتركة من طرؾ المدٌرٌن المكلفٌن بالتعمٌر باألمالك الوطنٌة.

 مكسب إلضافً لصاحب البناٌة .  40وٌعتبر هذا التعدٌل الضمنً للمادة 

ام و ؼٌر المضبوط الع 15-08من القانون  40ونتساءل فً هذه الحالة على ضوء طرح المادة    

حول التسوٌة التً تتفق مع مصلحة الجماعة الوطنٌة، فهل تتحقق عند تسوٌة البناٌات المنعزلة المشٌدة 

على مساحة كبٌرة من األمالك الوطنٌة الخاصة، أم أنها تتحقق عند تسوٌة مناطق المخالفات الجماعٌة  

ل المحدود الذٌن تم إقصاإهم من حق كاألحٌاء ؼٌر الشرعٌة و السكنات ؼٌر الشرعٌة لذوي الدخ

 ؟ . السكن ، و فً هذه الحالة هل أن التنازل مقابل القٌمة التجارٌة لألرض ٌتناسب و  قدراتهم المالٌة

من المإكد أن الحالة األخٌرة تتفق مع المصلحة الوطنٌة و إمكانٌة التنازل بالتراضً طالما أنها    

ة وضعٌة السكنات ؼٌر الشرعٌة وتثبٌت ساكنٌها ذوي الدخل تكتسً طابعا اجتماعٌا و موجها لتسوٌ

المحدود و فً هذه الحالة ٌمكن اعتبارهم متعاملٌن فً الترقٌة العقارٌة لتلبٌة احتٌاجاتهم الخاصة فً 

 454-91من المرسوم التنفٌذي  12مجال السكن لٌستفٌدوا من امتٌازات التنازل المقررة بالمادة 

-05ألمالك الخاصة و العامة للدولة و القرار الوزاري المشترك المإرخ فً المتعلق بشروط إدارة ا

الذي بٌن كٌفٌة التنازل ، حٌث اشترط أن تستوفً العقارات الممكن التنازل عنها  04-2003

  : بالتراضً الشروط التالٌة

  .أن تكون تابعة لألمالك الخاصة للدولة-

  .ت أو تجهٌزاتؼٌر مخصصة أو محتمل تخصٌصها ألؼراض خدما- 

واقعة فً القطاعات المعمرة أو القابلة التعمٌر كما هو محدد فً األدوات الخاصة بالتهٌبة و التعمٌر  -

  .أو المخصصة الستٌعاب برامج إنجاز السكن الرٌفً المدعم
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  .بالنسبة للعقارات المبنٌة تشمل عملٌة التنازل العقارات التً ٌنبؽً تؤهٌلها-

لدابرة فً هذه الحالة االتصال بالجهة المالكة من أجل التنازل عن مساحة األرض و تباشر لجنة ا  

المبنٌة و ما ٌضاؾ إلٌها من مسالك للدخول و مساحات التبعٌة الخارجٌة، و فً كل األحوال تتولى 

 مدٌرٌة أمالك الدولة إعداد ملؾ لطلب الترخٌص من الوالً بالتنازل ٌتكون من:

 الدابرة  طلب تنازل تقدمه لجنة-

  .مخطط طبوؼرافً للقطع مشروع التنازل -

  .تقرٌر تقٌٌم ال تتجاوز مدته ستة أشهر - 

 .كشؾ المحتوى-

شهادة عن مصالح التعمٌر تثبت أن العقار موضوع التنازل ٌندرج ضمن أدوات التعمٌر و أن له  -

  .صلة وطٌدة و مباشرة مع عملٌة التسوٌة

  .مشروع مقرر الترخٌص بالتنازل ·

و بعد استفاء الترخٌص المطلوب تتولى مدٌرٌة أمالك الدولة تحرٌر سند التنازل مرفق به دفتر شروط 

و شهره بعد دفع المستفٌد من التسوٌة الثمن المقرر و ٌلزم تبعا لذلك بتسوٌة الوضعٌة العمرانٌة للبناء 

\خالل ستة أشهر من تحرٌر العقد
(122) 

إتمام اإلجازة0 على سبٌل التسوٌة0 الخاصة بها0 إثر تسلٌم عقد  أو رخصة /ٌتم إعداد رخصة البناء و

 لكٌة من طرؾ مصالح أمالك الدولةالم

 الفرع الثالث : العقارات الواقعة ضمن ملكٌة الغٌر أو على األراضً الوقفٌة . 

، : إن حق الملكٌة العقارٌة الخاصة مضمون و محمً دستورٌاالعقارات الواقعة ضمن ملكٌة الغٌر  -1

إذ ٌرتب التزاما فً ذمة الؽٌر باحترامه و عدم االعتداء علٌه سواء كانوا أشخاص القانون العام أو 

القانون الخاص ، و ال ٌجوز نزعها إال للمنفعة العمومٌة
(123 ). 

                                                           

(
125

 . 15-08ِٓ لبْٔٛ  40( أظغ، اٌّبصح 
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من حبك طرٌقة لتسوٌة وضعٌة الوعاء العقاري للبناٌة  15-08بناءا على ما سبق لم ٌتمكن القانون 

، ؼٌر  212-85شٌدة على أمالك الؽٌر ، بخالؾ ما ورد فً بالمرسوم التنفٌذي رقم ؼٌر الشرعٌة الم

أن قواعد القانون المدنً قد تكفلت بهذه الحالة حٌث ٌمكن لحابز البناٌة ؼٌر الشرعٌة أن ٌستفٌد من 

ناسبة واقعتً التقادم المكسب أو االلتصاق كؤسباب لكسب الملكٌة ، ٌترتب علٌهما منحه سندا للملكٌة بم

الفصل فً الخصومة القضابٌة أمام المحكمة متى لم تتجاوز المدة إلى ؼاٌة تنفٌذ الحكم فترة تحقٌق 

المطابقة ، إذ ٌجوز لحابز البناء ؼٌر الشرعً أن ٌتمسك بالملكٌة العقارٌة الخاصة لوعاء البناٌة بالتقادم 

مشهر فً ظل نظام السجل العٌنً سنة أمام المحكمة و لو كان مملوكا للؽٌر بسند  15الطوٌل لمدة 

(124)
، حٌث ال ٌوجد فرق فً التقادم المكسب بٌن الملكٌة التً لها سندات و التً لٌس لها سندات ، إذ 

أن عدم جواز اكتساب الملكٌة العقارٌة بالتقادم بخالؾ الحقوق المشهرة فً السجل العٌنً ال ٌقبل إال 

قاري و اإلجراء األولً للقٌد فً السجل العقاري فً إطار تسلٌم سند الملكٌة فً إطار تحقٌق ع
(125)

. 

 العقارات الواقعة ضمن أراضً وقفٌة : -2

تتمتع األراضً التابعة للملكٌة الوقفٌة بخاصٌتً إسقاط الملكٌة الوقفٌة و تمتعه بالشخصٌة المعنوٌة    

ارٌة المشٌدة علٌها البناٌات اللتٌن تجعالنها ؼٌر قابلة للتصرؾ فٌها  و بدرجة أولى لتسوٌة األمالك العق

كحالة  ؼٌر الشرعٌة للؽٌر ، بل أنها تلحق بالوقؾ مهما كان حجمها و شكلها و دون أي تعوٌض

من قانون األوقاؾ فً فقرتها األولى :" كل تؽٌٌر ٌحدث، بناء كان أو  25االلتصاق ، إذا تنص المادة 

 مهما كان نوع ذلك التؽٌٌر.ؼرسا، ٌلحق بالعٌن الموقوفة و ٌبقً الوقؾ قابما شرعا 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

(
123
 .21اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ ، اٌؼضص اٌّزؼٍك ثٕؼع اٌٍّى١خ ٌٍّٕفؼخ اٌؼ١ِّٛخ، 1991-04-27اٌّؤعر فٟ  11- 91ؽجمب ٌٍمبْٔٛ علُ ( 

 (
124

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّضٟٔ اٌزٟ رٕض ػٍٝ:" ِٓ دبػ ِٕمٛال أٚ ػمبعا أٚ دمب ػ١ٕ١ب ِٕمٛال وبْ أٚ ػمبعا صْٚ أْ ٠ىْٛ  827ٌّبصح ( أظغ ، ا

 ِبٌىب ٌٗ أٚ سبطب ثٗ طبع ٌٗ طٌه ٍِىب إطا اؿزّغد د١بػرٗ ٌّضح سّـخ ػشغ ؿٕخ ثضْٚ أمطبع" .

.: ِغجغ ؿبثك ( ثٓ صٚدخ )ػ١ـٝ( 
125

( 
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 المطلب الثانً  : دور شهادة المطابقة فً تحسٌن و وتطوٌر  المجال العمرانً.

 و التعمٌر و تحسٌن المحٌط  العمرانً و الحضري. للبناءالعامة  القواعدالفرع األول : ضمان احترام 

قانونٌة المحددة فً نظام أدوات و نقصد بقواعد البناء و التعمٌر فً هذه الحالة، مختلؾ القواعد ال

و  12التعمٌر و فً ؼٌابها القواعد العامة للتهٌبة و التعمٌر التً سبق لنا دراستها، فقد اعتمدتها المواد 

كمعاٌٌر ٌتحدد على ضوبها قابلٌة البناء لتحقٌق المطابقة و نصت على ذلك   15-08من القانون  18

 بقولها:   154-09من المرسوم التنفٌذي  10المادة 

تراعى دراسة التصرٌح مدى تطابق مشروع البناٌة مع أحكام مخطط شؽل األراضً، و فً حالة » 

عدم وجوده، ٌراعى مدى مطابقة المشروع مع أحكام المخطط التوجٌهً للتهٌبة و التعمٌر و/أو مع 

قع و طبٌعة المكان إقامة األحكام المطبقة التً تنص علٌها القواعد العامة للتهٌبة و التعمٌر. و ٌإخذ المو

المشروع و إٌصال الطرٌق و الحجم و المظهر العام للبناٌة أو للبناٌات المبرمجة و انسجامها مع 

األماكن بعٌن االعتبار، فً هذا الشؤن، نظرا لقواعد التعمٌر و جمٌع أنواع االرتفاقات اإلدارٌة المطبقة 

، و هً مادة مطابقة تماما «لخاصة و المبرمجة ... فً المكان العنً و كذلك التجهٌزات العمومٌة و ا

إن لم تكن مقتبسة منها و ٌظهر هذا من خالل  ، 176-91من المرسوم التنفٌذي  38لمضمون المادة 

 .عدم التفرٌق بٌن البناء ؼٌر الشرعً المشٌد محل تحقٌق المطابقة و بٌن مشروع البناء 

مجال الرقابة البعدٌة نظرا للنتابج المهمة المترتبة عنها و تكتسً شهادة المطابقة أهمٌة كبٌرة فً و    

 : المتمثلة فً النقاط التالٌة

التؤكد من أن األشؽال المنجزة تمت وفقا لرخصة البناء وضوابط التعمٌر ووثابقه والنصوص  -

المختلفة الجاري بها العمل سواء فً مٌدان التعمٌر والبناء أو فً المٌدان الصحً والوقابً 

رهما، ومن ثم التؤكد من سالمة ومتانة البناء وصالحٌته لالستعمال، وبذلك تتحقق ؼاٌة أخرى وؼٌ

وهً الحٌلولة دون حدوث انهٌارات أو تالشً كلً أو جزبً للمبنى بسبب الؽش أو التقصٌر أو 

 التراخً فً مراقبة البناء0 مما قد ٌزهق األرواح وٌتلؾ الممتلكات.
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البناٌة بشبكات االنتفاع العمومً و بالطرقات و كل ربط مإقت أو  شهادة المطابقة  تسمح بربط -

نهابً للبناٌة  قبل الحصول على شهادة المطابقة ٌعرض صاحبه للعقوبة
(126)

، و لضمان تحقٌق ذلك 

فقد تم إبرام اتفاق بٌن سونلؽاز و مدٌرٌة التعمٌر و البناء ٌقضً بعدم ربط البناٌة التً لم تتحصل 

 قة بالكهرباء .على شهادة المطاب

منح شهادة المطابقة ٌعتبر بمثابة ترخٌص بشؽل البناٌة طبقا للوجهة المخصصة لها أو استؽاللها فً  -

إطار ممارسة نشاط تجاري أو خدماتً أو سٌاحً أو خاص بالصناعات التقلٌدٌة
(127. )

 

 شهادة المطابقة تعطً للبناٌة و العقار القٌمة الحقٌقة فً السوق التجارٌة .  -

ٌة صاحب البناء و اإلدارة  والمقاول والمهندس المعماري و كل متدخل فً البناء من  عواقب حما -

حاالت االنهٌارات والتهدم الجزبً أو الكلً التً قد تشركهم كلهم أو بعضهم فً المسإولٌة المدنٌة 

 أو الجنابٌة الناتجة عنها 

 

 . 15-08الفرع الثانً : واقع و خلفٌات تطبٌق قانون 

 دراسة حالة والٌة سكٌكدة. -1    

على مستوى والٌة سكٌكدة من خالل التعلٌق على  15-08سنقوم بدراسة حقٌقة تطبٌق تدابٌر قانون 

 . التالًاإلحصابٌات المبٌنة فً الجدول 

 

 

 

 

 

                                                           

(
126

 .15-08ِٓ لبْٔٛ  88اٌّبصح ( أظغ،  

(
127

 . 08/15ِٓ لبْٔٛ   60( أظغ، اٌّبصح  
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 30/12/2012ضعٌة الملفات المودعة لطلب تحقٌق المطابقة على مستوى والٌة سكٌكدة إلى غاٌة و

ملفات عدد ال الدائرة

المودعة 

 APCلدى

عدد الملفات 

المودعة 

 لدى

LA DUC 

عدد الملفات 

المرسلة 

 للدائرة

 

 المجموع رأي لجنة الدائرة

موافقة  موافقة

 بتحفظ

 مإجل مرفوض

 678 163 220 167 128 832 1278 1429 سكٌكدة

 393 8 4 0 381 631 1048 1139 عزابة

 380 37 7 36 0 177 588 638 بن عزوز

 48 8 17 23 0 48 48 521 الحداٌق

رمضان 

 جمال

334 306 161 7 4 0 11 22 

 54O 79 28 320 113 627 755 890 الحروش

سٌدي 

 مزؼٌش

489 330 315 22 274 23 62 381 

 329 127 14 0 188 442 614 737 تمالوس

 117 15 0 75 27 111 178 212 عٌن قشرة

 49 4 1 44 0 81 131 149 أم الطوب

 116 59 6 1 50 243 457 497 قلال

 21 0 0 0 21 48 48 48 الزٌتونة

 0 0 0 0 0 13 18 19 أوالد عطٌة

 2774 573 320 944 937 3729 5799 7102 الجموع

 

من خالل تحلٌل األرقام المبٌنة فً الجدول أعاله نالحظ بوضوح العدد من الملفات المودعة لدى 

حقٌق مطابقة البٌانات ،حٌث بلػ عدد الملفات المودعة على مستوى المجالس الشعبٌة البلدٌة من أجل ت

،وإدا قمنا  2012الى ؼاٌة شهر دٌسمبر  2008ملؾ مند تارٌخ بدء العملٌة عام 1429بلدٌة سكٌكدة 

ملؾ ،و هو رقم  282بعملٌة حسابٌة بسٌطة نجد أن متوسط عدد الملفات المودعة  فً السنة هو 

 من البٌانات ؼٌر الشرعٌة المنتشرة ببلدٌة سكٌكدة .                                                                         ضعٌؾ بالنظر للكم الهابل 
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ونفس المالحظة نسجلها بباقً البلدٌات ،بل أن حتى بعض البلدٌات مثل :عٌن قشرة ،أم الطوب سجلت  

ملؾ فً السنة ،أما فً بلدٌتً أوالد عطٌة  40ملؾ فقط على التوالً أي بنسبة 149و 212اٌداع 

طلب                                            19والزٌتونة فتكاد تنعدم طلبات تحقٌق المطابقة حٌث تم إٌداع 

 فقط على مستوى أوالد عطٌة .  

ن قبل مصالح والمشكلة ال تتوقؾ عند هدا الحد ،فحتى الطلبات المودعة لم لم تقابل كلها بالموافقة م

ملؾ مودع على مستوى بلدٌة سكٌكدة تم ارسال 1429التعمٌر على مستوى البلدٌة ،فمن أصل 

ملؾ فقط لمصالح التعمٌر على مستوى الوالٌة ، هذه االخٌرة و بعد عملٌة الرقابة التً قامت 1278

 ابرة .ملؾ و أرسلتها للجنة الد 832بها و فق القوانٌن و التنظٌمات ، أعطت الموافقة ل 

أما بالنسبة للبلدٌات األخرى فقد تفاوتت الدراسات و النسب  من بلدٌة ألخرى، ففً بعض البلدٌات تم   

منح الموافقة تقرٌبا لكل الطلبات من طرؾ المصالح البلدٌة و الوالبٌة و نعنً بذلك كل من : بن عزوز 

 طٌة .، رمضان جمال ، الحروش ، أم الطوب ، القل ، الزٌتونة ، أوالد ع

 أما فٌما ٌخص قرارات لجنة الدابرة ، فٌمكن وضع المالحظات التالٌة :

 بٌة أنها قامت بالرد تقرٌبا على نصؾ عدد الطلبات المرسلة إلٌها من مصالح التعمٌر الوال -

ارتفاع نسبة الرفض بالنسبة للطلبات التابعة للبلدٌات ذات الطابع الفالحً ، ألن أؼلب البناٌات ؼٌر  -

 رعٌة متواجدة على أراضً ذات طابع ؼابً أو فالحٌة . الش

ملؾ مودع تم تؤجٌل  3729عدم قٌام لجنة الدابرة بالرد على كل الطلبات المودعة ، فمن مجموع  -

 ملؾ قٌد الدراسة . 955ملؾ و بقً  573

 المعرقلة لعملٌة تحقٌق مطابقة البناٌات. األسباب - 2

إطار تحقٌق مطابقة البناءات ، تجعلنا نتساءل عن األسباب  اإلحصابٌات الضبٌلة التً سجلت فً

 ، وارتؤٌنا  تقسٌم هذه العراقٌل إلى ما ٌلً : 15.-08المعرقلة للتطبٌق الجٌد لنصوص قانون 
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اإلدارٌة و القانونٌة. األسبابأ:   

م أٌام و التحسٌسً من جانب اإلدارة للمواطنٌن ، حٌث الحظنا عدم تنظٌ نقص الجانب التوعوي - 

دراسٌة وأبواب لمفتوحة بؤهمٌة التقدم لتحقٌق مطابقة البناٌات و بؤنها عملٌة ضرورٌة لتنظٌم واجهات 

 خارجٌة تمثل نسٌج عمرانً متناسق و متناؼم ، بعٌدا عن فوضى الركام البناء التصاعدي .

ٌة حٌث ٌقومون ببعض ضعؾ الدراسات و التقارٌر التً ٌقوم بها التقنٌون المخولون للمعاٌنة المٌدان -

 التصرفات مخالفة للقوانٌن .

سٌاسة المماطلة و التؤخر فً دراسة ملفات المواطنٌن ، باإلضافة لكثرة الوثابق الشًء الذي ٌنفر  - 

بعض األطراؾ أكدوا أن إحالة الملفات على مستوى مدٌرٌة التعمٌر و البناء للبث فٌها المواطنٌن .

 سوٌة أؼلب الملفات ٌعتبر نقطة سوداء حالت دون ت

 لن هذه األخٌرة تنظر بعٌن ضرورة الحصول على الرخص و لٌس بعٌن التسوٌة.

 إصدار اإلدارة قرارات بالرفض للملفات دون تسبٌب ذلك .     -

 عدم التكوٌن الجٌد لألعوان المكلفون بدراسة الملفات و القٌام بالمراقبة المٌدانٌة .-

 إلى فقدان الثقة بٌن اإلدارة و المواطن و تعطٌل مسار التسوٌة. البٌروقراطٌة اإلدارٌة أدت -  

ؼٌاب تام لدور المسبولٌن عن التعمٌر و على رأسهم رإساء البلدٌات الذٌن لم ٌلعبوا الدور المنوط  - 

بهم حٌث ٌكتفوا بإصدار عقود التعمٌر و ٌعزفون عن متابعة و مراقبة عملٌة البناء، الشًء الذي جعل 

تعمٌر فً بالدنا مجرد حبر على ورق من جهة أخرى كان من الالزم علٌهم إعالم المواطنٌن قوانٌن ال

 حول عملٌة التسوٌة بشتى الوسابل اإلعالمٌة المربٌة و المسموعة و المكتوبة.

،  154-09مثل المرسوم التنفٌذي رقم  15-08التؤخر فً إصدار بعض المراسٌم التنفٌذٌة لقانون  -

 رور أكثر من سنة على صدور القانون .الذي أصدر بعد م

 ؼموض بعض المواد و كثرة الوثابق و تعقد اإلجراءات اإلدارٌة . -
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االجتماعٌة و الثقافٌة. األسباب -ب  

عدم اهتمام المواطن الجزابري بالتهٌبات الخارجٌة للبناء، حٌث ٌنصب اهتمامه على متانة البناء و  -

الجمال الخارجً فهو ال ٌكترث بإنشاء المساحات الخضراء على الجمال الداخلً فقط على حساب 

المرفقة لمنازلهم|، بل نجد بعضهم ٌستولً على جزء من الرصٌؾ أو ٌحجب أشعة الشمس عن جٌرانه 

دون التفكٌر ببناء واجهات متناسقة إلعطاء منظر جمٌل لألحٌاء فؤؼلب مدننا مؽطاة بالصفابح 

تسلم من ذلك حٌث نالحظ انتشار البناء الفوضوي حتى فً  اآلجورٌة الحمراء و حتى العاصمة لم

 األحٌاء الراقٌة بالعاصمة على ؼرار بن عكنون و حٌدرة.

تخوؾ المواطنٌن من عدم دفع المستحقات المالٌة  المترتبة عن منحهم األراضً الموزعة علٌهم فً  -

 بداٌة التسعٌنات .

تؽطٌة التكالٌؾ المالٌة الناتجة عن ستكمال البناٌات و افتقار المواطن للقدرة المالٌة التً تسمح با -

إجراءات التسوٌة، فحسب بعض أصحاب مكاتب الدراسات الخاصة فإن مبالػ تكوٌن ملؾ التسوٌة و 

 ملٌون سنتٌم. 10الرسوم الالحقة بذلك و رسوم الملكٌة و ؼٌرها قد تتجاوز 

ً إنجاز السكنات خالل السنوات السابقة، حٌث ؼٌاب ثقافة االستعانة بالمهندس المعماري و المدنً ف -

كان البناء هو المهندس و ٌقوم بإنجاز طوابق البناء بدون حسابات، و ال أساسات قادرة على تحمل 

الثقل الكبٌر، و بما أن قانون تسوٌة البناءات ٌلزم الراؼبٌن فً التسوٌة بالمرور على المهندس المدنً 

و األعمدة، و فحص نظام التسلح و نوعٌة الخرسانات، فإنه إما أن  المطالب بالتنقٌب على األساسات

تهدم البناٌات ألن أؼلبها ؼٌر خاضعة للمقاٌٌس التقنٌة أو تخضع لترمٌمات جذرٌة تمس األساسات و 

األعمدة، فهذه المسابل تدفع بالمواطن للعزوؾ عن عملٌة التسوٌة، لذلك فاللجان تجد نفسها أحٌانا 

 ؾ عن بعض الظواهر و تقبل باألمر الواقع.مضطرة لؽض الطر

جهل المواطن بالقوانٌن المنظمة لمجال التعمٌر، فهم ال ٌعرفون من القانون سوى إجبارٌة الحصول  -

سنوات على إصدار قانون تسوٌة البناءات إال أن العدٌد منهم  5على رخصة البناء، و رؼم مرور 

 تسهٌالت التً وضعتها الدولة تحت تصرفهم.مازالوا ٌجهلون الكثٌر عن تفاصٌله و عن ال

 



 رانٌةالفصل الثانً : مدى فعالٌة شهادة المطابقة فً تنظٌم و ضبط الحركة العم

84 
 

                                          المبحث الثانً : مدى نجاعة الوسائل القانونٌة المسخرة لمعاٌنة و زجر                                                              

 المخالفات المرتبطة بشهادة المطابقة.

المشرع تطبٌق القوانٌن و التنظٌمات التً نص علٌها فً مجال مطابقة األشؽال كان  حتى ٌضمن   

البد من النص على مجموعة من العقوبات لردع المخالفات العمرانٌة ، كما تم تكلٌؾ العدٌد من الهٌبات 

 اإلدارٌة لمعاٌنة هذه المخالفات بطرٌقة دقٌقة .

لعام فإن مخالفة قوانٌنه تحرك المسإولٌة الجنابٌة للمخالفٌن و ن النشاط العمرانً ٌعتبر من النظام او أل 

 ة فً قمع المخالفات و لكن بشروط إلى جانب اإلدار اٌلعب القاضً دور ثم من

 المطلب األول : تقٌٌم دور  الهٌئات اإلدارٌة  فً مجال معاٌنة و قمع المخالفات. 

 ة لمعاٌنة المخالفات . الهٌئات اإلدارٌة المإهل توسٌع دائرةالفرع األول : 

 أوال: رئٌس المجلس الشعبً البلدي.

خول المشرع لربٌس المجلس الشعبً البلدي صالحٌات عدٌدة فً مجال السهر على احترام       

التنظٌمات و القوانٌن الضابطة لمجال التعمٌر على مستوى إقلٌم البلدٌة ، تطبٌقا لمبادئ الالمركزٌة 

تسعٌنات و التً تجسدت فً اإلجراءات المنصوص علٌها فً قانون البلدٌة و التً انتهجت مع بداٌة ال

ذلك من خالل المراقبة الدورٌة  لورشات البناء ، حٌث ٌجب على ربٌس المجلس الشعبً البلدي زٌارة 

كل البناٌات فً طور االنجاز و القٌام بالمعاٌنات التً ٌرونها ضرورٌة و طلب الوثابق التقنٌة الخاصة 

ناءبالب
(128)

،إصدار الشهادات و الرخص فً مجال التعمٌر، و كذا من خالل توقٌع العقوبات ، و فً  

مجال تحقٌق المطابقة  ٌفرض القانون على ربٌس المجلس الشعبً البلدي بالمبادرة بتحقٌق مطابقة 

األشؽال  عندما ال ٌودع التصرٌح بانتهاء األشؽال من طرؾ صاحب البناء فً اآلجال المطلوبة
(129)

 . 

ٌعد ربٌس المجلس الشعبً البلدي رزنامة الزٌارات ، كما ترسل له نسخة من محضر معاٌنة المخالفات 

الذي ٌعده األعوان المختصون
(130)

 . 

                                                           

(
128

 اٌّؼضي ٚ اٌّزُّ . 29-90ِٓ لبْٔٛ  73( أظغ ، اٌّبصح 

(
129

 . 91/176ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ  57( أظغ ، اٌّبصح 

(
130

 .15-08ِٓ لبْٔٛ   63،66(أظغ ، اٌّبصح 
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باعتبار الوالً ممثل الدولة فً الوالٌة فإنه ٌسهر على تنفٌذ القوانٌن و التنظٌمات و ثانٌا : الوالً .    

مستوى إقلٌم والٌتهعلى حماٌة النظام العام على 
(131)

، و بناءا على ذلك ٌتدخل الوالً فً مجال  

التهٌبة و التعمٌر ، و تتجلى مظاهر التدخل  من خالل محاربة البناء الفوضوي و القضاء على ظاهرة 

عدم استكمال البناٌات ، وهذا عن طرٌق مراقبة مدى مطابقة عملٌة البناء للرخص الممنوحة و 

شهادات العمرانٌةالمشاركة فً تسلٌم ال
(132)

،   باإلضافة إلرسال نسخة من محضر معاٌنة المخالفة إلى 

ساعة 72الوالً فً أجل ال ٌتعدى 
(133)

ما ٌعٌن الوالً األعوان المإهلٌن للقٌام بالبحث عن مخالفات ، ك

التً التعمٌر و معاٌنتها ، كما ٌتم تبلٌػ الوالً بنسخة من الجدول الزمنً لزٌارة الورشات و البناءات 

ٌقوم بها ربٌس المجلس الشعبً البلدي و مدٌر البناء و التعمٌر و ذلك للتخفٌؾ من البٌروقراطٌة 
(134)

   

 ثالثا:  األعوان المإهلون قانونا  لزجر المخالفات .

فإنه باإلضافة لضباط و أعوان   06/55و المرسوم التنفٌذي رقم  90/29من قانون  76طبقا للمادة 

 ٌخول للبحث و معاٌنة المخالفات كل من :الشرطة القضابٌة ، 

 مفتشً التعمٌر . -          

 موظفً إدارة التعمٌر و الهندسة المعمارٌة . -          

 أعوان البلدٌة المكلفٌن بالتعمٌر. -         

 91/225: ٌتم تعٌٌنهم قانونا طبقا ألحكام المرسوم التنفٌذي رقم  مفتشو التعمٌر -1
(135 )

. 

 ٌعٌنون من بٌن  خدمون الدٌن ٌمارسون عملهم بإدارة وزارة السكن و العمران :المست -2

 رإساء المهندسٌن المعمارٌٌن و رإساء المهندسٌن فً الهندسة المدنٌة   - 

                                                           

(
131

 .12، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ ،اٌؼضص 21/02/2012اٌّؤعر فٟ  07-12ِٓ  اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك  ثبٌٛال٠خ علُ  112،113،114( أظغ، اٌّٛاص 

(
132

 . 29-90ِٓ لبْٔٛ  75( أظغ ، اٌّبصح 

(
133

 .55-06ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ  18،  17ٚ اٌّبصح   29-90ِٓ لبْٔٛ   5ِىغع  76(أظغ، اٌّبصح 

(
134

اٌّؤعر  343-09اٌّؼضٌخ ٚ اٌّزّّخ ثبٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ   2006-01-30اٌّؤعر فٟ  55-06ف١ظٞ علُ ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕ 3( أظغ اٌّبصح 

 .06، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ اٌؼضص  09-10-22فٟ 

(
135

اٌّزؼّٓ اٌمبْٔٛ األؿبؿٟ اٌشبص ثبٌؼّبي إٌّز١ّٓ إٌٝ األؿالن  14/07/1991اٌّؤعر فٟ ٞ  225-91( اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ 

، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ  22/07/2009اٌّؤعر فٟ  241-09ٌٛػاعح اٌزج١ٙؼ ٚ اٌـىٓ اٌّؼضي ٚ اٌّزُّ ثّٛجت اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ  اٌزم١ٕخ اٌزبثؼخ

 . 43، اٌؼضص 
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 المهندسٌن المعمارٌٌن الربٌسٌٌن و المهندسٌن  - 

 المهندسٌن المعمارٌٌن و المهندسٌن فً الهندسة المدنٌة - 

 التطبٌقٌٌن فً البناء الذٌن ٌحوزون خبرة سنتٌن على األقل فً مٌدان التعمٌر المهندسٌن  - 

 سنوات على األقل  فً مٌدان التعمٌر. 3التقنٌٌن فً البناء الذٌن ٌحوزون خبرة  - 

و ٌعٌن هإالء األعوان من طرؾ الوالً باقتراح من مدٌر التعمٌر و البناء فٌما ٌخص المستخدمٌن 

 م باإلدارة المحلٌة التابعة لوزارة السكن و العمران .الذٌن ٌمارسون عمله

 : ٌعٌنون من بٌن : األعوان الذٌن ٌمارسون عملهم بمصالح التعمٌر التابعة للبلدٌة -3

 رإساء المهندسٌن المعمارٌٌن و رإساء المهندسٌن فً الهندسة المدنٌة .  - 

 المهندسٌن المعمارٌٌن الربٌسٌٌن و المهندسٌن . - 

 هندسٌن المعمارٌٌن و المهندسٌن فً الهندسة المدنٌة .الم - 

 المهندسٌن التطبٌقٌٌن فً البناء الذٌن ٌحوزون خبرة سنتٌن على األقل فً مٌدان التعمٌر.  - 

 سنوات على األقل  فً مٌدان التعمٌر. 3التقنٌٌن فً البناء الذٌن ٌحوزون خبرة  - 

الشعبً البلدي المختص إقلٌمٌا فٌما ٌخص األعوان  ٌعٌن هإالء األعوان باقتراح من ربٌس المجلس

 الذٌن ٌمارسون عملهم بمصالح التعمٌر التابعة للبلدٌة. 

توضع قابمة إسمٌة لهإالء األعوان بموجب قرار مشترك بٌن الوزراء المكلفٌن بالجماعات المحلٌة     

ن من قابمة األعوان المإهلٌن و العدل و التعمٌر ، و ٌالحظ أن المشرع حذؾ فبة المتصرفٌن اإلدارٌٌ

318-95للتقصً مخالفات التشرٌع و التنظٌم الواردة فً المادة الثانٌة من المرسوم التنفٌذي 
(136)

و  

 . 06-04الملؽاة هً األخرى بحكم القانون رقم  07-94من المرسوم التشرٌعً  51فً المادة 

 
                                                           

 (
136

اٌظٞ ٠ذضص شغٚؽ رؼ١١ٓ األػٛاْ اٌّٛظف١ٓ اٌّؤ١ٍ٘ٓ ٌزمظٟ ِشبٌفبد  14/10/1995اٌّؤعر فٟ  318-95( اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ 

-06، اٌٍّغٝ ثّٛجت اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ  ٠6ٕزٙب فٟ ١ِضاْ إٌٙضؿخ اٌّؼّبع٠خ ٚ اٌزؼ١ّغ ، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ، اٌؼضص اٌزشغ٠غ ٚ اٌزٕظ١ُ ٚ ِؼب

55 . 
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 رابعا : فرق المتابعة و التحقٌق .

لمذكورٌن سابقا  ، ٌمكن لفرق المتابعة والتحقٌق أن تقوم بالتحري و  التحقٌق فً باإلضافة لألعوان ا   

إنشاء التجزبات و المجموعات السكنٌة و ورشات البناء و سٌرها  ، و قد تم تؤسٌسها بموجب قانون 

08-15
(137)

، و هً عبارة عن مجموعة من الموظفٌن التابعٌن لمدٌرٌة التعمٌر و البناء فً الوالٌة و  

المصالح المكلفة بالتعمٌر فً البلدٌة
(138)

 . 

( أعوان حسب شكل إقلٌم كل بلدٌة و حظٌرة 4( إلى أربعة )3ٌمكن أن تتشكل الفرق من ثالثة )     

 السكنات ، لكل فرقة مسإول مكلؾ ببرمجة الخرجات المٌدانٌة وتنسٌقها .

المهندسٌن  -ة : )مفتشً التعمٌرٌعٌن أعوان الفرق من بٌن المستخدمٌن التابعٌن لألسالك اآلتٌ   

المعمارٌٌن ، المهندسٌن المدنٌٌن ، مهندسً التطبٌق فً البناء ،التقنٌٌن السامٌن فً البناء ،المتصرفٌن 

اإلدارٌٌن (
(139)

 

 و تكلؾ بما ٌؤتً :

 و معاٌنتها . 15-08البحث عن مخالفات القانون رقم  -   

 المتعلق بتحقٌق المطابقة و التحقق منها .متابعة دقة المعلومات الواردة فً التصرٌح  -

 معاٌنة حالة عدم مطابقة البناٌات . -

 متابعة تنفٌذ عقود تحقٌق مطابقة البناٌات .-

 المتابعة و التحقٌق فً استبناؾ أشؽال إتمام البناٌات .-

نٌة و و لتمكٌن هإالء األعوان من تؤدٌة مهامهم ، ٌخول لهم زٌارة الورشات و المجموعات السك   

البناٌات ، القٌام بالفحوص و التحقٌقات ، استصدار الوثابق التقنٌة المكتوبة و البٌانات الخاصة بها ، 

تنفٌذ قرارات ؼلق الورشات ؼٌر النظامٌة المتخذة من السلطات المختصة 
(140)

. 

                                                           

(
137

 . 15-08ِٓ لبْٔٛ  68،70( أظغ ، اٌّٛاص 

(
138

ٌّزبثؼخ  ٚ ٠ذضص شغٚؽ ٚ و١ف١بد رؼ١١ٓ فغق ا 02/05/2009اٌّؤعر فٟ  156-09ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ   4، 3،  2( أظغ، اٌّٛاص 

 . 27اٌزذم١ك فٟ إٔشبء اٌزجؼئبد ٚ اٌّجّٛػبد اٌـى١ٕخ ٚ ٚعشبد اٌجٕبء  ٚ ؿ١غ٘ب ، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ، اٌؼضص 

(
139

 . 156-09ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ  7(اٌّبصح 
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ام العطل ، كما تتم المراقبة التً تقوم بها الفرق بشكل علنً، نهارا فقط و أثناء أٌام الراحة و أٌ     

ٌمكن أن تكون فجابٌة ، تتم وفق رزنامة زٌارات ٌعدها ربٌس المجلس الشعبً البلدي أو مدٌر التعمٌر 

و البناء
(141)

 . 

 خامسا : شرطة العمران . 

عبر أهم الوالٌات، ثم جمدت نشاطاتها بداٌة من  1984إن هذه الفرق كانت متواجدة منذ سنة     

و تنفٌذا لتعلٌمات  خطط عمل الحكومة الخاص بإعادة االعتبار للمحٌطتطبٌقا لم، و 1991جوٌلٌة 

فً العاصمة و  1997وزارة الداخلٌة ، تم إعادة تنشٌط هذه الوحدات و ذلك بإنشاء أول فصٌلة سنة 

تم إعادة تنشٌط   2000على كافة الدوابر التابعة لها ، بداٌة من شهر أفرٌل  سنة  1999توسٌعها عام 

على مستوى أهم المدن الكبرى للوطن و هً: وهران، قسنطٌنة، و عنابة ، انتهى هذا  هذه الوحدات

على مستوى كل والٌات القطر الوطنً 2000المخطط بتعمٌم هذه الفرق فً شهر أوت 
(142)

. 

تمارس وحدات شرطة العمران نشاطاتها بالتنسٌق مع المصالح المختصة بالبلدٌة و الوالٌة،  فً      

خالفة فً مجال العمران، ٌتعٌن على العون المإهل تحرٌر محضر إثبات المخالفة و حالة تسجٌل م

 إرساله إلى ربٌس المجلس لشعبً البلدي و الوالً المختصٌن.

فً حالة المخالفات التً تقتضً معارؾ تقنٌة خاصة، ٌجب على عناصر الشرطة االستعانة بموظفٌن 

 .من ذوي االختصاص

وحدات بمد ٌد المساعدة للمصالح التقنٌة التابعة لمصالح الجماعات المحلٌة من جهة أخرى، تقوم هذه ال

، بوضع التشكٌالت األمنٌة عند تنفٌذ القرارات اإلدارٌة أو القضابٌة، التً ٌمكن أن تإدي إلى اإلخالل 

 .بالنظام العام

نسٌق مع المصالح التقنٌة المحلٌة، تتمثل مهام وحدات شرطة العمران و حماٌة البٌبة فً السهر بالت  

على تطبٌق القوانٌن و التنظٌمات فً مجال العمران و حماٌة البٌبة، مد ٌد المساعدة فً إطار تطبٌق و 

احترام النصوص المنظمة لتدخالتها
(143)
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 . 156-09ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ  5( أظغ، اٌّبصح 
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(
143

 .123،ص  2011/2012، لـٕط١ٕخ ، اٌـٕخ اٌجبِؼ١خ  1(غٛاؽ) دـ١ٕخ (: "ا١ٌ٢بد اٌمب١ٔٛٔخ ٌزـ١١غ اٌؼّغاْ " ،جبِؼخ لـٕط١ٕخ 

http://www.anp-dz.com/


 رانٌةالفصل الثانً : مدى فعالٌة شهادة المطابقة فً تنظٌم و ضبط الحركة العم

89 
 

  :فً هذا الصدد فهً مكلفة بـ

 .مرانًالسهر على تطبٌق األحكام التشرٌعٌة و التنظٌمٌة فً مجال التطور الع -

 .السهر على جمال المدن و التجمعات و األحٌاء -

 .فرض رخص البناء لكل أشكال البناء -

 .منع كل أشكال البناء الفوضوي -

 السهر على احترام األحكام المتعلقة باالحتٌاطات العقارٌة -

 .تبلٌػ السلطات المختصة عن كل أشكال البناء الفوضوي -

مجال الملصقات المنصوص علٌها فٌما ٌخص البناٌات و فتح  السهر على احترام األحكام فً -

 .الورشات

محاربة كل أشكال البناٌات الفوضوٌة، واالختالل الالشرعً  لألراضً و الطرٌق العمومً، أو -

تحوٌل العقار ذو االستعمال السكنً أو التجاري بتوخً الحٌطة و الحذر الدابم و تقدٌم  اإلعذارات  

 .للمخالفٌن

بة كل مظاهر التجاوزات التً تإثر على البٌبة و النظافة و الصحة العمومٌة و تحرٌر محار -

 .المحاضر ضد المخالفٌن بعد المعاٌنة

 .السٌطرة على المٌدان بالدورٌات و عملٌات المراقبة -

  .تنظٌم حمالت تحسٌسٌة و إعالمٌة لصالح المواطنٌن بالتنسٌق مع وسابل اإلعالم -

مخالفة فً حق العمران والبٌبة، وهذا خالل شهر  4634الح شرطة العمران و قد سجلت مص    

فقط، وكانت التدخالت والمخالفات المتصلة بانتهاكات العمران فً مقدمة التجاوزات ،   2012أكتوبر 

ماسة بالعمران، و  أنه  2986مقابل  1648أما فٌما ٌتصل بالمخالفات الخاصة بالبٌبة فقد بلػ عددها 

تقرٌر أرسل إلى المصالح المختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة 3299ز تم إنجا
(144)

 . 
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 .سادسا: المتفشٌة العامة و المفتشٌات الجهوٌة للعمران 

 المتفشٌة العامة للعمران . -1

مهامها، حٌث  تكلؾ المفتشٌة  2008/ 27/11المإرخ فً  388-08حدد المرسوم التنفٌذي رقم  

القوانٌن و التنظٌمات التً تضبط مجال العمران  و تكلؾ على الخصوص العامة بالسهر على  تطبٌق 

 بما ٌلً :

ضمان التنسٌق بٌن المصالح الخارجٌة المكلفة بالعمران و البناء و حماٌة اإلطار المبنً و اقتراح كل  -

 التدابٌر الرامٌة إلى تحسٌن فعالٌتها و تعزٌز عملها .

 ل الرقابة التً تقوم بها مصالح العمران المإهلة لهدا الؽرض .القٌام دورٌا بتقٌٌم تدابٌر و أعما -

اقتراح كل إجراء قانونٌا كان أو مادٌا من شؤنه تعزٌز عمل الدولة فً مجال مراقبة عمل الدولة فً  -

 مجال التعمٌر .

ٌمات و القٌام بزٌارة التقٌٌم و التفتٌش و المراقبة حول كل وضعٌة ٌمكن أن تظهر فٌها مخالفات التنظ -

 التشرٌعات المتعلقة بالتنظٌم التعمٌر.

 القٌام بالتحقٌقات الضرورٌة للتؤكد من مدى احترام قواعد التعمٌر. -

التسٌٌر على المستوى المركزي البطاقة الوطنٌة الخاصة بالمخالفات فً مجال العمران و حماٌة  -

 اإلطار المبنً .

تحقٌق إداري مرتبط بمجال نشاطها و كل عمل ٌهدؾ إلى كما تإهل المفتشٌة العامة بالمبادرة بكل     

تطبٌق التشرٌع و التنظٌم فً مجال العمران و البناء و ٌمكن أن تتدخل بصفة فجابٌة للقٌام بكل مهمة 

أخرى أو خبرة تكون ضرورٌة
(145)

 . 
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المفتشٌة الجهوٌة للعمران -2 
(146)

  : 

ناء و حماٌة اإلطار المبنً ، وتتولى تحت سلطة هً مصلحة خارجٌة للوزارة تكلؾ بالعمران و الب    

المفتشٌة العامة للعمران و البناء القٌام بكل أعمال التفتٌش و المراقبة فً مجال العمران و حماٌة اإلطار 

 المبنً ، وتتولى بهده الصفة المهام التالٌة :

بة أنشطة وأعمال العمران ضمان تنسٌق أنشطة مدٌرٌات العمران و البناء السٌما فٌما ٌتعلق بمراق - 

 والبناء.

 تقوم بالتحقٌقات المتعددة االختصاصات وتضع الفرق المتخصصة للتكفل بالمهام المنوطة بها . -

 تقوم دورٌا بإعداد ملخصات نتابج نشاط مدٌرٌات العمران والبناء . -

ر المبنً على مستوى كل تقوم بتصور وتنفٌذ برنامج للمراقبة فً مجال العمران والبناء وحماٌة اإلطا -

 اإلقلٌم  الذي ٌدخل ضمن اختصاصها 0 باالتصال مع الهٌبات األخرى للدولة والجماعات المحلٌة . 

 تسهر على شرعٌة تسلٌم عقود العمران والبناء وحماٌة اإلطار المبنً . -

 تقوم باالتصال مع الهٌاكل األخرى المعنٌة ، بكل تحقٌق له عالقة بمجال نشاطها . -

 تساعد الجماعات المحلٌة والمإسسات العمومٌة والمتعاملٌن فً مجاالت اختصاصها . -

تقترح كل التدابٌر التً ترمً إلى تحسٌن الجهاز التشرٌعً والتنظٌمً ذي الصلة بالعمران والبناء  -

 وحماٌة اإلطار المبنً .

ذ التدابٌر التً تهدؾ إلى مكافحة تقوم باالتصال مع أجهزة الدولة األخرى والجماعات المحلٌة ، باتخا -

 البناء ؼٌر الشرعً أو الهش أو الفوضوي أو ؼٌر المكتمل .  

 تطور اإلعالم وتقوم بتحسٌس المتعاملٌن والمهنٌٌن فً مجال نشاطها . -
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 .الفرع الثانً : عدم التفصٌل فً تحدٌد المخالفات الموجبة للعقوبة

تً ٌرتكبها األشخاص فً مجال التعمٌر عبارة عن جنح ، و فً ؼالب األحٌان تكون المخالفات ال     

 تتكون من ركن مادي و ركن شرعً .

الركن المادي نعنً به وقوع الفعل المخالؾ كإنجاز بناٌة بطرٌقة مخالفة للقوانٌن أو إنجازها على      

مخالفة، إضافة قطعة أرض ملك للؽٌر، فحتى لو كان المخالؾ ٌجهل األمر إال أنه ٌعتبر مسإوال عن ال

للركن الشرعً المتمثل فً وجود النص القانونً الذي ٌعاقب على ارتكاب المخالفة 
(147 )

. 

و فً مجال مطابقة األشؽال ، ٌمكن تحدٌد بعض المخالفات حسب ما نصت علٌه القوانٌن المنظمة      

 لمجال التعمٌر عامة و مطابقة األشؽال بصفة خاصة ، و هً كما ٌلً  :

 . 90/29ً ظل قانون أوال : ف

بعض المخالفات التً ٌمكن أن ٌرتكبها كل مستعمل لألرض أو المنجزٌن  29-90تضمن قانون 

 ألشؽال البناء، و تتمثل فً :

الشروع فً أشؽال البناء دون رخصة أو إنجازها دون احترام المخططات البٌانٌة التً سمحت  -1      

بالحصول على رخصة البناء 
(148)

. 

عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة  -2      
(149 )

. 

تجاهل االلتزامات التً ٌفرضها القانون و التنظٌمات المتخذة لتطبٌقه -3      
 (150)

 . 

عدم إنجاز األشؽال طبقا للتصامٌم المصادق علٌها  -4      
(151)

. 

 

 

                                                           

)
147

 (Jacquot (Henri) ,op .cit ,p724 . 

(
148

 . 29-90ْ ِٓ لبٔٛ 76( أظغ ، اٌّبصح 
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 :  94-07ثانٌا : فً ظل المرسوم التشرٌعً 

المرسوم أنواع متعددة من المخالفات ، و نذكر منها المخالفات من هذا  50حددت و صنفت المادة 

 المتعلقة بمطابقة األشؽال و هً: 

 : و تدخل ضمن هذا الصنؾ الحاالت التالٌة :تشٌٌد بناٌة ال تطابق رخصة البناء   -

 تجاوز معامل شؽل االرض  -       

 تجاوز معمل شؽل أرضٌة الطرٌق . -       

 االرتفاع المرخص به . عدم احترام -      

 االستالء على ملكٌة الؽٌر . -     

 تعدٌل الواجهة . -     

 إنجاز منفذ ؼٌر قانونً . -    

 تدخل ضمن هذا الصنؾ الحاالت التالٌة : عدم القٌام بإجراءات التصرٌح و اإلشهار : -

 عدم وضع الالفتة التً تبٌن مراجع رخصة البناء . -    

 ح بانتهاء األشؽال .عدم التصرٌ -    

و نالحظ أن المشرع فصل فً تحدٌد المخالفات ، األمر الذي ٌسهل مهمة السلطات اإلدارٌة المختصة 

 06-04بموجب القانون رقم   50و القاضً عند تحدٌد العقوبة ، إال أنه تم إلؽاء نص المادة 
(152)

 . 

ً نوعٌة المخالفات المرتكبة ، بل و حسب ما سبق ذكره نالحظ أن المشرع الجزابري لم ٌفصل ف     

اكتفى بذكرها بعمومٌة األمر الذي خلق صعوبات أمام القاضً عند تكٌٌؾ المخالفة و تحدٌد العقاب 

 المناسب ، حٌث ٌضطر القاضً فً كثٌر من األحٌان لالستعانة بقانون العقوبات .
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 . 08/15ثالثا: فً ظل قانون 

، و تتمثل فٌما  92إلى  74لمخالفات و ذلك فً المواد من فً تحدٌد ا  15- 08فصل القانون رقم  

 ٌلً :

 .  74إنشاء تجزبة أو مجموعة سكنٌة دون رخصة تجزبة  م  -   

 . 75تشٌٌد بناٌة داخل تجزبة لم ٌتحصل لها على خصة  تجزبة   م  -   

عة السكنٌة ؼٌر بٌع قطع أرضٌة من تجزبة أو مجموعة سكنٌة إدا كانت هذه التجزبة أو المجمو -    

 . 77مرخصة أو لم ٌتم بها االستالم المإقت لألشؽال االنتفاع م 

 . 78عدم إنجاز البناٌة فً األجل المحدد فً رخصة البناء م  -    

 . 79تشٌد أو حتى محاولة تشٌٌد بناٌة  بدون رخصة بناء م  -   

 .  80النجاز م عدم إتمام أشؽال اإلنجاز فً األجل المحدد فً رخصة إتمام ا -   

 . 81عدم تحقٌق مطابقة البناءات فً األجل المحدد م  -   

 .  82شؽل أو استؽالل بناٌة قبل تحقٌق مطابقتها التً تثبت بشهادة المطابقة م  -   

 . 83م    15-08عدم التصرٌح ببناٌة ؼٌر متممة أو تتطلب تحقٌق المطابقة فً مفهوم قانون  -    

 .   84ح كاذب ٌتعلق بإتمام االنجاز م اإلدالء بتصرٌ -    

 . 85استبناؾ أشؽال البناء قبل تحقٌق مطابقتها م  -    

عدم اإلٌقاؾ الفوري لألشؽال و ؼلق الورشة حسب التعلٌمات الصادرة من السلطات اإلدارٌة أو  -     

 .  86القرارات القضابٌة م 

رخصة البناء على سبٌل التسوٌة فً األجل المحدد  عدم إٌداع طلب إتمام إنجاز األشؽال أو طلب  -     

 . 87م 
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الربط المإقت أو النهابً أو النهابً للبناٌة ؼٌر القانونً بشبكات االنتفاع العمومً دون  -      

 . 88الحصول المسبق على التوالً على رخصة البناء أو شهادة المطابقة م 

ق أو كل من ال ٌقوم بوضع سٌاج الحماٌة للورشة أو فتح ورشة إتمام االنجاز دون ترخٌص مسب -      

 . 89الفتة تدل على أشؽال إتمام االنجاز  م 

 .90عدم الشروع فً أشؽال البناء فً األجل المحدد فً رخصة إتمام اإلنجاز .م  -    

 .  91وضع مواد البناء أو الحصى أو الفضالت على  الطرٌق العمومً م  -    

 . 92شهادة المطابقة بعد إتمام األشؽال فً األجل المحدد م عدم تقدٌم طلب  -   

و نالحظ أن المشرع قد فصل فً وصؾ المخالفات بدقة ،و هذا ما لم نلمسه فً القوانٌن السابقة 

هً  15-08الرادعة لمخالفات التعمٌر ، ولكن المخالفات المعاقب علٌها المنصوص علٌها فً قانون 

 2016أوث ؾ سرٌان القانون فً مإقتة و ٌنتهً مفعولها بتوق
(153)

، فحبذا لو كانت القوانٌن الدابمة  

 فً مجال العمران مفصلة بهذا الشكل .

 : إجراءات  معاٌنة المخالفات . الثالثالفرع 

بعد أن تعرفنا على األعوان الذٌن خول لهم القانون مهمة معاٌنة المخالفات فً مجال التعمٌر، سنقوم  

 نة هذه المخالفات و الوسابل القانونٌة التً سخرتها الدولة لهم إلتمام هذه المهمة .بدراسة  كٌفٌات معاٌ

إهل قانونا وقابع معاٌنة المخالفات تكون من خالل تحرٌر محاضر ٌدون فٌها العون الم         

المخالفة و التصرٌحات التً نطق بها المخالؾ ، و ذلك على استمارات تحمل األختام و األرقام 

التسلسلٌة ، و تسجل فً السجل المفتوح لهذا الؽرض الذي ٌرقمه و ٌإشر علٌه ربٌس المحكمة 

المختص إقلٌمٌا
(154)

، ٌحرر العون محضر ، فً حالة التؤكد من عدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة 

عدم مطابقة البناء و ٌبٌن فٌه بصفة دقٌقة  طبٌعة المخالفة المرتكبة ، حالة البناٌة ، مكان وجودها ، ما 
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ٌجاورها و كل األوضاع التً ٌمكن أن تعطً معلومات حول حال هذه البناٌة  و ٌوقع  طرؾ العون 

الفات لقواعد التهٌبة و التعمٌر فًالمكلؾ بالمعاٌنة  و مرتكب المخالفة . تتمثل محاضر المخ
(155 )

 : 

 محضر معاٌنة أشؽال شرع فٌها بدون ترخٌص . -

 محضر معاٌنة أشؽال شرع فٌها و ؼٌر مطابقة ألحكام رخصة البناء المسلمة . -

 محضر معاٌنة أشؽال شرع فٌها بدون رخصة هدم . -

ولو رفض المخالؾ التوقٌع ٌتمٌز المحضر بقوة قانونٌة و بصحة المعلومات التً تضمنها حتى      

 علٌه ، إلى أن ٌثبت المخالؾ عكس ذلك .

ترسل نسخة من المحضر إلى الجهة القضابٌة المختصة و إلى ربٌس المجلس الشعبً البلدي أو    

-08ساعة ،  أما فً قانون  72المدٌر المكلؾ بالتعمٌر و البناء المختصٌن إقلٌمٌا فً أجل ال ٌتعدى 

 أٌام . 7ى فقد مدد ألجل إل 15

 . الفرع الرابع :الهدم الكلً أو الجزئً كعقوبة إدارٌة للمخالفٌن

تتمٌز العقوبة اإلدارٌة فً مظهرها بكونها بدٌال للعقوبة الجنابٌة ألسباب و أهداؾ ٌقدرها المشرع 

 الجزابري وفق سٌاسته الجنابٌة فً مجال التجرٌم و العقاب و الفرق بٌن العقوبة اإلدارٌة و تدابٌر

الضبط اإلداري تكو من فً الؽاٌة المتوخاة من كل منهما ، فإذا كانت الؽاٌة ردع المخالؾ و زجر 

ؼٌره كان ذلك بمثابة عقوبة إدارٌة أما إذا كان القصد من اإلجراء توخً ارتكاب المخالؾ على وشك 

 الوقوع دخل هذا اإلجراء فً نطاق تدابٌر الضبط اإلداري.

نمٌز بٌن نوعٌن من العقوبات و هما :إما مطابقة البناء  29-90ن قانون م 76و من خالل المادة   

 المنجز أو الهدم. 

 . أوال :مفهوم قرار الهدم

الهدم هو القرار الصادر عن الجهة المختصة و التً تمنح بموجبه للمستفٌد حق إزالة البناء كلٌا أو 

مرانً كلٌا أو جزبٌا كما هو الشؤن بالنسبة جزبٌا ، أما اإلزالة هً نقض المبنى أو محوه من النسٌج الع
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للهدم ، و لكن هذه المرة ألسباب قانونٌة و  مادٌة أو موضوعٌة مختلفة فً إقامة المبنى و تشٌٌده 

 بمخالفة أحكام قانون البناء و مواصفات رخصة البناء الممنوحة و ٌصدر بموجبها قرار اإلزالة .

بناء اآلٌل للسقوط و بٌن إجراء الهدم كتدبٌر إداري تلجؤ إلٌه و هنا نمٌز بٌن الهدم كرخصة إلزالة ال

الؽدارة و تام ربه الجهات القضابٌة فً حالة البناء دون رخصة أو البناء المخالؾ لرخصة البناء 

 المسلمة و عدم االمتثال لألمر القضابً بمطابقة البناء .

 ثانٌا : شروط قرار الهدم

 76و  4مكرر  76، 76 3مكرر  76نونٌة للهدم بموجب المادة  حدد المشرع الجزابري األسس القا

فالهدم هو قرار إداري انفرادي بناءا عل محاضر المخالفات المحددة   29-90من قانون  5مكرر  

قانونا  ، حٌث أنه فً حالة المخالفة و مراعاة للمتابعات الجزابٌة ، ٌصدر ربٌس المجلس الشعبً 

أٌام ابتداء من تارٌخ استالم محضر إثبات المخالفة ، عند انقضاء  8ً أجل البلدي قرار الهدم البناء ف

المهلة و فً حال قصور ربٌس المجلس الشعبً البلدي المعنً، ٌصدر الوالً قرار الهدم فً أجل ال 

ٌوما ،حٌث ٌمكن للوالً أن ٌتخذ بالنسبة لجمٌع بلدٌات الوالٌة أو بعضها كل اإلجراءات  30ٌتعدى 

بالحفاظ على األمن و النظافة و السكٌنة العمومٌة و دٌمومة المرفق العام بذلك ، كما ٌمكنه المتعلقة 

الحلول مكان ربٌس المجلس الشعبً البلدي مباشرة التخاذ القرارات االزمة بمقتضى القوانٌن و 

التنظٌمات فً حالة امتناعه عن اتخاذها و ذلك بعد انقضاء اآلجال المحددة إلعذاره
(156)

 . 

 لثا :آثار قررا الهدم .ثا

تنفذ أشؽال الهدم من قبل مصالح البلدٌة و فً حالة عدم وجودها تتم بواسطة الوسابل المسخرة من قبل  

الوالً ،و ٌتحمل المخالؾ مصارٌؾ الهدم و ٌحصلها ربٌس المجلس الشعبً البلدي بكل الطرق 

شعبً البلدي اتخاذ كل االحتٌاطات القانونٌة . من جهة أخرى خول قانون البلدٌة لربٌس المجلس ال

الضرورٌة و التدابٌر الوقابٌة لضمان حماٌة األشخاص و الممتلكات فً األماكن العمومٌة التً ٌمكن أن 

تحدث فٌها أٌة كارثة أو حادث ، و فً حالة الخطر الوشٌك و الجسٌم ٌؤمر ربٌس المجلس الشعبً 
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ٌلة للسقوط مع احترام التشرٌع و التنظٌم المعمول بهما البلدي بهدم الجدران و العمارات و البناٌات اآل

السٌما المتعلق بحماٌة التراث الثقافً 
(157)

. 

بناٌة فوضوٌة، ببلدٌة المرسى،  32تجسٌدا لذلك أقدمت السلطات المحلٌة، لوالٌة سكٌكدة على هدم 

ر شرعٌة داخل بدابرة بن عزوز أقصى شرق سكٌكدة،. وٌتعلق األمر ببناٌات تم إنجازها بطرق ؼٌ

المحٌط العمرانً للبلدٌة و فوق فضاءات كانت مخصصة للنزهة أو مساحات خضراء. و قد شٌدت هذه 

البناٌات بطرق ؼٌر قانونٌة ودون حٌازة أصحابها لرخص البناء أو سند قانونً ٌثبت ملكٌة األرضٌة ، 

اكل عمومٌة أو للنزهة حٌث أن هذه المساحات كان مخطط التعمٌر والتهٌبة قد أعدها الحتواء هٌ

لإلسهام فً تنمٌة البلدٌة، خصوصا وأن المنطقة مشهورة بسواحلها ومناظرها الطبٌعٌة الجمٌلة والتً 

 تستقطب سنوٌا أعدادا كبٌرة من السٌاح والمصطافٌن. 

كما خول القانون للوالً التدخل مباشرة و األمر بوقؾ األشؽال التً تهدؾ إلى إنشاء تجزبة أو 

سكنٌة دون رخصة تجزبة فوق األمالك الوطنٌة العمومٌة أو فوق ملكٌة خاصة لم تخصص مجموعة 

للبناء طبقا ألحكام مخططات التعمٌر السارٌة المفعول ، حٌث ٌؤمر الوالً بإعادة األماكن إلى حالتها 

باألمر  األصلٌة و هدم البناٌات ؼٌر الشرعٌة ،وعدم االمتثال لألوامر بعد تجاوز اآلجال ٌمكن الوالً

بهدم البناءات على نفقة المخالؾ ، باإلضافة لرفع دعوى ضده أمام القضاء المختص
(158)

. 

المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة  05/01/1999المإرخ فً  99/01من جهة أخرى خول القانون رقم 

ها للمخططات ألعوان إدارة السٌاحة حق مراقبة األشؽال الجارٌة فً مجال الفندقة و التحقق من مطابقت

المصادق علٌها من طرؾ وزارة السٌاحة و أجاز لهإالء األعوان أمر المعنً بوقؾ االشؽال و إلزامه 

باالمتثال ألوامر المطابقة فً أجل ال ٌتعدى ثالثة أشهر و فً حالة عدم امتثاله ٌمكن رفع دعوى أمام 

منه لوزٌر السٌاحة سلطة  51ادة الجهة القضابٌة المختصة طبقا للقواعد المعمول بها . و خولت الم
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إصدار قرار بالتوقٌؾ الفوري لألشؽال فً حال االستعجال لتفادي فرض االمر الواقع و إشعار قاضً 

ساعة 48االستعجال بذلك فً ظرؾ 
 (159)

 . 

نالحظ مما سبق أن المشرع أعطى لإلدارة صالحٌات واسعة فً مجال زجر المخالفات و توقٌع  

اإلدارٌة ال تنتظر قرار القاضً بل تقوم بعملٌة الهدم ، و هذا ٌسبب ضرر العقوبات ،فالسلطات 

للمخالؾ فً حالة إذا كان حكم القاضً لصالحه ، حٌث  ال ٌوجد نص قانونً ٌبٌن كٌفٌة استرجاع 

المخالؾ حقوقه فً هذه الحالة ، و ربما أن المشرع هدفه الحفاظ على النظام العام و المنفعة العامة ، 

انتظار قرار القاضً قد ٌعطً مجال الستمرارٌة العمل المخالؾ و قد ٌإدي إلى أضرار حٌث أن 

بالمحٌط و بالؽٌر فكان من الالزم أن تتدخل الدولة بسلطتها فور وقوع الفعل المخالؾ ألن اإلجراءات 

القضابٌة تتخذ فً مدة زمنٌة طوٌلة 
(160)

. 

 المختصة ال ٌعلق قرار الهدم . إن معارضة المخالؾ قرار الهدم أمام الجهة القضابٌة

 المطابقة. المطلب الثانً : دور الهٌئات القضائٌة فً المنازعات المترتبة عن شهادة 

 . الفرع األول :صور تدخل القاضً اإلداري 

بما أن شهادة المطابقة هً قرار إداري فإن المنازعات المتعلقة بها تخضع بصفة أساسٌة  للقضاء 

لقوانٌن و التنظٌمات التً تضبط مجال التعمٌر كمصدر له ، و بهذه الصفة فهو اإلداري الذي ٌتخذ ا

ٌتمٌز بمجموعة من الخصابص تتمثل فً 
(161)

 : 

الفصل فً النزاع ٌكون من طرؾ قاضً مختص فً مجال التعمٌر و ٌتوفر على قدر من المعرفة  -  

مور التقنٌة المعمول بها فً التهٌبة بالقوانٌن و التنظٌمات الضابطة له و ٌجب أن ٌكون على اطالع باأل

 و التعمٌر.
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ال ٌثار النزاع أمام القاضً اإلداري إال من طرؾ الضحٌة، فالقاضً ال ٌمكنه التدخل من تلقاء  - 

 نفسه.

قرار القاضً اإلداري ٌجب أن ٌكون معلال و مبنٌا على األسس القانونٌة  المنظمة لمجال التعمٌر و  -

سٌة ،  محترما فً ذلك اإلجراءات المنصوص علٌها فً قانون اإلجراءات لٌس على اعتبارات سٌا

 المدنٌة ، كما ٌمكنه االعتماد على االجتهاد القضابً الخاص بمجلس الدولة.

 تكون مظاهر التدخل اإلداري من خالل نوعٌن من الدعاوي و هما دعوى اإللؽاء و دعوى المسإولٌة .

 تعلق بشهادة المطابقة .أوال : دعوى إلغــــاء  القرار الم

إن منح شهادة المطابقة ٌكون فً شكل قرار إداري ، و لذلك ألزم المشرع على اإلدارة أن تصدره       

فً شكل معٌن و إجراءات محددة ضمانا لحقوق األفراد و احتراما لمبدأ المشروعٌة ، و ألن القابمٌن 

معرضٌن لألخطاء ، فإن اإلدارة تخرج أحٌانا عن على األجهزة اإلدارٌة و على تنفٌذ القوانٌن هم بشر 

تلك الضوابط مما ٌجعل قراراتها ؼٌر مشروعة ، و بذلك ٌمكن للمعنٌٌن الطعن فٌها  برفع دعوى 

اإللؽاء
(162)

على :  "  176/ 91من المرسوم التنفٌذي رقم  72، حٌث تنص الفقرة الثانٌة من المادة  

ثٌن ٌوما الموالٌة لتقدٌم العرٌضة فٌمكنه أن ٌرفع دعوى لدى إذا لم ٌبلػ أي رد بعد انقضاء أجل ثال

الجهات القضابٌة المختصة ." ، ورؼم أن هذه المادة لم تحدد الجهة القضابٌة المختصة ، إال أنه ٌعتبر 

القاضً اإلداري هو القاضً المختص ألن أحد أطراؾ النزاع  هٌبة إدارٌة ، و هو ما أكدته المادة  

التً تنص على : " تختص المحاكم اإلدارٌة المحلٌة المختصة إقلٌمٌا بالفصل  08/15من قانون  52

 فً الطعون المرفوعة أمامها خالل الشهر الموالً لتبلٌػ قرار لجنة الطعن الوالبٌة  ".

و تعرؾ دعوى اإللؽاء على أنها " الدعوى القضابٌة المرفوعة أمام إحدى الهٌبات القضابٌة اإلدارٌة   

تستهدؾ إلؽاء قرار إداري بسبب عدم مشروعٌته نظرا لما ٌشوبه من عٌوب تعتري ركنا أو و التً 

عددا من  أركانه"
(163)

 . 

 لتحرٌك دعوى اإللؽاء البد من توفر مجموعة من الشروط :   
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 . شروط قبول دعوى اإللغاء أمام القاضً اإلداري - 1

 : شروط تتعلق بالطاعن. أ

و اإلدارٌة قاعدة عامة تسري على جمٌع الطعون و الدعاوى المدنٌة و  وضع قانون اإلجراءات المدنٌة

من ق إ م و إ على ما  13اإلدارٌة ، و منها الطعن باإللؽاء أمام الؽرفة اإلدارٌة ، حٌث تنص المادة 

ٌلً :  " ال ٌجوز ألي شخص التقاضً ما لم تكن له صفة و له مصلحة قابمة أو محتملة ٌقرها القانون 

القاضً تلقابٌا انعدام الصفة فً المدعً أو فً المدعى علٌه ، كما ٌثٌر تلقابٌا انعدام اإلذن إذا ما ، ٌثٌر 

 اشترطه القانون ." و بذلك ٌشترط فً الطاعن توفر األهلٌة و الصفة و المصلحة :

ً هً ببساطة القدرة على اللجوء للقضاء بقصد الدفاع عن حق أو مصلحة  و ه الصفــــــــــــة :-

تختلؾ عن الصفة اإلجرابٌة أو التمثٌل القانونً ، و هً أن ٌرفع شخص دعوى نٌابة عن صاحب 

الصفة فٌها أو أن ٌرفع من ٌمثل األشخاص المعنوٌة قانونا ، و تظهر الصفة اإلجرابٌة فً حالة تمثٌل 

األشخاص المعنوٌة أمام القضاء أو فً حالة تمثٌل األشخاص الطبٌعٌة لنقص األهلٌة 
(164)

، و عموما  

فاالتجاه السابد فقها و قضاءا ٌذهب إلى إدماج مدلول الصفة  فً شرط المصلحة فً نطاق دعوى 

اإللؽاء ، بحٌث تتوفر الصفة كلما وجدت مصلحة شخصٌة مباشرة لرافع الدعوى
(165)

 . 

بالنسبة للطعن ضد القرارات الفردٌة فً مجال شهادة المطابقة ، كالطعن ضد قرار رفض منح    

شهادة مطابقة ، و هنا ال تقبل الدعوى إال من األشخاص الذٌن لهم صفة طالب الشهادة و هم : المالك 

أو موكله  المستؤجر لدٌه المرخص له قانونا ، الهٌبة أو المصلحة المخصصة لها قطعة األرض أو 

البناٌة ، فهإالء لهم مصلحة شخصٌة و مباشرة مختصة بالقرار اإلداري محل الطعن
(166)

 . 

لمعرفة مدى توفر شرط الصفة لدى الجار المتضرر من أشؽال البناء ، فٌجب التمٌٌز بٌن قواعد    

المسإولٌة اإلدارٌة المترتبة عن القرارات ؼٌر المشروعة  و المسإولٌة المدنٌة التً تقوم بحماٌة الجار 

قرار إلؽاء رخصة بناء  من مضار الجوار ؼٌر المؤلوفة ، ففً قرار صادر عن مجلس الدولة قام بتؤٌٌد

                                                           

(
164

 . 115، ص  2012( : "  إٌّبػػبد اإلصاع٠خ " ، صاع ِ٘ٛخ ٌٍٕشغ ٚ اٌطجبػخ ٚ اٌزٛػ٠غ " ، اٌجؼائغ ، ؿٕخ ( ػضٚ )ػجض اٌمبصع 

(
165

  55( ثؼٍٟ ) ِذّض اٌظغ١غ( : " اٌّذبوُ اإلصاع٠خ ) اٌغغف اإلصاع٠خ (" ، صاع اٌؼٍَٛ ٌٍٕشغ ٚ اٌزٛػ٠غ ، ػٕبثخ ، ؿٕخ ،ص 

(
166

 . 176-91لُ ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ ع  34( أظغ ، اٌّبصح 
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على دعوى رفعت من طرؾ الجٌران المتضررٌن من أشؽال بناء ، رؼم أن قرار اإلدارة كان مراعٌا 

للشروط التقنٌة القانونٌة الالزمة ، و بذلك اعترؾ مجلس الدولة بتوفر شرط الصفة لدى الجار
(167)

. 

 لشخص المعنوي :: عادة ما نمٌز بٌن الشخص الطبٌعً وااألهلٌــــــــــــــة -

: ال ٌكون أهال لمباشرة حقوقه المدنٌة إال من بلػ سن الرشد و كان متمتعا  الشخص الطبٌعً -أ       

بقواه العقلٌة و لم ٌحجر علٌه، و بذلك ٌتولى الولً أو الوصً الطعن باإللؽاء بالنسبة للقاصر أو القٌم 

بالنسبة للمحجور علٌه 
(168)

 . 

الشخص المعنوي مهما كان نوعه ٌتمتع بحق التقاضً  ذلك من خالل  : الشخص المعنوي -ب     

نابب ٌعبر عن إرادته 
(169)

 و قد ٌكون : 

 بالنسبة لشهادة المطابقة ٌعتبر الوزٌر المكلؾ بالسكن و العمران هو الوزٌر  الوزٌر المختص :

 المختص .

 :ًص على " ٌمثل الوالً الوالٌة من قانون الوالٌة التً تن 106بالنسبة للوالٌة طبقا للمادة  الوال

أمام القضاء " و ذلك سواء كان مدعٌا أو مدعى علٌه ما عدا الحاالت التً ٌكون فٌها طرفا النزاع 

 الدولة و الجماعات المحلٌة  .

  من قانون البلدٌة ، فإنه ٌمكن  82: بالنسبة للبلدٌة طبقا للمادة رئٌس المجلس الشعبً البلدي

لبلدي التقاضً باسم البلدٌة و لحسابها فً جمٌع القضاٌا إال فً حالة لربٌس المجلس الشعبً ا

تعارض مصالحه الخاصة مع مصالح البلدٌة
(170)

 . 

 و قد ٌكون المدٌر أو الربٌس أو المسٌر الخاص بالمإسسة أو الهٌبة  ممثل الشخص المعنوي :

 اإلدارٌة  ، مثال ٌمثل الجامعة مدٌرها .

نازعة العمرانٌة ، فكلما تعلق األمر بالطعن ضد أي قرار إداري فردي نفس الشًء ٌنطبق على الم    

فً مجال شهادة المطابقة ، فال ٌقبل إال من ذي أهلٌة شخصا طبٌعٌا كان أو معنوٌا ، و هو ما أكدته 

                                                           

(
167

 . 83( ػؼعٞ ) اٌؼ٠ٓ ( ، ِغجغ ؿبثك ، ص 

(
168

، اٌّؼضي  78،اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ اٌؼضص  26/09/1975اٌّؤعر فٟ  58-75ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّضٟٔ اٌظبصع ثّٛجت األِغ  40ّبصح ( أظغ ، اٌ

 .    44،اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ،اٌؼضص 20/07/2005اٌّؤعر فٟ  10-05ٚ اٌّزُّ ثّٛجت اٌمبْٔٛ 

(
169

 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّضٟٔ اٌّؼضي ٚ اٌّزُّ . 50ّبصح أظغ، اٌ( 

(
170

ِٓ لبْٔٛ اٌجٍض٠خ ػٍٝ أٔٗ " ػٕضِب رزؼبعع ِظبٌخ عئ١ؾ اٌّجٍؾ اٌشؼجٟ اٌجٍضٞ ِغ ِظبٌخ اٌجٍض٠خ ثبؿّٗ اٌششظٟ  84( رٕض اٌّبصح 

ٟ اٌجٍضٞ اٌّجزّغ رذذ عئبؿخ ِٕزشت آسغ أٚ ثبؿُ ػٚجزٗ أٚ أطٌٛٗ أٚ فغٚػٗ إٌٝ اٌضعجخ اٌغاثؼخ  أٚ ثظفزٗ ٚو١ال ٠ؼ١ٓ اٌّجٍؾ اٌشؼج

 غ١غ عئ١ؾ اٌّجٍؾ اٌشؼجٟ اٌجٍضٞ أدض أػؼبئٗ ٌزّض١ً اٌجٍض٠خ ، ؿٛاء أِبَ اٌمؼبء أٚ ػٕض إثغاَ اٌؼمٛص " .
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، فؤعطت الحق للجمعٌات البٌبٌة لرفع طعن ضد القرارات العمرانٌة  29/ 90من قانون  75المادة 

ة ، و أن تمثٌلها بالقضاء ٌكون بربٌسها طبقا لقانونها األساسًالماسة بالبٌب
(171)

 . 

: تطبٌقا لقاعدة ال دعوى بدون مصلحة ، فإن دعوى اإللؽاء ال تقبل إال إذا كان المصلحــــــــــــة -

للطاعن مصلحة ، لم ٌتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة أي إشارة إلى شروط المصلحة ، إال 

قد حددت شروط المصلحة و هً أن تكون قابمة أو  09-08من قانون  13فً المقابل نجد المادة  أنه و

محتملة
 (172)

، و ٌتسم هذا الشرط بنوع من المرونة نظرا للطبٌعة الموضوعٌة لدعوى اإللؽاء ، و حتى  

ٌة و ٌشجع االفراد على الدفاع على دولة الحق و القانون ، و أهم خصابص المصلحة أن تكون شخص

مباشرة  
(173)

، و ٌمكن أن تكون جماعٌة بالنسبة للجمعٌات و النقابات  
(174)

 . 

 و عموما فإن مسؤلة تحدٌد المصلحة تعود للقاضً اإلداري الذي ٌقررها حسب طبٌعة الدعوى اإلدارٌة 

أن  و هنا ٌجب التمٌٌز بٌن الطعن الذي ٌثٌره المستفٌد من الرخصة العمرانٌة و بٌن الطعون التً ٌمكن

ترفع من ؼٌره ففً الحالة األولى ٌجب تطبٌق شرط المصلحة بعنصرٌه أي أن تكون شخصٌة و 

مباشرة بشكل صارم ، أما الحالة الثانٌة فإنه على مستوى التشرٌع و القضاء الجزابرٌٌن ال ٌوجد ما 

ٌفٌد قبول الطعون من ؼٌر المستفٌد من القرار تطبٌقا للقاعدة العامة فً شرط المصلحة 
(175 )

. 

و فً حالة الشخص المعنوي ٌمكن أن نذكر الجمعٌات التً لها عالقة بالعمران ، و خاصة النشطة فً  

مجال البٌبة ، فبالرجوع إلى التشرٌع الجزابري ال نجد لها أساسا قانونٌا ٌخول لها حق الطعن فً 

 29-90ن قانون م 74القرارات و ال ٌمكنها التقاضً إلى إذا تؤسست كطرؾ مدنً بموجب المادة 

(176)
. 

 : : شروط تتعلق بالقرار المطعون فٌهب

 :الشروطٌجب أن تتوفر فً القرار المتعلق بشهادة المطابقة والمطعون فٌه باإللؽاء مجموعة من     

                                                           

(
171

 . 77(ػؼعٞ )اٌؼ٠ٓ ( ، ِغجغ ؿبثك ، ص 

(
172

 . 21ع٠خ ،اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ، اٌؼضص اٌّزؼّٓ لبْٔٛ اإلجغاءاد اٌّض١ٔخ ٚ اإلصا 25/04/2008اٌّؤعر فٟ  09-08( اٌمبْٔٛ علُ 

(
173

 .57( ثؼٍٟ ) ِذّض اٌظغ١غ(  : " اٌّذبوُ اإلصاع٠خ ) اٌغغف اإلصاع٠خ (" ، ِغجغ ؿبثك، ص 

(
174

 .118( ػضٚ )ػجض اٌمبصع( :"  إٌّبػػبد اإلصاع٠خ " ، ِغجغ ؿبثك ، ص 

(
175

 . 89(ػؼعٞ )اٌؼ٠ٓ (  ، ٔفؾ اٌّغجغ  ،ص 

(
176

اٌجّؼ١بد اٌطؼٓ ػض لغاعاد ِزؼّٕخ عسض ٚ شٙبصاد ػّغا١ٔخ غ١غ ِشغٚػخ ٚ رىْٛ ِٓ شأٔٙب ( فٟ فغٔـب ٠ذك ٌٙظا إٌٛع ِٓ 

 اٌّـبؽ ثبٌج١ئخ .
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 أن ٌكون القرار صادرا من سلطة إدارٌة مختصة :-

ر اإلداري فً مادة العمران هو من خالل التعرٌؾ الذي أوردناه لشهادة المطابقة ، نالحظ أن القرا    

ذلك القرار الذي ٌكون تعبٌرا عن إرادة سلطة إدارٌة ، منحها القانون صالحٌة إصدار هذه القرارات ، 

و هً التً جاءت حصرا فً التشرٌع الجزابري حٌنما منح االختصاص بإصدارها لكل من ربٌس 

، حسب كل حالة ، و بالتالً ٌخرج عن  المجلس الشعبً البلدي و الوالً و الوزٌر المكلؾ بالتعمٌر

نطاق هذه القرارات  التصرفات الصادرة من جهة ؼٌر مختصة كؤن ٌقوم ربٌس الدابرة بإصدار قرار 

 شهادة المطابقة .

 : أن ٌكون القرار اإلداري نهائً تنفٌذي-

إلصداره ، المقصود بالقرار النهابً أن ٌكون القرار قد استوفى جمٌع المراحل التحضٌرٌة       

فاألعمال التحضٌرٌة كمحاضر المعاٌنة أو محاضر اجتماعات لجنة الدابرة التً تدرس طلب تحقٌق 

المطابقة للبناٌة ال تعتبر قرارات نهابٌة ، و ٌشترط فً القرار أن ٌكون قد أحدث أثرا قانونٌا ، و ذلك 

المتعلق بشهادة المطابقة هو إعطاء بإنشاء مركز قانونً جدٌد أو تعدٌله أو إلؽابه ، مثال صدور القرار 

 البناٌة نظام قانونً جدٌد و شرعً و ٌرخص للمعنً بحق استؽالل أو شؽل البناٌة .

 أسباب إلغاء القرار المتعلق بشهادة المطابقة . - 2

عدم مشروعٌة القرار المتضمن منح أو رفض إصدار شهادة المطابقة نعنً به  مجموعة الحاالت و    

قد تشوب القرار اإلداري ، و تجعله قرارا ؼٌر مشروعا ، مخالفا للقانون فً معناه  العٌوب التً

العام
(177)

، و قد ٌكون عٌب عدم المشروعٌة إما بسبب عٌب عدم االختصاص أو عٌب الشكل أو 

اإلجراءات )عدم المشروعٌة الخارجٌة ( أو االنحراؾ بالسلطة أو خرق القانون أو انعدام السبب ) عدم 

عٌة الداخلٌة( ، فإذا ما أعٌب القرار اإلداري بواحد منها كان أساسا إللؽابه مرتبا مسإولٌة المشرو

اإلدارة عما خلفه من أضرار ، طالما أن أول واجبات السلطة العامة هو احترام القوانٌن والسهر على 

 تنفٌذها . 

 
                                                           

(
177

)ط١ٔٛخ( :" االؿزالء اٌّؤلذ ػٍٝ اٌؼمبع فٟ اٌزشغ٠غ اٌجؼائغٞ ، صاع اٌٙضٜ ٌٍطجبػخ ٚ إٌشغ ٚ اٌزٛػ٠غ ، ػ١ٓ ١ٍٍِخ ،   (ثٓ ؽ١جخ

 . 128، ص 2010اٌجؼائغ ، ؿٕخ 
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 : عدم المشروعٌة الخارجٌة :أ

 عٌب عدم االختصاص : - 

لعٌب الذي ٌصٌب قرار شهادة المطابقة من حٌث االختصاص ، و ٌعرؾ  االختصاص ٌقصد به ا      

بالنسبة للقرارات اإلدارٌة بؤنه " قدرة الموظؾ قانونا على اتخاذ القرارات التً تدخل فً نطاق 

صالحٌاته "
(178)

، و من ثم ٌعرؾ عٌب عدم االختصاص بؤنه " انعدام القدرة و األهلٌة و الصفة  

ى اتخاذ قرار إداري معٌن باسم و لحساب اإلدارة العامة "القانونٌة عل
(179)

 

و فً مجال شهادة المطابقة فإن ركن االختصاص ٌمثل المكنة القانونٌة لكل سلطة مإهلة قانونا      

و المرسوم  09/29إلصدار قرار شهادة المطابقة  ، و نجد مصادر ركن االختصاص فً قانون 

 . 91/176التنفٌذي رقم 

 عٌب عدم االختصاص الصور التالٌة : و ٌؤخذ

 ًعٌب عدم االختصاص الموضوع : 

ٌظهر هذا العٌب فً حالة صدور قرار إداري عن جهة إدارٌة فً موضوع ٌخرج عن مجال 

اختصاصها، و تحدٌد مجال االختصاص هو تحدٌد قانونً ، فالمشرع هو الذي ٌمنح للجهة 

د منح المشرع صالحٌة إصدار قرار شهادة اإلدارٌة سلطة إصدار قرارات فً مجال ما ، فق

المطابقة لكل من ربٌس المجلس الشعبً البلدي و الوالً و الوزٌر ، حسب طبٌعة و موقع 

البناٌة.
 

و من خالل هذا فكلما اتخذت قرارات إدارٌة تتعلق بشهادة المطابقة من جهات إدارٌة ؼٌر مختصة ،    

ختصاص الموضوعً ، كؤن ٌقوم ربٌس الدابرة بمنح ٌعتبر القرار ؼٌر مشروع بسبب عٌب عدم اال

شهادة المطابقة أو كؤن ٌمنح ربٌس المجلس الشعبً البلدي شهادة  مطابقة   لبناء ٌختص بمنحها الوالً 

 أو الوزٌر .

 
                                                           

(
178

اٌض٠ٓ )ؿبِٟ(:" اٌٛؿ١ؾ فٟ صػٜٛ إٌغبء اٌمغاعاد اإلصاع٠خ" ، ِٕشأح اٌّؼبعف ، االؿىٕضع٠خ، ِظغ ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ، ؿٕخ ( جّبي 

 . 391، ص  2004

(
179

 . 130)ط١ٔٛخ( ، ٔفؾ اٌّغجغ ، ص  (ثٓ ؽ١جخ
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 : ًعٌب عدم االختصاص المكان 

إقلٌم ال هو أقل حدوثا ، ٌتحقق هذا العٌب إذا صدر قرار شهادة المطابقة من جهة إدارٌة داخل 

ٌخضع لسلطتها، و خارج الحدود اإلقلٌمٌة لمزاولة اختصاصه ، فً مجال شهادة المطابقة موقع 

البناٌة الذي ٌحدد االختصاص اإلقلٌمً ، ومثال ذلك ال ٌمكن لربٌس المجلس الشعبً البلدي 

 لبلدٌة الجزابر أن ٌصدر قرار المطابقة لبناٌة متواجدة بوالٌة البلٌدة .

 ختصاص الزمانً :عٌب عدم اال 

ٌمكن أن ٌكون عدم االختصاص زمانٌا و ذلك عندما تصدر شهادة المطابقة من سلطة قد سحب     

منها االختصاص ، أو ٌصدر عن جهة إدارٌة خارج الفترة المحددة الختصاصها و ٌإدي إلى عدم 

 مشروعٌة القرار.

قبل اكتساب الصفة و صدور قرار  و بناءا علٌه ال ٌجوز للموظؾ العام إصدار قرارات إدارٌة    

تعٌٌنه ، كما ال ٌجوز له إصدار قرارات شهادة المطابقة بعد إحالته للتقاعد أو تقدٌم استقالته و قبولها 

من الجهة المعنٌة ، و مثال ذلك عدم التقٌد بمراعاة مدة والٌة المجالس الشعبٌة البلدٌة و الوالبٌة أو مدة 

تعٌٌن الوزراء أو الوالً 
(180)

 . 

 عٌب الشكل و اإلجراءات : -

 ٌقصد بالشكل المظهر الخارجً الذي ٌتخذه القرار اإلداري ، أي القالب الذي  عٌب الشكل :

ٌفرغ فٌه 
(181)

، فشهادة المطابقة و باعتبارها قرارا إدارٌا ٌجب أن ٌتجسد فً مظهر خارجً ، أي  

، فٌجب أن ٌكون قرارا مكتوبا فردٌا ،  البد أن ٌستوفً جمٌع اإلجراءات الشكلٌة التً ٌفرضها القانون

صرٌحا أو ضمنٌا ، كما ٌقتضً أن ٌتضمن تسبٌبا و توقٌعا 
(182)

. 

 لقد توسع نطاق تسبٌب القرارات اإلدارٌة فً العدٌد من المجاالت دعما لشفافٌة العمل  التسبٌب :

لة الطعن فٌها اإلداري و حماٌة حقوق و حرٌات األفراد و تسهٌال لرقابة القضاء اإلداري فً حا

باإللؽاء ، و على ؼرار القرارات  اإلدارٌة ، فإن قرار رفض أو منح شهادة المطابقة ٌجب أن ٌكون 

                                                           

(
180

 . 134)ط١ٔٛخ( ، ِغجغ ؿبثك ، ص   ( ثٓ ؽ١جخ

(
181

 . 275ػٜٛ اإلٌغبء" ، ِغجغ ؿبثك، ص ( ثؼٍٟ )ِذّض اٌظغ١غ( :" اٌمؼبء اإلصاعٞ ،  ص

(
182

 . 135)ط١ٔٛخ( ،ٔفؾ اٌّغجغ ، ص   ( ثٓ ؽ١جخ
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مسببا ، حٌث ٌجب ذكر السبب الذي دفع بربٌس المجلس الشعبً البلدي أو الوالً إلى رفض منح 

 ق و الحرٌات.الشهادة و ذلك فً صلب القرار دعما لشفافٌة العمل اإلداري و حماٌة الحقو

: القاعدة العامة أن إصدار القرار اإلداري المكتوب ٌقتضً توقٌع الجهة المختصة علٌه التوقٌع  -

، سواء ورد هذا اإلجراء فً قاعدة قانونٌة أو لم ٌرد ، و ذلك من أجل إضفاء المزٌد من المصداقٌة 

على الوثابق اإلدارٌة 
(183)

قة الذي ٌجب أن ٌكون موقعا ، و نفس الشًء بالنسبة لقرار شهادة المطاب

من الجهة المصدرة له سواء كان من )ر م ش ب ( أو الوالً أو الوزٌر ، رؼم أن القانون لم ٌنص 

 على ذلك صراحة .

ؼٌر أن القضاء اإلداري ال ٌجعل عٌب الشكل دابما خطؤ مرفقٌا ٌرتب مسإولٌة اإلدارة ، إذ هو    

شكلٌة أساسٌة جوهرٌة لصحة القرار ، حٌث ٌنص القانون ٌمٌز بٌن نوعٌن من الشكل ، فإدا كانت ال

على مراعاتها ، فإنه ٌرتب على مخالفتها مسإولٌة اإلدارة ، وإذا كانت الشكلٌة ثانوٌة حٌث ٌخول 

لإلدارة إصداره بالشكل الذي تراه ، فال ٌشاب القرار بعٌب الشكل وال تقوم مسإولٌتها عن ذلك ، وهو 

س الدولة الفرنسً فً قرار رتب فٌه مسإولٌة اإلدارة عن قرار استالم لم األساس الذي اعتمده بمجل

تحترم فٌه الشكلٌات المقررة قانونا 
(184)

 . 

، حٌث  29-90من قانون  62ومن أمثلة األشكال الجوهرٌة لصحة القرار ما أوردته المادة      

 ن أحكام هذا القانون . تفرض أن ٌكون قرار رفض منح شهادة المطابقة معلال قانونا ومستخلصا م

: ٌقصد بإجراءات القرار اإلداري التراتٌب التً تتبعها اإلدارة قبل اتخاذ القرار، أي ٌب اإلجراءات ع-

التً تسبق إصدارها نهابٌا
(185)

،أما عٌب اإلجراءات  فهو ٌعنً عدم احترام اإلجراءات ، التً ٌجب 

لمطابقة نقصد بها جمٌع اإلجراءات التً تتبعها أن ٌمر بها القرار قبل أن ٌتخذ ، و فً مجال شهادة ا

كل من مصالح التعمٌر على مستوى البلدٌة و الوالٌة إلصدار القرار المتعلق بشهادة المطابقة بما فً 

ذلك االستشارات التً تطلبها مصالح التعمٌر من اإلدارات األخرى و التً سبق ذكرها كمصالح 

ث ٌفرض القانون على الجهة المختصة أن تتخذ قرارها فً أجل الحماٌة المدنٌة و أمالك الدولة ، حٌ

 أربعة أشهر من إٌداع طلب الشهادة سواء بالقبول أو بالرفض أو التحفظ .

                                                           

(
183

 . 278(ثؼٍٟ) ِذّض اٌظغ١غ(، ٔفؾ اٌّغجغ ، ص 

 (
184

 .151(  ػضٚ )ػجض اٌمبصع( :"إٌّبػػبد  اإلصاع٠خ "،ِغجغ ؿبثك، ص 

 (
185

 . 271،ص  ( ثؼٍٟ )ِذّض اٌظغ١غ( : " اٌمؼبء اإلصاعٞ ، صػٜٛ اإلٌغبء" ، ِغجغ ؿبثك



 رانٌةالفصل الثانً : مدى فعالٌة شهادة المطابقة فً تنظٌم و ضبط الحركة العم

108 
 

 : عدم المشروعٌة الداخلٌة :ب

 عٌب االنحراف بالسلطة : -  

و الهدؾ المرسوم  النتٌجة المتوخاة لإلدارة فً إصدار قراراتها المختلفة أن تصل من خاللها إلى الؽاٌة

من اتخاذ هذه القرارات و التً هً صورة للمصلحة العامة ، فكل خروج عن هذه الؽاٌة سواء تحقٌقا 

لمصالح شخصٌة  مالٌة كانت أو سٌاسٌة أو اجتماعٌة ، ٌكون خروجا عن مبدأ تخصٌص األهداؾ  و 

 دارٌة . قد ٌكون خروجا عن اإلجراءات فهذه الصور للخطؤ هً مصدر للمسإولٌة اإل

و حالة االنحراؾ بالسلطة فً مجال شهادة المطابقة تبقى نادرة الوقوع كما فً المنازعات العمرانٌة،   

فإذا ثبت هذا االنحراؾ لموظؾ من خالل قرار بمنح رخصة أو رفض منحها، ٌتحقق بذلك الخطؤ 

المإرخ فً   044594قرار مجلس الدولة رقم  المرفقً الذي ٌعقد مسإولٌة اإلدارة ، و مثال ذلك 

،حٌث ٌثور النزاع حول قٌام الضحٌة برفع دعوى قضابٌة أمام الؽرفة اإلدارٌة ضد  2009/ 27/05

قرار الدابرة اإلدارٌة بالحراش المتضمن أمر األمن الوطنً بالدابرة اإلدارٌة بالحراش بوقؾ جمٌع 

ٌة ، و بررت المدعى علٌها قرارها األشؽال المتعلقة بالبناءات الفوضوٌة و المرخصة بوثابق ؼٌر قانون

بان العقار المشٌد عله البناء تم منحه للمدعً بطرٌقة ؼٌر شرعٌة ، كما أن قرار الهدم مجرد تدبٌر 

مإقت إلى حٌن التؤكد من مدى تنازل البلدٌة عن العقار ، و قد رخص لها القانون ضمنٌا حق إصدار 

 قرار وقؾ األشؽال .

المتعلق بالتهٌبة و التعمٌر  الذي ٌنص على أنه  29-90دولة على قانون لكن بعد اطالع مجلس ال   

فً حالة إنجاز أشؽال بناء تنتهك بصفة خطٌرة األحكام القانونٌة و التنظٌمٌة السارٌة المفعول ، ٌمكن 

للسلطة اإلدارٌة أن ترفع دعوى أمام القاضً المختص من أجل األمر بوقؾ األشؽال طبقا إلجراءات 

 ال القضابً . االستعج

و على هذا األساس فإن توقٌؾ األشؽال ال ٌمكن األمر به إال من طرؾ السلطة القضابٌة ، فالقرار 

المطعون فٌه باإللؽاء قد ألحق أضرارا بالمستؤنؾ علٌه و ذلك بوقؾ األشؽال و تفوٌت علٌه الوقت و 

القرار و بإلزام المدعى علٌها بمنح إتالؾ مواد البناء و أن قضاة الدرجة األولى قد أصابوا عند إلؽاء 

 الضحٌة تعوٌض مقابل األضرار التً نتجت عن وقؾ األشؽال بصفة تعسفٌة . 
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 و أهم صعوبة فً هذا الصدد التً تواجه صاحب المصلحة هً صعوبة  إثبات االنحراؾ بالسلطة . 

 : العٌب المتعلق بخرق القانون -

علق بالمشروعٌة الداخلٌة أو الموضوعٌة للقرار اإلداري ، ٌعد من أهم أوجه دعاوى اإللؽاء ، و ٌت   

و عٌب مخالفة القانون هو العٌب الذي ٌصٌب ركن المحل أو الموضوع فً القرار اإلداري
(186)

، و  

 المحل هو األثر القانونً المترتب على قرار شهادة المطابقة ، و ٌتخذ هذا العٌب صورتٌن :

 ةحالة التقدٌر الخاطئ فً منح الرخص : 

و ذلك كؤن تمنح السلطة المختصة شهادة مطابقة لمسكن بجوار مصنع خطٌر ٌلحق ضررا بالبٌبة و    

 السكان ، و لذلك ألزم المشرع اإلدارة أن تحدد بالتفصٌل حقوق استخدام األراضً و استعمالها .

  حالة مخالفة اللوائح و التنظٌمات المعمول بها: 

مطابقة لبناء مخالؾ للقواعد العامة التً تحكم التعمٌر، كؤن ٌكون علو  و ذلك أن تمنح اإلدارة شهادة   

البناء مضرا بالبناءات المجاورة ، حٌث ٌحجب الشمس عن تلك البناءات ، و فً هذا الصدد تنص 

على " ٌمكن رفض رخصة البناء  على علو ٌفوق معدل  175-91من المرسوم التنفٌذي  28المادة 

 أو إٌقافها فً  أحكام خاصة تحددها القوانٌن و التنظٌمات ". علو البناٌات المجاورة

تنصب رقابة القاضً اإلداري على بحث مدى احترام أحكام اإلدارة ألحكام قانون العمران أثناء 

إصدارها لمختلؾ القرارات اإلدارٌة و أهمها أدوات التعمٌر المتمثلة فً المخططات التوجٌهٌة للتهٌبة 

شؽل األراضً  و التعمٌر و مخططات
(187)

 . 

و ٌتمٌز هذا النوع بالسلبٌة ألنه ال ٌظهر على المستوى الخارجً ، حٌث ٌبدو فً ظاهره أنه سلٌم ،     

فهذا العٌب ٌعد من أدق العٌوب و ٌصعب على القضاء اكتشافه ، ألنه ٌمتد إلى القواعد الخفٌة التً تدفع 

مجلس الدولة الفرنسً ٌتؤخر فً االعتداد بهذا رجل اإلدارة إلى إصدار القرار و هو ما جعل قضاء 

 العٌب .

                                                           

(
186

 . 143)ط١ٔٛخ( ، ِغجغ ؿبثك ، ص   (ثٓ ؽ١جخ

(
187

ػٍٝ " ال ٠جٛػ اؿزؼّبي األعاػٟ أٚ اٌجٕبء ػٍٝ ٔذٛ ٠زٕبلغ ِغ رٕظ١ّبد اٌزؼ١ّغ صْٚ رؼغ٠غ  29-90ِٓ لبْٔٛ  10( رٕض اٌّبصح 

 طبدجٗ ٌٍؼمٛثخ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌمبْٔٛ " .
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، حٌث رفض المحافظ  2005-11-29المإرخ فً  19270و مثال على ذلك قرار مجلس الدولة رقم 

العقاري بوالٌة البوٌرة شهر عقد البٌع لقطعة أرض شٌد علٌها البناء حسب رخصة البناء ، و اشترط 

-91من المرسوم  54ة ، ؼٌر أن هذا الرفض مخالؾ للمادة على صاحب األرض تقدٌم شهادة المطابق

ألنها تنص على أن شهادة المطابقة ضرورٌة فقط عند االنتهاء من  1991-05-25المإرخ فً  176

ال تمنع بٌع  54أشؽال التهٌبة الخاصة بالسكن و هً تقوم مقام لرخصة السكن ، و بالتالً فالمادة 

فالمحافظ العقاري للبوٌرة و باشتراطه شهادة مطابقة لتسجٌل و شهر  البناءات ؼٌر المكتملة . و من ثم

  176-91من مرسوم  54طبٌق المادة عقد البٌع ٌكون قد أساء ت

 عٌب انعدام السبب . -

ٌعرؾ السبب بؤنه " الحالة القانونٌة أو الواقعٌة التً تتم بعٌدا عن رصد اإلدارة فتوحً إلٌه باتخاذه 

"
(188)

. 

زمة قانونا باحترام شكلٌة التسبٌب فً إصدار مختلؾ القرارات فً مجال العمران ، اإلدارة مل    

فٌعتبر السبب فً القرار اإلداري الفردي المتضمن رفض أو منح شهادة المطابقة ركنا من أركانه ، و 

 ها علٌه كلما أصدرت الجهات المختصة قرارات متعلقة بها و لم تكن مسببة كان ذلك أساسا كافٌا إللؽاب

و القاعدة أن اإلدارة لٌست ملزمة بتسبٌب قراراتها ، إال إذا ألزم المشرع ذلك علٌها و هذا ٌنطبق      

  29-90من قانون  62على القرارات الفردٌة فً مجال العمران حٌث أوجب القانون بموجب المادة 

، و إؼفال هذا الركن  أن تصدر اإلدارة قراراتها معللة سواء كانت قرارات رفض أو موافقة أو تحفظ

ٌعرض القرار اإلداري للبطالن و اإللؽاء ، و بذلك تلتزم اإلدارة المختصة بمنح شهادة المطابقة بتعلٌل 

قرارها ،بناءا على محاضر المعاٌنة الذي ٌقوم به األعوان المإهلون قانونا ، و كذلك عند تحقٌق 

تعلل قراراتها بناءا على التحقٌق العقاري الذي المطابقة للبناٌة ؼٌر الشرعٌة فعلى لجان الدابرة أن 

تجرٌه بالتعاون مع اإلدارات االخرى، و ترتكز رقابة القضاء اإلداري على مدى مشروعٌة هذه 

القرارات من حٌث السبب فً مراقبة مدى مالءمة الدوافع مع الحالتٌن الواقعٌة و القانونٌة
(189)

  . 

                                                           

 (
188

 792، ص،  1997ٞ ، اٌىزبة األٚي ، لؼبء اإلٌغبء" ، صاع اٌىغ اٌؼغثٟ ،ِظغ ، ؿٕخ (ِذّض اٌطّبٚٞ) ؿ١ٍّبْ ( :"  اٌمؼبء اإلصاع

. 

 (
189

  108(ػؼعٞ )اٌؼ٠ٓ ( ، ِغجغ ؿبثك ،ص 
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 )دعوى التعوٌض (.: دعوى المسإولٌـــة اإلدارٌة   ثانٌا

تعتبر دعوى التعوٌض من أهم دعاوى القضاء الكامل التً ٌتمتع فٌها القاضً بسلطات كبٌرة و         

تهدؾ إلى المطالبة بالتعوٌض و جبر األضرار المترتبة عن األعمال اإلدارٌة المادٌة و القانونٌة ، 

ض و تقبلها بتوفر مجموعة من تختص الؽرفة اإلدارٌة بالمجلس القضابً حصرٌا بدعوى التعوٌ

الشروط 
(190)

المسإولٌة المظهر الثانً من مظاهر تدخل القاضً اإلداري عند ممارسة  ، و تعد دعوى

التعمٌر على أساس الخطؤ كما تتولد  رقابته على أعمال اإلدارة فً العمران. تبنى المسإولٌة فً مادة

قٌام هذه المسإولٌة ٌلزم اإلدارة بتعوٌض خطؤ )على أساس المخاطر ( ، و  فً حاالت معٌنة  بدون

 الضحٌة . 

 أساس المسإولٌــة . -1

 : المسإولٌة على أساس الخطؤ. أ 

الضرر، و ركن  تقوم المسإولٌة على أساس الخطؤ على ثالثة أركان هً : ركن الخطؤ، ركن     

 العالقة السببٌة بٌن الخطؤ و الضرر.

مسإولٌة اإلدارة المكلفة بالتعمٌر هو أن تقوم هذه األخٌرة  إن المقصود بركن الخطؤ فً  : الخطؤ -

بعمل مادي أو قرار إداري مخالؾ لنصوص القوانٌن أو اللوابح التً كان على اإلدارة مراعاتها فً 

نشاطها اإلداري ، و ٌجب التمٌٌز بٌن الخطؤ الشخصً و الخطؤ المصلحً ، حٌث ال ٌعقد مسإولٌة 

 الخطؤ المصلحً الذي قد ٌكون مادٌا أو عمال قانونٌا اإلدارة من حٌث المبدأ إال
(191)

. 

 ًٌتحقق فً الحاالت التً ٌكون فٌها الضرر ولٌد قرار إداري  الخطؤ فً صورة عمل قانون  :

ؼٌر مشروع أو تصرؾ إداري معٌن ، كما لو ضمنت اإلدارة قراراتها الموجهة لألفراد معلومات 

و رؼم أن كل قرار ؼٌر مشروع ٌعد خطؤ من جانب اإلدارة خاطبة كان التزامهم بها مصدر ضرر ، 

فإن ذلك ال ٌعنً أن كل خطؤ من هذا القبٌل  ٌعقد المسإولٌة اإلدارٌة ، فؤوجه الالمشروعٌة الخارجٌة 

ال ٌعطً الحق فً التعوٌض دابما ، و تشكل مخالفة القانون أكثر العٌوب التً تعقد مسإولٌة اإلدارة 
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تنفٌذ األحكام القضابٌة الصادرة ضدها ، أما عٌب االنحراؾ فً استعمال السلطة كامتناع اإلدارة عن 

فإن من المستقر علٌه قضابٌا لدى مجلس الدولة الفرنسً هو أن هذا العٌب ٌعطً دابما الحق فً 

التعوٌض بشرط أن ٌحدث ضرر من جانب اإلدارة ، و ٌقع عبء إثبات الخطؤ على المضرور من 

مكن للقاضً إذا رأى أن ادعاء المضرور مإسس أن ٌؤمر اإلدارة بتقدٌم أي مستند الخطؤ ، ؼٌر أنه ٌ

الزم من شؤنه أن ٌساعد فً تقدٌر مدى وجود الخطؤ ، كما ٌمكنه االستعانة بؤهل الخبرة لتحدٌد مدى 

وجود انحراؾ بالسلطة أو تعدي ناتج عن األعمال اإلدارٌة ؼٌر المشروعة لإلدارة و تسببها فً 

أما فً فرنسا نجد أن مجلس الدولة الفرنسً تبنى نظرٌة نقل عبء إثبات  الخطؤ من . الضرر

المضرور إلى اإلدارة ، حٌث ٌقع علٌها إثبات عدم وقوع أي خطؤ من جانبها
(192)

 . 

و فً مجال شهادة  المطابقة  تظهر األعمال اإلدارٌة ؼٌر المشروعة فً العٌوب التً تصٌب     

خطا اإلدارة عند إصدار قرار الموافقة أو الرفض على منح هذه الشهادة مبنٌة قرارات اإلدارة  كؤن ت

قرارها على  معلومات خاطبة  كؤن تعتمد فً دراستها على وثابق  مزورة خاصة بملكٌة الوعاء 

 العقاري .

ٌر فعدم مشروعٌة قرار منح شهادة المطابقة ٌعتبر دابما خطا وقد ٌنتج هذا األخٌر إما عن   التقد    

الخاطا أو تصرؾ ؼٌر مشروع لإلدارة ، كؤن تكون السلطة اإلدارٌة التً وجه لها طلب الحصول 

 على شهادة المطابقة قد تؤخرت فً اتخاذ قرارها وتجاوزت المٌعاد القانونً المحدد لها.

لعمومٌة و المسإولٌة المبنٌة على الخطؤ تؤخذ إما صورة المسإولٌة العقدٌة فً حالة  إنجاز األشؽال ا  

المتعلقة بالتهٌبة العمرانٌة من قبل إحدى المقاوالت لفابدة اإلدارة  أو صورة المسإولٌة التقصٌرٌة ، و 

 رتب مسإولٌة الجماعات العمومٌة .هً  تإسس على مجمل األخطاء التً ت

 الخطؤ فً حالة التصرفات اإلدارٌة المادٌة  : 
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حدى، و ٌعود للقاضً السلطة التقدٌرٌة فً تقٌٌم ذلك ، و مسؤلة تقدٌر الخطؤ ٌتم وفقا لكل حالة على    

هنا ال تقوم المسإولٌة اإلدارٌة إال إذا كان الخطؤ على درجة معٌنة من الجسامة ، و تحدد وفقا 

العتبارات زمنٌة و مكانٌة 
(193)

 ، و مثال ذلك عدم إحاطة  أشؽال عمومٌة بسٌاج مما ٌسبب حوادث .

سإولٌة بصفة عامة و اإلدارٌة بصفة خاصة ، و نعنً به كل إخالل بحق : هو أحد أركان المالضرر - 

أو مصلحة مشروعة للمضرور ، مادٌة كانت أو معنوٌة، و رؼم أن الضرر ركن أساسً واجب التوفر 

للقضاء بالتعوٌض ، إال أن قٌامه ال ٌإدي بالحكم تلقابٌا ، بل البد من توفر بعض الخصابص إلحداث 

 هذا األثر :

 ون الضرر مباشراأن ٌك : 

أي أن ٌكون النشاط المنسوب إلى الشخص العام هو السبب المباشر فً حدوث الضرر ، و ٌكون    

نتٌجة طبٌعٌة للخطؤ الذي أحدثه دون أن ٌملك المضرور توقعها ببذل جهد معقول . فإذا ارتكبت اإلدارة 

داري ؼٌر مشروع فإن الخطؤ خطؤ فً حق أحد األفراد سواء تمثل الخطؤ فً عمل مادي أو قرار إ

وحده ال ٌكفً لكً ٌفتح الحق فً التعوٌض للفرد ، بل ٌجب أٌضا أ ٌصٌب هذا الخطؤ صاحب الشؤن 

بضرر أو أضرار محددة 
(194)

، وحتى ٌترتب عن مسإولٌة اإلدارة تعوٌضا ٌجب أن ٌكون الضرر 

الذي ٌشكو من عدم إمكانٌة  الذي ٌتمسك به طالب الرخصة ناتج مباشرة من الخطؤ اإلداري ، فالمقاول

مواصلة األشؽال المتوقفة بسبب قرار توقٌؾ األشؽال المشروعة ، ال ٌمكنه أن ٌتحصل على التعوٌض 

وكما .عن الضرر الذي لحقه ألن هذا األخٌر ؼٌر ناتج مباشرة من عدم مشروعٌة قرار توقٌؾ األشؽال

إلدارة ال تقبل دعوى مسإولٌة المجموعات هو الحال بالنسبة للمٌادٌن األخرى التً ترتب مسإولٌة ا

 العمومٌة فً مادة التعمٌر إال إذا كان هناك ضررا محققا ومباشرا

 :الضرر المحقق 

و الضرر األكٌد لٌس فقط الضرر الحالً الذي وقع فعال و إنما  إثباته،ٌتم تحقق الضرر بوقوعه و      

أما  الراهن.و ال ٌمكن تقدٌره فً الوقت  لتحققه،كذلك الضرر المستقبلً مادامت ثمة حظوظ جدٌة 
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الضرر االحتمالً فهو من ؼٌر المإكد تحققه و بالتالً ال ٌكون قابال للتعوٌض و ال ٌؤخذ به قاضً 

التعمٌر، مثل اإلدعاء بضٌاع حق اإلٌجار بسبب عدم منحه شهادة المطابقة  فٌوقتها أو الزعم بضٌاع 

فً بٌع البناٌة لو أصدرت شهادة المطابقة فً وقتها  مصلحة اقتصادٌة تتمثل فً تفوٌت الفرصة

للحصول على عقد الملكٌة   ، ذلك أن الضرر ال ٌإخذ به فً هاتٌن الفرضٌتٌن ألنله طابعا احتمالٌا 

ومع ذلك تبقى مسؤلة ثبوت تحقق الضرر تدرس من قبل القاضً اإلداري حالة بحالة دون أن ٌكون 

 . مصدر لإلثراء بدون سبب

 الضرر اعتداءا على حق أو مصلحة محمٌة : أن ٌشكل 

ال تعوٌض فً حالة ما إذا كان الضرر قد حصل فً نطاق نشاط ؼٌر مشروع ، كما ال تعوٌض فً 

حالة ما إذا كان المضرور فً وضعٌة ؼٌر قانونٌة خالل حدوث الضرر فمثال بالنسبة لشاؼلً بناٌات 

ٌر بدون سند تعد و وضعٌتهم ؼٌر قانونٌة و من مشٌدة فوق أراضً ضمن األمالك الوطنٌة أو ملك للؽ

 ثم لٌس لهم الحق فً التعوٌض عن قرار طردهم حتى و لو كان الطرد بناءا على قرار مشوب بعٌب .

 : عالقة السببٌة -

تقوم عالقة السببٌة متى توافرت رابطة مباشرة بٌن خطؤ المسإول و الضرر الذي أصاب       

انتفاء تلك العالقة إلى رفض دعوى التعوٌض حتى ثبوت قٌام الخطؤ  المطالب بالتعوٌض ،بحٌث ٌإدي

، و ذلك ألن عالقة السببٌة ركن أساسً فً المسإولٌة اإلدارٌة ، و ٌقع عبء إثبات عالقة السببٌة بٌن 

الخطؤ و الضرر على عاتق المدعً ، بحٌث ال ٌقضى له بالتعوٌض إذا ما فشل فً إثبات ذلك
(195)

. 

ٌمكن أٌضا أن تقوم المسإولٌة اإلدارٌة دون و جود خطؤ ، أي دون  : دون خطؤ: المسإولٌة ب ب 

الحاجة إلى إثبات خطؤ اإلدارة ، حٌث ٌكتفً لتعوٌض المضرور إقامة عالقة السببٌة بٌن نشاط اإلدارة 

 و الضرر الذي أصابه ، و تقوم هذه المسإولٌة على فكرة المخاطر .
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د بها مخاطر األشؽال العمومٌة ، حٌث أنه من الممكن أن تسبب فً مجال التعمٌر فالمخاطر ٌقص    

تنفٌذ أشؽال عمومٌة فً إحداث ضرر لألشخاص أو الممتلكات على سبٌل المثال : حادثة سٌر بسبب 

أشؽال عمومٌة لم تحترم قواعد و شروط البناء فلم تعلن عنها بشكل كاؾ
(196)

 

بحسب ما إذا كان المضرور من الؽٌر أو من و أساس التعوٌض عن األشؽال العمومٌة ٌختلؾ     

مستعملً المنشآت العمومٌة ، بالنسبة للؽٌر و هم كل من لٌس مستعمال للمنشآت العمومٌة ، تم إقرار 

قاعدة قضابٌة تنص على أن الؽٌر محمٌون من خطر األضرار الناجمة على البناٌات أو المنشآت 

إقامة عالقة السببٌة بٌن األشؽال و الضرر الحاصل ،  بواسطة المسإولٌة بدون خطؤ ، حٌث ٌكتفً فقط

و ٌشترط أن ٌكون الضرر ؼٌر عادي ، و الطابع ؼً العادي الذي ٌصٌب الضرر ٌتحقق كلما تجاوز 

هذا الضرر األضرار ؼٌر العادٌة للجوار
(197)

. أما مستعملً المنشآت العمومٌة و باعتبارهم أنهم  

ضاء ٌتطلب خطؤ مفترض و ٌتمثل فً عدم الصٌانة و ٌقع على المستفٌدون من هذه األشؽال فإن الق

اإلدارة إثبات قٌامها بالصٌانة العامة 
(198)

. 

و بصفة عامة ٌمكن لقاضً التعمٌر فً دراسته لدعوى المسإولٌة أن ٌعاٌن المسإولٌة الكاملة     

مادي الحاصل فً للمإسسة على خطؤ اإلدارة المتمثل فً تصرفها القانونً المنحرؾ أو فً عملها ال

شكل تعدي، فٌصدر القاضً اإلداري قراره بتحمٌلها المسإولٌة الكاملة عن الضرر الالحق بالؽٌر ،  

كما أن ٌعاٌن القاضً مسإولٌة المدعً فٌنفس الدعوى من خالل خطؤ صاحب المشروع أو المقاول 

لكاملة وٌحدث ذلك مثال فً حالة للتقلٌل من مسإولٌة اإلدارة ، بل ٌمكنه أحٌانا إعفاإها من المسإولٌة ا

تسلٌم اإلدارة شهادة المطابقة لطالبها تؤسٌسا على معلومات أو وثابق خاطبة أوردها المعنً بملؾ طلبه 

مما أدى إلى إٌقاع اإلدارة فً الخطؤ ، فهنا ٌمكن تخفٌؾ المسإولٌة عن اإلدارة وبالتالً توزٌع 

أخطؤ فً تقدٌم معطٌات ؼٌر صحٌحة و اإلدارة أخطؤت  المسإولٌة بٌنها وبٌن الطالب،فهذا األخٌر قد

 عندما لم تتوخى الحذر فً التحقق من تلك المعلومات . 

وٌمكن إبعاد المسإولٌة الكاملة عن اإلدارة فً حالة ثبوت سوء نٌة طالب الرخصة فً تمرٌر     

م تصرٌحات كاذبة أو المعطٌات المقدمة فً ملفه محاوال إٌقاع اإلدارة فً المحظور، عن طرٌق تقدٌ
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 وثابق مزورة خصوصا بعدا متابعته جزابٌا.

ٌجوز للقاضً اإلداري أن ٌوزع المسإولٌة بٌن السلطات العمومٌة نفسها " البلدٌة والدولة"  كما هو 

الحال عند إقدام البلدٌة على هدم بناٌة أنجزت بموجب رخصة قانونٌة مستندة فً ذلك على محضر 

و عندما تمتنع مصالح التعمٌر عن تحرٌر محضر عن البناء بدون رخصة . معٌب لشرطة التعمٌر أ

وٌمتنع ربٌس البلدٌة عن إصدار قرار بهدم البناء المضر بالؽٌر و ال ٌتولى والً الوالٌة استعمال 

 سلطته فً الرقابة و الحلول المخولة له فً هذا الصدد بموجب قانون التهٌبة و التعمٌر.

مسإولٌة اإلدارة هو بطبٌعة الحال ؼالبا ما ٌكون ضررا مادٌا ؼٌر أنه ٌمكن  إن الضرر الذي ٌرتب  

للقاضً فً مادة التعمٌر أن ٌقضً بالتعوٌض للمدعً عن باقً االضطرابات التً ٌثبت حدوثها له 

متى كانت ناتجة مباشرة عن التصرؾ الخاطا لإلدارة ، كما ٌمكنه أن ٌقضً بالتعوٌض عن األضرار 

  . حقة بالجمعٌات التً تدافع عن المحافظة على البٌبة الحضرٌة وعن إطار المعٌشةالمعنوٌة الال

 : صور التعوٌض اإلداري . 2

 التعوٌض اإلداري قد ٌكون نقدٌا و قد ٌكون عٌنٌا .

 . : التعوٌض المالً أ

ً فً األصل العام أن ٌكون التعوٌض المقضً به فً من طرؾ قاضً التعمٌر نقدٌا ، ٌقدره القاض    

دارة ضوء جسامة الضرر و له تقرٌر كٌفٌة أداء التعوٌض تبعا لطبٌعة الضرر ، فقد ٌقضً بإلزام اإل

بدفع مبلػ مالً للمضرور دفعة واحدة أو بدفع دخل مالً له  ، و قد ٌطرأ على الضرر تؽٌرا بالزٌادة 

التعوٌض النقدي أو النقصان فً الفترة ما بٌن وقوع الفعل الضار و صدور الحكم ، ٌضاؾ إلى 

المقضً به ضد اإلدارة لصالح المضرور ، و الذي ٌؽطً ما لحق به من ضرر
 (199)

 . 

و مثال على ذلك اعتماد قاضً  مجلس الدولة  فً قراره بتعوٌض الضحٌة عن هدم مسكنه  على   

الفواتٌر المقدمة و السعر الرسمً لمواد البناء 
(200)

. 

                                                           

(
199

 . 33ؼؼ٠ؼ( ، ِغجغ ؿبثك ، ص (ػجض إٌّؼُ س١ٍفخ )ػجض اٌ

(
200

 . 123، ص  1993، ؿٕخ  02، اٌّجٍخ اٌمؼبئ١خ ، اٌؼضص  29/12/1993اٌّؤعر فٟ  89434( لغاع علُ 
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سباب الضرر و ذلك بإعادة الحال إلى ما كان علٌه قبل حدوثه ، ٌتجسد بإزالة أ   التعوٌض العٌنً: -ب

هذا إذا كان الحكم الصادر بالتعوٌض العٌنً ال ٌثٌر مشاكل ، أما إذا كان الحكم الصادر بالتعوٌض 

العٌنً قد ٌثٌر بعض اإلشكال حول التزام اإلدارة بالقرارات القضابٌة
(201 )

، و هذا ما سندرسه فً 

فً تقدٌره للتعوٌض المطلوب ٌراعً قاضً التعمٌر دابما مقدار الضرر الالحق والمطلب الثالث  ، 

بالمضرور مع األخذ فً الحسبان التعوٌضات التً تلقاها هذا األخٌر من شركة التؤمٌن كما ٌراعً 

الفابدة التً كان سٌستفٌد منها صاحب البناء من جراء الرخصة المشوبة بعٌب 
(202)

. وتطبٌقا لذلك  

بؤنه " لما كان ثابتا فً قضٌة الحال أن  1998أفرٌل  27ة اإلدارٌة بالمحكمة العلٌا ٌوم قضت الؽرف

البلدٌة قد قامت بالتعدي على الجدار وتحطٌمه بدون أن تحصل على حكم ٌرخص لها بذلك بحجة أن 

الحابط تم بناإه بطرٌقة فوضوٌة رؼم أن المستؤنؾ استظهر برخصة البناء ومحضر إثبات حالة على 

أنه لم ٌؽلق مجرى المٌاه كما تدعٌه البلدٌة وعلٌه فإنها تتحمل مسإولٌة خطبها " ومقابل ذلك
203

قضى 

بتؤٌٌد القرار المستؤنؾ الذي حكم برفض طلب  2007أكتوبر  28مجلس الدولة فً قرار أصدره ٌوم 

رخصةالتعوٌض الذي قدمه المدعً ضد إزالة بناء وحظٌرة تم إنشاإهما فوق أرض البلدٌة بدون 
(204)

. 

 شهادة المطابقة. المترتبة عنالفرع الثانً : منازعات القضاء العادي 

 وال: مجال تدخل القاضً الجزائً .أ

 شروط تحرٌك الدعوى العمومٌة . -1

 55-06من المرسوم التنفٌذي  18و المادة  29-90من قانون  5رر كم 76باستقراء المادة 

 صدار حكم جزابً ضد المخالؾ تتمثل فً : نجد أن الشروط التً ٌتعٌن توافرها ألجل است

عدم مطابقة أشؽال البناء لرخصة البناء المسلمة كعدم احترام مخططات البناء و ذلك بتؽٌٌر  -

 الواجهات و االرتفاع .

 ضرورة معاٌنة المخالفة من طرؾ العون المخول قانونا بذلك . -

                                                           

 (
201

 . 35( ػجض إٌّؼُ س١ٍفخ )ػجض اٌؼؼ٠ؼ(، ٔفؾ اٌّغجغ ، ص 

(
202

 . 399( ػضٚ) ػجض اٌمبصع( :" إٌّبػػبد اإلصاع٠خ"، ِغجغ  ؿبثك ، ص 
 

(
206

)ػّغ ( : " اٌمؼبء اٌؼمبعٞ ، فٟ ػٛء أدضس اٌمغاعاد اٌظبصعح ػٓ ِجٍؾ اٌضٌٚخ ٚ اٌّذىّخ اٌؼ١ٍب ٚ ِذىّخ اٌزٕبػع  (  دّضٞ ثبشب

 . 204، ص  2012" ، اٌطجؼخ  اٌضب١ٔخ ػشغ ، صاع ِ٘ٛٗ ، ؿٕخ 
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ي قام بالمعاٌنة المٌدانٌة و ضرورة تحرٌر محضر معاٌنة المخالفة من قبل العون المإهل الذ -

ٌه أن ٌحرر المخالفة ، حٌث ٌتعٌن عل 55-06م ذلك وفق النمودج الملحق بالمرسوم التنفٌذي رق

على استمارة تحمل األختام و األرقام التسلسلٌة و تسجل فً السجل المفتوح لها الؽرض الذي 

ه تحدٌد إجراء المعاٌنة ٌس المحكمة المختص إقلٌمٌا ، و ٌتعٌن علٌبٌرقمه و ٌإشر علٌه ر

بالتدقٌق مع ذكر اسم و لقب و صفة العون ، مع تحدٌد األشؽال ؼٌر المطابقة لرخصة البناء و 

 كانها و تحدٌد هوٌة المخالؾ .مذكر مراجع هذه األخٌرة و 

إرسال محضر معاٌنة المخالفة إلى الجهة القضابٌة المختصة ) السٌد وكٌل الجمهورٌة( كما ٌتم  -

ساعة من  72ضا نسخة من المحضر إلى ربٌس البلدٌة و الوالً المختصٌن فً أجل إرسال أٌ

 اٌنة المخالفة .عتارٌخ م

ٌرفق المحضر فً الحالتٌن وجوبا بتقرٌر ٌوضح طبٌعة المخالفة و هوٌة المخالؾ و عنوانه و  -

 ترسل نسخة من المحضر و التقرٌر إلى مدٌر التعمٌر و البناء .

 لمسإولٌن.تحدٌد األشخاص ا -  2

 .أ : أصحاب المبانً و مستعملً األراضً       

ٌعتبر مالك المبانً و مستعملً األراضً أول األشخاص المسإولٌن عن المخالفات المرتكبة ،      

ألنهم األشخاص المإهلون قانونا للتقدم لمصالح التعمٌر و طلب استخراج رخصة البناء و  شهادة 

ونٌة التً تحث على مطابقة األشؽال تخاطب مباشرة أصحاب المبانً ، حٌث ، فكل المواد القان المطابقة

على : " ٌجب على مالك البناٌات ...." و فً مجال المخالفات و  15-08من قانون  23تنص المادة 

" ٌمكن الحبس......ضد مستعملً  على: 29-90من قانون  77العقوبات تنص الفقرة الثانٌة من المادة 

 مستفٌدٌن من األشؽال ...." .األراضً أو ال

 ب: المقاولون. 

حٌث ٌرتبط  ٌعتبر المقاول من بٌن األشخاص المسإولٌن جزابٌا و ذلك فً إطار عقد المقاولة ،     

المقاول بموجب هذا العقد بعدة التزامات اتجاه رب العمل ، تتمثل فً إتمام إنجاز مشروع البناء وفق 

اعد العامة للتهٌبة و التعمٌر ، و فً حالة إذا ما أخل المقاول بؤحد الشروط المتفق علٌها و حسب القو
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التزاماته تتوفر شروط المسإولٌة العقدٌة
(205)

من  77، و تقوم المسإولٌة الجزابٌة للمقاول وفق المادة  

و التً أقرت بمسإولٌة المقاول فً حالة تنفٌذ أشؽال أو استعمال األرض بتجاهل  29-90قانون 

التً ٌفرضها القانون و التنظٌمات المتخذة ، و حددت عقوبته بؽرامة مالٌة ٌمكن أن تصل االلتزامات 

 دج و عقوبة الحبس المتراوحة ما بٌن شهر إلى ستة أشهر فً حالة العود . 300.000000إلى حد 

 على أن العقوبات المالٌة و السالبة للحرٌة التً 76فً المادة  15-08من جهة أخرى نص قانون      

من نفس القانون تطبق كذلك على المقاول الذي أنجز األشؽال بدون  75و  74وردت فً المواد 

 رخصة .

من القانون السالؾ الذكر التً نصت على مسإولٌة المقاول الجزابٌة فً حالة  88باإلضافة للمادة     

مً قبل الحصول على قٌامه بالربط المإقت أو النهابً للبناٌة ؼٌر الشرعٌة بشبكات االنتفاع العمو

 رخصة البناء أو شهادة المطابقة .

 مسإولٌة المهندس المعماري . -ج :

تثار المسإولٌة الجزابٌة للمهندس المعماري فً حالة مخالفته األصول الفنٌة و المقاٌٌس المعمول بها    

لى تهدم فً إعداد المخططات و التصامٌم الخاصة بالبناء ، خاصة عندما تإدي هذه المخالفات إ

البناءات و وفاة األشخاص ، ألن المهندس المعماري ٌلعب دورا بارزا فً عملٌة المراقبة و ذلك منذ 

بداٌة البناء و أثناء إنجازه إلى ؼاٌة االنتهاء التام من األشؽال و مراقبة مدى مطابقة البناءات 

أدخل تعدٌالت على  الذي 04/05للمخططات و التصامٌم ، و ازدادت مسإولٌته خاصة بعد قانون 

، حٌث اشترط فً كل بناء خاضع لرخصة ان ٌتم إعداد  2003ماي  21بعد زلزال  29-90قانون 

المشروع الخاص به من طرؾ مهندس مدنً و مهندس معماري معتمدٌن فً إطار عقد تسٌٌر 

الثانوٌة  المشروع و اشتراط الدراسات التقنٌة المتعلقة بالهندسة المدنٌة للهٌاكل و كذا االشؽال
(206)

. 

أما عن األسس القانونٌة التً تقوم على أساسها المسإولٌة الجزابٌة للمهندس المعماري ، نجد أن      

المشرع الجزابري و ضع بعض النصوص العقابٌة فً القوانٌن التً تحكم مجال التهٌبة و التعمٌر ، 

                                                           

 (
205

َٛ اٌـ١بؿ١خ ،جبِؼخ ر١ؼٞ ٚػٚ ( ِضٚعٞ )ػا٠ضٞ( : "ِـؤ١ٌٚخ اٌّمبٚي ٚ إٌّٙضؽ اٌّؼّبعٞ" ، ِظوغح ِبجـض١غ ، و١ٍخ اٌذمٛق ٚ اٌؼٍ

 . 40، ص  2008، ؿٕخ 

 (
206

 اٌّؼضي ٚ اٌّزُّ . 29-90ِٓ لبْٔٛ  55( اٌّبصح 
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لمقررة فً حالة مخالفة على العقوبات ا 29-90حٌث نص المشرع فً الفصل السابع من قانون 

، حٌث ٌمكن تنفٌذ عقوبة   78-77-76األحكام القانونٌة و التنظٌمٌة السارٌة ، و تحدٌدا فً المواد 

 الحبس من مدة شهر إلى ستة أشهر فً حالة العودة ضد المهندسٌن المعمارٌٌن .

ي على بعض المخالفات التً و تعتبر هذه المادة القاعدة القانونٌة الوحٌدة التً تعاقب المهندس المعمار

ٌرتكبها بؽرامة مالٌة  و بالحبس فً حالة العود و ذلك فً حالة  تنفٌذ أشؽال أو استعمال أرض بتجاهل 

االلتزامات التً ٌفرضها القانون  ،إال أن مضمون هذه المادة كان ؼامض  حٌث لم ٌوضح المشرع 

لمعماري  و التً تسبب فً هدم البناءات و قتل بدقة طبٌعة المخالفات التً ٌمكن أن ٌرتكبها المهندس ا

 األرواح.

المتعلق بشروط اإلنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس  07-94أما المرسوم التشرٌعً رقم 

المعماري فلم ٌنص على أي عقوبة جزابٌة تفرض على المهندس المعماري عند مخالفته للقوانٌن و 

"ٌمكن أن ٌصدر أٌضا الشطب النهابً  47قرة األخٌرة من المادة التنظٌمات ، ما عدا ما نصت علٌه الف

فً حالة العقوبة بسبب خٌانة األمانة التً ٌرتكبها المهندس المعماري فً حق صاحب المشروع بسبب 

كل مخالفة تتعارض و ممارسة المهنة " ،  و نفس الشًء ٌقال حٌث أن النص جاء مبهم و ربط العقوبة 

ب جرٌمة الخٌانة األمانة فً حق صاحب المشروع بسبب كل مخالفة تتعارض و الجزابٌة بسبب ارتكا

ممارسة المهنة
(207)

-04، و لم ٌحدد المخالفات التً تدخل فً إطار خٌانة المهنة ، ورؼم أن قانون  

أصدر بعد زلزال بومرداس إال أنه لم ٌنص على نصوص عقابٌة  جدٌدة فٌما ٌتعلق بالمهندس  06

 المعماري 

و  74على " تطبق العقوبات المنصوص علٌها فً المادتٌن  15-08من قانون  76تنص المادة كما   

على المقاول الذي أنجز األشؽال و المهندس المعماري و المهندس الطوبوؼرافً أو كل صاحب  75

 دراسة أعطى أوامر أو تسبب فً المخالفة ".

ماري  عقوبات تؤدٌبٌة ٌفرضها المجلس نالحظ مما سبق أن المشرع قد وقع على المهندس المع    

الوطنً لنقابة المهندسٌن ، كما أنه أوقع عقوبات بالؽرامة و الحبس فً حالة مخالفة النصوص القانونٌة 

                                                           

(
207

ثٛصٚح )ِبجضح شب١ٕ٘بػ( ، ثٛؿطٍخ )شٙغػاص( :" اٌّـؤ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ ٌٍّٕٙضؽ اٌّؼّبعٞ ػٓ رٙضَ اٌجٕبء " ، ِجٍخ إٌّزضٜ اٌمبٟٔٛٔ ، (

 . 130ٌٝ إ 120جبِؼخ ِذّض س١ؼغ، ثـىغح ،ص  ِٓ 
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و التنظٌمٌة  ، إال أنه لم ٌنص على العقوبات فً حالة  وقوع موتى جراء انهٌارات المبانً ، و أمام 

  ة و التعمٌر ٌضطر القاضً للجوء لقانون العقوبات إلصدار حكمه .هذا النقص الفادح فً قوانٌن التهٌب

من جهة أخرى ٌمكن للمخالفات المرتكبة فً مجال شهادة المطابقة أن تولد كذلك المسإولٌة الجزابٌة ، 

حٌث تعتبر القواعد القانونٌة المنظمة لمجال التعمٌر قواعد جوهرٌة و إلزامٌة باعتبارها تهدؾ لتحقٌق 

العامة ، و تسعى لبناء محٌط عمرانً منسجم و منظم ، وقد نصت القوانٌن الجزابرٌة الضابطة  المنفعة

لمجال التعمٌر على ضرورة اللجوء للقاضً الجزابً لضمان احترام االلتزام بمطابقة البناٌات وفق ما 

 نصت علٌه رخصة البناء .

 

 اآلثار المترتبة عن الدعوى العمومٌة .-3

و تختلؾ العقوبات  المخالفة،الجزابً العقوبة على المخالؾ بعد التؤكد من وقوع ٌصدر القاضً     

 التً ٌقررها القاضً كما ٌلً :

 العقوبات الموقعة على البناٌة )الهدم ، توقٌؾ األشؽال( -أ

 العقوبات المالٌة . -ب

 العقوبات السالبة للحرٌة . -ج 

 .: العقوبات العٌنٌة )الهدم ، توقٌف األشغال(  أ

تتمثل العقوبات العٌنٌة فً إصدار القاضً الجزابً  قرارات تتضمن أوامر للمخالؾ إما بهدم        

البناء موضوع المخالفة أو القٌام بجعله مطابقا ، و ذلك حسب ما نصت علٌه الفقرة الثانٌة من المادة 

اللجوء إلٌها للبث فً " فً هذه الحالة تقرر الجهة القضابٌة التً تم   29-90من قانون  5مكرر 76

 الدعوى العمومٌة إما القٌام بمطابقة البناء أو هدمه جزبٌا أو كلٌا فً أجل تحدده ".
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08/15و نفس الشًء أكد علٌه قانون     
(208)

، ؼٌر أنه  فً حالة عدم امتثال المخالؾ للحكم الصادر 

الوالً المختصٌن بتنفٌذ األشؽال عن العدالة فً اآلجال المحددة ، ٌقوم ربٌس المجلس الشعبً البلدي أو 

 المقررة على نفقة المخالؾ . 

 إن القراءة المعمقة لهذه المادة تسمح لنا باستخراج المالحظات التالٌة :

المشرع الجزابري لم ٌترك للقاضً مهمة متابعة تطبٌق  قراراته ، بل أوكل هذه المهمة لإلدارة .  -  

دابً الصادر عن المحكمة ٌعتبر إخالل بقواعد اإلجراءات المدنٌة  إعطاء الصٌؽة التنفٌذٌة للحكم االبت -

، و خروج عن مبدأ التقاضً على درجتٌن،  فهو ٌنفذ حتى فً حالة استبنافه فً الشق المتعلق بمطابقة 

 البناءات أو الهدم الجزبً أو الكلً  .

ناؾ ٌشكل خطر على المدعى تنفٌذ حكم القاضً الجزابً و عدم انتظار ما ٌصدره القاضً بعد االستب -

علٌه ، خاصة أن قضاة الجانب الجزابً لٌسوا مختصٌن فً مسابل العمران ، فكان من الالزم اللجوء 

 للخبرة الفنٌة خاصة عند إثبات مدى مطابقة األشؽال مع الرخص المسلمة  .

02-02القانون رقم  بالنسبة للبناء فً المناطق الساحلٌة ، أعطى   
(209)

جزابً صالحٌات للقاضً ال 

واسعة  للفصل فً المخالفات حٌث ٌمكنه  األمر بمصادرة اآلالت و األجهزة و المعدات التً استعملت 

من نفس القانون اتخاذ أي إجراء ضروري لمنع أو تدارك أي  44الرتكاب المخالفة ، كما خولت المادة 

ب منه الهٌبة اإلدارٌة خطر أو ضرر ناتج عن المخالفات التً نص علٌها و لكن بشرط أن تطل

منه على أنه ٌمكن للمحكمة الجزابٌة المختصة أن تلزم المحكوم  45المختصة بذلك  ، ونصت المادة 

علٌه بإعادة األماكن إلى حالتها األصلٌة أو تنفٌذ أشؽال تهٌبته طبقا لما نص علٌه القانون 
(210)

 . 

 : العقوبات المالٌة . ب

د ج و  3000تعتبر عقوبات رمزٌة محصورة بٌن  29-90انون العقوبات المنصوص علٌها فً ق   

 دج . 300.000

حٌث نص على عقوبات مالٌة محصورة بٌن    07-94و نفس األمر ما تضمنه المرسوم التشرٌعً     

 دج . 2000دج و  200

                                                           

(
208

 .  15-08ِٓ لبْٔٛ    88، 82( أظغ، اٌّٛاص  

(
209

 . 10اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌـبدً ٚ رض١ّٕٗ ، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ ، اٌؼضص  02-02-05اٌّؤعر فٟ  02-02علُ ( لبْٔٛ 

(
210

 . 02-02ِٓ لبْٔٛ   44،45(أظغ ، اٌّٛاص  
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3-03ورؼم أن المشرع رفع مبلػ الؽرامات من خالل قانون       
(211)

التً تنص على عقوبة مالٌة  

دج عند القٌام بؤعمال تهٌبة أو استعمال المناطق و المواقع السٌاحٌة خالفا  300.000د تصل إلى  ق

ألحكام مخططاتها ، إال أن هذه العقوبات مطبقة فقط على المخالفات المتعلقة بمناطق التوسع و المواقع 

 السٌاحٌة .

مبالػ رمزٌة و ؼٌر كافٌة لردع  نالحظ أن الؽرامات المالٌة التً نص علٌها المشرع عبارة عن     

المخالفات العمرانٌة ، و هذا ما فتح الباب أمام المخالفات التً امتألت بها المدن الجزابرٌة ، فكان على 

المشرع أن ٌكون جدي فً تحدٌد العقوبات المالٌة بشكل ٌعطً للمواد القانونٌة فً مجال التعمٌر هٌبتها 

لوضع فً النصوص القانونٌة الً أصدرت بعدها حٌث رفع مبلػ ، و بناءا على ذلك تدارك المشرع ا

د ج و  10.000و حددها حسب كل مخالفة و هً ؼرامات أدناها  15-08الؽرامات فً القانون 

 دج . 2.000.000دج و تضاعؾ فً حالة العود أي ٌمكن أن تصل إلى  1.000.000أقصاها 

 : العقوبات السالبة للحرٌة . ج

فً قسمه المتعلق بالمخالفات نالحظ أن المشرع أدرج عقوبة السجن  29-90ءة قانون عند قرا         

باإلضافة للؽرامة المالٌة ، و لكن عقوبة الحبس تطبق فقط فً حال العودة  الرتكاب المخالفة بعد توقٌع 

ر فً على " ٌمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشه 2فقرة  77العقوبة المالٌة حٌث تنص المادة 

حالة العود إلى المخالفة " ، فالحبس هنا ٌعتبر كعقوبة  ٌمكن االستؽناء عنها إذا امتثل المعنً ألوامر و 

أحكام القاضً و دفع الؽرامة المالٌة الموقعة علٌه ، أما  فً حالة رجوعه الرتكاب المخالفة ٌمكن 

أشهر ، و ما ٌعاب على المشرع  للقاضً الجزابً أن ٌحكم بحبس المتهم لمدة تتراوح من شهر إلى ستة

 من خال هذه المادة :

 عقوبة الحبس جاءت شاملة و لم ٌتم تحدٌد بدقة نوعٌة المخالفات التً تستدعً عقوبة السجن  -

                                                           

(
211

اٌّزؼٍك ثّٕبؽك اٌزٛؿغ ٚ اٌّٛالغ اٌـ١بد١خ   ، اٌجغ٠ضح  17/02/2003اٌّؤعر فٟ  03-03ِٓ لبْٔٛ  47،50،  44( أظغ ، اٌّٛاص  

 .11اٌغؿ١ّخ ، اٌؼضص

. 
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تعتبر مدة السجن معتبرة و ؼٌر فعالة فً ردع المخالفات ، ألن المخالفة العمرانٌة قد ِتإدي لحدوث   -

المبانً و الزالزل  أو حدوث الوفاة بسبب عدم وضع صاحب األشؽال وفٌات مثال فً حالة انهٌارات 

 سٌاج الحماٌة مما ٌإدي لحدوث أضرار بالمارة .

أمام هذه السلبٌات كثٌرا ما ٌلجؤ القاضً الجزابً لالستعانة بقانون العقوبات لتحدٌد مدة اإلكراه     

 وفٌات كما سلفنا الذكر .البدنً أو الؽرامة المالٌة فً حالة الجرابم المإدٌة لحدوث 

و التً فتحت المجال لحدوث انتهاكات فادحة   29-90لتجاوز هذه السلبٌات التً أفرزها القانون        

حٌث رفع عقوبة الحبس كحد أقصى إلى خمس   15_08لقوانٌن التعمٌر ، تم التدخل بموجب القانون 

عقوبة خاصة بها حتى ٌسهل األمر على  سنوات و كحد أدنى إلى ستة أشهر كما أنه حدد لكل مخالفة

 القاضً عند الحكم بالجزاء . 

  15-08و فٌما ٌلً تفصٌل لنوع المخالفة و ما ٌقابلها من عقوبة حسب قانون 

 

 15-08جدول مبٌن للعقوبات المالٌة و السالبة للحرٌة حس نوعٌة المخالفة طبقا للقانون 

 نوعٌة المخالفة الغرامة المالٌة عقوبة الحبس فً حالة العود

 100.000من  أشهر إلى سنتٌن 6من  تضاعؾ العقوبة

 دج 1000.000إلى

إنشاء تجزبة  أو مجموعة 

سكنٌة  دون رخصة تجزبة   

 74م

 100.000من  / تضاعؾ الؽرامة

 دج 1000.000إلى

تشٌٌد بناٌة داخل تجزبة لم 

ٌتحصل لها على خصة  

 75تجزبة م

 تضاعؾ الؽرامة-

+ 

ة تضاعؾ العقوب

 5من سنة إلى 

 سنوات

 100.000من  أشهر إلى سنة 6من 

 دج 1000.000إلى

بٌع قطع أرضٌة من تجزبة 

أو مجموعة سكنٌة إدا كانت 

هذه التجزبة أو المجموعة 

السكنٌة ؼٌر مرخصة أو لم 

ٌتم بها االستالم المإقت 
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 77ألشؽال االنتفاع م 

/ 

 

 

/ 

 100.000إلى 50.000من 

 دج

ً األجل عدم إنجاز البناٌة ف

المحدد فً رخصة البناء 

 78م

 

 تضاعؾ الؽرامة

 + عقوبة سجن

أشهر إلى  6من 

 سنة

 

/ 

 100.000من 

 دج 1000.000إلى

تشٌد أو حتى محاولة تشٌٌد 

بناٌة  بدون رخصة بناء 

 79م

/  

/ 

عدم إتمام أشؽال اإلنجاز فً  دج 50.000إلى 20.000من 

األجل المحدد فً رخصة 

 80إتمام االنجاز م

/ / 

 

عدم تحقٌق مطابقة البناءات  دج 20.000إلى 5.000من 

 81فً األجل المحدد م

 تضاعؾ الؽرامة

 + عقوبة السجن

 أشهرإلى سنة6من

 

/ 

شؽل أو استؽالل بناٌة قبل  دج 50.000إلى 20.000من 

تحقٌق مطابقتها التً تثبت 

 82بشهادة المطابقة م

األمر بهدم البناٌة و 

المصارٌؾ على 

 خالؾ.عاتق الم

 

/ 

 300.000إلى 100.000من 

 دج

عدم التصرٌح ببناٌة ؼٌر 

متممة أو تتطلب تحقٌق 

المطابقة فً مفهوم قانون 

 83م 08-15

 / تضاعؾ الؽرامة

 

 100.000إلى 50.000من 

 دج

استبناؾ أشؽال البناء قبل 

 85تحقٌق مطابقتها م

/  

/ 

دج +  20.000إلى 5.000من 

 ؼلق الورشة

ي عدم اإلٌقاؾ الفور

لألشؽال  حسب التعلٌمات 

الصادرة من السلطات 

اإلدارٌة أو القرارات 

 86القضابٌة م
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/  

/ 

 100.000إلى 50.000من 

 دج

عدم إٌداع طلب إتمام إنجاز 

األشؽال أو طلب رخصة 

البناء على سبٌل التسوٌة فً 

األجل المحدد من طرؾ 

المصرح الذي تمت تسوٌة  

 87وضعٌته  م

  تضاعؾ الؽرامة

/ 

 

 

 

 100.000إلى 50.000من 

 دج

الربط المإقت أو  النهابً 

للبناٌة ؼٌر القانونً  

بشبكات االنتفاع العمومً 

دون الحصول المسبق على 

التوالً على رخصة البناء 

 88أو شهادة المطابقة م 

 

  تضاعؾ الؽرامة

/ 

فتح ورشة إتمام االنجاز  دج 10.000إلى 5.000من 

دون ترخٌص مسبق أو كل 

ٌقوم بوضع سٌاج من ال 

الحماٌة للورشة أو الفتة تدل 

على أشؽال إتمام االنجاز  م 

89 

 

/  

/ 

عدم الشروع فً أشؽال  دج 30.000إلى 10.000من 

البناء فً األجل المحدد فً 

 90رخصة إتمام اإلنجاز .م

 

  تضاعؾ الؽرامة

/ 

وضع مواد البناء أو الحصى  دج 20.000إلى 5.000من 

طرٌق أو الفضالت على ال

 العمومً

عدم تقدٌم طلب شهادة  50.000إلى  10.000من   تضاعؾ الؽرامة
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المطابقة بعد إتمام األشؽال  /

 فً األجل المحدد

 

هذه اإلجراءات الصارمة القصد منها هو ضمان فعالٌة مٌكانٌزمات الرقابة البعدٌة و تفادي فرض 

نالحظ أن المشرع أعطى صالحٌات واسعة  سٌاسة األمر الواقع التً تسبب فٌها التشرٌع السابق ، و

للقاضً الجزابً لتفادي تعقٌد و طول المنازعات اإلدارٌة و المدنٌة
(212  )

. 

 

 

 

 

 ثانٌا: منازعات القضاء المدنــــــً .

لتحرٌك الدعوى المدنٌة المتمثلة فً دعوى التعوٌض ، ٌكفً أن ٌتم إثبات وجود إحدى المخالفات        

 التالٌة : 

 ألسس القانونٌة المحركة لدعوى التعوٌض .  : ا 1

 : مخالفة قاعدة قانونٌة آمرة  فً مجال البناء . أ

ٌقصد بها المخالفات التً تنتهك قاعدة قانونٌة ملزمة عند عملٌة البناء ، حٌث تتمٌز بطابع إجباري      

أو ردعً  و ٌكون موضوعها إما المنع التام عن القٌام ببعض التصرفات 
(213)

كمنع شؽل بناء قبل ،  

الحصول على شهادة المطابقة ، أو فرض واجبات ٌجب احترامها فً عملٌة البناء كفرض وضع سٌاج 

حول األشؽال الخاصة بإتمام إنجاز البناٌة ، أو مخالفة قواعد مخطط شؽل األراضً ، أو إنجاز أشؽال 

من  74ً ، حٌث تنص المادة مضرة بالبٌبة ، و على هذا األساس ٌمكن للجمعٌات التؤسس كطرؾ مدن

                                                           

 (
212

 . 362)ػّغ( ، ػعٚلٟ )١ٌٍٝ( ، ِغجغ ؿبثك  ، ص ( دّضٞ ثبشب 

(
213

) Jacquot(Henri) ,Priet (Francois) ,op.cit p740. 
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: " ٌمكن لكل جمعٌة تشكلت بصفة قانونٌة ، تنوي بموجب قانونها األساسً أن تعمل  90/29قانون 

من أجل تهٌبة إطار الحٌاة و حماٌة المحٌط أن تطالب بالحقوق المعترؾ بها لطرؾ مدنً فٌما ٌتعلق 

من  41بة و التعمٌر " ، كما تنص المادة بالمخالفات ألحكام التشرٌع الساري المفعول فً مجال التهٌ

على " ٌمكن كل جمعٌة مإسسة قانونا و التً تبادر وفق قانونها األساسً بحماٌة البٌبة  03-03قانون 

العمران و المعالم الثقافٌة و التارٌخٌة و السٌاحٌة أن ِتإسس نفسها طرفا مدنٌا فٌما ٌخص مخالفات 

 أحكام هذا القانون ."

ده القوانٌن اآلمرة ؼٌر كافً لرفع الدعوى ، بل ٌجب أن ٌثبت المدعً أن الفعل المخالؾ و مخالفة ه  

قد ألحق به ضررا مباشرا ،حٌث ٌجب أن تكون عالقة سببٌة بٌن الفعل المخالؾ و الضرر و أن هدا 

 األخٌر لم ٌكن لٌنتج لوال مخالفة القاعدة القانونٌة الملزمة.

للؽٌر المتضرر من عملٌة البناء رفع دعوى التعوٌض حتى و لو كان و بناءا على ذلك فإنه ٌمكن    

البناء قد أنجز وفق أحكام رخصة البناء ، حٌث أن إصدار هذا النوع من الرخص و الشهادات ٌجب أن 

 ٌتم فً ظل احترام حقوق الؽٌر .

س كطرؾ مدنً مثال فً حالة انهٌار العمارة ٌمكن للمالك المتضررٌن رفع دعوى التعوٌض و التؤس   

لتحرٌك مسإولٌة صاحب العمارة ، ألن هذا األخٌر قد أخل بقواعد التعمٌر و لم ٌنجز البناٌة حسب 

الشروط التقنٌة للبناء 
(214)

. 

 .  انتهاك حق شخصً -ب

ٌمكن كذلك لألطراؾ المتضررٌن من البناء ؼٌر الشرعً ، رفع دعوى التعوٌض عندما تكون     

ق شخصً حسب ما نصت علٌه مواد القانون المدنً لحماٌة حق الملكٌة عملٌة اإلنجاز قد أضرت بح

فً حال االعتداء علٌه ، مثال قٌام شخص بإنجاز بناٌة فوق ملكٌة الؽٌر ، و ٌحق للمدعً طلب الهدم 

ألن الوعاء العقاري تم االستحواذ علٌه بطرٌقة ؼٌر شرعٌة
(215)

. 

                                                           

(
214

)Adja(Djilali) , Drobenko (Bernard) , op .cit , p290. 

(
215

) F rancois (Charles Bernard) : "Pratique du contentieux de l’urbanisme",2eme édition ,Groupe 

moniteur,Paris,2001 .p  169  . 
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لمتفق علٌها و المدونة  فً دفتر الشروط الخاص فً حالة عقد المقاولة تعتبر النصوص التعاقدٌة ا 

بالبناء ملزمة للطرفٌن ، و مخالفتها تكفً للشخص المتضرر برفع دعوى التعوٌض ، إذا كان البناء 

ؼٌر مطابق للشروط المتفق علٌها . ؼٌر أن االجتهاد القضابً الفرنسً قد أقر بإمكانٌة رفع الدعوى فً 

ررهذه الحالة حتى و لو لم ٌحدث ض
(216)

 . 

مضار الجوار غٌر المؤلوفة  -ج
(217)

: 

ٌمكن كذلك للجار المتضرر من البناء ؼٌر الشرعً أن ٌتؤسس كطرؾ مدنً فً حالة تعرضه      

لضرر ، كعدم مراعاة االرتفاقات و االرتفاعات القانونٌة ، بشرط أن تكون األضرار التً ألحقت 

حابط كثٌر االرتفاع و ٌتسبب فً  حجب الشمس  بالجار أضرارا ؼٌر مؤلوفة ، كؤن ٌقوم شخص ببناء

عن منزل جاره ، و تجد هذه المسإولٌة أساسا لها فً القانون المدنً الجزابري من خالل المادتٌن 

 . 709و  691

على " ٌجب على المالك أن ال ٌتعسؾ فً استعمال حقه إلى حد ٌضر  691حٌث تنص المادة      

على جاره فً مضار الجوار المؤلوفة ؼٌر أن انه ٌجوز له أن ٌطلب  بملك الجار و لٌس للجار أن ٌرجع

إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المؤلوؾ و على لقاضً أن ٌراعً فً ذلك العرؾ و طبٌعة 

 العقارات و موقع كل منها بالنسبة إلى اآلخرٌن و الؽرض الذي خصصت له ".

أن ٌكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل على " ال ٌجوز للجار  709كما تنص المادة      

عن مترٌن و تقاس المسافة من ظهر الحابط الذي ٌوجد له مطل أو من الحافة الخارجٌة للشرفة أو من 

النتإ و إذا كسب احد بالتقادم الحق فً مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترٌن فال ٌجوز 

عن مترٌن تقاس بالطرٌقة السابق بٌانها أعاله و ذلك على طول  لهذا الجار أن ٌبنً على مسافة تقل

 البناء الذي فتح فٌه المطل " .

 و فٌما ٌلً سنقوم بسرد بعض األمثلة من قرارات المحكمة العلٌا :

  المسإولٌة فً مضار الجوار إذا تجاوزت الحد المؤلوف على أساس الضرر و لٌس على

من القانون المدنً 124أساس إثبات الخطؤ بمفهوم المادة 
( 218)

 . 
                                                           

(
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 ) Adja(Djilali) , Drobenko (Bernard), op .cit, p 291. 
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قضت المحكمة العلٌا برفض الطعن 2006-04-12بتارٌخ  345069فً قرار المحكمة العلٌا رقم  

الذي حكم على المدعو )س ع (   2003-04-26بالنقض ضد قرار مجلس قضاء الجزابر بتارٌخ 

تعوٌض المتضرر و ذلك بإعادة األماكن إلى حالتها األصلٌة و إزالة البناء المنجز بدون رخصة مع 

من القانون المدنً ، ففً هذا النزاع  691ألن تقرٌر الخبرة عاٌن حدوث مضار الجوار حسب المادة 

عاٌن القضاة تجاوز المضار الحد المؤلوؾ فً عالقة الجوار و ذلك رؼم إنجاز الطاعن للبناء بصفة 

قاٌٌس العمرانٌة و داخل ملكٌته، ففً مشروعة ملتزما بقواعد التعمٌر فاألشؽال المنجزة تمت طبقا للم

هذه الحالة رؼم عدم توفر ركن الخطؤ إال انه نالحظ حدوث ضرر  ، حٌث جاء فً منطوق قرار 

 : المحكمة العلٌا

من القانون المدنً على  124)حٌث أن الطاعن أعاب على قضاة الموضوع مخالفة تطبٌق المادة 

الحق بالمطعون ضده ، لكن حٌث أن األمر ٌتعلق بمضار أساس أنهم لم ٌعاٌنوا الخطؤ سبب الضرر ال

من القانون المدنً المتمثل فً المضار التً تجاوز الحد المؤلوؾ فً عالقة  691الجوار المحدد بالمادة 

ما دام أنه ٌقع على القضاة تقدٌر ثبوت تجاوز  124الجوار و ال مجال إلثبات أي خطؤ بمفهوم المادة 

العادٌة المقبولة فً عالقة الجوار و حتى و لو كان الطاعن قد أنجز بناءه  هذه المضاٌقات للدرجة

بصفة مشروعة ملتزما قواعد التعمٌر فإنه ال ٌعفى من مسإولٌة تعوٌض هذه المضار و بالرجوع إلى 

دعوى الحال فإن قضاة الموضوع و بما لدٌهم من سلطة تقدٌر الوقابع و التً ٌستقلون بها قد توصلوا 

المضار الالحقة بالمطعون ضده تتجاوز الحد العادي باالعتماد على تقرٌر الخبرة إضافة إلى إلى أن 

أنهم ردوا على دفع التعوٌض ، و بذلك فالقرار المطعون فٌه جاء مسببا بما فٌه الكفاٌة و متماشٌا مع 

 القانون و هذا الطعن ؼٌر مإسس ( .

   91من المرسوم  24لمدنً و المادة من القانون ا 709ال تناقض بٌن مقتضٌات المادة- 

175
(219)

. 

عن المحكمة العلٌا و التً رفضت موجبه الطعن  2006-09-13بتارٌخ  358696قرار رقم   

حٌث ٌثور النزاع  2004-07-03بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تٌزي وزو بتارٌخ 

                                                                                                                                                                                                            

(
218

،  2013اٌؼمبعٞ " ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ ، اٌجؼء األٚي ٚ اٌضبٟٔ ، ِٕشٛعاد و١ٍه ، ؿٕخ ؿب٠ؾ )جّبي( :" االجزٙبص اٌجؼائغٞ فٟ اٌمؼبء (

 . 530ص اٌجؼائغ،

(
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و على مسافة تقل  1995بناإها سنة حول فتح المدعً علٌه نافذة تطل مباشرة على ملكٌة جاره و تم 

عن أربعة أمتار من الحد الفاصل بٌن الملكٌتٌن ، حٌث أن الطاعن أعاب على قضاة الموضوع سوء 

ألن النافذة فتحت  175-91من المرسوم رقم  24من القانون المدنً و المادة  709تطبٌق المادة 

لكن الخبرة لم تبٌن ذلك ، فقضاة الموضوع و  بمسافة تقل عن أربعة من الحد الفاصل بٌن الملكٌتٌن ، و

من حابط الطاعن أي ما  2010ما لهم من سلطة تقدٌر الوقابع و على ضوء ما تبٌن لهم أن المسافة هً 

من  24من القانون المدنً و ال وجود ألي تناقض مع المادة  709ٌفوق المسافة المبٌنة فً المادة 

، ذلك أن مسافة األربعة أمتار األفقٌة المنصوص علٌها فً  709و مع المادة  175-91المرسوم رقم 

المرسوم ٌنبؽً أن تحترم من الجانبٌن ، كل طرؾ على بعد مترٌن من الحد الفاصل بٌن الملكٌتٌن ، 

فقضاة الموضوع وقفوا على كون النافذة محل النزاع لم تبن على الجدار الفاصل بٌنهما بل داخله 

ا صحٌح القانون ، و هذا فضال عن كون المبنى قدٌم و قد اكتسب المطل متر فقد طبقو 2010بمساحة 

 بالتقادم .

  الجوار غٌر المؤلوفة ، ٌندرج تشٌٌد جدار و لو برخصة بناء متسبب فً حجب النور و مضار

الهواء عن مسكن ضمن مضار الجوار غٌر المؤلوفة 
(220)

. 

تم رفض الطعن بالنقض  07-06-13بتارٌخ  404069فبموجب قرار للمحكمة العلٌا تحت رقم  

، حٌث ٌثور  04-12-25الصادر عن القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعرٌرٌج  بتارٌخ 

النزاع حول تشٌٌد الطاعن لبناٌة مطابقة لقواعد العمران و رخصة البناء و التصامٌم حسبما أكدته 

الحابط الذي شٌده الطاعن تسبب الخبرة ، و لكن قضاة الموضوع  و حسب تقرٌر الخبرة تبٌن لهم أن 

فً إلحاق الضرر بالػ بجٌرانه و ٌتمثل الضرر فً حجب النور و الهواء عن مسكنهم و جعله ؼٌر 

البق للسكن ،و لو تم ذلك طبقا لرخصة البناء فإنه ٌعتبر من مضار الجوار ؼٌر المؤلوفة طبقا لنص 

ء تسلم بشرط مراعاة حقوق الؽٌر و ٌكون من القانون المدنً ، علما أن رخصة البنا 1/ 691المادة 

 القضاة بقضابهم كما فعلوا قد طبقوا صحٌح القانون .

   ٌحق لمالك العقار التمسك بالرخص و مطابقة األشغال لقواعد العمران قصد إعفائه من ال

مسإولٌةمضار الجوار ، و تسلم هذه الرخص تحت شروط مراعاة حقوق الغٌر
(221)

 . 
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قررت إبطال القرار الصادر   2007-09-12المإرخ فً  410719العلٌا رقم فً قرار المحكمة    

 و قد جاء فً تسبٌب القرار ما ٌلً :  2005-05-23عن مجلس قضاء بجاٌة فً 

) حٌث أن موضوع النزاع ٌتعلق بإزالة جدار التحوٌط من جهة المسكن و المحل التجاري ، بحٌث 

، حٌث خلصت خبرتٌن أنجزتا فً الموضوع إلى  ٌتسبب فً ضرر المدعٌن و حجب واجهة المحل

نفس النتابج التً تإكد أن الجدار المتنازع علٌه تم إنجازه برخصة بناء و بمنح شهادة مطابقة األشؽال 

و بالرؼم من ذلك تم إنجازها بدون مخطط مهٌؤ مسبقا من طرؾ مهندس و هذا أدى إلى حجب جزبً 

لس اعتمدوا على وثابق إدارٌة للقول أن الجدار أنجز بصفة لواجهتٌن زجاجٌتٌن ، حٌث أن قضاة المج

شرعٌة و ال ٌشكل أي ضرر للؽٌر بدعوى أن إثبات العكس ال ٌمكن أن ٌكون أمام القضاء العادي الذي 

ال ٌسوغ له مناقشة هذه الوثابق ، و الحال أن موضوع النزاع ٌخص مضار الجوار و أن وجود وثابق 

قار حق التمسك بالرخص و مطابقة األشؽال لقواعد العمران بؽرض إعفابه إدارٌة ال تعطً لمالك الع

من القانون المدنً ألنها تسلم تحت التحفظ لحماٌة  691من مسإولٌة مضار الجوار بمفهوم المادة 

 الؽٌر و هذا ما تجاهله قضاة المجلس (.

 : آثار دعوى التعوٌض . 2

عل المخالؾ ، ٌقوم بإصدار الحكم لتصحٌح الضرر ، و عندما ٌتؤكد القاضً المدنً من وجود الف     

من القانون المدنً التً تنص على أن أي عمل ٌرتكبه المرء و ٌسبب  124ذلك بناءا على المادة 

ضررا للؽٌر، ٌلزم من كان سببا فً حدوثه بالتعوٌض ، ففً حالة االنهٌار الكلً أو الجزبً للمبنى  

ن الضرر الذي ٌلحق بالؽٌر ، و ٌمكن للمالك الرجوع على المقاول ٌعتبر مالك البناٌة هو المسإول ع

الذي أنجز األشؽال ، و هذا األخٌر بإمكانه أن ٌدفع المسإولٌة عنه إذا أثبت أن االنهٌار ٌعود إلى إهمال 

 الصٌانة و لٌس عٌبا فً البناء  فً

حالة إلى طبٌعتها أو الحكم مضمون الحكم الذي ٌنطق به القاضً المدنً قد ٌكون  إما إرجاع ال    

 بتعوٌضات مالٌة .

 : الحكم بإرجاع الوضع إلى طبٌعته .  1 
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     القاضً اإلداري

 خطـــــــــــــؤ مجلس الدولة مخالفـــــــة

تعتبر الطرٌقة المثلى لحماٌة حقوق الؽٌر ألنها تقضً على الفعل المخالؾ من المصدر، ونعنً        

  بها إعادة تهٌبة البناء بشكل ٌجعل الفعل المخالؾ كؤن لم ٌكن ، و ذلك من خالل طرٌقتٌن :

جعل البناء مطابقا ألحكام رخصة البناء و المبادئ العامة التً تنص علٌها القوانٌن و  -1      

 التنظٌمات التً تحكم مجال التعمٌر.

 األمر بهدم البناء أو الجزء الؽٌر مطابق للقوانٌن . -2

 : التعوٌض المالــــــً.  2

تصبح عملٌة إزالة األشؽال الضارة ؼٌر فً حالة استحالة إرجاع الوضع إلى ما كان علٌه ، حٌث     

ممكنة ،  ٌتم  الحكم على المخالؾ بالتعوٌض المالً للمتضرر ، و للقاضً السلطة التقدٌرٌة فً تقٌٌم 

أما عن الطرٌقة   ،لخبرة الذي ٌؤمر به القاضً قٌمة المبلػ بالنظر لحجم األضرار ، و حسب تقرٌر ا

لتقدٌرٌة  فً االختٌار ، حسب ظروؾ القضٌةاألنسب لتصلٌح الضرر فللقاضً السلطة ا
(222)

. 

 

 (223)مخطط ٌبٌن االختصاص القضائً فً منازعــات شهـــــــــــــادة المطابقــــــــة

 

 

 القاضـً الجزابـً                     القاضـً المدنً                                      
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 المحكمة اإلدارٌة

اإلدارٌة الؽرفة  

 متابعات   قضابٌة

تصحٌح الضرر          عقوبـــــــــــــــــــة
     

  

 ضــــرر                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 
 

  الخــاتمة

فً خاتمة هذه المذكرة ، و بعد دراسة اإلطار القانونً المتعلق بشهادة مطابقة  البناٌات فً التشرٌع    

لتً طرحت الجزابري و اآلثار المترتبة عنها فً مجال التهٌبة و التعمٌر، ٌمكن اإلجابة عن اإلشكالٌة ا

فً المقدمة فٌما إذا كانت شهادة المطابقة هً آلٌة قانونٌة مكملة للرقابة القبلٌة  وأداة فعالة فً تنظٌم 

الحركة العمرانٌة و كذلك محاربة جرابم التعمٌر المرتكبة بعد الحصول على رخصة البناء ، و لكن 

 دار البحث و المتمثلة فً النقاط التالٌة :قبل ذلك ٌجب أن أذكر بالنتابج المهمة التً توصلت إلٌها على م

و كذلك المشرع الجزابري لم ٌعطها تعرٌفا  المطابقة،ال توجد تعرٌفات فقهٌة كثٌرة لشهادة  -

 واضحا .

مبادرة ربٌس المجلس الشعبً البلدي أو الوالً بإجراء عملٌة المطابقة تلقابٌا عند امتناع المعنً  -

 قع ، و هذه المسؤلة تثٌر المسإولٌة الجنابٌة لكلٌهما .عن ذلك هً شبه ؼاببة على أرض الوا

أعطى المشرع صالحٌات منح شهادة المطابقة بصفة عامة و من حٌث األصل لربٌس المجلس  -

الشعبً البلدي ، و هذا ٌترجم التوجه الذي انتهجته الجزابر فً بداٌة التسعٌنات فٌما ٌخص 

ي انعكس من خالل قانونً الوالٌة و البلدٌة بهدؾ تطبٌق الالمركزٌة اإلدارٌة فً التسٌٌر و الذ

تقرٌب المواطن من اإلدارة و التقلٌل من البٌروقراطٌة فً مجال البناء ، ثم ٌندرج االختصاص 

 بٌن الوالً و الوزٌر بحسب أهمٌة مشروع البناء فٌما إذا كان ذو مصلحة وطنٌة أو جهوٌة .

لب شهادة المطابقة جد محتشم ألن ؼالبٌة أصحاب إقبال أصحاب البناٌات التامة اإلنجاز على ط -

 المبانً ال ٌحترمون المواصفات المنصوص علٌها فً رخصة البناء .

أعطى المشرع صالحٌات واسعة لإلدارة فً مجال زجر المخالفات العمرانٌة و توقٌع العقوبات  -

قد ٌسبب ضرر  ، فالسلطات اإلدارٌة ال تنتظر قرار القاضً بل تقوم بعملٌة الهدم ، و هذا

لصاحب البناء فً حالة ما إذا كان حكم القاضً لصالحه ، حٌث ال ٌوجد نص قانونً ٌبٌن كٌفٌة 

استرجاع  المخالؾ لحقوقه ، و بذلك ٌكون المشرع قد فضل الحفاظ على النظام العام و 

دي المصلحة العامة ، فانتظار قرار القاضً قد ٌعطً مجال الستمرار العمل المخالؾ و قد ٌإ
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على أضرار بالمحٌط و بالؽٌر ، فكان من الالزم أن تتدخل الدولة بسلطتها فور وقوع الفعل 

 المخالؾ ألن اإلجراءات القضابٌة تتخذ فً مدة زمنٌة طوٌلة .

الذي ٌشترط تسلٌم الرخص العمرانٌة من طرؾ ربٌس  90/29إن التعدٌل الذي جاء به قانون  -

و لٌست ضمنٌة ٌعتبر توجه جدٌد لوضع حد للفوضى المجلس الشعبً البلدي بصورة صرٌحة 

العمرانٌة التً أفرزها التشرٌع السابق و األخطاء الفادحة التً نتجت عن اعتبار السكوت قبول 

 ضمنً .

تسمح بمنح سندات التسوٌة  التً تنقل  08/15عملٌة تحقٌق المطابقة التً نص علٌها قانون  -

لشرعً ، و بالتالً فهذا القانون ٌعتبر فرصة سانحة البناء من مجال المخالفة إلى المجال ا

 ألصحاب المبانً ؼٌر القانونٌة إلعطاء صفة الشرعٌة لمبانٌهم و جعلها مطابقة .

المستفٌد من عملٌة التسوٌة ٌمكنه االستفادة من جمٌع الحقوق المتعلقة بالملكٌة العقارٌة  -

 به القانون كعملٌات البٌع و اإلٌجار كالحصول على عقد الملكٌة و التصرؾ فٌها حسب ما ٌسمح 

نص على إمكانٌة تسوٌة الوعاء العقاري للبناٌة ؼٌر الشرعٌة المشٌدة على ملكٌة  08/15قانون  -

وطنٌة عمومٌة إذا ما ورد احتمال إمكانٌة إلؽاء تصنٌفها ، و لكنه لم ٌحدد اإلجراءات و 

الوطنٌة العمومٌة المشٌد علٌها االختصاص فً طلب إعادة تصنٌؾ األراضً التابعة لألمالك 

البناء ؼٌر الشرعً ، إذ لم ٌصدر أي نص تنظٌمً للقانون ٌفصل فً ذلك ، فحتى التعلٌمة رقم 

لم تتمكن من ضبط و تحدٌد هذه اإلجراءات ، و اقتصر دورها على اإلشارة إلى  أن  1000

التصنٌؾ و أن إلؽاء لجنة الدابرة تتولى االتصال بإدارة أمالك الدولة للشروع فً إعادة 

 التصنٌؾ ٌؤذن به الوزٌر المكلؾ بالمالٌة  أو الوالً .

ٌعد مكسب إضافً لصاحب البناٌة خاصة انه ٌتم  08/15من قانون  40التعدٌل الضمنً للمادة  -

سنوات و بدون فابدة ، كما أجازت على إمكانٌة التنازل عن مدخل  10تسدٌد قٌمة العقار خالل 

 ة إلى جانب الوعاء العقاري .و فضاء محٌط للبناٌ

على كٌفٌة تسوٌة األوعٌة العقارٌة للبناٌة ؼٌر الشرعٌة الواقعة  08/15لم ٌتم النص فً قانون  -

 ضمن ملكٌة الؽٌر و على األراضً الوقفٌة .
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عملٌة تحقٌق المطابقة لم تحقق نتابج مهمة و ذلك راجع لعدة عوامل و عراقٌل قانونٌة و إدارٌة   -

 اعٌة و ثقافٌة .و أخرى اجتم

المنازعات القضابٌة لشهادة المطابقة تكون فً األصل من طرؾ القاضً اإلداري باعتبارها  -

قرارا إدارٌا و تخضع لنوعٌن من الدعاوى هما دعوى اإللؽاء و دعوى المسإولٌة ، ولكن فً 

م أن دور القاضً فً مجال منازعات التعمٌر دور نسبً رؼبمعنى آخر الواقع هً شبه منعدمة 

أؼلب القرارات التً تتخذها اإلدارة تتسم بعد المشروعٌة بسبب عدم احترام قانون العمران أو 

عدم احترام األشكال و اإلجراءات إلً ألزمها المشرع الجزابري  فً إصدار قرار المطابقة ، و 

لتً لذلك فإن الوعً بمضمون أحكام قانون التعمٌر البد أن ٌكون بشكل ربٌسً لدى اإلدارة ا

وضع أمامها المشرع الجزابري كل الوسابل القانونٌة و المادٌة لتنظٌم حركة العمران و إذا كان 

تفسٌر هذه الظاهرة المرعبة النهٌار العمارات و تهدٌم البناءات ٌنظر إلٌه من زواٌا عدٌدة فعلى 

امة صعٌد القانون فلٌس لها من تفسٌر سوى عدم احترام اإلدارة لمقتضٌات المصلحة الع

العمرانٌة و عدم احترام أحكام التشرٌع العمرانً فهً ترخص دون قرار و تمنح شهادة المطابقة 

دون مراقبة و تمتنع عن التدخل فً فرض احترام قواعد التعمٌر فً البناٌات الفوضوٌة و ؼً 

فنقص المنازعات دلٌل على أن أصحاب المشارٌع ال ٌنجزون بناٌاتهم حسب  المشروعة .

 و بالتالً فهم ال ٌجرإون على مقاضاة اإلدارة فً حالة رفضها منحهم شهادة المطابقة القانون

و هذا ال ٌدل أبدا على أنه ال توجد مخالفات و على أن ٌلعب القاضً الجزابً كذلك دور نسبً  -

كل البناٌات تم إنجازها فً المواعٌد المحددة و حسب الشروط المنصوص علٌها فً رخصة 

أن  الهٌبات اإلدارٌة المختصة  بالمراقبة و معاٌنة المخالفات لم تقم بمهامها كما  ٌبٌنوالبناء ، 

المشرع لم ٌفصل  من جهة أخرىٌنبؽً و امتنعت عن مالحقة المخالفٌن لدى الجهات القضابٌة ،

فً نوعٌة المخالفات العمرانٌة المرتكبة ، إذ اكتفى بذكرها بصفة عامة األمر الذي خلق 

لقاضً عند تكٌٌؾ المخالفة و تحدٌد العقاب المناسب ، حٌث ٌضطر القاضً فً صعوبات أمام ا

من تفصٌل  08/15كثٌر من األحٌان لالستعانة بقانون العقوبات ، على عكس ما جاء به قانون 

 .  2017للمخالفات و العقوبات ، و لكن تبقى هذه المواد مإقتة لألسؾ و سٌنتهً مفعولها عام 
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الهٌبات اإلدارٌة المإهلة لزجر المخالفات إال أنها تبقى ؼٌر فعالة فً  رؼم تعدد األجهزة و -

الجانب التطبٌقً فال شرطة العمران و ال المفتشٌات الجهوٌة للعمران و ال مصالح التعمٌر على 

 وضع حد للمخالفات الصارخة فً مجال مطابقة البناٌات . ااستطاعومستوى البلدٌات 

دس المعماري ؼامضة و ؼٌر واضحة فعقوبة الحبس و الؽرامات العقوبات الموقعة على المهن -

تطبق فً حالة مخالفته للنصوص القانونٌة و  90/29من قانون  78المالٌة المذكورة فً المادة 

 التنظٌمٌة ، إال أن القانون لم ٌنص على العقوبات فً حالة وقوع موتى جراء االنهٌارات .

توحً بؤن المشرع لم ٌترك للقاضً مهمة متابعة  08/15من قانون  88و  82قراءة المادتٌن  -

تطبٌق قراراته بل أوكل هذه المهمة لإلدارة ، كما أن إعطاء الصٌؽة التنفٌذٌة للحكم االبتدابً 

الصادر عن المحكمة ٌعتبر إخالل بقواعد اإلجراءات المدنٌة و خروج عن مبدأ التقاضً على 

فً الشق المتعلق بمطابقة البناٌات أو الهدم الجزبً أو  درجتٌن ، فهو ٌنفذ حتى فً حالة استبنافه

الكلً ، كما أن تنفٌذ حكم القاضً الجزابً و عدم انتظار ما ٌصدره القاضً بعد االستبناؾ 

ٌشكل خطرا على المدعى علٌه خاصة أن قضاة الموضوع لٌسوا مختصٌن فً مسابل العمران ، 

 بات مدى مطابقة أشؽال البناء مع رخصة البناء.فكان من الالزم اللجوء للخبرة الفنٌة فً إث

لمعاقبة المخالفات المتعلقة بشهادة  90/29الؽرامات المالٌة المنصوص علٌها فً قانون  -

المطابقة تعتبر مبالػ رمزٌة و ؼٌر كافٌة لقمع المخالفات ، كما أن عقوبة الحبس تطبق فقط فً 

وبة الحبس جاءت شاملة و لم تحدد نوعٌة هو أن عق 77حالة العود ، و ما ٌعاب على المادة 

المخالفات التً تستدعً عقوبة الحبس ، و كذلك فعقوبة السجن ؼٌر مردعة للمخالفٌن ألن 

 . 2003المخالفات العمرانٌة تإدي لحدوث انهٌارات و موتى مثل ما حدث فً زلزال ماي 

بعدٌة فً مجال التعمٌر هً فً حد مما سبق ٌمكن القول أن شهادة المطابقة كآلٌة قانونٌة للرقابة ال

ذاتها آلٌة فعالة و منظمة للحركة العمرانٌة بجانب الرخص و الشهادات االخرى ، و تكملها لحد 

بعٌد ، و لكن الضمانات القانونٌة التً نصت علٌها النصوص القانونٌة و التنظٌمٌة لشهادة المطابقة 

ب العقوبات سواء كانت ضد المخالفٌن أو ضد ؼٌر كافٌة لتحقٌق تطبٌق سلٌم و فعال خاصة فً جان

 الهٌبات اإلدارٌة المتقاعسة فً آداء دورها الرقابً .

 و فٌما ٌلً أعرض بعض االقتراحات على ضوء ما عالجناه فً هذه المذكرة و التً تتمثل فً :   



 

139 
 

الخاصة بالبناٌة ضرورة إنشاء دفتر خاص بالبناٌة ٌشبه الدفتر العابلً ، ٌسجل فٌه جمٌع المعلومات  - 

)معلومات تخص المالك و الوعاء العقاري ، عدد طوابق البناٌة ، اسم المهندس المعماري،وضعٌة 

التهٌبة العمرانٌة المتمثلة فً الؽز و الكهرباء، الماء ، و قنوات التطهٌر (كما ٌتم تسجٌل فٌه جمٌع 

انونٌة ، و هذا اإلجراء ٌسهل عملٌة التؽٌٌرات التً تطرأ على البناٌة سواء كانت تصرفات مادٌة أو ق

 إحصاء البناٌات الشرعٌة فً الجزابر .

المتعلقة بآثار  176-91فً فقرتها الثانٌة من المرسوم التنفٌذي  49ضرورة التدخل لتعدٌل المادة  -

عدم إتمام إنجاز البناٌة ضمن مدة رخصة البناء و جعل طلب تمدٌد الرخصة تبعا لذلك، ٌقدم ضمن 

ول قبل انقضاء الترخٌص حتى ٌستقٌم األثر المقرر بالفقرة األولى مع التعدٌل المقترح من أجل معق

المتعلق بتحقٌق مطابقة  15-08من القانون  78جهة، و من جهة أخرى مع العقوبة المقررة بالمادة 

  .البناٌات و إتمام إنجازها

هٌبة و التعمٌر المسندة إلى ربٌس المجلس فٌما ٌتعلق بالرقابة العمرانٌة المنصوص علٌها فً قانون الت -

الشعبً البلدي و األعوان المإهلٌن ٌتعٌن النص على معاقبتهم فً حالة التقاعس عنها أو ثبوت تورطهم 

فٌها طالما أن تطبٌقها ٌتعلق بؤعمال حفظ النظام العام و فرض القوانٌن فً نطاق البلدٌة التً ٌقوم بها 

  .دولة و ٌخضع بموجبها للرقابة التسلسلٌة التً ٌمارسها الوالً و الوزٌرربٌس البلدٌة بصفته ممثال لل

  .تفعٌل حلول السلطة الوصابٌة محل ربٌس المجلس الشعبً البلدي المتقاعس عن أداء واجبه -

النص على إلزامٌة إسناد متابعة مشارٌع البناء ذات األهمٌة أو التً تستهلك مساحة كبٌرة من األرض  -

  .دس المعماريإلى المهن

تفعٌل دور الهٌبة الوطنٌة للمراقبة التقنٌة للبناء  على أرض الواقع للقٌام بمهامها على أكمل وجه و  -

 بسط رقابتها التقنٌة أٌضا على السكنات الخاصة بالمواطنٌن .

أن  و تعدٌل الفقرة الثانٌة بالحذؾ و اإلضافة بما ٌفٌد 15-08من القانون  94التدخل ضمن المادة  -

أحكام تحقٌق المطابقة لوحدها معنٌة باالنقضاء بعد مضً خمسة سنوات من نشر القانون بالجرٌدة 

  .الرسمٌة مع اإلبقاء على باقً األحكام األخرى حتى ٌستقٌم النص مع عرض األسباب
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  .تعزٌز دور شرطة التعمٌر و تزوٌد أفرادها بالوسابل الالزمة و التكوٌن القانونً المناسب -

منح شرطة التعمٌر سلطة األمر بوقؾ األشؽال ؼٌر المطابقة و هدم األشؽال ؼٌر المرخصة مباشرة  -

  .دون اللجوء إلى ربٌس المجلس الشعبً البلدي

تحسٌس المصالح المسإولة على استقبال ملفات المواطنٌن و دراستها  بضرورة احترام المواعٌد  -

 مطابقة أو شهادة توقٌؾ األشؽال أو رخصة إتمام االنجاز المنصوص لدراسة الملفات و إصدار شهادة ال

التؤكٌد على تطبٌق الالمركزٌة فً مجرى تسوٌة البناءات و إصدار شهادة المطابقة على مستوى   -

الدوابر عن طرٌق تعٌٌن مفوضٌن عن اإلدارات الوالبٌة  ) األمالك ، الحماٌة المدنٌة و الفالحة (  

 محلً ، بهدؾ تجنب البٌروقراطٌة و تعطل دراسة الملفات المتدخلة على المستوى ال

 استدعاء رإساء الدوابر لحضور اجتماعات لجنة الطعن على مستوى الوالٌة . -

تحسٌس مصالح األمالك الوطنٌة بالدور الهام الموكل إلٌها فً عملٌة تسوٌة األراضً بعد موافقة  -

 لجنة الدابرة خاصة عند تسلٌم عقود الملكٌة .

 إمكانٌة تسوٌة كل البناءات المشٌدة أثناء الحقبة االستعمارٌة . -

أشهر من أجل الحصول  5تخفٌؾ اإلجراءات اإلدارٌة المتبعة إلصدار شهادة المطابقة ، حٌث ٌلزم  -
على شهادة المطابقة ، و هذا ما ٌنفر المواطن من طلبها ، حٌث ال ٌمكن شؽل البناٌة دون الحصول 

 .على هذه الشهادة 

 ٌجب إشراك المواطنٌن فً إعداد القوانٌن المنظمة للتعمٌر . -

 مراعاة البعد البٌبً و إدخاله فً جمٌع المراحل العمرانٌة . -

 ٌجب أن تكون لدعوى اإللؽاء آثار توقٌفٌة لقرارات العمران الفردٌة بحكم القانون . -

و ذلك من خالل الرقابة المتزامنة مع  ضرورة قٌام أعوان الرقابة بالدور المنوط بهم على أحسن وجه -
عملٌة البناء و عدم تؤجٌل الرقابة ، لتجنب المنازعات المتعلقة بالتعمٌر و كذا تجنب عملٌة الهدم التً 

 تبقى الحل الوحٌد أمام السلطات فً حالة ارتكاب المخالفة .

 تكوٌن الموظفٌن التابعٌن لمصالح التعمٌر . -

 .الموجهة للعابالت ذوي الدخل المحدود وضع نظام فعال لإلعانات -
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 ثانٌا : المقاالت : 

إولٌة الجنابٌة للمهندس المعماري عن تهدم . بودوح )ماجدة شاهٌناز (،بوسطلة )شهرزاد(: " المس1

 .2010البناء"، مجلة المنتدى القانونً، العدد الخامس، 

.عزري )الزٌن( :" إجراءات إصدار قرارات البناء و الهدم فً التشرٌع الجزابري " مجلة الفكر ، 2

 . 2010العدد الثالث ، 

ري "، مجلة الفقه و القانون ، العدد الثالث بوضٌاؾ ) عمار( :"منازعات التعمٌر فً القانون الجزاب -3

 .  2013جانفً  1، بتارٌخ 

 ثالثا : الملتقٌات :

ملتقى مدٌرٌة البناء و التعمٌر لوالٌة سكٌكدة حول كٌفٌات تسرٌع وتٌرة تنفٌذ محتوى قانون -

 . 15/11/2010و تحدٌد قواعد التنسٌق بٌن المصالح التقنٌة المختصة ، بتارٌخ  08-15

مقال منشور  "،البناٌات المعنٌة بتحقٌق المطابقة فً قانون التعمٌر الجزابري": (جمٌلة)وار د   -

بمجلة الحقوق  الحرٌات فً العدد الخاص من الملتقى الوطنً : إشكالٌات العقار الحضري و أثرها 

جامعة محمد خٌضر بسكرة سبتمبر  2013فٌفري  18و  17على التنمٌة فً الجزابر ٌومً 

2013. 

 رابعا :المذكرات و الرسائل :

 أ: رسائل الدكتورا:
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لبْٔٛ اٌز١ٙئخ ٚ اٌزؼ١ّغ اٌجؼائغٞ "،جبِؼخ  : "اؿزغار١ج١خ اٌجٕبء ػٍٝ ػٛء (٠ؼ٠ض)ػغثٟ ثبٞ  -

اٌذبط ٌشؼغ ثبرٕخ و١ٍخ اٌذمٛق ٚ اٌؼٍَٛ اٌـ١بؿ١خ لـُ اٌذمٛق ، أؽغٚدخ ١ًٌٕ شٙبصح صوزٛعا 

 . 2015-2014اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ رشظض لبْٔٛ ػمبعٞ 

عزاوي )عبد الرحمن (:"الرخص اإلدارٌة فً التشرٌع الجزابري"،أطروحة دكتورا دولة فً  -

 .2006،2005القانون العام ، كلٌة الحقوق بجامعة الجزابر،سنة 

 ب: المذكرات :

لعوٌجً )عبد هللا( :"قرارات التهٌبة و التعمٌر فً التشرٌع الجزابري " ، مذكرة ماجستٌر ،كلٌة 

 . 2012العلوم السٌاسٌة، جامعة الحاج لخضر باتنة ، سنة  الحقوق و

. مدوري )زاٌدي ( :" مسإولٌة المقاول و المهندس المعماري فً القانون الجزابري " مدرسة 2

 الدكتوراه للعلوم القانونٌة و السٌاسٌة " ، جامعة مواود معمري ، تٌزي وزو .

المعماري و مقاول البناء"،ماجستٌر حقوق تخصص بلمختار)سعاد( :"المسإولٌة المدنٌة للمهندس   -

 . 2008/2009العقود و المسإولٌة ، جامعة أبً بكر بقاٌد، تلمسان ، 

 القانونٌة :خامسا: النصوص 

 الدساتٌر : -1

المإرخ فً  438-96الصادر بموجب بموجب المرسوم الرباسً رقم  1996نوفمبر  28دستور 

،الجرٌدة  10/04/2002المإرخ فً  03-02قم المعدل بموجب القانون ر 07/12/1996

 .25الرسمٌة،العدد 

 التشرٌعٌة والتنظٌمٌة :النصوص -2

 القوانٌن و األوامر :-1

المحدد انتقالٌا لقواعد شؽل األراضً قصد المحافظة  13/08/1985المإرخ فً  01-85قانون -

 .34علٌها و حماٌتها ،الجرٌدة الرسمٌة ،العدد 
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 .  37المتعلق بالبلدٌة ، الجرٌدة الرسمٌة ، العدد  22/06/2011رخ فً المإ 11-10قانون  -

 . 12المتعلق بالوالٌة ، الجرٌدة الرسمٌة العدد  21/02/2012المإرخ فً  07-12قانون  -

 49المتعلق بالتوجٌه العقاري ، الجرٌدة الرسمٌة ، العدد  18/11/1990المإرخ فً  25-90قانون -

. 

 .43المتعلق بالتهٌبة والتعمٌر، الجرٌدة الرسمٌة ، العدد 01/12/1990خ فً المإر 29-90قانون - 

، 52المتعلق باألمالك الوطنٌة ، الجرٌدة الرسمٌة ، العدد  01/12/1990المإرخ فً  30-90قانون -

 .44، الجرٌدة الرسمٌة، العدد 20/07/2008المإرخ فً  14-08المعدل والمتمم بموجب القانون 

المتعلق بحماٌة الساحل وتنمٌته، الجرٌدة الرسمٌة ، العدد  05/02/2002المإرخ فً  02-02قانون -

10  . 

،الجرٌدة الرسمٌة ،العدد  29-90المعدل والمتمم للقانون  14/08/2004المإرخ فً  05-04قانون -

51. 

، 07-94المتضمن إلؽاء بعض أحكام المرسوم التشرٌعً  14/08/2004المإرخ  06-04قانون -

 .51ٌدة الرسمٌة ،العددالجر

المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة ن  2008/ 25/02المإرخ فً  09-80قانون  -

 . 21الجرٌدة الرسمٌة ، العدد 

المإرخ فً  30-90المعدل و المتمم للقانون  20/06/2008المإرخ فً  14-08قانون  -

 . 44دة الرسمٌة ، العدد .المتضمن قانون االمالك الوطنٌة ، الجرٌ 01/12/1990

المحدد لقواعد مطابقة البناٌات و إتمام إنجازها ، الجرٌدة  07/2008/ 20المإرخ فً  15-08قانون -

 .44الرسمٌة ،العدد 

،  78، الجرٌدة الرسمٌة ، العدد  26/09/1975المتضمن القانون المدنً المإرخ فً  58-75األمر -

 .44، الجرٌدة الرسمٌة ،العدد  20/07/2005المإرخ فً  10-05المعدل و المتمم بموجب القانون 
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 المراسٌم التشرٌعٌة :-2

المتعلق بشروط اإلنتاج المعماري و  18/05/1994المإرخ فً  07-94المرسوم التشرٌعً -

 .32ممارسة مهنة المهندس المعماري ،الجرٌدة الرسمٌة ، العدد 

 المراسٌم التنفٌذٌة :-3

-03المتمم والمعدل بالمرسوم التنفٌذي  22/12/1990المإرخ فً  405-09المرسوم التنفٌذي -

 .56، الجرٌدة الرسمٌة ، العدد  408

المحدد للقواعد العامة للتهٌبة والتعمٌر  28/05/1991المإرخ فً  175-91المرسوم التنفٌذي -

 . 26والبناء ، الجرٌدة الرسمٌة ، العدد 

ٌحدد كٌفٌات شهادة التعمٌر و رخصة  28/05/1991المإرخ فً  176-91المرسوم التنفٌذي -

التجزبة و شهادة التقسٌم و رخصة البناء وشهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسلٌم ذلك ، الجرٌدة 

،  07/01/2006المإرخ فً  06/03المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفٌذي  26الرسمٌة ، العدد 

 الجرٌدة الرسمٌة العدد األول .

المتضمن تنظٌم لجنة الهندسة المعمارٌة  15/11/1995المإرخ فً  370 -95لتنفٌذي المرسوم ا-

 . 70،التعمٌر والمحٌط المبنً ، الجرٌدة الرسمٌة ،العدد 

 176-91المعدل و المتمم للمرسوم التنفٌذي  07/01/2006المإرخ فً  03-06المرسوم التنفٌذي -

شهادة التعمٌر و رخصة التجزبة و شهادة  الذي ٌحدد كٌفٌات تحضٌر 28/05/1991المإرخ فً 

 التقسٌم و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسلٌم ذلك ، الجرٌدة الرسمٌة ، العدد األول 

المحدد لشروط و كٌفٌات تعٌٌن األعوان  30/01/2006المإرخ فً  55-06المرسوم التنفٌذي -

ظٌم فً مجال التهٌبة و التعمٌر و معاٌنتها و كذا إجراءات المإهلٌن للبحث عن مخالفات التشرٌع و التن

 ، 06المراقبة ، الجرٌدة الرسمٌة ، العدد 

المحدد لمهام المفتشٌة العامة للعمران و البناء  27/11/008المإرخ فً  388-08المرسوم التنفٌذي -

 . 69و تنظٌمها و عملها ، الجرٌدة الرسمٌة العدد 
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المتضمن إنشاء المفتشٌة الجهوٌة  27/11/2008المإرخ فً 389-08المرسوم التنفٌذي رقم -

 ، 69للعمران و البناء و تنظٌمها و عملها ،الجرٌدة الرسمٌة ، العدد 

المحدد إلجراءات تنفٌذ التصرٌح بمطابقة  02/05/2009المإرخ فً  154-09المرسوم التنفٌذي 

 . 27البٌانات ، الجرٌدة الرسمٌة ، العدد 

المحدد لتشكٌل لجنتً الدابرة و الطعن  02/05/2009المإرخ فً  155-09تنفٌذي المرسوم ال-

 0 27المكلفٌن بالبث فً تحقٌق مطابقة البناٌات و كٌفٌات سٌرهما ، الجرٌدة الرسمٌة ، العدد 

المحدد لشروط و كٌفٌات تعٌٌن فرق المتابعة  02/05/2009المإرخ فً 156-09المرسوم التنفٌذي -

إنجاز التجزبات و المجموعات السكنٌة و ورشات البناء و سٌرها ، الجرٌدة الرسمٌة ،  و التحقٌق فً

 . 27العدد 

 176-91المتضمن تعدٌل المرسوم التنفٌذي  22/092009المإرخ فً  303-09المرسوم التنفٌذي -

 . 55، الجرٌدة الرسمٌة  ، العدد 

 القرارات والتعلٌمات :-4

-94ٌحدد كٌفٌات تطبٌق المرسوم التنفٌذي رقم  13/09/2008قرار وزاري مشترك مإرخ فً  -

 . 57، الجرٌدة الرسمٌة ، العدد  04/10/1994المإرخ فً  308

  1993، سنة02، المجلة القضابٌة ، العدد  29/12/1993المإرخ فً  89434قرار رقم  -

 . 2003، سنة 3،المجلة القضابٌة ، العدد 15/07/2002المإرخ فً  5638قرار رقم  -

 صادر عن مجلس الدولة الؽرفة الرابعة . 14/01/2002المإرخ فً  38قرار رقم  -

 التً أكدت على حماٌة األراضً الفالحٌة . 1995اوث  14المإرخة فً  05التعلٌمة الرباسٌة رقم -

 المتعلقة بمعالجة البناء ؼٌر المشروع . 13/08/1985التعلٌمة الوزارٌة المشتركة الصادرة بتارٌخ -

صادرة عن  15-08المتعلقة بتطبٌٌق أحكام قانون  10/09/2009المإرخة  1000التعلٌمة رقم -

 وزارة السكن و العمران .
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 صـــــــــــــــــــخـمل

تقوم السلطات اإلدارٌة المسإولة على قطاع التعمٌر بتنظٌم وضبط الحركة العمرانٌة بمجموعة من 

الوسابل القانونٌة فً إطار عملٌة الرقابة بنوعٌها القبلٌة والبعدٌة، وتعتبر شهادة مطابقة البناٌات من بٌن 

حقة، حٌث أسسها المشرع بموجب قانون الشهادات التً تمارس بواسطتها مثالح التعمٌر رقابتها الال

وهً وثٌقة إدارٌة  وهً وثٌقة إدارٌة إجبارٌة على جمٌع البناٌات التامة اإلنجاز وفق الشروط  16/81

والمواصفات المتفق علٌها فً رخصة البناء، تسلم من قبل ربٌس المجلس الشعبً البلدي المختص 

أولها إٌداع التصرٌح بانتهاء األشؽال من طرؾ أصحاب إقلٌمٌا أو الوالً بعد المرور بعدة إجراءات، 

البناٌات ثم التحقق من مطابقة األشؽال عن طرٌق المراقبة المستندٌة والمٌدانٌة من طرؾ أعوان 

 مإهلون لذلك.

رؼم مرور قرابة العشرٌن سنة من إنجاز شهادة المطابقة إال أنه ما زال الجانب العمرانً للمدٌنة 

كل أهمها عدم استكمال إنجاز البناٌات فً المواعٌد المحددة أو إنجازها بطرٌقة ؼٌر ٌتخبط فً عدة مشا

 60/91قانونٌة ، باإلضافة لظاهرة اإلستٌالء على العقار، هذا ما دفع بالمشرع إلى إصدار قانون 

 65/60/8660الخاص بمطابقة البناٌات المنجزة والتً فً طور اإلنجاز التً شرع فً إنجازها قبل 

ظل احترام القواعد العامة للتهٌبة والتعمٌر وكدا التشرٌع والتنظٌم المتعلق بشؽل األراضً، عملٌة  فً

التسوٌة تمس كذلك الوعاء العقاري حٌث ٌمكن تسوٌة الوعاء العقاري ولو كان ضمن األمالك الوطنٌة 

بل تسدٌد قٌمته، تتم هذه العامة أو الخاصة، وذلك إذا ما ورد إحتمال إلؽاء تصنٌفه أو بالتنازل عنه مقا

 العملٌة بالتنسٌق مع مصالح أمالك الدولة.

ٌخضع كذلك قرار التسوٌة لعدة مراحل وتتدخل فً إصداره عدة إدارات بدءا بمصالح التعمٌر لدى 

البلدٌة والوالٌة لتقوم بعدها لجنة الدابرة بدراسة إمكانٌة التسوٌة بناءا على التقارٌر المرفوعة لها من 

بلدٌة والوالٌة وذلك بالتنسٌق مع المصالح الخارجٌة. بإمكان المعنً الؽٌر مقتنع بقرار اللجنة طرؾ ال

 الطعن فً قراراتها لدى لجنة الطعن بالوالٌة.

اؼلب البناٌات لم ٌتم تسوٌتها وخاصة \لم تقدم نتابج مرضٌة ؾ 60/91إن التدابٌر التً جاء بها قانون 

 دة مشاكل إدارٌة واجتماعٌة ومشاكل أخرى مرتبطة بالعقار.اإلدارات العمومٌة وذلك راجع لع

للحفاظ على حقوق المعنٌٌن من تعسؾ اإلدارة أجاز المشرع إمكانٌة اللجوء للقضاء اإلداري للطعن فً 

القرارات اإلدارٌة ؼٌر المشروعة المشٌبة بعٌب من عٌوب المشروعٌة الداخلٌة أو الخارجٌة من خالل 

 رفع دعوى اإللؽاء.

عد دعوى المسإولٌة المظهر الثانً من مظاهر تدخل القاضً اإلداري عند ممارسة رقابته على أعمال ت

اإلدارة المادٌة والقانونٌة وتبنى على أساس الخطؤ كما تتولد فً بعض الحاالت بدون خطؤ )على اساس 

 المخاطر(، قٌام هذه المسإولٌة ٌلزم اإلدارة بتعوٌض الضحٌة.
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ي بعد التحقٌق قرارات ملزمة لإلدارة وأوامر بتنفٌذ القرارات القضابٌة الصادرة ٌصدر القاضً اإلدار

، 170ضدها حسب التعدٌل الجدٌد الذي جاء به قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة فً المواد  

109،171 . 

إلدارة ٌتدخل القاضً الجزابً كذلك فً المنازعات التً تدور حول شهادة المطابقة، فباإلضافة  لحق ا

فً هدم البناٌات المخالفة للقانون ٌمكنها رفع دعوى أمام القاضً الجزابً لتسلٌط أقصى العقوبات على 

المخالفٌن، إال أن قانون التعمٌر لم ٌفصل فً تحدٌد المخالفات والعقوبات األمر الذي خلق صعوبات 

نة بقانون العقوبات، تقع أمام القاضً عند تكٌٌؾ المخالفة فؽالبا ما ٌضطر القاضً إلى اإلستعا

المسإولٌة الجزابٌة على عاتق المخالفٌن وهم ؼالبا أصحاب البناٌات والمقاولٌن والمهندسٌن 

المعمارٌٌن، تتم معاٌنة المخالفات من قبل أعوان مإهلون قانونا ونخص بالذكر ربٌس المجلس الشعبً 

 شرطة العمران.البلدي والوالً، فرق المتابعة والتحقٌق، مفتشٌات التعمٌر و

ٌمكن أٌضا للؽٌر المتضرر من عملٌة البناء الؽٌر شرعً رفع دعوى للتعوٌض أمام القاضً المدنً، 

وٌبرز ذلك خاصة فً صور مضار الجوار ؼٌر المؤلوفة، ٌصدر القاضً المدنً قرار تعوٌض 

 الضحٌة إما باألمر بإعادة الوضع إلى ما كان علٌه سابقا أو بالتعوٌض المالً.

الترسانة القانونٌة المنظمة لمجال التعمٌر تبقى المخالفات عدٌدة ومتنوعة وتبقى أؼلب البناٌات  رؼم

ؼٌر مطابقة للمعاٌٌر والمواصفات، وحتى البناٌات المنتهٌة اإلنجاز ٌتم استؽاللها دون الحصول على 

تعمٌر بالبحث عن شهادة المطابقة، هذا الواقع المر ٌجب أن ٌدفع بالسلطات المسإولة على قطاع ال

اجراءات جدٌدة وفعالة فحواها إشراك جمٌع المتدخلٌن عند تحضٌر القوانٌن وتسلٌط أقصى العقوبات 

 على المخالفٌن وعلى المسإولٌن اإلدارٌٌن المتقاعسٌن فً آداء واجبهم الرقابً على الحركة العمرانٌة.
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RESUME 

 

Les autorités administratives chargées du secteur de l’urbanisme, tente d’arrêter et de 

réglementer le mouvement urbanistique par un ensemble des moyens légaux, dans le 

cadre du contrôle antérieur et postérieur. 

 

Le certificat de conformité des constructions est l’un de ces moyens mis en œuvre par les 

services de l’urbanisme, utilisé pour effectuer le contrôle postérieur que le législateur l’a 

conçu en vertu de la loi 90-29 , est un document administratif obligatoire pour toutes 

constructions achevées conformément aux conditions et aux règles de l’art ,et au permis 

de construire délivrée par le président de l’assemblée communale localement compétant 

ou le wali selon le cas, âpres les formalités d’usage, tel que le dépôt par le propriétaire de 

l’immeuble , d’une déclaration d’achèvement des travaux ,ensuite la vérification de 

conformité des travaux par rapport aux documents graphiques et le contrôle physique 

effectués par les agents de l’état expressément qualifiés a cet effet . 

 

Vingt ans après la construction du dit certificat de conformité, le secteur de l’urbanisme 

continue à savoir d’énormes problèmes ;entre autres le reste a réaliser sur les 

constructions et le non achèvement des travaux dans des délais escomptés ou les 

constructions illicites en plus de l’occupation du foncier illégalement . 

 

Cet état de fait a conduit le législateur de promulguer la loi 08-15 relative à la conformité 

des constructions réalisées et celles en cours et que les travaux ont démarrés avant le 

65/60/8660, dans le cadre du respect des règles générales de l’aménagement et de 

l’urbanisme, ainsi que la législation  et la réglementation relatives au plan d’occupation 

du sol. 

 

L’opération concerne également le portefeuille foncier, puisqu’on peut régulariser le 

foncier même faisant partie du domaine global ou spécifique de l’état, s’il est jugé 
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classable ou cessible, contre paiement de sa valeur. Cette opération se fera en 

coordination avec les services du domaine. 

La dite régularisation passe par plusieurs étapes ,et concerne plusieurs intervenants en 

premier lieu les services de l’urbanisme, au niveau de la commune et de la wilaya 

,ensuite la commission de daïra qui procédera à l’étude de régularisation éventuelle en 

tenant compte des rapports lui parvenant de l’APC et de la Wilaya ,et en coordination 

avec les services externes . 

 

La partie, non satisfaite de la décision de ladite commission, peut faire appel contre sa 

décision à la commission de recours de Wilaya. 

 

Les dispositions édictées par la loi 08-91, n’ont pas donné de résultat satisfaisant non 

plus ; La majorité des constrictions n’ont pas été régularisées ; notamment les 

administrations, et cela est du à plusieurs contraintes administratives et surtout sociales, 

en ajoutant d’autres problèmes liés au foncier. 

 

Pour sauvegarder les droits des intéressés des abus de l’administration, le législateur a 

donné la possibilité de faire recours au tribunal administratif contre les décisions 

estimées non fondues de l’administration ou entaché d’irrégularité interne ou externe, 

partant de l’action d’annulation ,l’action de responsabilité est considéré comme 

deuxième aspect de l’intervention du juge administratif au moment de contrôlé des 

actions matérielles et juridique de l’administration et les adopter en fonction de l’erreur 

et quelques fois sans erreurs (suivant le degré du risques) l’existence de cette 

responsabilité oblige l’administration à indemniser la victime . 

Le juge de la chambre administratif prend (après enquête) des décisions obligeant 

l’administration d’appliquer les décisions judiciaires rendues contre elle, suivant les 

dernières modifications du code des procédures civiles et administratives notamment ses 

articles 978-981-979. 
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Le juge du pénal intervient aussi dans les conflits qui surgies vis-à-vis le certificat de 

conformité .En  effet, en plus que l’administration a le droit de démolir les construction 

illicites, elle peut lancer une action devant le juge de peine, pour lui délester des sanction 

les plus sévères à l’encontre des convenants sauf que la loi sur l’urbanisme n’a pas 

tranché sur les types d’infractions et les sanctions adéquates, ce qui a rendu la chose 

compliquée pour  le juge à la qualification de la faute commise ,et souvent sur les 

contreventas  qui sont d’ailleurs dans la plus part du temps ;les propriétaires ,les 

entreprises , et les architectes . 

 

Les infractions sont repérées par les agents de l’état légalement qualifiés notamment ; le 

P /APC, le wali, la brigade du suivi et d’enquête, les inspecteurs et police d’urbanisme. 

 

Le tiers, victime des constrictions illicites, peut porter  plainte et demander réparation 

devant le juge civil, qui peut mettre en évidence les inconvénients de voisinage. 

Malgré l’arsenal législatifs et juridiques réagissant l’urbanisme, les infractions demeures 

très nombreuses et variées et la plus part des cas les constructions restent non 

conforment aux normes de l’urbanisme, même les constructions dont les travaux sons 

achevés, ils ont été occupées dans certificat de conformité. 

 

Cette réalité amère, doit inciter les autorités, responsables du secteur de l’urbanisme de 

rechercher des formules nouvelles et efficaces, dans le but de faire participer tous les 

intervenants au moment de la réflexion sur les projets de loi et d’engagé des peines 

maximales à l’encontre des contrevenants et responsables administratifs retissant à jouer 

leur rôle de responsable, quant au control du mouvement urbanistique. 
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SUMMARY 

 

The administrative authorities responsible for the construction sector 

organize and regulate the urban movement through a number of legal means 

within the framework of the control process .The conformity certificate is 

considered as one of the certificates through which the construction 

departments do their posterior control, and which the legislator created by 

virtue of the law 90/29. It is an administrative document compulsory for all 

the entirely constructed buildings according to the conditions and 

specifications agreed upon in the construction permit, and it is delivered by 

the president of the popular communal council territorially competent or the 

Wali after going through some procedures starting by depositing the 

declaration of termination of works by the owners of the buildings, then 

checking the conformity of works through the documentary and field controls 

by qualified agents . 

Despite the elapse of twenty years almost after the creation of the conformity 

certificate, the urban side of the city is facing many problems, the most 

important of which, is the non termination of the buildings in the legal time-

limit or their execution in an illegal way, in addition to the phenomenon of 

taking possession of properties. So the legislator enacted the law n 08/15 

related to the conformity of the executed buildings and those in process of 

construction which were started before 03/08/2008 with respecting the 

general rules of planning and urbanism in addition to the legislation and 

regulation related to occupying land plots .It concerns also the properties 

located in the public or private domain if there is a possibility of its relegation 

or assignation against the payment of its value ,this operation is conducted in 

coordination with the public domain department . 

The regulation goes through many stages, many administrations interfere in 

its issuance starting from the department of urbanism at the municipality, 

then the district committee study the possibility of regulation based on the 
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reports submitted by the municipality and the provincial administration in 

coordination with the external departments. 

The procedures provided for in the law .08/15 did not give satisfactory results 

,as most of the constructions were not regulated, especially the public 

administrations, the is due to many administrative and social problems and 

other real estate related problems. 

 

In order to preserve the rights of the concerned people against the 

administration’s abusiveness, the legislator legalized having recourse to 

justice to contest the defected administrative decisions, through filing the 

cancellation case. 

After investigation, the administrative judge issues decisions to oblige the 

administration to execute the judicial decisions issued against it, according to 

the new amendment coming in the civil and administrative procedures law in 

articles 978,981,979. 

The penal judge interferes also in the disputes arising about the conformity 

certificate, and in addition to the right of the administration to demolish the 

constructions erected in contravention to law; it may file a case before the 

penal judge to punish the contraveners. 

Despite of the legal arsenal organizing the sector of construction, the 

contraventions are still several, and most of the buildings are not conform 

with the norms and specifications, and even the entirely finished buildings are 

used without obtaining the conformity certificate. This fact must push the 

authorities in charge of the construction sector to look for new and efficient 

procedures involving all the interveners while preparing the law and punish 

the contraveners and the administrative responsible people who fall short in 

accomplishing their controlling duty on the construction movement.  
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