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إهداء
إىل من أمحل امسو بكل فخر ،إىل من علمين النجاح والصرب  ،إىل من افتقده يف مواجهة الصعاب ومل
دتهلو الدنيا ألرتوي من حنانو ...ـأبي.
إىل من ربتين و أنارت دريب و أعانتين بالصلوات و الدعوات،إىل أغلى إنسان يف الوجود
تكسوين اهلموم أسبح يف حبر حناهنا ليخفف من آالمي ..أمي احلبيبة.

وعندما

إىل من انتظرا إهناء ىذا العمل بتلهف جدي و جديت أطال اهلل يف عمرمها.
إىل إخويت  :أمحد ،مشري و زوجتو نوال و بناتو ،عمور و زوجتو مرمي و ابنهما.
إىل أخوايت:نورة،سهام ،شهرزاد و ابنتها بدور،منصورية و زوجها وأوالدىا ،وعقيلة وزوجها وابنتها.
إىل كل األصدقاء و األحباب وخاصة سعاد ،فتيحة و احلاجة ،و إىل كل رفقاء الدراسة

و كل

األساتذة الكرام ودون أن أنسى زمالئي يف العمل وكل من ساعدين من قريب أو بعيد على اجناز ىذا
العمل.
إىل كل من عرفين وعرفتو ومحلو قليب ومل حتملو ورقيت .إىل كل ىؤالء مجيعا أىدي ىذا العمل املتواضع.
إىل كل طلبة السنة الثانية ماسرت ختصص إدارة عامة دفعة .2016

شكر و تقدير
بسم اهلل الرمحن الرحيم
﴿ربً أوزعىً أن أشكر وعمتك التً أوعمت عع ّيً وععى والدي وأن أعمل صالحا
ترضاي وأدخعىً برحمتك فً عبادك الصالحٍه ﴾سورة الىمل اٌَت .19

املشرف"وافـي حـاجــة" اليت وافقت على اإلشراف على ىذه املذكرة و
ة
أتقدم جبزيل الشكر إىل األستاذة
أنارت يل طريق البحث العلمي اليت كانت صابرة معي على توجيو ىا و نصائح ىا القيمة اليت كانت
عونا يل يف إدتام ىذا البحث .و أدتىن هلا من كل قليب أن ينعم عليها اهلل بدوام الصحة و املزيد من
الرقي و املزيد من العلم النافع.
كما أتوجو بالشكر إىل السيد الرئيس والسادة أعضاء املناقشة على قبوهلم اإلشراف على مناقشة ىذا
البحث.
كما أشكر كل الذين سامهوا ولو بكلمة طيبة يف مساعديت على إدتام ىذا العمل.
كما أتقدم بالشكر إىل كل أساتذة قسم العلوم القانونية و مجيع العاملني يف اإلدارة –قسم احلقوق.-

قـائمة المختصـرات
المختصرات باللغة العربٌة:
ص :صفحة
ص ص :من الصفحة إلى الصفحة.
ج ر:الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة.
ق.إ.م.إ :قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة.
ط :طبعة.

المختصرات باللغة األجنبٌة:
.page :p
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مقـدمــــــة:
تعتبر الجزابر من الدول النامٌة التً ٌشكل فٌها العقار هاجس كبٌر بالنسبة للدولة فً حد
ذاتها،وبالنسبة للمالكٌن أٌضا،لذا حاز العقار على اهتمام كبٌر من طرف المشرع من أجل ترقٌته
و المحافظة علٌه،و خاصة بعد انتهاجها لالقتصاد الحر و اقتناعها بؤهمٌة العقار فً االستثمار ،لذا
شهدت الجزابر العدٌد من التحوالت العمرانٌة التً فرضتها الزٌادة المتسارعة لسكان الحضر و
متطلباتهم السكنٌة و الخدماتٌة.ونتٌجة لتسارع وتٌرة هذا الطلب فقدت العدٌد منها التحكم فً
مجالها العمرانً و انتهجت العدٌد من المبانً غٌر المتجانسة و غٌر المنتهٌة ،حٌث أغلبها ال
ٌملك سندات رسمٌة ،وبعضها قد ٌملك سندات و لكنها قد تكون باطلة فً نظر القانون ،أو أنها
ناقصة غٌر مدعومة برخصة البناء ،ما ساهم أحٌانا فً تشوٌه البٌبة العمرانٌة و البصرٌة،خاصة
أمام مخالفة معظمها للمخططات المصادق علٌها ،و أمام الوضعٌة التً آلت إلٌها حٌث أصبحت
ال توفر الراحة لساكنٌها .مما أدى إلى انتشار الكبٌر للعقار الفوضوي مما نتج عنه وجود تجمعات
غٌر مهٌؤة و غٌر منظمة ،وال تتوفر على مختلف الشبكات (التطهٌر،الماء والكهرباء) ،حتى
تستطٌع تحقٌق االندماج فً منظومة المدن العالمٌة حتى تصبح لها وجهة سٌاحٌة .وعلٌه
أصبحت الدولة عاجزة عن مراقبة حركة هذه العقارات لذا أوجب علٌها تدارك الوضع من أجل
وضع حد للبناٌات غٌر المنتهٌة وكبح جماح المخالفات العمرانٌة.وذلك من خالل سن القوانٌن و
التشرٌعات و أهمها القانون  15/08المإرخ فً  20جوٌلٌة 2008الذي ٌحدد مطابقة البناٌات و
إتمام إنجازها .و تشمل مطابقة البناٌات و إتمام انجازها عدة إجراءات بهدف الوصول إلى إعداد
سندات الملكٌة باعتبارها الهدف األساسً لطالبً التسوٌة،بداٌة بدراسة الطلبات المودعة لدى
مصالح المعنٌة و ابداء رأٌها فٌها إلى غاٌة الموافقة من طرف اللجان المختصة .ونظرا لعزوف
 15/08السالف الذكر،ألجل تسوٌة البناٌات

الكثٌر من المواطنٌن وعدم اكتراثهم بالقانون

الفوضوٌة إما لجهلهم أو لتخوفهم ،فقد رغب المشرع الجزابري فً الترٌث لوجود أالف الملفات
العالقة لدى المصالح المعنٌة و عدم تقدٌم الكثٌر من الطلبات من طرف المواطنٌن ،و هو ما
ترجمه فً تمدٌد أجال القانون  15/08المإرخ فً  20جوٌلٌة 2008لثالث سنوات بموجب قانون
المالٌة لسنة  2014فً مادته .79
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أسباب اختٌار الموضوع:
تعود اختٌارنا لهذا الموضوع ألسباب منها :
أ_األسباب الموضوعٌة:
ٌعد موضوع إجراءات مطابقة البناٌات وفقا ألحكام قانون

 15/08من المواضٌع المهمة و

الممٌزة،حٌث ٌلعب دور فعال بسبب أهدافه التً ٌسعى لتحقٌقها حٌث ٌهدف بالرقً بالبٌبة
العمرانٌة و البصرٌة للدولة الجزابرٌة،وذلك من خالل العمل على تحقٌق مطابقة البناٌات المنجزة
أو تلك التً فً طور اإلنجاز،و المخالفة لقواعد التعمٌر و البناء،محاولة وضعها ضمن إطار
قانونً و تنظٌمً،من أجل البحث عن السبل الكفٌلة بترقٌة اإلطار المبنً و الرفع من قٌمته
المعمارٌة وتحقٌق االنسجام بٌن مختلف المبانً المشكلة له.
ب_األسباب الذاتٌة:
إن األسباب الشخصٌة التً دفعتنً إلى اختٌار هذا الموضوع ترجع كونً أعمل
كمتصرف إقلٌمً ببلدٌة خٌر الدٌن ،بالمكتب المكلف بالتعمٌر و البناء التابع للمصلحة التقنٌة
للبلدٌة  ،زد على ذلك مٌولً و فضولً من أجل دراسة هذا البحث المتعلق بإجراءات مطابقة
البناٌات وفق ألحكام قانون  15/08وبالتالً الرغبة فً المساهمة و لو بجزء بسٌط فً إثراء
المكتبة القانونٌة .
أهداف الدراسة:
إن أهداف هذا البحث تتمحور فٌما ٌلً:
* إن قانون 15/08له عدة مبادئ و نقاط إرتكازٌة لعملٌة مطابقة البناٌات بهدف الوصول إلى
أهداف المتوخاة منه.
* التؤكد و التركٌز على أربعة نقاط ربٌسٌة تتمثل فً األرضٌة ،البناٌة ،االستغالل و المظهر
الخارجً ،كما ٌهدف على الخصوص إلى:
* وضع حد لحاالت عدم إنهاء البناٌات.
* تحقٌق مطابقة البناٌات المنجزة أو التً فً طور اإلنجاز قبل صدور هذا القانون.
* تحدٌد شروط و استغالل البناٌات.
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*ترقٌة إطار مبنً ذي مظهر جمالً ومهٌؤ بانسجام.
* تؤسٌس تدابٌر ردعٌة فً مجال عدم احترام آجال البناء و قواعد التعمٌر.
صعوبات الدراسة:
فالصعوبات التً واجهتها أثناء البحث فتمحورت فٌما ٌلً:
* قلة الدراسات السابقة التً تتناول الموضوع و السبب فً ذلك ٌعود إلً مٌزة الحداثة التً
تمٌزه.
* ندرة المراجع المتخصصة التً تتناول إجراءات مطابقة البناٌات وفقا ألحكام قانون  ،15/08و
بوجود العزوف الكبٌر إلى هذا الموضوع مما جعل الدراسة تعتمد على معظم النصوص
القانونٌة.
* صعوبة الحصول على بعض المعطٌات التً أرغب بها إلثراء األفكار العلمٌة فً هذا البحث.

*أكثر المراجع المتوفرة عن الموضوع ترتكز على جانب و تهمل الجوانب األخرى.
ولكن رغم كل هذا تم التغلب على هذه الصعوبات بهدف الوصول إلى دراسة شاملة و متكاملة
للموضوع.
إشكالٌة الدراسة:
إن القلب المحرك ألي بحث هو اإلشكالٌة المثارة فً هذا الموضوع و تتمثل فً :
إلى أي مدى وساهم قانون

 15/08كآلٌة للتنمٌة العمرانٌة المستدامة و تنظٌم عملٌة

البناٌات غٌر الشرعٌة و كذا تحسٌن مظهرها الجمالً؟
هذه اإلشكالٌة تنجم عنها إشكالٌات فرعٌة تتمحور فً:
 فٌما تتمثل أهدافه و مبادبه ؟ فٌما تتمثل النقابص التً شابته العراقٌل التً تواجهه علىأرض المٌدان؟ و فٌما تكمن أهم القواعد القانونٌة التً تنظمه ؟ و ما هً إجراءات تبسٌطه على
المواطنٌن؟و فٌما ٌكمن دور الهٌبات اإلدارٌة للتقلٌل من المخالفات؟ و أٌن ٌكمن الحل فً عدم
الوصول إلى النتابج المرجوة؟.
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منهج الدراسة:
قصد اإلحاطة و اإللمام بؤهم أبعاد و مضامٌن الدراسة و بغٌة اإلجابة عن التساإالت
المطروحة تم االعتماد على المنهج التحلٌلً الذي ٌظهر من خالل تحلٌل المواد و النصوص
القانونٌة التً سنعتمد علٌها فً هذه الدراسة.
خطة الدراسة :
على ضوء أهمٌة الموضوع و اإلشكالٌة المثارة بشؤنه،قسمت الدراسة إلى مقدمة و فصلٌن
و خاتمة.
خصصنا الفصل األول تحت عنوان البناء الفوضوي قبل قانون  15/08و تحقٌق مطابقة البناٌات.
حٌث تم تقسٌمه إلى مبحثٌن :
فالمبحث األول ٌتضمن ماهٌة البناء الفوضوي أما فً المبحث الثانً تحقٌق مطابقة البناٌات فً
ظل .15/08
و بالنسبة للفصل الثانً و المعنون بالهٌبات اإلدارٌة و القضابٌة المكلفة بالفصل فً طلب
المطابقة ،وتضمن المبحث األول الهٌبات اإلدارٌة المكلفة بالفصل أما المبحث الثانً تطرقنا فٌه
إلى حالة التحفظ و المنازعة.
لنتوصل فً ألخٌر إلى خاتمة عامة لموضوع تضمنت العناصر المهمة و إضافة إلى بعض
النتابج و االقتراحات التً تم التوصل إلٌها من خالل الدراسة.
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الفصل

األول:البناء الفوضوي قبل قانون 15/08
وتحقٌق مطابقة البناٌات
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الفصـــل األول :
حتى نتمكن من تحدٌد معالم ظاهرة البناء الفوضوي و رسم تضارٌسها و إمكانٌة تمٌٌزها
عن بقٌة الظواهر االجتماعٌة األخرى .و علٌه فإن العقار ٌلعب دور مهم و أساسً البد من
حسن استغالله .و هذا ما حدث عكسه فً اآلونة األخٌرة حٌث عرف إسرافا واضحا و فوضى
فً استغالله بسبب الضغوطات االقتصادٌة و االجتماعٌة ،و سوء تخطٌط استعمال األراضً
العمرانٌة دون وضع إستراتٌجٌة مما كان محفزا للتعمٌر المفرط و الفوضوي مما أصبح ٌشكل
عابقا كبٌرا.
و لهذه األسباب جعلت المشرع إٌجاد بعض الحلول لتغطٌة هذه المشاكل و العراقٌل،
حٌث صدرت عدة قوانٌن وهذا من خالل مجموعة التشرٌعات قبل التسعٌنات ،و تم سن القوانٌن
المتعلقة بالتهٌبة و التعمٌر كقانون  29/90و قوانٌن عدة و أحدثها قانون  15/08المتعلق بتحدٌد
قواعد مطابقة البناٌات و إتمام انجازها.
سنحاول خالل هذا الفصل التطرق إلى ماهٌة البناء الفوضوي فً المبحث األول و تحقٌق
مطابقة البناٌات فً ظل  15/08فً المبحث الثانً.
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الـمبحــث األول :ماهٌـة البنـــاء الفـوضــوي
إن البناء الفوضوي ٌعد من المصطلحات الحدٌثة والتً طفت إلى ساحة االستعمال
و االستخدام بشكل واسع.
فً هذا المبحث سنتطرق إلى دراسة ماهٌة البناء الفوضوي وبه مطلبٌن .فالمــطلب
األول ٌتحدث فٌه عن مفهوم البناء الفوضوي أما المـطلب الثانً ٌتمثل فً تسوٌة البناءات قبل
 1985و المعنٌة باألمر .01\85

المـطلب األول :مفهـوم البنـاء الفـوضوي
ٌتحدد لنا فً هذا المطلب تعرٌف البناء الفوضوي فً الفرع األول أما الفرع الثانً ٌتناول
فٌه أسباب ظهوره.

الفـرع األول :تعـرٌف البنـاء الفـوضوي
كلمة البناء الفوضوي تحمل عدة مضامٌن و عدة مصطلحات التً جاءت معبرة عنه،
و األكثر شٌوعا .إضافة إلى عدة أسماء استعماال هً البناءات المتدهورة ،األحٌاء القصدٌرٌة ،
األحٌاء الفقٌرة،المناطق المتخلفة و األبنٌة الغٌر الالبقة.
كما توجد عدة تسمٌات مستعملة فً اللغة الفرنسٌة والتً تعبر عن البناء الفوضوي وهً البناءات
غٌر الشرعٌة  ،constructions illicitesإضافة إلى البناءات غٌر المنظمة constructions
 irrégulièresو األحٌاء الهشة  1cités précairesو األحٌاء القصدٌرٌة bidon villesومنطقة
األكواخ . gourbilles2
وأما بالسنة للقانون الجزابري وفٌما ٌتعلق بقوانٌن البناء و التعمٌر فال نجد أي نص تشـرٌعً
وتنظٌمً ٌتطرق إلى مصطلح البناء الفوضوي إال فً التعلٌمة الوزارٌة المشتركة المإرخة فً

 1بوجمعة خلف هللا ،العمران و المدٌنة ،دار الهدى للنشر و الطباعة و التوزٌع ،الجزابر ،عٌن ملٌلة ،ط ، 2005ص.117
2بوجمعة خلف هللا ،المرجع نفسه ،ص.118
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 26ذي القعدة  1405الموافق ل  13اوت ،1953والتً جاءت بعنوان البناء غٌر المشروع ،التً
تبٌن مختلف أنماط البناء غٌر القانونً و آلٌة تسوٌته وذلك الستعماله فً التعبٌر عن البناء
الفوضوي وقد عرف البناء الفوضوي عدة تعرٌفات مغاٌرة حٌث تم اللجوء إلى المعاجم وفقهاء
علم االجتماع و الجغرافٌا على أساس أن ظاهرة البناء الفوضوي هً ظاهرة معقدة ومتعددة
الجوانب سٌاسة وقانونٌة واجتماعٌة وتقنٌة.


أوال -تـعرٌف المعـــاجم:

فالبناء الفوضوي بالنسبة للمعاجم حسب موسوعة الروس " 1ان تسمٌة البناء القصدٌري هو
تسمٌة خاصة بنمط معٌن من البناءات تتواجد فً أحٌاء حضرٌة للكثٌر من المدن المهمة بشمال
افرٌقٌا ،فهً عبارة عن أكواخ أنجزت بمواد مسترجعة باألخص منها المعدنٌة المتؤتٌة من الهٌاكل
القدٌمة ،و هذه األكواخ تتكدس فً تجمعات سكنٌة ٌضم سكان بدو نازحٌن من الرٌف بفعل
البطالة و المجاعة و ٌترقبون فرصة عمل فً المدٌنة".
أما التعرٌف الخاص بالمنجد فًٌ  " 2إن البناء القصدٌري هو عبارة عن سكن هش أنجز عن
طرٌق مواد تتشكل أساسا من بقاٌا أجزاء الدالء و المتحصل علٌها بالقرب من حواف بعض
المدن الصناعٌة".


ثانٌـا -تعرٌفـات فقهـاء عـلم االجتمـاع و الجغرافٌـا:

و قد عرفه الفقٌه

 " :Pierre Goerge3بؤن هذا االسم قد استعمله الباحثون لتمٌٌز السكن

الفوضوي الذي وجد نتٌجة تكدس السكان فً المدن الكبرى التابعة للبلدان األقل نموا ،هإالء
السكان لٌس لهم مورد رزق ،جاإوا من الضواحً و احتلوا مجاال ال ٌستهان به من المدٌنة ،غالبا
ما ٌكون هذا المجال عبارة عن مناطق معرضة للفٌضانات أو أنها عبارة عن منحدرات ،و قد
بنٌت هذه المبانً بمواد تحصلوا علٌها مجانا من أماكن القمامة أو الموانا أو أماكن التخزٌن.
و هً عبارة عن صفابح من القصدٌر أو القش .و تفتقر تماما الى أبسط شروط الصحة.كما
تعكس صورة حقٌقٌة عن فقر المساكن التً جاإوا منها.
1

Dictionnaire encyclopédique, Grande usuel Larousse en 5 volumes, 794 pages, édition
mise a jour au 30 juin 1986, Borelas,1997.France, p123.
 2الصادق مزهود ،أزمة السكن فً ضوء المجال الحضري ،دار النور ،الجزابر،ط ،1995ص .62
3الصادق مزهود ،المرجع نفسه ،ص ص.64-63
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و بالرغم من تعدد تعرٌفات المعاجم و الفقه للبناء الفوضوي و التً تم استعراضها فإنها تقتصر
على احد أنواع البناء الفوضوي دون غٌره.
و نظرا لغٌاب تعرٌف قانونً له لذلك سٌعرف تعرٌف اجرابً.


ثالثـا -التـعرٌف االجرائـً للبنـاء الفـوضوي:
-

المقصود بالبناء :أغفل المشرع الجزابري إعطاء تعرٌف للبناء ،لكن بالرجوع إلى الفقه

نجد عرفه كما ٌلً " :مجموعة من المواد أٌا كان نوعها جبسا أو جٌرا أو حدٌدا أو كل هذا معا،
أو شٌبا غٌر هذا شٌدته ٌد االنسان لتتصل باألرض اتصال قرارٌ ،ستوي أن ٌكون البناء معد
لسكن انسان او اٌداع أشٌاء،و الحابط المقام بٌن حدٌن بناء ،و العمد التذكارٌة و ما الٌها بناء من
تماثٌل مبنٌة و بناء ،و كذلك القناطر و الخزانات و السدود و الجسور و كل ما شٌد فً باطن
االرض بناء”.

1

و من خالل ذلك نرى حتى ٌكون البناء بمفهومه القانونً  ":أن ٌنشؤ به مواد متماسكة نتٌجة خلط
مواد التً هً فً األصل منقوالت و ال تصبح من العقارات إال إذا استبدلت بمواد البناء و
تماسكت و اندمجت فً األرض و تصبح مستقرة ثابتة و ال ٌمكن نقلها إال بالهدم".

 2وهذا ما

نصت علٌه المادة  2فً فقرتها الثانٌة من فانون  15/08المإرخ فً  20جوٌلٌة ، 2008المتعلق
بقواعد مطابقة البناٌات و إتمام إنجازها والتً تنص " :البناء كل بناٌة أو منشؤة ٌوجه إستعمالها
للسكن أو التجهٌز أو النشاط التجاري أو اإلنتاج الفالحً أو الخدمات.
تدخل البناٌات و المنشآت و التجهٌزات العمومٌة فً إطار تعرٌف هذه المادة".
-

المقصود بالفوضى ٌ :عتبر من المصطلحات

الدقٌقة لكونها تتضمن معانً ذات أبعاد

قانونٌة ،حٌث هناك من عرفه على أساس أنها الالسلطة و الال قانون

و الألخالق فهو التمرد

الخطٌر على قواعد القانون و األخالق السابدة فً مجتمع ما.
-

المقصود بالبناء الفوضوي هو دلك النمط من البناء الذي ٌنجز دون احترام للقواعد

التشرٌعٌة و التنظٌمٌة السارٌة المفعول ،و المنظمة و الضابطة للنشاط و حركة البناء أو عدم
االلتزام بؤحكامها أثناء تنفٌذ أشغالها.
 1حامد عبد الحلٌم الشرٌف ،المشكالت العملٌة فً جرٌمة البناء دون ترخٌص ،دار المطبوعات الجامعٌة ،االسكندرٌة ،مصر ،ط
، 1994ص.29
 2عبد الرزاق السنهوري ،الوسط فً شرح القانون المدنً الجدٌد ،ج  ،8حق الملكٌة فً شرح مفصل لألشٌاء و األموال،
ط  ،3،1988منشورات الحلبً الحقوقٌة ،بٌروت ،لبنان،ص.24
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فالمقصود بظاهرة البناء الفوضوي هً تلك اآلفة المتعددة الجوانب المتنامٌة والمتكاثرة فً بعدها
الزمانً والمكانً،والمتؤتٌة نتٌجة تغلٌب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة العمرانٌة بتشوٌه
النسٌج العمرانً وتغٌبه بسبب مخالفة أحكام قانون البناء و التعمٌر.
وتستخلص من ذلك أن ظاهرة البناء الفوضوي عبارة عن مناطق سكنٌة جمعت ألطراف المدٌنة،
و أنشبت لطرف سكان ذوي خلفٌات اجتماعٌة وثقافٌة متباٌنة تفتقر عموما الى مخطط حضري،
وتتمٌز باالزدحام الشدٌد للمبانً وسكان وتدهور األوضاع الصحٌة العامة.
وعلٌه توجد به أنواع كثٌرة متنوعة حٌث توجد البناءات الفوضوٌة أصلٌة وبناءات فوضوٌة
قصدٌرٌة.
فاألولى تتمثل فً كونها تحتل المراتب األولى باعتبارها تقترب من البناءات القانونٌة ،بسبب أن
مادة بناء جدرانها تشكل فً مواد صلبة وسقفها الخرسانة الصلبة أو القرمٌد ،وتوجد البناءات
الفوضوٌة الصلبة المخططة وهً حابزة على مخططات مصادق علٌها أو غٌر مصادق علٌها.
فالمصادق علٌها تحتوي على البناءات ذات االستعمال السكنً الفردي و الجماعً أما الغٌر
المصادق علٌها فتجسد فً البناءات التابعة لإلدارة أو لنظارة الشإون الدٌنٌة.
أما البناءات الفوضوٌة القصدٌرٌة وتوجد بها األحٌاء الفوضوٌة القصدٌرٌة المتخلفة و األحٌاء
الفوضوٌة المتخلفة جدا.
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الفـرع الـثانً :أسبـاب ظهـور البنـاء الفـوضوي
سنتناول فً هذا الفرع األسباب التً أدت الى ظهور البناء الفوضوي أو على األقل التً ساهمت
فً تفاقم هذا المشكل


أوال -أسباب قانونـــٌة:

نظرا لظهور البناء وإرجاعه غٌر قانونً ألسباب قانونٌة جعلت هناك ثغرات قانونٌة تسببت فً
قصور النصوص القانونٌة،بالرغم أنها كثٌرة جاءت لتنظٌم المجال العقاري ومنها على النحو
التالً:


قانون الثورة الزراعٌة  73/71المؤرخ فً  08نوفمبر 1971

لقد حمل هذا القانون فً مادته األولى شعار األرض لمن ٌخدمها وذلك بعد معاناة األرض
من وٌالت االستعمار وأعداء استقالل الجزابر ،أول ما قامت به جعلت األرض صلب اهتمامها
ألنها محور التنمٌة  ، 1وهً األراضً الفالحٌة لذلك جاء هذا القانون بالتحدٌث الفالحة لٌكرس
هذا المبدأ لٌرتبط ومباشرة باستغالل الشخصً المباشر للعقار الفالحً.
واعتمد هذا القانون على معاٌٌر فً تؤمٌم الفابض عن الملكٌة الخاصة وهً كالتالً:

2

.1

معٌار القدرة على العمل :وهو أال تتجاوز الطاقة الشخصٌة للمالك أو لعابلته.

.2

معٌار الدخل الكافً للمالك وأسرته  :بحٌث ٌإمم الجزء الفابض من هذا الدخل.

.3

معٌار ٌعتمد على نوعٌة األرض من حٌث الجودة و المردودٌة :حٌث ٌتم تؤمٌم األراضً

الخصبة ذات المردودٌة العالٌة بغرض تحقٌق توازن معٌشً بٌن كبار المالك وصغار المنتجٌن.3
إن هذه المعاٌٌر الفضفاضة التً جاء بها قانون الثورة الزراعٌة لتحجٌم الملكٌة الخاصة
وربط ذلك بالقضاء على اإلقطاع الذي ال ٌجد له محل فً الجزابر ،كل هذا جعل القطاع الخاص
ٌقاوم إجراءات التؤمٌم بكافة السبل القانونٌة منها وغٌر القانونٌة منها ،حٌث اعتمد الكثٌر من
الخواص القٌام بالبٌوع الصورٌة لتفادي التؤمٌم أو اللجوء الى البٌوع العرفٌة .نظرا لقلة التعوٌض
 1عبد الحفٌظ بن عبٌدة ،إثبات الملكٌة العقارٌة و الحقوق العٌنٌة العقارٌة فً التشرٌع الجزابري ،دار هومة،الجزابر،ط ، 2003
ص. 18
 2عبد الحفٌظ بن عبٌدة ،المرجع نفسه،ص. 19
 3عجة الجٌاللً ،أزمة العقار الفالحً و مقترحات تسوٌتها ،دار الخلدونٌة ،الجزابر ،ط  ، 2005ص.50
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الممنوح فً حالة التؤمٌم ومن هنا اكتسب عدة أفراد عقارات فالحٌة بعقود عرفٌة فمنهم من
استمر فً فالحتها ،ومنها من حولها عن مقصدها وأرجعها الى ارض بور نتٌجة اإلهمال لٌبٌعها
أرض بناء أو ٌسكنها بنفسه و هذه هً البداٌة األولى من الناحٌة القانونٌة لظهور البناٌات خارج
سلطة القانون.


أمر  26/74متضمن إنشاء االحتٌاطات العقارٌة المؤرخ فً 20فبراٌر : 1974

أحدث األمر  26\74تغٌٌرات جوهرٌة فً الملكٌة العقارٌة بالمناطق الحضرٌة  ،عندما تم العمل
به ابتداء من  05مارس  1974حٌث أوجب تحول األراضً الواقعة فً المدن والمناطق
العمرانٌة أو القابلة للتعمٌر إلى البلدٌات بإتباع إجراءات أساسٌة تتمثل فً مسح العقارات التً
تدخل ضمن االحتٌاطات العقارٌة للبلدٌة ،إضافة للمشارٌع المرتقب انجازها مستقبال فً األمد
البعٌد حتى حدود  25سنة أخذا فً الحسبان بمدى توسع كل مدٌنة وحجم السكان المرتقب فً تلك
الفترة،وهذا المرسوم أخضع عملٌات البٌع إلى قواعد اإلشهار اإلداري ،أما اإلشهار العقاري
فنص علٌه األمر 74\75المؤرخ فً 12نوفمبر 1975المتعلق بتؤسٌس السجل العقاري ،باإلضافة
إلى قانون التوثٌق و القانون المدنً ،و نصوص أخرى التً أوجبت الرسمٌة والشهر فً نقل
الملكٌة العقارٌة .وأهم أثر قانونً رتبه قانون ٌ 26\74تمثل فً تجمٌد حق التصرف باألراضً
التً تدمج ضمن االحتٌاطات العقارٌة.
وهذا القانون وقع فً نفس الخطؤ الذي وقع فٌه قانون الثورة الزراعٌة ،وذلك من خالل التعوٌض
المجحف ،زد على ذلك غل ٌدهم ببٌع األراضً لغٌر البلدٌة دفع الكثٌر منهم للتحاٌل عن القانون
وعلٌه فكانت مساوبه أكثر من منافعه

1.

حٌث كان من المفروض أن ٌتم دمج األراضً الزابدة عن االحتٌاجات العابلٌة فً
االحتٌاطات العقارٌة البلدٌة ،وبٌعها وفقا لإلجراءات القانونٌة للمساهمة فً تنظٌم وتسوٌة
وضعٌته الملكٌة العقارٌة ،وذلك كون البلدٌات لم تحترم ما نص علٌه القانون قامت ببٌع أراضً
المواطنٌن من أجل البناء قبل إدماجها فً االحتٌاطات العقارٌة البلدٌة ،ودون تبلٌغ مالكٌها أو
تعوٌضهم كما باعت للمواطنٌن قطع أرضٌة دون أن تسلم لهم عقود رسمٌة لملكٌته،و دون القٌام

1عبد الحفٌظ بن عبٌدة ،المرجع السابق،ص.22
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إجراءات التسجٌل و الشهر مما عرقل تطور البناء و أثر على التهٌبة و التعمٌر

،1

لقد كان رإساء البلدٌة هم المخولٌن بتحرٌر العقود اإلدارٌة بالنسبة للعقارات المدمجة فً
االحتٌاطات العقارٌة البلدٌة.
أما بعد صدور قانون التوجٌه العقاري رقم 25\90المؤرخ فً 18نوفمبر  1990وطبقا ألحكام
نص المادة  73منه فان الوكالة العقارٌة هً المختصة لوحدها بتسٌٌر المحفظة العقارٌة للبلدٌة،
والتً غالبا ما تلجؤ إلى إبرام عقودها عن طرٌق مكاتب التوثٌق.
و لم ٌبق لرإساء البلدٌة سوى حق تحرٌر عقود التصرف فً الملكٌة العقارٌة البلدٌة لصالح
األشخاص المعنوٌة هامة لٌس إال .2
وعلٌه ما ٌمكن مالحظته ،أن قانون االحتٌاطات العقارٌة نتج عنه فوضى فً القطاع العقاري فً
الوقت الذي كان ٌنتظر منه أن ٌنظم التحكم أكثر فً الوعً العقاري ،حٌث ترتب استنزاف كبٌر
فً األوعٌة العقارٌة الخاصة بالبناء ،السٌما فً المحٌط الحضري ومنذ التطاول الى األراضً
الفالحٌة الخصبة التً بدأ ٌغزوها االسمنت المسلح.


قانون المستثمرات الفالحٌة  19\87المؤرخ فً 08دٌسمبر 1978

لقد جاء هذا القانون على اثر قانون  18\83المؤرخ فً 13غشت  1983لٌكرس وحدة نظام
استغالل األراضً الفالحٌة التابعة للدولة وألغى بموجبه المادة  47منه النصوص المتعلقة بالنسب
الذاتً للمزارع خاصة األمر رقم

 653\68المإرخ فً  1968\12\30كما ألغى المواد من

 858إلى  866من القانون المدنً.

1عبد الحفٌظ بن عبٌدة ،المرجع السابق،ص.23
 2حمدي باشا عمر ،حماٌة الملكٌة العقارٌة الخاصة ،دار هومة ،الجزابر ،ط ، 2002ص.47
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وبمقتضاه فصل بٌن حق الملكٌة الرقبة الذي ٌبقى للدولة ،وحق االنتفاع الدابم الذي ٌرجع الفالح
أو المنتج كما سمته المادة  306من هذا القانون ،و الذي بموجبه منحت أراضً فالحٌة تابعة
للدولة لصالح الفالحٌن إما فً شكل مستثمرة فالحٌة جماعٌة أو فردٌة .1
و بالرجوع إلى المادة  04من ذات القانون ٌمكن أن نحدد تطبٌقه كما ٌلً :هً األراضً
التابعة للصندوق الوطنً للثورة الزراعٌة المتمثلة فً األراضً الزراعٌة أو المعدة لزراعة
التابعة للدولة أو الجماعات المحلٌة ،األراضً التً ال مالك لها أو التً ظهرت بعد االنتهاء من
عملٌات الثورة الزراعٌة و األراضً التابعة لنظام التسٌٌر الذاتً ،حٌث أنه لم ٌستثن األراضً
التً كانت تابعة للنظام التعاونً ،كما أخرج بعض األراضً بحكم المادة
األراضً المخصصة للمزارع النموذجٌة التً بقٌت خاضعة للمرسوم

 04منه وهً تلك
 19/82المإرخ فً

16جانفً.1982
كما صنف القانون  25\90الصادر فً 18نوفمبر 1990فً مادته  23األراضً الزراعٌة
كصنف خاص ضمن األمالك العقارٌة

 ،2وتنشؤ المستثمرة بعقد فالحً اداري تعده اإلدارة

بموجب المادة 02من المرسوم  50\90المإرخ ب  06فبراٌرٌ 1990جب أن ٌشهر فً المحافظة
العقارٌة لتنقل للمستثمرة ملكٌة الوسابل ،وكذا الممتلكات المكونة وفق أحكام المادة  07من قانون
19/87المؤرخ فً 08دٌسمبر .1987
وٌتمٌز حق االنتفاع الدابم الممنوح فً ظل هذا القانون  19/87بؤنه حق دابم قابل للتنازل
أو النقل ألعضاء المستثمرة على الشٌوع ،وتمنع تجزبة حسب نص المادة  23من نفس القانون،
ومن ممٌزاته هو حق بالمقابل ٌتمثل فً رفع إتاوة فً مستفٌدٌن منه ،وال ٌجوز التنازل عن هذا
الحق خالل الخمس (  )5السنوات األولى ابتداء من تكوٌن المستثمرة؛ إال فً حالة وفاة أحد
األعضاء وقد ذهب المشرع إلى إلزام المالك الجدٌد للعقار الفالحً فً قانون توجٌه العقاري
 25/90لعدم اإلضرار لقابلٌة األرض و االستثمار وعدم تغٌٌر وجهتها الفالحٌة ،وعدم تجزبتها.
إال أنه طبقا للمرسوم التنفٌذي  490\97المؤرخ فً 20دٌسمبر  1997الذي ٌتعارض معه حٌث
ٌحدد شروط تجزبة األراضً الفالحٌة ،كل هذه اإلجراءات تبدو جدٌدة واٌجابٌة غٌر أن اإلشكال
1حمدي باشا عمر ،نقل الملكٌة العقارٌة ،دار هومة ،الجزابر ،ط ،2001ص.86
2عجة جٌاللً ،المرجع السابق  ،ص.52
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ٌكمن فً إنشاء لجنة إثبات عدم استغالل لألراضً الفالحٌة قد تؤخر ،رغم ما نص علٌه فً
القانون 1وكما أكدت المادة  36من قانون  25/90أن القانون هو الذي ٌرخص تحوٌل أراضً
فالحٌة خصبة أو غٌر خصبة إلى صنف األراضً القابلة للتعمٌر؛ ونظرا للحجم الكبٌر لتحوٌل
األراضً عن طابعها الفالحً خالل السنوات األخٌرة رغم وجود تشرٌعات

جدٌدة لحماٌة هذه

األراضً بالتعلٌمٌة الرباسٌة المإرخة برقم  05الصادر بتارٌخ  ،1995\03\14ونصت المادة
 48من قانون التوجٌه العقاري على أن عدم استقاللها ٌشكل تعسف فً استعمال هذا الحق

2

إضافة إلى أن أخطر حاالت التعدي التً وقعت فً السنوات األخٌرة ،هً تلك التً أرتبتها
المندوبٌات التنفٌذٌة للبلدٌات على األراضً الفالحٌة التابعة للدولة ،رغم أن البلدٌة لٌس لها حق
التصرف فً هذه األراضً ،ألنها ال تملكها باإلضافة إلى بعض األحٌان إلى التواطإ من
المستفٌدٌن الذي وقعوا لربٌس البلدٌة على تنازل غٌر شرعً مقابل الحصول على قطعة أرض
معدة للبناء ،ولم تدخل السلطات المحلٌة لحماٌة األراضً الفالحٌة رغم تعدد التعلٌمات التً
نصت مع المحافظة على األراضً الفالحٌة.


3

قانون التهٌئة و التعمٌر  29/90المؤرخ فً  01دٌسمبر 1990

جاء هذا القانون نتٌجة التساهل الذي منحه القانون  08/82فً منح الرخصة حتى فً حالة تقدٌم
عقد عرفً ،فقد تفادى القانون

 25/90هذا اإلشكال ونص على وجوب أن ٌكون القبول أو

الرفض فً كلٌهما بطرٌقة صرٌحة ،وبقرار مكتوب ٌبلغ لصاحب الطلب ضمن اآلجال
المنصوص علٌها فً المادة  43من المرسوم التنفٌذي  176/91الصادر فً  29ماي ،1991
هكذا لم ٌعد سكوت اإلدارة عن الرد على طلب الرخصة بؤنه قبول ضمنً ،بل أصبح السكوت
بمثابة الرفض بمنح الرخصة ٌخول لصاحبه طلب حق الطعن فً القرار امام القاضً اإلداري.

 1زروقً لٌلى ،حمدي عمر باشا ،المنازعات العقارٌة ،دار هومة ،الجزابر،ط ، 2007ص ص.182-181
 2حمدي عمر باشا ،المرجع السابق ،ص.106
 3زروقً لٌلى ،حمدي عمر باشا  ،المرجع السابق  ،ص.184
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ثانٌـا-أسبـاب سٌاسٌـة ،اقتصادٌـة و اجتماعٌـة:



سٌاســٌة :وتتمثل فً عدم وجود أجهزة كافٌة تتوفر على الوسابل الكفٌلة بتحسٌن طرق

تسٌٌر و مراقبة التوجه والنمو العمرانً ،باإلضافة إلى التؤخٌرات المسجلة على مستوى تسٌٌر
المجال الذي ال ٌتماشى مع الحركة العمرانٌة واالقتصادٌة .زد على ذلك العجز فً التحكم فً
العقار وضبط توجهات استغالله وذلك بتطبٌق قوانٌن التعمٌر تطبٌقا محكما و احترام معاٌٌرها.


اقتـصادٌة :نظرا لظهور الصناعة و المصانع داخل المناطق السكنٌة ،و الضغط الهابل

لسكان فً المدن .قد أدى الى ارتفاع قٌمة األرض التً تحتوٌها األنشطة الصناعٌة جدٌدة من جهة
مع بقاء األجور التً ٌتقاضاها العمال البسطاء منخفضة من جهة أخرى ،هنا ما دفع بالفبة
األخٌرة باإلقامة فً المناطق السكنٌة المهملة مجبرٌن مع التؤقلم فٌها .


اجتماعٌـة :فً اطار التعرف عن أسباب انتشار هذا النوع من السكنات تبٌن لنا أن معظم

األحٌاء المتواجدة فً مجال الدراسة تكاد تسمى بحً العابلة  ،حٌث
اعتمد على األلقاب الشهٌرة وهذا راجع الى ملكة األراضً.

1

 1مشتان فوزي،البناء الفوضوي و مشكلة التنمٌة العمرانٌة،مذكرة ماجستٌر ،معهد العلوم اإلنسانٌة و العلوم االجتماعٌة ،جامعة
منتوري ،قسنطٌنة، 2009 /2008ص.57
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المـطلب الثانـً :تسـوٌة البـناءات قبـل  1985و المعنـٌة باألمـر 01\85
فً هذا المطلب سنتناول فرعٌن .فاألول ٌتضمن تسوٌة األوضاع المإرخة عن تطبٌق
األمر 26\74أما الفرع الثانً سنتطرق فٌه إلى تسوٌة وضعٌته األراضً المعنٌة باألمر .01\85

الـفرع األول :تسـوٌة األوضـاع المـوروثة عن تطبٌـق لألمـر 26\74
ٌعتبر هذا األمر رقم  26\74المؤرخ فً 20فبراٌر 1974المتضمن تكوٌن احتٌاطات
عقارٌة لصالح البلدٌات ،والتً هً مجموعة القطع األرضٌة التً تصرفت فٌها البلدٌات وزرعتها
على المستفٌدٌن ،من أجل البناء مهما كان نوعه دون أن تعد لها سندات مشهرة معترف بها
لممارسة حق البناء ،وتتم تسوٌة الوضعٌة عن طرٌق إتمام اإلجراءات القانونٌة المختلفة لعملٌة
إدماج القطعة ضمن احتٌاطات العقارٌة وتصحٌح نقل الملكٌة إلى المستفٌد بواسطة سند مشهر
وتشمل التسوٌة الحاالت التالٌة:

 أوال -تسوٌة وضعٌة أراضً البناء التً تم توزٌعها قبل اكتمال عملٌة إدماجها ضمن
االحتٌاطات العقارٌة البلدٌة:


طبقا للمادة  86من قانون التوجٌه العقاري  1فً فقرتها األولى على أن ":تدمج نهاٌة فً

االحتٌاطات العقارٌة للبلدٌة المعنٌة األراضً المدخلة فً مساحات عملٌة التعمٌر فً شكل مناطق
عصرٌة جدٌدة أو مناطق صناعٌة أو مناطق أعمال وبرامج سكنٌة وتجهٌزٌة أخرى" انطلقت
قبل إصدار هذا القانون وكانت حسب الحاالت موضوع مداوالت موافق علٌها قانونا ،أو موضع
رخص البناء أو رخص تجزبة األراضً ألجل البناء أو أعمال إنسانٌة ،وتحول هذه البلدٌات
تلك القطع األرضٌة إلى الهٌبات العمومٌة الموجودة والتً ستحدث بغٌة فتح المجال لمتابعة
العملٌات طبقا للمخططات المقررة ،و الكٌفٌات األخرى لتصحٌح عملٌات شراء القطع األرضٌة
السالفة الذكر ،وبٌعها وهً تلك المنصوص علٌها التطبٌق األمر رقم

 26/74المإرخ فً 20

فبراٌر  1974المذكور أعالهٌ ،تحمل مستعمل القطعة مصارٌف العملٌات ،مع دفع التعوٌضات
 1سماعٌن شامة ،النظام القانونً الجزابري للتوجٌه العقاري،دار هومة للطباعة و النشر ،الجزابر ،ط
ص ص.74-73
20

، 2004

المحتملة أي أن عملٌة اإلدماج فً هذه الحالة تتم بقوة القانون .وتحتاج فقط لمواصلة اإلجراءات
طبقا لألمر  26-74الذي ٌبقى سارٌا إلى حٌن االنتهاء من عملٌات التوعٌة عن طرٌق مداولة
لإلدماج تصدر عن المجلس الشعبً البلدي  ،1على أساس تعوٌض تقدره أمالك الدولة طبقا للتقدٌر
الساري المفعول كما حدده المرسوم  02-86المإرخ فً 07جانفً  1986الذي ٌضبط كٌفٌات
تحدٌد أسعار سواء البلدٌات لألراضً الداخلة فً احتٌاطاتها العقارٌة،و أسعار بٌعها إلى تحول
القطعة إلى الوكالة الوالبٌة للتسٌٌر والتنظٌم العقارٌٌن الحضرٌٌن لتصحٌح عملٌة شراء القطعة
وبٌعها إلى المستفٌدٌن السنوٌة.


طبقا للتعلٌمٌٌن الوزارٌٌن رقم

 01و

 02المإرختٌن فً

02جانفً1993

و  31جوٌلٌة  1994هً التعلٌمات الصادرة باالشتراك بٌن وزارات اإلسكان و الداخلٌة والمالٌة
رقم  01بتارٌخ 02جانفً 1993والتعلٌمة الوزارٌة رقم  02المإرخة فً 1994\07\31المتعلقة
بتسوٌة الوضعٌة القانونٌة للخواص الذٌن استفاد من قطع أرضٌة مساحتها أقل أو تساوي  400م،2
و األراضً التً زرعت على محترفً التهٌبة وإنشاء العقار من دون أن تكتمل عملٌة إدماجهما
عن طرٌق إعداد عقد الملكٌة ،وأسندت بمقتضاها عملٌة متابعة األشغال السنوٌة الى خلٌة التنسٌق
و المتابعة على مستوى لجنة الدابرة معتبرة فً حالة اجتماع دابم الى عامة السنوٌة النهابٌة لجمٌع
الملفات المطروحة علٌها.
 ثانٌا -احتفاظ المالك األصلٌٌن ٌملكه األراضً العمرانٌة التً لم تكن محل أجزاء من
اإلجراءات القانونٌة للدمج ضمن االحتٌاطات العقارٌة للبلدٌة:
إن اإلجراءات المذكورة أعاله على سبٌل الحصر ولٌس على سبٌل المثال ونرى أن النص باللغة
الفرنسٌة ٌفٌد ذلك فً حٌن أن النص العربً قد ٌفٌد غٌر ذلك ،خاصة فً نهاٌة الجزء األول من
فقراته فقد ٌفهم من ذلك النشاطات أو أعمال الثانٌة فً نشاط األساسٌة .أي أن األراضً التً تم
االستٌالء علٌها و القٌام بؤعمال مادٌة علٌها مهما كانت من طرف البلدٌة أو الشخص المرخص له
من قبلهاٌ ،ضع مالك األرض أمام األمر الواقع .وعلٌه نرى أن تفسٌر المادة ٌجب أن تكن محل

1سماعٌن شامة ،المرجع السابق،ص.74
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إجراء قانون من اإلجراءات المذكورة فٌجب تصحٌح ذلك وهذا بإرجاع األوضاع إلى الحالة التً
كانت علٌها و هذا تطبٌقا ألحكام القانون المدنً المتعلقة بالبناء على ملكٌة الغٌر.

1

واالستثناء الوحٌد الذي ٌمكن أن ٌشمل هذه القاعدة هو الحالة إذا ما انجر على االعتداء تشبه
بناٌة عمومٌة ففً هذه الحالة ال ٌجوز الحكم بهدمها.

2

الفـرع الثانـً :تـسوٌة البنـاءات المعنٌـة باألمـر 01\85
وفقا لما نص علٌه قانون التوجٌه العقاري على ما تضمنه من حكم انتقالً ٌتمثل قً عملٌة
االستمرار فً تسوٌة البناءات واحتالالت غٌر الشرعٌة لألراضً التً كانت موضوعة و قابمة
قبل تارٌخ 13أوت  ،1985وطبقا ألحكام قانون رقم  08\85المإرخ  1985\11\12المتضمن
المصادقة األمر رقم  85\01المإرخ فً 13أوت  1985بغض النظر عن أحكام القانون رقم
 29\90المإرخ فً 01دٌسمبر  1990المتعلق بالتهٌبة و التعمٌر.

3



وتدخل ضمن هذه التسوٌة حالتٌن هما:



أوال -تسوٌة وضعٌة األراضً التً كانت محل معامالت غٌر قانونٌة بٌن األفراد:
وفقا للمادة  14من األمر  01\85المإرخ فً 13أوت 1985تدمج أراضً الملك التً

كانت محل صفات غٌر قانونٌة ،بٌن أناس أحٌاء ضمن األمالك الخاصة للبلدٌة ،التً ٌوجد فً
دابرة اختصاصها األرض المعنٌة وٌكون على المستفٌد من الصفقة أن ٌرجع على المالك
األصلً ،وٌعد هذا الدمج جزاءا للمستفٌد بالدرجة األولى إذ لٌس هناك ضمان لتعوٌضه .وكذا
المالك األصلً الذي صرح ملكٌته وٌدفع رسما ذا طابع استثنابً للخزٌنة العامةٌ ،قدر بخمسٌن
بالمابة(ٌ )%50حسب على أساس القاعدة الجبابٌة ،التً تطلع علٌها إدارة التسجٌل أو تقدر فً
حالة نقص القٌمة المصرح بها ،وهذا دون المساس باألعباء الجبابٌة المترتبة على نقل الملكٌة.
 1المادة  782من القانون المدنً تنص على ":كل ما على األرض أو تحتها من غرس أو بناء أو منشآت أخرى ٌعتبر من عمل
صاحب األرض و إقامة على نفقته ٌكون مملوكا له .غٌر أنه ٌجوز أن تقوم البٌنة على أن أجنبٌا أقام المنشآت على نفقته كما
ٌجوز أن تقام البٌنة على أن صاحب األرض قد خول أجنبٌا ملكٌة منشآت كانت قابمة من قبل أو خوله الحق فً إقامة هذه
المنشآت و فً تملكها "
 2سماعٌن شامة،المرجع السابق،ص.75
 3زروقً لٌلى ،حمدي عمر باشا ،المرجع السابق،ص.263
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هذا وتتم تسوٌة وضعٌة األراضً لفابدة من ٌحوز (ٌستغل) األرض حٌازة فعلٌة ،وعلٌه
إذا كان المستفٌد من المعاملة ال ٌتوفر فٌه شروط الحٌازة سقط حقه فً التسوٌة .فتقوم البلدٌة
بالتنازل لصالحه عن ملكٌة قطعة األرض التً كانت معنٌة بالدمج وهذا بدفع مقابل على ذلك،
شرٌطة أن ٌلتزم باحترام قواعد التعمٌر سواء بالنسبة للبناء الذي ٌكون قد شٌده فوق األرض،
وبالنسبة للبناء الذي ٌعزم تشٌٌده.


ثانـٌا -تسـوٌة وضـعٌة االحـتالل غٌر الشـرعً لألراضـً العمـومٌة:

لقد شملت عملٌة التسوٌة االحتالل غٌر الشرعً لألراضً العمومٌة حوالً

35000حالة على

مستوى القطر الوطنً ،وقد تضمنت المادة  02من المرسوم التنفٌذي رقم  212\85الصادر فً
03أوت1985المحدد لشروط بتسوٌة أوضاع الذٌن ٌشغلون فعال أراضً عمومٌة أو خاصة،
كانت محل عقود أو مبانً غٌر مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم فً التملك و
السكن ،فً فقرتٌهما الثانٌة والثالثة حالتٌن للتسوٌة : 1


الحـالة األولــىٌ :عنً حالة االحتالل غٌر المشروع على أراضً عمومٌة والبناء علٌها

دون أن ٌكون للشاغل سند أو رخصة للبناء ففً هذه الحالة ٌتم التنازل لفابدة الشاغل الفعلً على
الجزء الذي استعمل كقاعدة لتشٌد البناء ،غٌر أن التنازل فً هذه الحالة ٌكون بدفع القٌمة التجارٌة
لألرض زابد مبلغ تعوٌض ٌساوي كلفة المبنى المشٌد مخصوم منها قٌمة مواد البناء التً جلبها
المستفٌد.


2

الحـالة الثانـٌة :وهً حالة وقوع احتالل غٌر شرعً وتشٌد بناء على أساس سند أو

رخصة تفٌد التصرٌح باألشغال أي أن الشاغل لتلك األراضً هو حسن النٌة ففً هذه الحالة
تسوى وضعٌه قطعة األرض بالتنازل عن ملكٌتها للشاغل الفعلً .على أن ٌتناول التنازل إال
الجزء األكبر الذي استعمل كقاعدة للبناء المشٌد ،وما فاق ذلك ٌبقى ملك للبلدٌة ومقابل التنازل
ٌدفع المستفٌد مبلغا نقدٌا ٌساوي القٌمة التجارٌة لقطعة األرض .هذا وفً األخٌر ٌشٌر أنه ال
ٌمكن أن تتجاوز المساحة األرضٌة المعنٌة بالتنازل فً الحالتٌن المذكورتٌن أعاله حدود االكتفاء

1سماعٌن شامة ،المرجع السابق ،ص ص.76 -75
2سماعٌن شامة ،المرجع نفسه ،ص .76
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العابلً والمهنً المحددٌن بالنصوص التنظٌمٌة ،التً جعلت تطبٌعها لألمر
تكوٌن االحتٌاطات العقارٌة لفابدة البلدٌات .1

1سماعٌن شامة ،المرجع السابق ،ص.77
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 26\74المتضمن

المبــحث الثانً :تحقـٌق مـطابقة الـبناٌات فً ظـل قـانون 15\08
لقد كان ٌهدف مرسوم رقم  212\85إلى تسوٌة أوضاع البناءات الفوضوٌة قبل تارٌخ
صدوره ،أي قبل 13أوت 1985وكان بهدف إلى تغلب الجانب االجتماعً ،أما بالنسبة للقانون
 15\08جاء بفكرة معالجة أحد أهم صور البناء الفوضوي المشوهة للنسٌج العمرانً

 1إضافة

إلى معالجة بتصحٌح االنحرافات بالمظاهر حٌث وضع معاٌٌر البناٌات التً ٌمكن معالجتها وحدد
لذلك بعدم ترك البناٌة وصاحبها عرضة للعفوٌة .و على الرغم من صدور قانون التسوٌة العقارٌة
رقم  15/08المإرخ فً  20جوٌلٌة  ، 2008و المحدد لقواعد مطابقة البناٌات للرقً بالمحٌط
العمرانً ،و جاء هذا القانون حسب تؤكٌد وزارة السكن و العمران بهدف السماح للكثٌر من
المواطنٌن بتسوٌة وضعٌة مساكنهم و الحصول على عقود ملكٌة ،و بالرغم من ذلك فانه لم ٌدخل
حٌز التنفٌذ و أنه كان هناك تؤخٌر فً تطبٌق القانون راجع الى عقلٌة بعض المواطنٌن .على
الرغم من التسهٌالت التً قدمتها السلطات العلٌا فً هذا الشؤن.
كما ٌحدد هذا القانون حاالت تسوٌة المبانً و ٌتعلق األمر أوال بحالة البناءات غٌر المتممة
المطابقة أو غٌر المطابقة لرخصة البناء المسلمة .و علٌه ٌتوجب على المواطن الحصول على
رخصة استكمال البناء ،و كذا البناءات المتممة و غٌر مطابقة لرخصة البناء .و فً هذه الحالة
فان المعنً مطالب بتقدٌم تصرٌح لمطابقة بنابه لدى مصالح التعمٌر بالمجلس البلدي ،و هذا من
أجل الحصول على رخصة بناء بهدف التسوٌة.إال أنه عدم تطبٌق هذا القانون منذ صدوره سنة
 2008ساهم فً تحوٌل العدٌد من المدن إلى شبه أحٌاء فوضوٌة ،لٌتم خالل المصادقة على قانون
المالٌة  ،2014و تم تمدٌده إلى غاٌة  ،2016و هذا ما نصت المادة . 79

2

 1تكواشت كمال،اآللٌات القانونٌة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي فً الجزابر ،مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم القانونٌة-
تخصص قانون عقاري،جامعة حاج لخضر باتنة ،2009-2008،ص ص.168 -167
 2قانون رقم  08/13المإرخ قً  30دٌسمبر ٌ 2013تضمن قانون المالٌة لسنة  ،2014ج ر،العدد ،68ص .23
نص المادة " :79تعدل المادة 94من قانون  15/08المإرخ فً  17رجب عام  1429الموافق ل ٌ20ولٌو سنة  2008الذي
ٌحدد قواعد مطابقة البناٌات و إتمام انجازها ،و تحرر كما ٌلً:
المادة ٌ :94نتهً مفعول إجراءات تحقٌق مطابقة البناٌات قصد إتمام انجازها ،كما نصت علٌه أحكام المادة  (94الفقرة األولى)،
من القانون رقم  15-08المإرخ فً  17رجب عام  1429الموافق ل ٌ20ولٌو سنة  2008الذي ٌحدد قواعد مطابقة البناٌات و
إتمام انجازها ،فً أجل ثالث ( )3سنوات ابتداء من تارٌخ  3أغسطس سنة ."2013
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قمنا بتقسٌم هذا المبحث إلى مطلبٌن  ،فالمطلب األول ٌتضمن مفهوم تحقٌق البناٌات أما المطلب
الثانً إجراءات تحقٌق مطابقة البناٌات فً إطار هذا القانون.

المـطلب األول:مــفهوم تحقٌـق البنـاٌات
سنتعرف فً هذا المطلب على تحدٌد مفهوم تحقٌق مطابقة البناٌات وخصابصها فً الفرع
األول أما الفرع الثانً فٌتضمن حاالت تحقٌق مطابقة البناٌات.

الفـرع األول:تـعرٌف تــحقٌق مطابقة البـناٌات وخـصائصها


أوال -تعـرٌف تحقٌـق الــمطابقة :
ٌرى الفقه المقارن بؤن إمكانٌة تسوٌة وضعٌة البناء المستحدث أو الذي انتهى تشٌٌده دون

أن ٌستوفى رخصة بناء مقبولة بشكل مسبق ،شرٌطة أن ٌتطابق البناء مع قواعد استعمال
األراضً المفروضة ومع قوانٌن فً الرقعة األرضٌة ،ودون أن ٌتجاوز أثار تلك التسوٌة إلى
إعفاء المخالف من العقوبات .وتبرٌر ذلك أساسا أن مناط رخصة البناء ٌتمثل فً فرض ورقابة
قواعد استعمال األرض الواجبة على مشروع البناء فهو مرتبط بملكٌة األرض وٌمارس مع
االحترام الصارم لألحكام القانونٌة والتنظٌمٌة المتعلقة باستعمال األرض.

1

أما التعرٌف الناحٌة القانونٌة أقر المشروع الجزابري أحكام التسوٌة أو تحقٌق مطابقة
البناٌات بشرط احترام قواعد شغل األراضً حسب المادة  02من القانون  15\08المإرخ فً 20
جوٌلٌة  2008المتعلق بقواعد مطابقة البناٌات واعتماد انجازها على أن تحقٌق المطابقة ٌعنً:
" الوثٌقة اإلدارٌة التً ٌتم من خاللها تسوٌة كل بناٌة تم انجازها أو لم ٌتم بالنظر للتشرٌع المتعلق
بشغل األراضً وقواعد التعمٌر" 2 .فالتسوٌة فً ظل القانون  15/08تختلف عن التسوٌة فً ظل
المرسوم رقم 212\ 85المإرخ فً  13أوت  1985المتعلق بشروط تسوٌة أوضاع الذٌن ٌشغلون
فعال أراضً عمومٌة أو خصوصٌة كانت محل عقود ومبانً غٌر مطابقة للقواعد المعمول بها،
كونها عملٌة إدارٌة وتقنٌة مإطرة بقواعد استعمال و شغل األراضً ذات الطبٌعة الملزمة

1تكواشت كمال ،المرجع السابق  ،ص.169
 2قانون  ،15/08المإرخ فً  2جوٌلٌة ٌ ، 2008حدد قواعد مطابقة البناٌات و انجازها ،ج ر ،العدد  ،44ص.21
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و القابلة للمعارضة بها أمام الغٌر  ،وهً المخطط التوجٌهً للتهٌبة و التعمٌر ومخطط شغل
األراضً وفً غٌابهما ٌترتب علٌها منح سندات التسوٌة التً تنقل البناء من محال المخالفة إلى
المجال الشرعً المطابق للقانون ،ضف إلى ذلك أكد المشرع فً القانون  15\08على عدة مبادئ
تشكل نقاط أساسٌة لعملٌة مطابقة البناٌات بهدف الوصول إلى األهداف المتوخاة منه

 .1إذ ركز

بصورة أساسٌة على أربعة نقاط ربٌسٌة هً األرضٌة و البناٌة و االستغالل و المظهر الخارجً
وهذا خالل التؤكٌد على ماٌلً:


ان إنشاء أي تجزبة أو مجموعة سكنٌة ٌكون محل طلب مسبق لرخصة التجزبة كما ال

ٌجوز الترخٌص بالبناء داخل هذه التجزبات إال بعد الحصول على شهادة الربط بالشبكات
و التهٌبة.


كما ان إنشاء أي بناٌة مرتبط كذلك بالحصول المسبق على رخصة البناء التً ٌحب أن

تنجز فً اآلجال المحددة لذلك و إلزامٌة إتمام أي بناٌة وتحقٌق مطابقتها وعلى كل مالك أو
متدخل اتخاذ اإلجراءات التً تكفل ذلك.


ال ٌمكن شغل أو استغالل أي بناٌة قبل اتمام انجازها والخصوص المسبق على شهادة

المطابقة التً تبٌن االنتهاء التام من األشغال وفق المخططات المصادق علٌها فً رخصة البناء
كما أكد على أن شهادة المطابقة هً بمثابة تصرٌح شغل أو استغالل البناٌة كما أكد هذا القانون
2.

على أن المظهر الجمالً للبناٌة من الصالح العام


ثـانٌـا-الخصــائص :
تتمٌز قواعد تحقٌق المطابقة كغٌرها من الشهادات العمرانٌة حٌث بموجب القانون رقم

 15\08بمجموعة من الممٌزات والخصابص  3ستجملها فٌما ٌلً:

 1انظر الملحق رقم  01،ص.73
 2بوشلوش عبد الغنً،القانون  15/08كؤلٌة للتنمٌة العمرانٌة المستدامة للمدٌنة الجزابرٌة ،مجلة الحقوق و الحرٌات ،فبراٌر
،2013ص.293
 3بوشرٌط حسناء ،إشكاالت قواعد تحقٌق مطابقة البناٌات و إتمام انجازها وفقا للقانون رقم ،15/08مجلة الحقوق و الحرٌات ،
فبراٌر ، 2013ص.481
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.1

عملٌات تحقٌق مطابقة البناٌات تتم وفقا للقواعد العامة الموجودة فً تنظٌم أدوات التهٌبة

والتعمٌر وهذا استنادا لنص المادة

 10من المرسوم التنفٌذي رقم

 154\09المإرخ فً 02

ماي 2009المتعلق بإجراءات تنفٌذ التصرٌح بمطابقة البناٌات التً تنصٌ" :راعً دراسة
التصرٌح مدى مطابقة المشروع مع احكام المخطط التوجٌهً للتهٌبة و التعمٌر او االحكام العامة
للتهٌبة و التعمٌر مما ٌترتب على هذه المٌزة أن تحقٌق المطابقة ال ٌمس بحقوق غٌر المستمدة من
القانون المدنً كاالرتفاقات المدنٌة طالما أنها غٌر مبنٌة فً أدوات التعمٌر".
.2

1

أسلوب قواعد تحقٌق مطابقة البناٌات متؤثر بمنهجٌة معالجة البناٌات الفوضوٌة فً ظل

مرسوم رقم  212\85اذ نجد هذا التؤثر فً كون تحدٌد معاٌٌر التسوٌة المذكورة فً المادة
وفً مجال تحدٌد البناٌات المقصاة من اجراء تحقٌق المطابقة المذكورة فً نص المادة

18
 16من

القانون رقم  15\08حٌث نصت ":المحدد لشروط تسوٌة أوضاعه الذٌن ٌشغلون فعال أراضً
عمومٌة أو خصوصٌة كانت محل عقود أو مبانً غٌر مطابقة للقواعد المعمول بها".
.3

2

تتمٌز أحكام تحقٌق مطابقة البناٌات بؤنها استثنابٌة وإلزامٌة فهً استثنابٌة ألن تحقٌق

مطابقة البناٌات مإقتة وجاءت لمواجهة تسوٌة وضع استثنابً خاص ٌطبع العمران فً الجزابر
أما عن الطابع االلزامً على الرغم من أنها ال تتحرك إال برغبة وطلب حابز مالكً وأصحاب
المشارٌع أو كل متدخل مإهل لذلك وهذا من اجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لهدا العرض فً
أجال محددة وإال تعرض لعقوبة الغرامة وهدم البناء.

الفـرع الثانـً:حـاالت تحقٌـق مـطابقة البـناٌات
حسب نص المادة  14من القانون  15\08وهً كالتالًٌ ":مكن تحقٌق مطابقة البناٌات التً
انتهت بها أشغال البناء أو هً فً طور االتمام قبل نشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة اذا
توافرت فٌها الشروط المحددة فً هذا القانون" .من خالل هذا النص ٌتضح لنا أن عملٌة تحقٌق
مطابقة البناٌات حسب القانون  15\08لكل البناٌات المنجزة أو التً فً طور االنجاز قبل صدور
هذا القانون قبل  20جوٌلٌة  ،2008أما تلك المنجزة بعد هدا التارٌخ فهً غٌر معنٌة بالمطابقة
وذلك من خالل استحداث العدٌد من عقود التعمٌر ،و ذلك لتحقٌق األهداف المرجوة وتماشٌا مع
1المرسوم التنفٌذي رقم  154/09المإرخ فً  26ماي  2009المحدد إجراءات تنفٌذ مطابقة البناٌات ،المادة  ،10الفقرة، 1
ج ر،العدد،27ص.31
2انظر الملحق رقم ، 02ص .75
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حالة كل بناٌة سواء المنتهٌة األشغال وتلك التً لم تنته بها األشغال بعد ،حٌث قسم البناٌات إلى
أربعة حاالت وربطها بعنصر أساسً أال وهو رخصة البناء حٌث أكد على كون البناٌة مشٌدة
برخصة البناء وهذا أوال وثانٌا البناٌات المستمدة بدون رخصة وذلك ما ستراه فً التقسٌمات
التالٌة:


أوال :البناٌات المتحصلة على رخصة البناء وتشمل البناٌات غٌر المتممة سواء المطابقة

لرخصة اي التً تحصل صاحبها على رخصة البناء ،إضافة إلى البناٌات التً تحصل صاحبها
على رخصة البناء وهً غٌر مطابقة ألحكام الرخصة المسلمة لٌتمكن من الحصول على شهادة
المطابقة ،فً هذه الحالة ٌكون صاحب البناٌة قد تم تشٌٌدها وتكون مطابقة ،أما الصنف الثانً
ٌتمثل فً كونها غٌر مطابقة ألحكام الرخصة حٌث فً هذا النوع من البناٌات ال ٌسمح لها
بالحصول على شهادة المطابقة إال بعد مطابقتها لمواصفات رخصة البناء.


1

ثـانٌـا :البناٌات المشٌدة بدون رخصة البناء وتتمثل فً البناٌات المتممة التً لم ٌتحصل

صاحبها على رخصة البناء ،والبناٌات غٌر المتممة التً لم ٌتحصل صاحبها على رخصة البناء
اي التً لم تنته بها األشغال.2
فً كلتا هاتٌن الحالتٌن فهنا تعتبر هذه البناٌات غٌر الشرعٌة التً هً محل التسوٌة وذلك كما
حددتها المادة  15من قانون . 15\08
 بناٌة غٌر متممة تحصل صاحبها على رخصة البناء.
 بناٌة تحصل صاحبها على رخصة بناء إال أنها غٌر مطابقة.
 بناٌة متممة لم ٌتحصل صاحبها على رخصة البناء.
 بناٌة غٌر متممة ال ٌتحصل صاحبها على رخصة البناء.

3

 أوال -بالنسبة للبناٌات المتحصلة على رخصة  :والبناٌة غٌر المتممة هً البناء الذي لم تكتمل به
أشغال الواجهات والشبكات التابعة لها إذ ٌحب على المصرح أن ٌضٌف فً الملف المرفق وثٌقة

 1بوشلوش عبد الغنً ،المرجع السابق ،ص.294
 2بوشلوش عبد الغنً ،المرجع نفسه ،ص .295
 3القانون  ،15/08المرجع السابق ،المادة  ،15ص( .22انظر الملحق رقم ، 03ص)78
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لتقٌٌم آجال اتمام انجاز البناٌة محل التسوٌةٌ ،عدها مهندس معماري معتمد على أن ٌتجاوز هذه
المدة اثنا عشر (  )12شهرا بالنسبة للبناٌات االستعمال التجاري او الحرفً و أربعة وعشرٌن
بالنسبة للحاالت األخرى.
 ثانٌا  :بالنسبة للبناٌات المشٌدة بدون رخصة البناء :
فً هذه الحالة ٌحب على المصرح أن ٌثبت فً ملفه مظهر البناٌة وإتمام انجازها طبقا للمادة 02
من قانون  15\08حٌث:


بالنسبة للبناٌة الغٌر الشرعٌة المتممة وغٌر مطابقة للرخصة البناء وهً الحالة التً ال

ٌحوز فٌها المصرح على شهادة المطابقة طبقا للمادة

 09من نفس القانون حٌث البد ادراج

الوثابق البٌانٌة المرافقة لرخصة البناء فً ملف السنوٌة ومخطط الكتلة للبناٌة على سلم .500/1


بالنسبة للبناٌة الغٌر الشرعٌة المتممة وغٌر الحابزة على رخصة البناء ٌضٌف المصرح

فً ملفه للتسوٌة ،وثابق مكتوبة وبٌانه ومخططات الهندسة المدنٌة للبناٌة معدة بالشراكة من
مهندس معماري ومهندس مدنً معتمد وبٌان وصفً لألشغال المنجزة أما المادة

 16من نفس

القانون فقد استثنت البناٌات من تطبٌق تحقٌق المطابقة فهً تلك البناٌة المقامة التً تتمثل فً
البناٌات المستندة فً قطع أرضٌة مخصصة لالرتفاقات وٌمنع البناء علٌها والبناٌات المتواجدة
بصفة اعتٌادٌة بالمواد والمناطق المحمٌة المنصوص علٌها فً التشرٌع المتعلق بمناطق التوسع
السٌاحً والمواقع و المعالم التارٌخٌة واألثرٌة و بحماٌة الساحل بما فٌها مواقع الموانا
والمطارات وكذا المناطق االرتفاقات المرتبطة بها إضافة إلى البناٌات المشٌدة على األراضً
الفالحٌة أو ذات الطابع الفالحً أو الغابٌة أو ذات الطابع الغابً باستثناء تلك الذي ٌمكن إدماجها
فً المحٌط العمرانً رد على ذلك البناٌات المشٌدة خرقا لقواعد األمن أو التً تشوه بشكل خطٌر
البٌبة والمنظر العام للموقع وبالنٌات التً تكون عابقا لتشٌٌد بناٌات ذات منفعة عامة أو مضرة لها
و التً ٌستحٌل نقلها.

1

1بوشرٌط حسناء ،المرجع السابق،ص (.482انظر الملحق رقم  ، 02ص ص )76-75
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المـطلب الثانـً :إجــراءات تـحقٌق مـطابقة البـناٌات
ستناول فً هذا المطلب إلى اإلجراءات الواجب إتباعها لتسوٌة وضعٌة البناءات الفوضوٌة
عن طرٌق إجراء تحقٌق المطابقة البناٌة ،وذلك من خالل ما سنعرضه فً الفرع األول تنفٌذ
التصرٌح فً مطابقة البناٌات غٌر الشرعٌة أما الفرع الثانً فٌه دراسة طلب تحقٌق المطابقة.

الفـرع األول :تنفٌـذ التـصرٌح بـمطابقة البنـاٌات


أوال -تـعرٌف التـصرٌح بالـمطابقة :

قبل التطرق إلى تعرٌف التصرٌح بمطابقة البناٌة علٌنا أن نوضع مفهوم اجراءات تحقٌق
المطابقة البناء غٌر الشرعً والذي ٌقصد به هو مجموع التدابٌر لتسوٌة الوضعٌة العمرانٌة للبناء
الفوضوي المنصوص علٌها فً المواد

 22-21-20-19من القانون  15\08المإرخ فً 20

جوٌلٌة  2008والتً ٌمكن للمخالف عن طرٌقها أن ٌستفٌد من الرخص المناسبة سواء رخصة
إتمام االنجاز بالنسبة للبناٌات المطابقة أو غٌر المطابقة بالنسبة للبناٌات المتممة لكنها غٌر حابزة
على رخصة البناء أو رخصة إتمام االنجاز على سبٌل التسوٌة بالنسبة للبناٌات غٌر المتممة
وغٌر حابزة على رخصة البناء.

1

أما بالنسبة إجراء التصرٌح بالمطابقة وهو عبارة عن طلب لتسوٌة البناء غٌر الشرعً مرفق
بملف محدد وٌودع أمام السلطة المختصة قانونا.


2

ثـانٌـا -اإلجــــراءات :

أ – التــصرٌح بالمطابــقة  :حسب مانصت المادة  03من المرسوم  154\09الذي ٌحدد إجراءت
تنفٌذ التصرٌح فً مطابقة البناٌات ٌجب أن ٌسحب المصرح استمارة التصرٌح من المجلس
الشعبً البلدي لمكان وجود البناٌة وهذا ما نص علٌه المرسوم التشرٌعً  07\94المتعلق بشروط
اإلنتاج المعماري  3الذٌن قاموا بتشٌٌد البناٌات غٌر الشرعٌة أمام ربٌس المجلس الشعبً البلدي
المختص من أجل التصرٌح بمطابقة تلك البناٌات فً شكل طلب للتسوٌة ٌحرر على خمس نسخ
1الشرٌف بحماوي ،مجال تدخل قانون المطابقة( )15/08فً تسوٌة البناٌات الفوضوٌة ،دفاتر السٌاسة و القانون ،العدد ،11
جوان ،2014ص( .168انظر الملحق رقم ، 03ص )78
2المرسوم التنفٌذي  ،154/09المرجع السابق ،المادة  ،4ص .29
3القانون  ،15/08المرجع السابق ،المادة ، 25ص.23
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ضمن محرر نموذجً توفره البلدٌات ٌحتوي على ستة أقسام من المعلومات هذا ما نصت علٌه
المادة  25من القانون  15\08وهً:


القـسم األولٌ :تضمن التعرٌف بالمصرح حٌث البد ذكر المعلومات حول شخصٌة الطالب

شخصا تطبٌقا كان أو معنوٌا.


القـسم الثـانًٌ :تضمن التعرٌف بالبناٌة محل المطابقة التً ٌشٌر فٌها المصرح بنوع من

الدقة إلى صورة البناٌة غٌر الشرعٌة محل التسوٌة وهذا ما حددته المادة

 15من نفس القانون

وهً إما:
 بناٌة غٌر متممة تحصل صاحبها على رخصة البناء.
 بناٌة تحصل صاحبها على رخصة بناء إال أنها غٌر مطابقة.
 بناٌة متممة لم ٌتحصل صاحبها على رخصة بناء.
 بناٌة غٌر متممة لم ٌتحصل صاحبها على رخصة البناء.


القـسم الثالثٌ :تضمن تحدٌد وثٌقة تحدٌد المطابقة المطلوبة وتكون حسب حالة البناء:
 رخصة إتمام االنجاز.
 شهادة المطابقة.
 رخصة بناء على سبٌل التسوٌة.
 رخصة إتمام على سبٌل التسوٌة.



القـسم الرابع ٌ :تضمن توقٌف األشغال بالنسبة للبناٌات غٌر المتممة ٌذكر فٌه أصرح

شرفً بتوقٌف األشغال وأال أستؤنفها حتى أحصل على عقد التعمٌر.


القـسم الخامس :وٌتعلق باالكتتابات التكمٌلٌة وذلك أن ٌتعهد المصرح بالتقدم بطلب شهادة

مطابقة والتزامه المتمثل فً أال ٌسكن أو ٌشغل البناٌة قبل الحصول على شهادة المطابقة.
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القـسم السادس :الرأي المعلل لمصالح التعمٌر التابعة للبلدٌة وهو قسم خاص باإلدارة

وٌتمثل فً رأٌها فً طلب التسوٌة.

1

ب – الملف الواجب إرفاقه مع التصرٌح بالمطابقة:

حسب ما جاء فً المادة

 25فً الفقرة

األخٌرة من قانون  15\08أنه ٌجب أن ٌرفق التصرٌح بملف ٌحتوي على كل وثابق ٌختلف
بحسب طبٌعة كل طلب:


أوال :فعندما ٌتعلق األمر بطلب رخصة إتمام انجاز حسب المادة  19من القانون 15\08

والتً تتمٌز بحالتٌن هما:


إذا كانت بناٌة غٌر متممة ولكنها مطابقة لرخصة البناء المسلمة وحسب المادة  04من

المرسوم التنفٌذي  154\ 09المحدد لإلجراءات تنفٌذ تصرٌح المطابقة البناٌات وهً:
الوثابق البٌانٌة التً رافقت رخصة البناء المسلمة.بٌان وصفً لألشغال المزمع انجازها بعده المهندس المعماري المعتمد.مناظر فوتوغرافٌة للواجهات و المساحات الخارجٌة للبناٌة.أجل إتمام بقٌمة المهندس المعماري المعتمد عندما ٌتعلق األمر بطلب رخصة إتمام االنجاز.

إذا كانت البناٌة غٌر متممة وغٌر مطابقة لرخصة البناء المسلمة فٌتضمن كل من

الوثائق البٌانٌة التً رافقت رخصة البناء المسلمة وكما ٌحتوي الملف أٌضا:
مخططات الهندسة المدنٌة لألشغال التً تم انجازها.وثابق مكتوبة وبٌانٌة بعدها مهندس معماري و مدنً معتمدان فٌما ٌخص اإلجراء التً أدخلتعلٌها تعدٌالت.
مناظر فوتوغرافٌة للواجهات و المساحات الخارجٌة.-أجل إتمام البناٌة ٌتم تقٌٌمه من طرف مهندي معماري معتمد.

1المرسوم التنفٌذي  ،154/09المرجع السابق (،أنظر الملحق رقم، 04ص ص )87-80
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 ثـانٌـا :عندما ٌتعلق األمر بطلب شهادة المطابقة لبناٌة متممة وغٌر مطابقة لرخصة البناء
المسلمة ٌ 1حتوي الملف على :
 الوثابق البٌانٌة التً رافقت رخصة البناء المسلمة. مخططات الكتلة للبناٌة كما اكتملت سلم .500/1 مخططات لكل طابق و الواجهات كما اكتملت سلم .50/1 مخططات الهندسة المدنٌة لألشغال المنجزة و مناظر فوتوغرافٌة للواجهات و المساحاتالخارجٌة.


ثـالثـا :أما فً حالة طلب رخصة بناء على سبٌل التسوٌة لبناٌة غٌر متممة حابزة على

رخصة البناء كما نصت على ذلك المادة  21من القانون رقم  15\08فال بد أن ٌتضمن الملف
على وثابق مكتوبة وبٌانٌة ومخططات الهندسة وعلى تبٌان وصفً لألشغال التً تم انجازها
ومناظر فوتوغرافٌة للواجهات والمساحات الخارجٌة.


رابعـا :أما عندما ٌتعلق األمر بطلب رخصة إتمام على سبٌل التسوٌة لبناٌة غٌر متممة

وغٌر حابزة على رخصة البناء كما جاء فً المادة  22من القانون رقم  15\08فٌحتوي الملف
على وثابق مكتوبة وبٌانٌة:
مخططات الهندسة المدنٌة للبناٌة تبٌن األجزاء الباقً انجازها معدة بالشراكة بٌن المهندس
المعماري و المهندس المدنً المعتمدٌن و أجل إتمام البناٌة بقٌمة مهندس معماري معتمد ومناظر
فوتوغرافٌة للواجهات و المساحات الخارجٌة

2.

وفً جمٌع لعدة الحاالت ٌتم إعداد التصرٌح لخمسة (

 )05نسخ طبقا لالستمارة ٌعد استفاء

المصرح للملف المذكور فً المادة  4من مرسوم ٌ 154\09تم إٌداع بالتصرٌح المطابقة مع طلب
التسوٌة على مستوى مصالح التعمٌر للبلدٌة المختصة وهو ما نصت علٌه المادة

 5من مرسوم

السابق ٌودع التصرٌح لتحقٌق مطابقة البناٌة مرفق حسب الحالة بؤحد الملفات المذكورة فً المادة

1المادة  20من القانون ،15/08تنص "دون اإلخالل بؤحكام القانون  29/90المإرخ فً  01دٌسمبر  ،1990المعدل و المتمم ،
و المذكور أعاله ٌ ،مكن أن ٌستفٌد صاحب البناٌة المتممة و المتحصل على رخصة البناء و لكنها غٌر مطابقة ألحكام هذه من
شهادة المطابقة حسب الكٌفٌات المحددة فً هذا القانون ".
2المرسوم التنفٌذي ، 154/09المرجع السابق ،المادة  ،04ص.30
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 04لدى مصالح التعمٌر للمجلس الشعبً البلدي فً مكان وجود البناٌة مقابل وصل استالم ٌبٌن
فٌه تارٌخ إٌداع وهوٌة المصرح.

1

عند إٌداع التصرٌح خطابته البناٌة الذي ٌخص بناٌة غٌر متممة أن ٌعلم المصرح ربٌس المجلس
الشعبً البلدي بوقف األشغال وتسلٌمه هذا األخٌر شهادة توقٌف األشغال من اجل تحقٌق
المطابقة.

2

الفـرع الثـانً :دراسـة طلـب تـحقٌق المـطابقة
وتتضمن هذه الدراسة التحقٌق فً طلب التسوٌة ومدى تطابق البناء غٌر الشرعً مع
قواعد التعمٌر وتتم على مستوٌٌن مصالح التعمٌر للبلدٌة ومدٌرٌة التعمٌر و البناء على مستوى
الوالٌة وهذا ما سنحاول توضٌحه فً هذا الفرع.


أوال -على مسـتوى مصالح التـعمٌر البـلدي

على ضوء ماجاء فً قانون  15\08المإرخ فً 20جوٌلٌة ٌ 2008تولى أعوان البلدٌة المكلفٌن
بالتعمٌر وهم عبارة عن مجموعات من الموظفٌن التابعٌن لمدٌرٌة التعمٌر و البناء فً الوالٌة و
المصالح المكلفة بالتعمٌر بالبلدٌة حسب نص المادة  02من المرسوم  156\09المإرخ فً
ماي  2009المحدد لشروط و كٌفٌات تعٌٌن فرق المتابعة و التحقٌق فً أثناء التجزبات

02
و

المجموعات السكنٌة و ورشات البناء وسٌرها.
وذلك بقرار من الوالً واقتراح من ربٌس المجلس الشعبً البلدي كونها هً الخلٌة األولى فً
عملٌة تحقٌق المطابقة ،والتً ٌكون مقرها على مستوى البلدٌة وهً تشكل من ثالثة

 03إلى

أربعة  04عناصر مهمتها متابعة دقة المعلومات الواردة فً تصرٌح المالك مع معاٌنة حالة عدم
مطابقة البناٌات ومخالفات القانون ، 15\08حٌث ٌتولى زٌارة البناٌة فً أجل  08أٌام التً تلً
إٌداع التصرٌح على أساس المعلومات و الوثابق التً قدمها المصرح

 3و ذلك من أجل إجراء

طلب التسوٌة والتحقٌق من مدى مطابقة ما جاء فً مضمون ورقة التصرٌح مع حقابق البناٌة
1بوشرٌط حسناء ،المرجع السابق ،ص،485
 2تكواشت كمال ،المرجع السابق ،ص،171
 3المرسوم التنفٌذي  156/09المإرخ فً 2مايٌ 2009حدد شروط و كٌفٌات تعٌٌن فرق المتابعة و التحقٌق فً البناء،
التجزبات و المجموعات السكنٌة و ورشات البناء و سٌرها ،ج ر ،العدد،27ص.39
35

واألشغال على األراضً الواقع ،حٌث أنه فً حالة تسجٌل عدم المطابقة فٌجب تحرٌر محضر
عدم المطابقة ٌ1ثبت واقعة حالة البناء الفوضوي ونظرا لكثرة الطلباتٌ ،جب وضع شباك خاص
على مستوى المصالح التقنٌة للبلدٌة لغرض استقبالها وتسجٌلها على سجل مخصص لذلك مرقم
وتسجل فٌه الملفات وبعد الخرجة المٌدانٌة ٌتم استصدار العدٌد من الوثابق اإلدارٌة كشهادة توقف
ألشغال ومحاضر عدم المطابقة والرأي حول البناٌة المزمع مطابقتها وٌودع كل ملف كامل فً
 05نسخ .
حٌث نصت المادة التاسعة من المرسوم ٌ 154\09رسل ربٌس المجلس الشعبً البلدي  04نسخ
من التصرٌح مرفقة بمحضر المعاٌنة ،و الرأي معلل لمصالح التابعة للبلدٌة إلى مدٌرٌة التعمٌر
البناء التابعة للوالٌة فً أجل ٌ 15وم ،التً تلً تارٌخ إٌداع تصرٌح من اجل دراسته وٌحتفظ
بنسخة على مستوى البلدٌة.

2

حسب ما جاء فً نص المادة  89من قانون ٌ ":15\08عاقب بغرامة من خمسة أالف  5000إلى
عشرة أالف  10.000كل من ٌقوم بفتح ورشة إتمام انجاز دون ترخٌص مسبق أو كل من ال ٌقوم
بوضع سٌاج الحماٌة للورشة أو الفتة تدل على أشغال إتمام انجاز هذه العقوبة فً حالة ما
تطابقت عملٌة الزٌارة مع ضبط المصرح ببناٌة غٌر متممة وفً حالة العودة تتضاعف
الغرامة".


3

ثـانٌـا -علـى مستـوى مـدٌرٌة التعمـٌر:
تلتزم مدٌرٌة التعمٌر والبناء بإتمام دراسة طلب تحقٌق المطابقة حسب نص المادة

28

الفقرة  02من قانون  15\08بجمع الموافقات واآلراء من اإلدارات و المصالح والهٌبات المإهلة
التً تحدد قابمتها عن طرٌق التنظٌم ،تتم إفادة أحد أعوان قسم البناء و التعمٌر على مستوى
الوالٌة للتحقٌق مٌدانٌا من مدى صحة و مطابقة ما جاء فً الملف من تصرٌح وشهادات وٌجب
تحقق من مدى التزام صاحب الطلب بتوقف عن األشغال ،وذلك بالنسبة لحالة أشغال البناء غٌر
المنتهٌة وتقوم كذلك باستشارة المصالح المعنٌة وهً:
 1القانون  ،15/08المرجع السابق،المادة ،24ص.23
 2المرسوم التنفٌذي ،154/09المرجع السابق،المادة ،09ص.30
 3القانون  ،15/08المرجع السابق ،المادة ، 89ص.29
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 التعمـٌر،
 المصالح المكلفة باألمالك الوطنٌة.
 مصالح الحماٌة المدنٌة فٌما ٌخص البناٌات ذات استعمال الصناعً أو التجاري وعلى العموم
كل البناٌات التً تستقبل الجمهور وكذلك البناٌات المخصصة للسكن وعلى وجه الخصوص ما
ٌتعلق بمحاربة الحرٌق.
 مصالح اآلثار و المواقع المإهلة والسٌاحة.
 مصالح الفالحة فً إطار أحكام المادة  49من قانون  29\90التً نصت على ال ٌمكن فً حالة
غٌاب مخطط شغل األراضً مصادق علٌه وذلك بعد استشارة الوزارة المكلفة بالفالحة الترخٌص
البٌانات الالزمة للري واالستغالل الفالحً.
 الطاقة و المناجم.
 الري.
كما ٌمكن للجنة أن ٌستدعً أي ممثل للهٌبات المعنٌة الذي من شؤنها مساعدتها فً أشغالها .1
وفً جمٌع الحاالت على مصالح الدولة المكلفة بالتعمٌر على مستوى الوالٌة إبداء رأٌها خالل
ٌ 15وم لتقوم بعدها بإعداد الملفات وإعطابها رقما ترتٌبٌا تبرر فهرسة فً سجل خاص ٌتسنى
لدى مصالح مكلفته بالتعمٌر  ،2وبعد إعداده وترقٌمه ٌتم إٌداعه لدى األمانة التقنٌة للجنة الدابرة
المنشؤة طبقا للمادة  32فً اجل شهر ابتداء من تارٌخ إخطار مصالح الدولة المكلفة بالتعمٌر.

3

1تعلٌمة وزارٌة  04المإرخة فً  2012/09/06مشتركة رقم تتضمن تنشٌط كٌفٌات تحقٌق مطابقة البناٌات و إتمام انجازها
(انظر الملحق رقم ، 05ص ص .)93-92
2القانون  ،15/08المرجع السابق ،المادة  ،30ص .24
 3المادة  31من القانون ٌ "15/08ودع الملف لدى األمانة التقنٌة للجنة الدابرة المنشؤة طبقا للمادة  32أدناه،فً أجل شهر ()01
ابتداءا من تارٌخ إخطار مصالح الدولة المكلفة بالتعمٌر"(انظر الملحق رقم ، 06ص.)100
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خالصـة الفصـل األول
حاولنا من خالل هذا الفصل تحدٌد مفهوم البناء الفوضوي قبل قانون

 15\08وذلك من

خالل تضمنه عدة مضامٌن وعدة مصطلحات إضافة إلى وجود له عدة تسمٌات منها السكن
القصدٌري والهش والسكن العشوابً إضافة إلى استخالص أسباب لظهور البناء الفوضوي منها
قصور النصوص القانونٌة كقانون الثورة الزراعٌة الذي ٌهدف إلى تجمٌع الملكٌة العقارٌة
الفالحٌة لتصبح ملكا للمجموعة الوطنٌة وتشغل إطار التعاونٌة الفالحٌة فقانون الثورة الزراعة
اعتمد على معاٌٌر فً تؤمٌم الفابض على الملكٌة الخاصة وهً معاٌٌر فضفاضة التً جاء بها
قانون الثورة الزراعٌة .
أما بالنسبة لألمر  26\74المإرخ فً  1974\02\20المتضمن إنشاء االحتٌاطات العقارٌة حٌث
أخضع عملٌات البٌع للشهر اإلداري أما اإلشهار العقاري أخضعه قانون  74\75المتعلق بتؤسٌس
السجل العقاري وأهم أثر قانونً رتبه قانون ٌ 26\74تمثل بتجمٌد حق التصرف باألراضً التً
تدمج ضمن االحتٌاطات العقارٌة وكان له مساوئ أكثر من منافع.
وبعد ذلك ظهر قانون المستعمرات الفالحٌة جاء لتبٌان كٌفٌة استغالل األراضً الفالحٌة التابعة
لألمالك الوطنٌة إضافة إلى قانون التهٌبة والتعمٌر،ضف إلى ذلك أسباب سٌاسٌة تتمثل فً عدم
وجود أجهزة كافٌة تتوفر على الوسابل الكفٌلة بتحسٌن فرق و سٌر مراقبة التوجه أما اقتصادٌا
فتتمثل فً إتباع األعمال التجارٌة وظهور الصناعة ،أما األسباب االجتماعٌة وذلك من خالل
أنهم أجبروا على العٌش فً مناطق سكنٌة مهملة.
أما بالنسبة لتسوٌة البناءات قبل قانون  2008و المعنٌة باألمر  26\74واألمر  01\58فاألمر
 26\74أوجب تحوٌل األراضً الواقعة فً المدن والمناطق العمرانٌة إلى جلب الدمج النهابً
ضمن االحتٌاطات العقارٌة  ،فاألمر

 01\85جعل تسوٌة وضعٌة األراضً التً كانت محل

معامالت غٌر قانونٌة بٌن األفراد ،إضافة إلى تسوٌة وضعٌة االحتالل الغٌر الشرعً إلى
األراضً العمومٌة إلى تم إصدار مرسوم رقم  212\85حٌث جاء بموجب تسوٌة أوضاع الذٌن
ٌستعملون األراضً عمومٌة إضافة إلى جعل البناٌات المشٌدة مطابقة لقواعد التعمٌر وبمقاٌٌس
البناء بإدخال اإلصالحات الضرورٌة.
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بعد صدور القانون  15\08المإرخ فً  20جوٌلٌة  2008الذي جاء لمعالجة البناءات غٌر
المكتملة وغٌر المعتنً بواجهاتها فً خطوة إلٌجاد حلول تدرٌجٌة لتحمٌل وإعادة االعتبار
لواجهة المدنٌة حٌث سعى المشرع إلى إعطاء مفهوم لتحقٌق مطابقة البناٌات واعتبار أن تحقٌق
المطابقة هً الوثٌقة اإلدارٌة التً من خاللها ٌتم تسوٌة وضعٌة كل بناٌة باإلضافة إلى مجوعة
من الممٌزات و الخصابص التً تتمتع بها.
كما وضع هذا القانون مما ألزم المشرع فٌه وضع مجموع التدابٌر المتبعة لتسوٌة الوضعٌة
العمرانٌة للبناء المنصوص علٌها فً القانون  15\08والتً ٌمكن أن ٌستفٌد من الرخص المناسبة
سواء رخصة إتمام االنجاز بالنسبة للبناٌات المطابقة أو غٌر المطابقة لرخصة البناء المسلمة
وغٌر المسلمة فً اآلجال المحدد أو شهادة المطابقة بالنسبة للبناٌات المتممة لكنها غٌر حابزة على
رخصة البناء إضافة إلى أحكام هذا القانون على تشكٌل الملف من خالل مأل التصرٌح فً خمسة
نسخ ٌرفق معه المخططات الهندسة المعمارٌة و المدنٌة باإلضافة إلى الصور الفوتوغرافٌة ،و
الوثابق البٌانٌة ،وأٌضا نص على إٌداع الملف لدى الفرق المنشؤة خصص لذلك على مستوى
المجلس الشعبً ،وأٌضا على مستوى مدٌرٌة التعمٌر والبناء ،من خالل احترام اآلجال
المنصوص علٌها فً هذا القانون.
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40

الفصل

الثانً:الهٌئات اإلدارٌة و القضائٌة

المكلفة بالفصل فً طاب تحقٌق المطابقة

41

الفصل الثانً

تتم عملٌة تحقٌق مطابقة البناٌات اعتمادا على ثالثة مراحل إذ ٌتم دراسة الملف على ثالثة
مستوٌات ،تسهر علٌها ثالثة لجان لكل منها تركٌبتها و دورها الخاص ،بعدما ٌتم دراسة طلب
تحقٌق المطابقة وإٌداع الملف لدى مصالح التعمٌر على مستوى البلدٌة ودراسته ،لٌنتقل للمستوى
الثانً لدراسة طلب التسوٌة لدى مصالح التعمٌر على مستوى الوالٌة ،وإعدادها الملف ورأي
المصالح التً تم استشارتها .لٌتم إٌداع الملف لدى األمانة التقنٌة للجنة الدابرة باعتبارها الجهاز
المكلف بالبث فً تحقٌق المطابقة.
ومن خالل هذه الفصل سنتطرف إلى تقسٌمه إلى مبحثٌن ،حٌث ٌتناول المبحث األول
الهٌبات اإلدارٌة المكلفة بالفصل ،أما المبحث الثانً حالة التحفظ و المنازعة.
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المبــحث األول :الهٌـئات اإلدارٌة المكــلفة بالفصـل
أسندت فً هذه الحالة مهمة البث فً التسوٌة عن طرٌق تحقٌق مطابقة البناٌة إلى لجنة
الدابرة طبقا للمادة  32من القانون  15\08والتً نصها كاألتً ":تنشا لجنة بالدابرة تكلف بالبت
فً تحقٌق مطابقة البناٌات بمفهوم أحكام هذا القانون".
وفً هذا الصدد أٌضا نصت المادة  47من قانون  15\08التً نصت على إنشاء اللجنة الطعن
أٌضا مكلفة البث فً تحقٌق مطابقة البناٌات بمفهوم أحكام هذا القانون.
سنتناول فً هذا المبحث لجنة الدابرة ولجنة الطعن فً المطلب األول وحاالت القبول بالنسبة
للبناٌات المتممة والغٌر المتممة فً المطلب الثانً.

المطــلب األول :لجنـة الدائـرة ولجنـة الطـعن
سنتناول فً هذا المطلب لجنة الدابرة وتشكٌلها وسٌرها فً الفرع األول ولجنة الطعن
وتشكٌلتها وسٌرها فً الفرع الثانً.

الفـرع األول :لجنــة الدائــــرة


أوال – التشـكٌلـة :
تتشكل لجنة الدابرة من ربٌس الدابرة ( ربٌسا) ،ربٌس القسم الفرعً للتعمٌر والبناء ،مفتش

أمالك الدولة ،المحافظ العقاري ،ربٌس القسم الفرعً للفالحة ،ربٌس القسم الفرعً لألشغال
العمومٌة ،ربٌس القسم الفرعً للري ،ممثل مدٌرٌة البٌبة ،ممثل مدٌرٌة السٌاحة ،ممثل مدٌرٌة
الثقافة ،ممثل مدٌرٌة الحماٌة المدنٌة ،ربٌس مصلحة التعمٌر للبلدٌة المعٌنة،ممثل مإسسة
سونلغاز.

1

وٌمكن االستعانة بمساهمة أي مصلحة أو أي شخص إذا دعت الضرورة إلى ذلك.


العضوٌة :العضوٌة باللجنة تحدد بقرار من الوالً.

 1المرسوم التنفٌذي  155/09المإرخ فً  2009/05/02الذي ٌحدد تشكٌلة لجنة الدابرة و لجنة الطعن المكلفة بالبث فً
مطابقة البناٌات و إتمام انجازها ٍ،المادة  ، 02ج ر العدد،27سنة،2009ص.37
43



ثانـٌا – كٌفٌـة سٌـرها :



اجتماعاتها :مرة كل شهر على األقل فً دورة عادٌة وفً دورات استثنابٌة إذا دعت

الضرورة.


النصـاب :تصح اجتماعاتها بحضور ثلثً  3\2أعضابها على األقل وإذا لم ٌكتمل النصاب

ٌحدد اجتماع جدٌد فً أجل ال ٌتجاوز  8أٌام الموالٌة.


1

قراراتها :بؤغلبٌة أصوات أعضابها على أساس اآلراء المعللة وٌجب أن تؤخذ لجنة الدابرة

بعٌن االعتبار أحكام المادة  16من القانون  15\08عن دراسة التصرٌح .
فً هذه الحالة ٌجب التفرقة بٌن الحالتٌن:
.1

الحالة األولى :فً حالة ما ٌكون لمالك الوعاء العقاري أو لصاحب مشروع مالك لوعاء

عقاري الذي شٌدت علٌه البناٌة عقد ملكٌة ،أو شهادة حٌازة أو أي عقد رسمً أخر ،وعند
مصادفة لجنة الدابرة على طلبه ترسل هذه األخٌرة الملف إلى ربٌس المجلس الشعبً البلدي
المعنً ،قصد إعداد إ ما رخصة بناء على سبٌل التسوٌة أو رخصة إلتمام انجاز البناٌة أو شهادة
تحقٌق المطابقة وفقا ألحكام المواد  22-21-20من قانون .15\08
فً هذه الحالة ٌطلب ربٌس المجلس الشعبً البلدي المعنً من صاحب التصرٌح استٌفاء
الملف طبقا لألحكام المذكورة واألحكام التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المعمول بها.
.2

الحالة الثانٌة :عندما ٌكون صاحب المشروع أو من ٌقوم بالبناء حابزا وثٌقة إدارٌة سلمت

من طرف جماعة إقلٌمٌة ورخصة البناء وفً حالة ما إذا شٌدت البناٌة فً إطار تجزبة دون
غٌرها ،تؤمر لجنة الدابرة بتخفٌض عقاري لتحدٌد الطبٌعة القانونٌة للعقار.

2

وعلى اثر التحقٌق الذي تجرٌه المصالح المكلفة باألمالك الوطنٌة ،ما لم تكن هذه البناٌات ضمن

 1المرسوم  ،155/09المرجع السابق ،المادة  07تنص  ":ال تصح مداواالت لجنة الدابرة إال بحضور ثلثً  3/2أعضابها على
األقل،و إذا لم ٌكتمل النصاب ٌحدد اجتماع جدٌد فً أجل ال ٌتجاوز الثمانٌة ( )08أٌام الموالٌة".
 2القانون ، 15/08المرجع السابق ،المادة ، 36ص ص.25-24
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الحاالت المنصوص علٌها فً المادة  16حٌث تقوم لجنة الدابرة بإخطار السلطات المعنٌة قصد
تسوٌة الوعاء العقاري ،1حسب المادة  38من قانون .15\08
على المالك أو صاحب المشروع أن ٌودع ملفا للحصول على شهادة المطابقة بعد تسوٌة وضعٌة
الوعاء العقاري ،و إذا كانت البناٌة غٌر تامة االنجاز علٌه أن ٌودع ملفا للحصول على رخصة
إتمام االنجاز حسب ما نصت المادة  37من نفس القانون ،و تؤمر لجنة الدابرة المصالح المكلفة
بؤمالك الدولة بتحقٌق عقاري لتحدٌد وضعٌة قطعة األرض وعلى اثر فهذا التحقٌق بؤخطار حسب
الحالة:


إما الوالً من أجل تسوٌة وضعٌة شغل األرض عن طرٌق تسلٌم عقد طبقا للتشرٌع

والتنظٌم المعمول بهما .وعلٌه ٌجب على صاحب التصرٌح أن ٌتقدم بطلب رخصة البناء على
سبٌل التسوٌة أو رخصة إتمام االنجاز إلى ربٌس المجلس الشعبً البلدي المعنً.


وإما ربٌس المجلس الشعبً البلدي المعنً من أجل القٌام بهدم البناٌة تطبٌقا ألحكام المادة

 76مكرر  4من القانون رقم  29-90المإرخ فً أول دٌسمبر سنة  1990إال أنه وفق المادة 39
من قانون  15\08ال ٌمكن تحقٌق المطابقة فً مفهوم أحكام هذا القانون ألي بناٌة مشٌدة مخالفة
ألحكام التشرٌعٌة والتنظٌمٌة السارٌة المفعول على قطعة أرض تابعة لمستثمرة فالحٌة عمومٌة
أو خاصة لذا ٌجب على لجنة الدابرة أن تقدم إعذار لصاحب البناء الغٌر الشرعً ،إلعادة المكان
إلى حالته األصلٌة فً األجل الذي تحدده وفً حالة عدم االمتثال تسري علٌه أحكام المادة

76

مكرر  4من قانون  .29\90تفصل لجنة الدابرة فً نهاٌة أعمالها بإصدار قرار الموافقة أو قرار
الموافقة المقٌدة بشروط أو بالرفض.
وفً كل األحوال ترسل قرارات اللجنة الدابرة إلى ربٌس المجلس الشعبً البلدي المختص إقلٌمٌا.

1التعلٌمة الوزارٌة المشتركة رقم  ،2012/04المرجع السابق( ،انظر الملحق رقم ،05ص ص)96-94
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الفـرع الثانـً :لجنـة الـطعن


أوال -التشـكٌلة :

تتشكل لجنة الطعن من الوالً ربٌسا ،ربٌس المجلس الشعبً الوالبً ،عضوان من المجلس
الشعبً الوالبً ٌنتحبان لعضوٌة اللجنة من قبل زمالبهما ،مدٌر التعمٌر والبناء ،مدٌر أمالك
الدولة ،مدٌر الحفظ العقاري ،مدٌر المصالح الفالحٌة ،مدٌر األشغال العمومٌة ،مدٌر للري ،مدٌر
المناجم والصناعة ،مدٌر البٌبة  ،مدٌر السٌاحة ،ممثل مدٌرٌة الثقافة ،ربٌس المجلس الشعبً
البلدي المعنً.

1

ٌمكن االستعانة بمساهمة أي مصلحة أو رأي شخص إذا دعت الضرورة إلى ذلك.


ثانٌـا -كٌفٌـة سٌـرها :



اجتماعاتها :كلما دعت الضرورة لذلك حٌن ما نصت علٌه المادة

 14من مرسوم

.155\09


النصــاب :تصح اجتماعاتها بحضور ثلثً ر  2\3أعضابها.



قراراتها :بؤغلبٌة أصوات أعضابها على أساس الملف المقدم من المصرحٌ ،ودع الطعن

مرفقا بتبرٌرات قرار لجنة الدابرة لدى لجنة الطعن ٌسلم وصل استالم لطالب الطعن.
فً هذه الحاالت تلزم لجنة الطعن البث فً الطعن المعروض علٌها فً أجل ال ٌتجاوز ثالثٌن
ٌوما ابتداء من تارٌخ اإلٌداع.
وٌمكن للجنة الطعن القٌام بكل التحقٌقات التً تراها مفٌدة التخاذ القرار النهابً الذي ٌإكد أو
ٌعدل قرار لجنة الدابرة.
و عند نهاٌة أعمال التحقٌق ودراسة طلبات الطعن والمعلومات والوثابق المقدمة فٌها تبلغ لجنة
الطعن قراراتها لجنة الدابرة.
و على أساس قرار لجنة الطعن تفصل لجنة الدابرة بصفة نهابٌة فً طلب تحقٌق المطابقة وتبلغ
المعنً.
1المرسوم  ،155/09المرجع السابق ،المادة  ،13ص.38
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و من جهة أخرى تختص المحاكم اإلدارٌة المحلٌة المختصة إقلٌمٌا بالفصل فً الطعون المرفوعة
أمامها وذلك ما سنراه الحقا.

المـطلب الثانً :حاالت القبول بالنسبة للبناٌات المتممة والغٌر المتممة
ٌرتب قبول لجنة الدابرة لطلب تحقٌق مطابقة البناٌة الغٌر الشرعٌة إرسال مقرر البث إلى
ربٌس مجلس الشعبً البلدي المختص من أجل تسلٌم طالب التصرٌح أو المصرح سند المطابقة
أو إخطار السلطة المختصة بتسلٌم السندات وهً تتمثل كونه السندات اإلدارٌة المسلمة التً
تترتب تسوٌة الوضعٌة العمرانٌة للبناء غٌر الشرعً وترخص للمستفٌد بحسب حالة البناٌة
المتممة أو غٌر المتممة وهذا ما ستراه فً الفرع األول حالة القبول بالنسبة للبناٌات المتممة أما
الفرع الثانً ٌتضمن حالة القبول للبناٌات الغٌر المتممة وفق القانون . 1 15\08

الفـرع األول :حالة القبول بالنسبة للبناٌات المتممة
تستفٌد هذه البناٌات المتممة فً نص المادة الثانٌة من قانون  15\08فً فقرتها الرابعة من
سندات تسوٌة الوضعٌة العمرانٌة التً ٌسلمها ربٌس المجلس الشعبً طبقا للحالة المحددة فً
المواد  21-20من قانون  15\08وهً كاألتً:


أوال-شهادة المطابقـة :

طبقا وعمال بالمادة  20من القانون  15\08تنص علىٌ" :مكن أن ٌستفٌد صاحب البناٌة المتممة
و المتحصل على رخصة البناء ولكنها غٌر مطابقة ألحكام هذه األخٌرة من شهادة المطابقة ." ..
حٌث ٌستفٌد منها كل شخص قام بؤعمال البناء بشكل مرخص دون أن ٌحترم األعمال المرخصة
والتصامٌم المصادق علٌها ،فإنه ٌتعذر منحه هذه الشهادة وهذا طبقا لما نصت علٌه المادة  59من
المرسوم  176\91فً الفقرة الثالثة و الرابعة وذلك على أنه ":إذا ما أبرزت عملٌة عدم انجاز
األثقال طبقا للتصامٌم المصادق علٌها وفق أحكام رخصة

البناء تعلم السلطة المختصة المعنً

 1قانون  ،15/08المرجع السابق ،المادة ،09ص( 21انظر الملحق رقم  ، 08ص ص . )109-105
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بعدم إمكانٌة تسلٌمه شهادة المطابقة" .أي معناه إذا تبٌن وجود تطابق للتصامٌم مع رخصة البناء
المسلمة تمنح شهادة المطابقة لطالبها.

1

كما أن شهادة المطابقة ترتب أثار حٌث أنها فً حالة تسوٌة وضعٌة البناٌات غٌر الشرعٌة
الناتجة عن مخالفة حدود الترخٌص نفس آثار تسلٌم شهادة المطابقة فً الحالة العادٌة ،إذا تعد
رخصة للسكن ،واستغالل البناٌة أي أنه ال ٌمكن تحقٌق مطابقة البناٌة فً هذه الحالة بخالف
رخصة البناء المسلمة طبقا لمعاٌٌر المادة  18من قانون  15\08والتً نصت على أن ٌتم تحقٌق
مطابقة البناٌات وإتمام انجازها حسب وضعٌة حالة كل بناٌة مع األخذ بعٌن االعتبار :


الطبٌعة القانونٌة للوعاء العقاري.



احترام قواعد التعمٌر ومقاٌٌس البناء.



تخصٌصها أو استعمالها.



موقع تواجد البناء وربطه بالشبكات .2

وأهم عنصر فً هذه المادة هو طبٌعة الوعاء العقاري حٌث ٌعتبر أول نقطة التً تشترط لمطابقة
البناٌة ،حصول المصرح على عقد ملكٌة أو شهادة حٌازة أو أي عقد رسمً أخر ،وان كان هناك
تنافً مع حقوق الملكٌة تباشر هذه األخٌرة تحقٌقا عقارٌا لتحدٌد طبٌعته .ومنه إخطار السلطات
المعنٌة قصد تسوٌة وضعٌة الوعاء العقاري ما لم ٌكن من مستثمرة فالحٌة عمومٌة أو خاصة.
أما إذا كان ضمن األمالك الخاصة للدولة فانه ٌمكن أن ٌحدث عملٌة تنازل بالتراضً بسعر
القٌمة التجارٌة ،وفً هذا المجال قرر المشرع منع استغالل وشغل كل البناٌات المعنٌة بتحقٌق
المطابقة وهً المقصودة المشٌدة قبل  2008ومعاقبة المخالفٌن جزابٌا وطردهم حٌث أنه وضع
جزاء أو عقوبة قدرها  20ألف دٌنار جزابري كل من ٌشغل بناٌة قبل تحقٌق مطابقتها التً تثبت
شهادة مطابقة.

 1بوستة إٌمان،النظام القانونً للترقٌة العقارٌة،دار الهدى للنشر،عٌن ملٌلة،ط ،2011ص.94
2انظر الملحق رقم ، 02ص. 76
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كما ٌعاقب بغرامة من  5000آالف  20.000كل من لم ٌقوم بتحقٌق المطابقة فً األجل المحدد"
وفقا للقانون15\08


1.

ثانـٌا-رخصة البناء على سبٌل التسوٌة :

هً السند المسلم طبقا للمادة  21من قانون  15\08التً تنص على أنهٌ ":مكن أن ٌستفٌد من
رخصة البناء على سبٌل التسوٌة وحسب الكٌفٌات المحددة بهذا القانون صاحب البناٌة والذي لم
ٌتحصل من قبل على رخصة البناء".
وتعتبر رخصة من أجل إحداث تغٌرات جوهرٌة على بناٌة قابمة أي أنه ٌشرط رخصة البناء من
أجل تشٌٌد بناٌات جدٌدة مهما كان استعمالها 2 ،وٌسمح هذا السند لصاحبه ذلك من خالل الربط
المإقت بشٌكات أو النتفاع خالل المدة المبنٌة فً وثٌقة التسوٌة التً ٌلزم خاللها بالتقدم بطلب
شهادة المطابقة وفقا لإلجراءات العادٌة تحت طابلة سحب السند ،كما ٌقدم طلب رخصة البناء
المرفق فً ملف تقنً ٌتضمن عقد توثٌقً ،عقد تخصٌص وكذلك مخطط وتصمٌم الضروري
ونسخة من رخصة التجزبة متى كانت األرض المراد البناء علٌها.
ٌرسل ربٌس البلدٌة نسخة من الملف إلى أشخاص عمومٌة والجمعٌات عند االقتضاء من أجل
استشارتها وذلك فً أجل شهر كما أوجب استشارة الجهات المختصة على مستوى الوالٌة حٌث
ٌتم استشارة مصلحة الحماٌة المدنٌة بالنسبة لتشٌٌد البناٌات ذات االستعمال الصناعً أو التجاري
باإلضافة للبناٌات السكنٌة التً من طرح تبعات خاصة ال سٌما بما ٌتعلق بالحرابق ومحاربتها،
وأٌضا مدٌرٌة السٌاحة بالنسبة لألماكن السٌاحٌة والمصالح الفالحٌة بالنسبة فً األراضً ذات
الطبٌعة الفالحٌة الهامة.
أما عن الجهة المختصة بإصدار رخصة البناء فهذه األخٌرة تصدر فً شكل قرارا إداري عن
ربٌس البلدٌة عندما تكون قطعة األرض داخلة ضمن مخطط شغل األراضً وٌقصد بهذا األخٌر

 1قانون  ،15/08المرجع السابق ،المادة،81،82ص.28
 2سماعٌن شامة ،المرجع السابق،ص.218
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على أنه المخطط الذي ٌحدد بالتفصٌل قواعد استخدام األراضً و البناء علٌها وفقا إلطار
التوجٌهات المحدد والمنظم من طرف المخطط التوجٌهً للتهٌبة والتعمٌر.

1

تسلم رخصة البناء من ربٌس البلدٌة بصفته ممثل الدولة عندما ال ٌوجد مخطط شغل أراضً
معتمد 2كما تصدر فً شكل قرار والبً بالنسبة للمشارٌع العمومٌة إضافة لصدورها بقرار
وزاري من الوزٌر المكلف بالتعمٌر بالنسبة للبناٌات ذات طابع الوطنً أو الجهوي.
وحدد القانون أجل تسلٌم رخصة البناء بمدة

 3أشهر لصدورها من تارٌخ إٌداع الملف عندما

تكون من اختصاص ربٌس البلدٌة وبصفته ممثل للدولة أو الوزٌر والوالً وٌمكن كاستثناء أن
تإجل لمدة سنة عندما ٌتطلب دراسة الملف مدة أطول وعن تبلٌغها تبلغ إلى الشخص المعنً
وتعلق نسخة فً لوحة اإلعالنات لمدة  6أشهر تحت تصرف الجمهور.
أما بالنسبة للبناء بدون رخصة التً نص علٌها قانون  15\08فً المادة  37ونصها ":ال تكون
البناٌة المشٌدة بدون رخصة البناء على قطعة أرض تابعة لألمالك الوطنٌة العمومٌة باستثناء تلك
التً ٌمكن إعادة تصنٌفها وفق التشرٌع والتنظٌم المعمول بهما موضوع تحقٌق المطابقة فً مفهوم
أحكام هذا القانون مع مراعاة الشروط المحددة فً المادتٌن  36 -16أعاله"...
على اثر التحقٌق الذي ٌقوم به لجنة الدابرة لتحدٌد وضعٌة قطعة األرض بمفهوم المادة .18
وكل صاحب تصرٌح الذي تمت تسوٌة وضعٌته إٌداع حسب الحالة طلب رخصة البناء على
سبٌل التسوٌة ،وإذا لم ٌقم صاحب التصرٌح بهذه اإلجراءات تطبق علٌه أحكام المادة  87والتً
تنص ":على أنه ٌعاقب بغرامة من  50ألف دٌنار جزابري إلى 10.000دج كل تصرٌح تمت
تسوٌة وضعٌته ولم ٌودع طلب إتمام انجاز األشغال أو طلب رخصة البناء على سبٌل التسوٌة فً
األجل المحدد".

3

 1سماعٌن شامة ،المرجع نفسه،ص.177
 2القانون  29/90المإرخ فً  01دٌسمبر ٌ ،1990تعلق بالتهٌبة و التعمٌر ،المادة  ،31ج ر ،العدد ،52ص.656
 3القانون  ،15/08المرجع السابق ،المادة ،87ص.29
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الفرع الثانً:حالة قبول بالنسبة للبناٌات غٌر المتممة
تستفٌد أٌضا البناٌات غٌر المتممة من سندات التسوٌة طبقا للحالة المنصوص علٌها بالمواد
19و 22من القانون  15\08وهً:


أوال -رخصة إتمام االنجاز:

حسب ما نصت علٌه المادة الثانٌة من قانون  15\08فً فقرتها األخٌرة على أن رخصة إتمام
االنجاز هً ":وثٌقة التعمٌر الضرورٌة إلتمام انجاز بناٌة قبل شغلها أو استغاللها ،أو ٌمكن
اعتبارها سندا إداري ٌتضمن تسوٌة وضعٌة البناٌة غٌر المتممة مع الترخٌص بؤعمال البناء من
أجل إتمام انجاز البناٌة التً انقضت آجالها طبقا للمادة

 19من القانون  15\08حٌث جاء

فٌها":عند انتهاء األجل الممنوح ٌمكن لصاحب البناٌة غٌر المتممة و المتحصل على رخصة
البناء أن ٌستفٌد من رخصة إتمام االنجاز وفقا للكٌفٌات المنصوص علٌها فً هذا القانون".
كما أنها تمثل قرار إداري ٌرخص بالبناء وٌصدر حسب التحقٌق الذي ٌخضع له طلب رخصة
البناء حسب ما نص علٌه فً المادة  10من المرسوم التنفٌذ  154 \ 09والمادة  38من المرسوم
التنفٌذي  176-91وذلك أي أن تكون الدراسة مطابقة ألحكام مخطط شغل األراضً والمقصود
ما ٌتضمنه من تفصٌل وتدقٌق وتمحٌص لما جاء فً محتوٌات المخطط التوجٌهً للتهٌبة و
التعمٌر حسب مانصت علٌه المادة  16من قانون  ":"20\90المخطط التوجٌهً للتهٌبة و التعمٌر
أداة للتخطٌط المجانً والتسٌٌر الحضري ٌحدد التوجٌهات األساسٌة للتهٌبة العمرانٌة للبلدٌة أو
البلدٌات المعنٌة أخذ بعٌن االعتبار تصامٌم التهٌبة ومخططات التنمٌة وٌضبط الصٌغ المرجعٌة
لمخطط شغل األراضً".

1

وهً كونها تحمل نفس مواصفات رخصة البناء وااللتزامات المترتبة علٌها بالخصوص االلتزام
بمدة ومضمون أعمال البناء لكن رغم ذلك قررا لمشرع تسمٌتها رخصة إتمام االنجاز وهً
اجتهاد من المشرع و ال ٌتالءم مع تسمٌة الرخص التً نص علٌها قانون التهٌبة و التعمٌر.

 1سماعٌن شامة  ،المرجع السابق،ص.174
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ثانٌـا-رخصة إتمام االنجاز على سبٌل التسوٌة :

هذه الرخصة لها نفس معنى رخصة إتمام االنجاز ،إال أنها تختلف عنها فقط فً أنها تسلم للبناٌة
غٌر الشرعٌة غٌر المتممة التً لم تستفد مطلقا من رخصة البناء وعلٌه قرر المشرع إمكانٌة
استفادتها من أحكام تسوٌة وضعٌة الوعاء العقاري ،حٌث إذا لم ٌكن هناك تسوٌة للوعاء العقاري
فانه حالة الهدم للبناٌة غٌر المتممة المشٌدة على ملك الغٌر أولى من تسوٌتها ونصت المادة

22

من قانون ٌ" : 15\08مكن أن ٌستفٌد من رخصة إتمام االنجاز على سبٌل التسوٌة حسب الشروط
والكٌفٌات المنصوص علٌها فً هذا القانون صاحب البناٌة غٌر المتممة والذي لم ٌتحصل على
رخصة البناء من قبل "أما المادة  56فقد جاء نصها كاألتًٌ":شترط إٌداع طلب فتح الورشة لدى
ربٌس المجلس الشعبً البلدي المختص إقلٌمٌا من طرف المالك أو صاحب المشروع الستبناف
األشغال إلتمام انجاز البناٌة".
وفً حالة قبول الطلب تسلم رخصة فتح ورشة فً اجل مدته ثمانٌة

 8أٌام ٌجب أن تجسد

الورشة عن طرٌق إقامته سٌاج الحماٌة ووضع الفتة تدل على أشغال إتمام االنجاز".
وفً نفس القانون نجد المادة  157منه انه ٌترتب على منح السندٌن إلزام المستفٌد من التسوٌة
بالمشرع فً أشغال البناء خالل  3أشهر وإتمامها فً حدود اآلجال  2المقررة بالترخٌص المسلم
كما أوجب القانون  15\08على ربٌس المجلس الشعبً البلدي المعنً خالل المدة المحددة فً
رخصة إتمام االنجاز القٌام شخصٌا بالمراقبة التً ٌعلم بها المعنً أو فجابٌة من أجل معاٌنة
انطالق أشغال إتمام االنجاز وتجسٌدها.

3

كما على عاتقه التزامات التً ٌقوم بها المالك أو صاحب المشروع وهً من المفترض القٌام بها
وهً التً نصت علٌها المادة  59من قانون .15\08

 1القانون  ،15/08المرجع السابق ،المادة،57ص.26
 2القانون  ،15/08المرجع نفسه،المادة ،58ص.26
 3القانون  ،15/08المرجع نفسه،المادة ،59ص ص (. 27-26أنظر الملحق رقم  ، 04ص ص.) 81،87،
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حٌث سهر على الحفاظ على النظافة الدابمة للورشة وتصرٌف الفضالت والحصى والردوم
ونقلها إلى المفرغة العمومٌة عند إتمام االنجاز البناٌة .وحفظ الجوار من كل أشكال األذٌة وكما
ٌودع طلب شهادة المطابقة لدى ربٌس المجلس الشعبً البلدي فً أجل أقصاه  3أشهر ابتداء من
التارٌخ المحدد فً رخصة إتمام االنجاز البناٌة .ومن خالل هذا ٌترتب على منح هذٌن السندٌن
إلزام المستفٌدٌن التسوٌة بالتوزٌع األشغال وإتمامها فً اآلجال المحددة كما ٌترتب علٌها أٌضا
إمكانٌة االستفادة من إعانة ترمٌم أو توسٌع المسكن أو قرض إذا ما استوفى منح تلك اإلعانة فً
شكل:1
إعانة الترمٌم أو توسٌع مسكن تلك ملكٌة تامة فً الوسط الحضري والرٌفً

 2وٌدخل فً إطار

عملٌة التعمٌر الهادفة لمعالجة اإلطار المبنً طبقا للشروط والكٌفٌات المحددة بموجب قرار من
الوزٌر المكلف بالسكن.3

 1قرار وزاري مشترك مإرخ فً  13سبتمبرٌ 2008حدد كٌفٌات تطبٌق المرسوم التنفٌذي رقم  308-94المإرخ فً  4أكتوبر
 1994الذي ٌحدد قواعد تدخل الصندوق الوطنً للسكن فً مجال الدعم المالً األسر،المادة ،2ج ر ،العدد ، 57صٌ "،26،تمثل
الدعم المالً لألسر من اجل الحصول الملكٌة  ،فً إطار بناء أو شراء مسكن عابلً ،مساعدة مالٌة تمنحها الدولة،إما المستفٌد
مباشرة،وإما عن طرٌق هٌبة مالٌة للقرض"( أنظر الملحق رقم  ،07ص)101
 2قرار وزاري مشترك مإرخ فً  13سبتمبر، 2008المرجع نفسه،المادة ،3ص (،26أنظر الملحق رقم ، 07ص)101
 3بوستة إٌمان،المرجع السابق،ص.285
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المبحث الثانً:حالة التحفظ و المنازعة
لقد نص قانون  15\08أن تسلٌم سندات التسوٌة تكون من طرف ربٌس مجلس الشعبً البلدي إال
انه هناك استثناء حٌث هناك بناٌات التً بعد تسلٌم رخصة البناء الخاصة بها من اختصاص
الوزٌر أو الوالً. 1
وعلٌه ستناول فً هذا المبحث طلبٌن حٌث فً المطلب األول ٌتضمن حالة التحفظ أما المطلب
الثانً المنازعة اإلدارٌة فً رفض طلب التسوٌة .

المطلب األول:حالة التحفظ
وفً هذا المطلب ٌتضمن فرعٌن فاألول سٌعالج تحفظ احد المصالح فً طلب اللجنة واستشارتها
اما الفرع الثانً حالة الموافقة المقٌدة بشروط

الفرع األول:تحفظ احد المصالح فً طلب اللجنة واستشارتها
تبعا للقرار الوزاري الصادر من وزارة السكن والعمران بتارٌخ
اجتماعات لجنة الدابرة حٌث تضمنت المادة الرابعة

 2009\07\23المتعلق بسٌر

 04منه" فً حالة وجود تحفظ بخصوص

وتحقٌق المطابقة وإتمام االنجاز تبلع اللجنة ربٌس المجلس الشعبً المختص إقلٌمٌا الذي ٌبلغ
بدوره المصرح من اجل رفع التحفظ الصادر عن المصلحة المعنٌة " . 2
حٌث بعدها تقوم لجنة الدابرة بإبداء رأٌها وبعد النتابج المٌدانٌة التً تتوصل إلٌها فإنه ٌتم تسجٌل
حاالت تحفظ من قبل اإلدارة وتكون تحفظات تقنٌة من ملف التسوٌة.
التحفظ ٌقصد به قبول مبدبً النجاز مشروع البناء ولكن مع تعدٌل جزبً له مراعاة مقتضٌات
خاصة  .إضافة إلى نص المادة  44من قانون  15\08المتعلق بتحقٌق مطابقة البناٌات وإتمام
انجازها على ماٌلً":فً حالة الموافقة المقٌدة بشروط ٌقوم ربٌس المجلس الشعبً البلدي المعنً
فً األسبوع الذي ٌلً إخطاره من لجنة الدابرة بتبلٌغ الشروط المسبقة لتسلٌم عقد تحقٌق المطابقة
للمصرح وٌطلب منه رفع التحفظات الصادرة عن لجنة الدابرة فً اجل ٌحدد له"
1القانون  ،15/08المرجع السابق ،المادة ،43ص.25
 2قرار مإرخ فً ٌ 23ولٌو سنة ٌ ، 2009حدد النظام الداخلً المسٌر الجتماعات لجنة الدابرة المكلفة بالبث فً تحقٌق مطابقة
البناٌات ،ج ر العدد  ،55ص.22
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وفً حالة رفع التحفظات الصادرة عن لجنة الدابرة تسلم السلطة المعنٌة وثٌقة تحقٌق المطابقة
وتعلم لجنة الدابرة بذلك".
وعلٌه ٌترتب التحفظ أخذ المصالح التً طلبت لجنة الدابرة استشارتها وتداولت ضمنها حول
التسوٌة.

الفرع الثانً:حالة الموافقة المقٌدة بشروط
حسب ما جاء فً نص المادة  44من قانون  15\08أن الحالة األولى هً بالتقرٌب شبٌهة
الحالة الموافقة المقٌدة بشروط ،و حسب ما جاء فً نص المادة التاسعة  09من مرسوم 155-09
المإرخ فً 02ماي ٌ 2009حدد تشكٌلة لجنتً الدابرة والطعن المكلفٌن بالبث فً تحقٌق مطابقة
البناٌات و كٌفٌات سٌرهما جاءت كما ٌلً ":فً حالة تحفظ إحدى المصالح التً تمت استشارتها
على لجنة الدابرة حسب الحالة أن تقوم بما ٌؤتً:
 – 1تطلب ملف إضافٌا من المصرح
 – 2تقدم موافقة مبدبٌة بشروط
 – 3ترفض الطلب لسبب معلل
وحسب قانون  15\08فانه بالرغم من نتابج التحقٌقات المٌدانٌة الموازٌة التً تقوم بها لجنة
الدابرة أو تؤمر بها الهٌبات التقنٌة المختصة سواء التابعة للقطاع العام كما هو الحال بالنسبة
للتهٌبة التقنٌة لمراقبة البناء  1.C.T.Cأو تلك التابعة للقطاع الخاص كما هو الحال بالنسبة لمكتب
الدراسات المختصة فً الهندسة المدنٌة وبعد الزٌارة المٌدانٌة ألحد موظفً لقسم البناء
والتعمٌر S.U.Cلورشة مكان تواجد البناٌة  .بعد نفاذ محضر لهذا الغرض وإفادة به لجنة الدابرة
وحسب نص المادة التاسعة 2من المرسوم  155-09فانه ٌتعٌن على لجنة الدابرة فً حالة األولى
من المادة فٌما ٌتعلق بطلب ملف إضافً من المصرح ،حٌث ٌتولى لجنة الدابرة تبلٌغ المصرح

1التعلٌمة الوزارٌة المشتركة رقم ، 2012 /04المرجع السابق( ،انظر الملحق رقم  ،05ص )90
2المرسوم التنفٌذي ، 155/09المرجع السابق  ،ص .38
55

عن طرٌق ربٌس المجلس الشعبً البلدي برفع التحفظ عن طرٌق تقدٌم ملف إضافً كما طلبته
المصلحة المتحفظة.
أما فٌما ٌتعلق بتقدم موافقة مبدبٌة على التسوٌة مقٌدة بشروط .ففً هذه الحالة ٌتولى ربٌس
المجلس الشعبً البلدي فً األسبوع الموالً لتوصله بموقف لجنة الدابرة تبلٌغ المصرح بالشروط
المسبقة مع طلب تنفٌذها خالل اجل محدد من اجل تسلٌم سند المطابقة حٌث ٌقوم بمنحه:
إما رخصة بناء على سبٌل التسوٌة فً حالة بناٌة منتهٌة لٌس لها رخصة بناء أو شهادة مطابقة
فً حالة بناٌة منتهٌة لها رخصة بناء ولكنها جاءت غٌر مطابقة مع أحكام رخصة البناء
أو رخصة االنتهاء من األشغال فً حالة بناٌة غٌر منتهٌة ولٌس لها رخصة بناء أو شهادة مطابقة
فً حالة بناٌة غٌر منتهٌة لها رخصة بناء وغٌر متطابقة.
أما فً العنصر الثالث أن ترفض طلب المصرح بموجب قرار معلل حسب مانصت علٌه المادة
 45من القانون  1 15\08حٌث ٌمكن للمعنى بقرار الرفض الصادر من لجنة الدابرة أن ٌودع
طعنا لدى لجنة الطعن المتواجد مقرها بإدارة الوالٌة على أن ٌرفق هذا الطعن بالوثابق التبرٌرٌة
الالزمة التً تساعده فً دفوعه أمام هذه اللجنة.

 1قانون ، 15/08المرجع السابق ،المادة  45تنص ":فً حالة الرفض ،و بعد استالمها لنتابج التحقٌق و القرارات المتخذة بشؤن
البناٌة موضوع التصرٌح  ،تقوم لجنة الدابرة بإرسالها إلى ربٌس المجلس الشعبً البلدي فً أجل شهر واحد .
ٌجب على ربٌس المجلس الشعبً البلدي تبلٌغ المصرح برفض لجنة الدابرة المعلل،فً أجل خمسة عشر(ٌ)15وما بعد
استالمه(".انظر الملحق رقم  ، 08ص) 107
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المطلب الثانً:المنازعة اإلدارٌة فً رفض طلب التسوٌة
فً حالة رفض لجنة الدابرة لطلب التسوٌة ألزم المشرع فً هذه الحالة بإرسال قرارها إلى ربٌس
المجلس الشعبً البلدي خالل شهر من تارٌخ البث لٌبلغ المصرح خالل ٌ 15وم التالٌة  .أٌضا بعد
رفع الطعن من قبل المصرح ،إذا لم ٌقتنع بقرار لجنة الطعون الوالبٌة بإمكانه أن ٌقوم بطعن آخر
أمام المحاكم اإلدارٌة المختصة ،التً تختص بالفصل فً الطعون المرفوعة أمامها وذلك خالل
الشهر الموالً الستالمه لقرار لجنة الطعون عن طرٌق دعوى اإللغاء ،وعلٌه ٌتضمن الفرع
األول لهذا المطلب مفهوم وشروط دعوى اإللغاء أما الفرع الثانً ٌتناول الطعن فً رفض
التسوٌة

الفرع األول:مفهوم وشروط دعوى اإللغاء
أوال-مفهوم دعوى اإللغاء:
دعوى اإللغاء هً الدعوى القضابٌة العٌنٌة أو الموضوعٌة التً ٌحركها وٌرفعها أصحاب الصفة
القانونٌة والمصلحة أمام جهة القضاء اإلداري المختصة طالبٌن فٌها الحكم بإلغاء القرار اإلداري
غٌر المشروع.1
وهً التً ٌباشرها القضاء اإلداري عن طرٌق الطعن فً القرار اإلداري معٌن وطلب إلغاإه
بسبب عدم مشروعٌته وتوجه الخصومة فً دعوى اإللغاء إلى قرار البحً أو قرار فردي حٌث
تنحصر سلطة القاضً فً التحقٌق ،إذا ثبت له مخالفة القرار حكم بإلغابه دون امتداد سلطته إلى
أكثر من ذلك.
كما عرفها طعٌمة الجرف بؤنها ":الدعوى القضابٌة التً ٌرفعها أصحاب الشؤن و المصلحة من
األفراد والموظفٌن العمومٌٌن و الهٌبات أمام جهة القضاء اإلداري المختص بطلب إبطال
القرارات اإلدارٌة النهابٌة غٌر المشروعة".

2

كما تسمى دعوى تجاوز السلطة ٌرفعها صاحب مصلحة القضاء اإلداري بقصد إبطال وإلغاء
قرار إداري غٌر مشروع.
1عمار عوابدي ،القانون اإلداري ،ط ،05الجزء الثانً ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،2008،ص.155
 2أبو بكر صالح بن عبد هللا ،الرقابة القضابٌة على أعمال اإلدارة،الجزابر ،ط ،2005ص .402
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ونص علٌها دستور  1996فً مادته  143والمواد 802-801من ق.إ.م.إ إضافة إلى المادة 09
من القانون العضوي  01\98وهً كونها دعوى لتجاوز السلطة ضد قرار إداري صادر عن
سلطة إدارٌة مركزٌة أو المركزٌة من أجل إلغاءه من قبل القاضً اإلداري المختص لعدم
مشروعٌته وعلٌه فهً دعوى موضوعٌة من النظام العام.
ثانٌا-شروط رفع دعوى اإللغاء:
لدعوى اإللغاء شروط حتى ٌرفعها صاحب المصلحة القضاء اإلداري بقصد إلغاء وإبطال القرار
الغٌر المشروع وعلٌه ٌتمثل الشرط األول فً:
 – 1وجود قرار إداري سابق المراد الطعن فٌه :هو ذلك العمل االنفرادي صادر من جهة
مختصة متمتعة بامتٌازات السلطة العامة بغرض إحداث أثر قانونً.
وهو العمل اإلداري االنفرادي الصادر عن الدولة أو الوالٌة أو البلدٌة أو إحدى المإسسات
العمومٌة ذات الصبغة االدارٌة  1الذي ٌكتسً طابع تنفٌذي وملحق األذى بذاته عن طرٌق إنشاء
مراكز قانونٌة عامة أو خاصة ،2وتعدٌل أو إلغاء مراكز قانونٌة عامة أو خاصة كانت موجودة
وقابمة.
وفً إطار تسوٌة البناٌات غٌر الشرعٌة وحسب نص المادة

 32من قانون  15\08الذي حول

قرار البث إلى لجنة الدابرة والتً ٌترأسها ربٌس الدابرة ،وعلٌه ٌقوم ربٌس البلدٌة المختص
إقلٌمٌا لصاحب التصرٌح إما قرار الموافقة ،أو قرار موافقة مفٌدة بشروط ،أو الرفض الذي
فصلت فٌه لجنة الدابرة .ولهذا ٌجب على صاحب التصرٌح بعد استالمه لهذا القرار فإنه ٌشكل
محال لدعوى اإللغاء طبقا للمادة  819من ق.إ.م.إ.

 1المادة  800من ق.إ.م.إ .تنص ":المحاكم اإلدارٌة هً جهات الوالٌة العامة فً المنازعات اإلدارٌة .
تختص بالفصل فً أول درجة بحكم قابل لالستبناف فً جمٌع القضاٌا ،التً تكون الدولة أو الوالٌة أو البلدٌة أو إحدى المإسسات
ذات الصبغة اإلدارٌة طرفا فٌها ".
 2رشٌد خلوفً،قانون المنازعات اإلدارٌة،شروط قبول الدعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل،دار المطبوعات
الجامعٌة،الجزابر،1995 ،ص.60
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 – 2شرط التظلم اإلداري المسبق :بناءا على نص المادة  46من قانون  15\08حٌث انه كان فً
األول أن التظلم عن طرٌق الطعن فً قرار لجنة الدابرة إجباري أما أمام لجنة الطعن على
مستوى الوالٌة اختٌاري حٌث جاء نصها:
"ٌمكن للمصرح أن ٌودع طعنا مكتوبا لدى لجنة الطعن المنشاة بموجب المادة  47أدناه فً أجل
ٌ 30وما ابتداء من تارٌخ تبلٌغه قرار الرفض"؛ إال أنه تراجع عند ذلك وقٌد ممارسة دعوى
اإللغاء بفصل لجنة الطعن فً التظلم المرفوع خالل ٌ 30وما من ممارسته بموجب المادة  52من
قانون  15\08والتً تنص على ":تختص المحاكم اإلدارٌة المحلٌة إقلٌمٌا بالفصل فً الطعون
المرفوعة أمامها خالل الشهر الموالً لتبلٌغ قرار لجنة الطعن".
كما اشترط القانون على المصرح أن ٌقدم تظلمه بشكل مكتوب مرفق بتبرٌر القرار المطعون
وحدد له مٌعاد ٌ 30وما تسري من تارٌخ التبلٌغ بقرار اللجنة الدابرة  1للممارسة ،أما لجنة الطعن
على مستوى الوالٌة تقوم بالبث خالل ٌ 30وما من تارٌخ تسلمه بقرار ٌإكد آو ٌعدل قرار اللجنة
أو ٌلغٌه حٌث تقوم بإرسال قرار الفصل للمصرح

 2وتبلٌغه للجنة الدابرة لتقوم بعملٌة الفصل

النهابً على ضوء نتابج الطعن.
و نتٌجة لذلك ،نقول أن التظلم اإلداري المسبق هو الطرٌقة القانونٌة تمكن المتظلم من الحصول
على قرار إداري أو هو تظلم ذو طابع إداري ٌوجه لإلدارة لحملها على العدول عن قرارها.
 – 3شروط المٌعاد :حدد المشرع مٌعادا لرفع دعوى اإللغاء وذلك من تارٌخ نشر القرار اإلداري
أو إعالن صاحب الشؤن به ،حٌث إن لم ترفع الدعوى فً هذا المٌعاد سقط الحق فً إقامته
وأصبح القرار محصن ضد الطعن باإللغاء وقد اوجب المشرع التظلم للجهة اإلدارٌة التً
أصدرت القرار اإلداري وترفع الدعوى بعد انقضاء مدة التظلم وهً ٌ 30وم وبناء على نص

 1قانون ، 15/08المرجع السابق ،المادة ، 46ص.26
 2المرسوم التنفٌذي ، 155/09المرجع السابق ،المادة  19ف ، 02ص.38
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المادة  52من القانون  15\08هو كون مٌعاد رفع دعوى اإللغاء هو شهر ٌنطلق حسابه من
تارٌخ تبلٌغ لجنة الطعن المتضمن رفض التظلم المسبق كما أن آجال الدعوى من النظام العام . 1
إال انه هذه اآلجال تبقى حقوقه عن ممارسة دعوى اإللغاء فً قرار لجنة الدابرة
حسب المادة 19من العقدة الثانٌة من المرسوم التنفٌذي  ":155\09ترسل نسخة من قرار لجنة
الطعن إلى المعنً مقابل وصل استالم".
* شرط التمثٌل القضائً بواسطة محامًٌ :عتبر تمثٌل أشخاص القانون الخاص بمحامً أمام
المحكمة اإلدارٌة أمرا وجوبٌا هذا مانصت علٌه المادة  826من ق.إ.م.إ بنصها  ":تمثٌل الخصوم
بمحامً وجوبً أمام المحكمة اإلدارٌة تحت طابلة عدم قبول العرٌضة فً حٌن ٌعفى أشخاص
القانون العام منهم الوالٌة بالنسبة لهذا الشرط

".2

كما انه توجد أسباب الطعن إلبطال القرار اإلداري تمس األركان التً ٌقوم علٌها كما قد تمس
القانون بوجه عام وهذا ما ٌطلق علٌه بعٌوب عدم الشرعٌة وتنقسم إلى قسمٌن:
أ-عدم الشرعٌة الخارجٌة
ب– عدم الشرعٌة الداخلٌة
أ – عدم الشرعٌة الخارجٌةٌ :قصد بصدور عدم الشرعٌة الخارجٌة وجود عٌب ٌمس احد
األركان الخارجٌة للقرار اإلداري والمتمثلة فً مخالفة االختصاص ومخالفة الشكل اإلجراءات.
فبالنسبة لمخالفة االختصاص ٌمثل فً اختصاص لجنة الدابرة المختصة إقلٌمٌا فً البث فً
تحقٌق المطابقة و لجنة الطعن بالبث فً التظلم و الطعن.أما مخالفة اإلجراءات فً تحقٌق
المطابقة هو عبارة عن مجموعة الشكلٌات واإلجراءات المطلوب بتوافرها قانونا إلصدار
القرار بتسلٌم سند المطابقة.

 1رشٌد خلوفً ،المرجع السابق ،ص.190
 2قانون  09/08المإرخ فً  25فبراٌر  2008المتضمن ق.إ.م.إ ،.ج ر  ،العدد  21المإرخة  23أفرٌل ، 2008المادة  28تنص
على  ":مع مراعاة النصوص الخاصة ،عندما تكون الدولة أو الوالٌة أو البلدٌة أو المإسسة العمومٌة ذات الصبغة اإلدارٌة طرفا
فً الدعوى بصفة مدعى أو مدعى علٌه تمثل بواسطة الوزٌر المعنً  ،الوالً ،ربٌس المجلس الشعبً البلدي على التوالً  ،و
الممثل القانونً بالنسبة للمإسسة ذات الصبغة اإلدارٌة ".
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ب – عدم الشرعٌة الداخلٌة :وٌكمن أن القرار مشوب بعٌب عدم الشرعٌة الداخلٌة إذا وجد عٌب
فً سببه ،أو فً استعمال السلطة عند إصداره أو صدر بصورة مخالفة القانون.
فعٌب السبب ٌكمن فً وقوع خطؤ فً تقدٌرها عند صدور قرار إداري مثال فً حالة توهم لجنة
الدابرة على سبٌل المثال أن البناٌة ال تقبل المطابقة بسبب تشٌٌدها على األراضً غٌر قابلة
للتعمٌر المحددة فً المادة  16من قانون .15\08
أما بالنسبة لمخالفة القانون ٌتمثل فً خروج قرار إداري للجنة الدابرة المتضمن رفض تحقٌق
المطابقة أحكام ومبادئ القانون  15\08حٌث ٌتخذ هذا العٌب صورة خطؤ فً تفسٌر القانون
والخطؤ فً تطبٌقه أو صورة المخالفة الصرٌحة والواضحة إذا حدد القانون أسباب الرفض تحقٌق
المطابقة فً:
 عدم حٌازة المصرح على السند الذي ٌثبت الوضعٌة العقارٌة للبناء. إذا تعذر تحقٌق مطابقة البناء المشٌد على األراضً غٌر القابلة للتعمٌر. إذا تعذر تسوٌة وضعٌة البناٌة المشٌدة خرقا لقواعد البناء والتعمٌر فً المنطقة .الفرع الثانً :الطعن فً رفض التسوٌة
عند عدم اقتناع مالك البناٌة بقرارات لجنة الطعون الوالبٌة بإمكانه أن ٌقوم بطعن آخر وهو
باتجاهه إلى الجهات القضابٌة المختصة .وعلٌه تكون هنا بصدد منازعة إدارٌة و بالتالً ٌكون
لدٌنا طرفٌن الطرف األول ٌمثل فً الطرف اإلداري وتمثله لجنة الدابرة و المصرح كطرف
مدنً وعلٌه نكون بصدد االعتماد على المعٌار العضوي.
وعلٌه فالجهات المختصة بالفصل فً دعاوى تسوٌة البناٌات الفوضوٌة فً إطار قانون

15\08

فً طلب تحقٌق المطابقة هً المحاكم اإلدارٌة  1المحلٌة المختصة إقلٌمٌا بالفصل فً الطعون
المرفوعة أمامها خالل الشهر الموالً لتبلٌغ قرار الطعن الوالبٌة كؤول درجة ،وهذا ٌلٌه التقاضً
كدرجة ثانٌة أمام مجلس الدولة.

 1القانون  ،15/08المرجع السابق  ،المادة ، 52ص .26
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 أوال -المحكمة اإلدارٌة:
إن المحاكم اإلدارٌة هً الهٌاكل القاعدٌة للقضاء حٌث استمدت وجودها القانونً بموجب دستور

1

 1996كما أنها تقوم على عدة أسس باإلضافة إلى األساس الدستوري فٌوجد األساس التنظٌمً
والتشرٌعً.
فمن ناحٌة األساس التشرٌعً نظمها القانون رقم  02\98المتعلق بالمحاكم اإلدارٌة المإرخ فً 30
ماي .1998
أما األساس التنظٌمً فتطبٌقا لقانون

 02/98صدر المرسوم رقم

 356/98المإرخ فً 14

نوفمبر  1998الذي ٌحدد تطبٌق أحكام القانون رقم  02/98حٌث نصت المادة األولى منه ":تنشؤ
عبر كامل التراب الوطنً

 31محكمة إدارٌة كجهات قضابٌة للقانون العام فً المادة

اإلدارٌة2على أن تنصٌب تدرٌجٌا عند توفر جمٌع الشروط الالزمة لقٌامها وسٌرها".
وحتى ترفع دعوى اإللغاء أمام المحكمة اإلدارٌة للفصل فٌها ،ووفقا للقانون  15/08فإنه البد من
استفاء الشروط حتى تقبل الدعوى.
على أساس أنه هناك قرار صدر من جهة إدارٌة مختصة والتً تتمثل فً لجنة الدابرة المختصة
بالبث فً طلب تحقٌق المطابقة ،باإلضافة إلى أن المصرح قام برفع الطعن أمام لجنة الطعن التً
رفضت طلبه مما أدى اللجوء إلى المحاكم اإلدارٌة للفصل فً النزاع.
كما حددت المادة  800من ق.إ.م.إ على أن المحاكم اإلدارٌة هً جهات الوالٌة العامة فً
المنازعة اإلدارٌة تختص فً أول درجة بحكم قابل االستبناف فً جمٌع القضاٌا التً الدولة أو
الوالٌة أو البلدٌة أو إحدى المإسسات العمومٌة ذات الصبغة اإلدارٌة طرفا فٌها.
أما المادة  801من نفس القانون والتً نصها كاألتً" :تختص المحاكم اإلدارٌة كذلك الفصل
دعاوى اإللغاء القرارات اإلدارٌة ودعاوى التفسٌرٌة ودعاوى المشروعٌة للقرارات الصادرة عن

 1المادة  152من الدستور  ": 1996تمثل المحكمة العلٌا الهٌبة المقومة ألعمال المجالس القضابٌة و المحاكم .
ٌإسس مجلس دولة كهٌبة مقومة ألعمال الجهات القضابٌة اإلدارٌة ".
 2محمد الصغٌر بعلً ،المحاكم اإلدارٌة (الغرف اإلدارٌة ) ،دار العلوم الجزابر ،ط ،2002ص.76
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الوالٌة والمصالح الغٌر الممركزة على مستوى الوالٌات ،البلدٌات ،والمصالح األخرى للبلدٌة،
والمإسسات المحلٌة ذات الصٌغة اإلدارٌة".
كما أن قواعد االختصاص اإلقلٌمً ال تطرح أي إشكال على مستوى القانونً إذ ٌعود للتنظٌم
مهمة رسم المعالم الجغرافٌة واإلقلٌمٌة لكل محكمة إدارٌة ،وهذا ما أكدته المادة  806من ق.إ.م.إ
والذي تضمنه المرسوم  356/98فً الملحق المتعلق باالختصاص اإلقلٌمً ،وٌإول اختصاصها
اإلقلٌمً التً ٌقع فً دابرة اختصاصها موطن المدعً علٌه وإن لم ٌكن له موطن فٌعود
اختصاص للجهة التً ٌقع فٌها أخر موطن له.
كما أكد القاضً أن هناك أسباب التً ٌبنً وٌإسس علٌها المصرح طلباته وحججه سواء من
حٌث أسباب دعوى اإللغاء باإلضافة إلى أنه ال ٌجب أن ٌكون شرط انتفاء الدعوى الموازٌة أي
ال ٌوجد أي طرٌق آخر ٌمكن أن ٌسلكه طالب اإلبطال وإلغاء لهذا قرار الرفض ،على أساس أن
دعوى اإللغاء تقوم على قرار الرفض لكً ٌحصل على نفس النتابج المراد تحقٌقها من دعوى
اإلبطال.
إضافة إلى صاحب التصرٌح أو المصرح أن ٌثبت كل أسباب الطعن بإبطال القرار اإلداري تمس
األركان التً ٌقوم علٌها وهً :السبب ،االختصاص ،المحل ،الشكل ،واإلجراءات والهدف

1

وعلٌه حسب قانون  215/08فإنه إذا ثبت األسباب ٌحكم بإلغاء قرار الرفض الذي مس صاحب
الطلب ،أو ٌكون العكس وهو رفض دعوى اإللغاء.
 ثانٌا -مجلس الدولة :
ٌعتبر مجلس الدولة أعلى هٌبة قضابٌة فً النظام القضابً اإلداري  ،كما ٌجد مجلس الدولة
أساسه القانونً فً أحكام الدستور خاصة فً أحكام المواد

 ، 153 ، 152 ، 143 ، 119من

دستور  .i1996أما أساسه التشرٌعً ٌكمن فً صدور القانون العضوي  01/89المإرخ فً 30
ماي  1998و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة .

 1محمد الصغٌر بعلً ،المرجع السابق ،ص.72
 2قانون ، 15/08المرجع السابق  ،المادة ، 52ص.26
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كما ٌعتبر هرم القضاء اإلداري مجلس الدولة و قاعدته المحاكم اإلدارٌة .
و ٌتمتع مجلس الدولة باختصاص قضابً متعدد ٌ ،مارسه فً تشكٌالت متنوعة و ذلك طبقا
لقانون اإلجراءات المدنٌة حسب المادة  40من القانون العضوي  01/98كما ٌكون مجلس الدولة
أحٌانا محكمة أول و أخر درجة  ،و أحٌانا أخرى جهة استبناف كما ٌختص بالطعون بالنقض .
ٌفصل مجلس الدولة كقاضً اختصاص ابتدابٌا و نهابٌا فً المنازعات و فً الطعون باإللغاء
المرفوعة ضد القرارات التنظٌمٌة أو الفردٌة و الطعون الخاصة بالتفسٌر و مدى شرعٌة
القرارات التً تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة .
تتعلق شروط قبول دعوى اإللغاء أمام مجلس الدولة مما ٌلً :
 محل الطعن باإللغاء  ،الطعن اإلداري المسبق  ،اإلجراءات  ،المٌعاد  ،انتفاء الدعوىالموازٌة أو ما ٌسمى الطعن المقابل .
كما نصت المادة  901من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة ٌ":ختص مجلس الدولة كدرجة
أولى و أخٌرة ،بالفصل فً دعاوى اإللغاء و التفسٌر و تقدٌر المشروعٌة فً القرارات اإلدارٌة
الصادرة عن السلطات اإلدارٌة المركزٌة" .
أما المادة  902من نفس القانون نصت على أنٌ ":ختص مجلس الدولة بالفصل فً إستبناف
األحكام و األوامر الصادرة عن المحاكم اإلدارٌة ".1
و لذا نقول أنه فً هذه الحالة فً حالة لم ٌقتنع صاحب الطلب بحكم المحكمة اإلدارٌة  ،فإنه من
المحظوظٌن و ذلك كون قرار المحكمة اإلدارٌة ٌكون قابل لالستبناف أمام مجلس الدولة كدرجة
ثانٌة للتقاضً  ،و علٌه فإنه هنا مجلس الدولة إما ٌإدي حكم المحكمة اإلدارٌة أو إما ٌتحصل
على حكم ٌرضً الطرف صاحب الطلب .برفع دعوى اإللغاء و هذا طبقا لنص المادة

 52من

قانون  15/08و فً هذه الحالة إذا تم رفض دعوى اإللغاء ٌجوز االستبناف أمام مجلس الدولة و
التً تعتبر كدرجة ثانٌة للتقاضً من أجل الحصول المصرح على طلب الموافقة و تسوٌة
وضعٌة المتعلقة بالنٌابة و ذلك فً إطار قانون . 15/08

1قانون ، 09/08المرجع السابق ،ص.83
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خالصة الفصل الثانً
نستخلص فً هذا الفصل أن الهٌبات تختص بالفصل فً تحقٌق مطابقة البٌانات اللجنة اإلدارٌة
التً تختص بالفصل مع أخذ رأي بعض المصالح المتخصصة مع إعداد ملف لكل تصرٌح و
اآلراء و بعض التحقٌقات على أرض المٌدان  ،و ٌجب أن تكون مدة الفصل ال تتجاوز  03أشهر
من أجل إعالن النتابج  ،و ذلك بحسب استالمها للملفات السنوٌة  ،و إن كان الملف ٌستوجب
دراسة من طرف المصالح وضع اآلراء .
إضافة إلى أن إٌداع الملف ٌمر بمراحل ٌودع أوال لدى مصالح التعمٌر بالبلدٌة  :حٌث ٌعتبر
الخلٌة األولى فً عملٌة تحقٌق المطابقة  ،ثم ٌرسل إل مدٌرٌة التعمٌر و البناء و هذه تقوم
باستشارة المصالح المعنٌة التً تبدي رأٌها خالل ٌ 15وم ثم إرسال الملف إلى خلٌة الدابرة للبث
فٌه .
و التً تقوم بدراسة الملفات و البث فٌها انطالقا بحضور ثلثً أعضابها على األقل  ،و من تم
ٌمكنها أن توافق على مطابقة البناٌة أو موافقة مقٌدة بشروط أو ترفض لسبب معلل  ،كما ٌمكن
للمصرح الحصول على الموافقة بتسلٌم عقود التعمٌر أو تبلٌغ الشروط المسبقة لمطابقة البناٌة
للمعنً خالل أسبوع من استالمه لقرارات اللجنة و خالل الرفض ٌعلم المعنً خالل

ٌ 15وم

بقرار اللجنة  ،و إذا لم ٌقتنع و رأى أن هناك إجحاف ٌمكنه اللجوء إلى لجنة الطعون التً تنشؤ
على مستوى الوالٌة و ذلك خالل ٌ 30وم أجل شهر من ٌوم استالمه لقرار لجنة الدابرة .
و علٌه إذا لم ٌقتنع مالك البناٌة بقرارات لجنة الطعون الوالبٌة و رأى هناك تعسف فً حقه
بإمكانه اللجوء إلى طرٌق أخر أال و هو بتقدٌم طعن أمام المحاكم اإلدارٌة المحلٌة المختصة ،التً
تختص بالفصل فً الطعون المرفوعة أمامها و ذلك خالل الشهر الموالً

الستالمه لقرار لجنة

الطعون حٌث ٌقوم برفع دعوى اإللغاء و ذلك باحترامه لكل شروط المرتبطة .
برفع دعوى اإللغاء و هذا طبقا لنص المادة  52من قانون  15/08و فً هذه الحالة إذا تم رفض
دعوى اإللغاء ٌجوز االستبناف أمام مجلس الدولة و التً تعتبر كدرجة ثانٌة للتقاضً من أجل
الحصول المصرح على طلب الموافقة و تسوٌة وضعٌة المتعلقة بالنٌابة و ذلك فً إطار قانون
. 15/08
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الخاتمــــة
من خالل دراستنا لهذا الموضوع تكونت لدٌنا فكرة تتعلق بمحور اإلشكالٌة ،حٌث أن
تسوٌة العقار فً الجزابر موضوع غٌر ثابت و متغٌر خاضع للتوجهات السٌاسٌة،االقتصادٌة
واالجتماعٌة للدولة،إال أن المشرع الجزابري من خالل التعدٌالت التً تبناها فً مجال التسوٌة،
حاول االعتراف بتكرٌس أهمٌة هذا العقار عن طرٌق تبنً أفضل الوسابل للتخفٌف عن حدة
إشكاالته خصوصا أنه أوجد آلٌات قانونٌة لحماٌة الطابع العمرانً للمدن الجزابرٌة،وذلك من
خالل قانون  15/08المإرخ فً  20جوٌلٌة  2008الذي ٌعتبر كآلٌة من آلٌات التسوٌة التً
تهدف إلى تحدٌد قواعد مطابقة البناٌات و إتمام انجازها ،ووضع حد لحاالت عدم إنهاء البناٌات و
تحقٌق مطابقة البناٌات المنجزة و التً هً فً طور االنجاز قبل صدور هذا القانون.
غٌر أن ما ٌمكن استنتاجه من تطبٌق هذه اآللٌة على الصعٌدٌن النظري و العملً أنه
ٌغلب علٌها طابع البرمجة المرتبط بفترة زمنٌة معٌنة و محددة.فانتهاء مفعول أحكام قانون تحقٌق
مطابقة البناٌات و إتمام انجازها مرتبط بمٌعاد  8سنوات بعد تمدٌد  3سنوات أخرى حٌث تكون
نهاٌة القانون أوت .2016
رغم التمدٌد ٌعد غٌر كاف لمعالجة الكثٌر من الحاالت التً تنظم العقار الحضري دون
األخذ بعٌن االعتبار الواقع االجتماعً و التارٌخً و حتى اإلداري،مع عدم احترام األفراد و
اإلدارة على حد السواء لإلجراءات التً حددها المشرع للحصول على العقود اإلدارٌة المستحدثة
لممارسة األنشطة العمرانٌة مما ٌنجم عن ذلك من فوضى فً العمران.
إن عدم تقدم عملٌات تحقٌق مطابقة البناٌات و تواضع نسب اإلقبال علٌها لم ٌكن ولٌد
الصدفة إنما جاء نتٌجة للعدٌد من الصعوبات و العراقٌل المٌدانٌة .
نتائج الدراسة:
أوال:إن تمدٌد آجال القانون  15/08إل ثمان سنوات بدل من خمس سنوات للقٌام بعملٌات تحقٌق
مطابقة البناٌات إال أنه تم تسجٌل تؤخر كبٌر النطالق العملٌة بسبب تؤخر استصدار المراسٌم
التنظٌمٌة المرافقة للقانون حٌث أن القانون صدر بتارٌخ  20جوٌلٌة 2008
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إال أن المراسٌم

التنظٌمٌة تؤخر صدورها إلى غاٌة  06ماي ،2009و كذلك تؤخر اللجان المكلفة بسٌراإلجراءات
التً تم تعٌن بعضها فً ماي .2010
ثانٌا :وجود الكثٌر من البناٌات المشٌد ة على عقود عقارٌة بعقود عرفٌة حٌث حال دون تمكن
لجنة الدابرة من مطابقتها ،بسبب وضعٌتها الشابكة و المعقدة و غٌاب السند القانونً لمعالجتها.
ثالثا :نقل الملف المرفق لعملٌة مطابقة البناٌات الذي أدى إلى ارتفاع تكالٌف إنجازه من طرف
30.000دج) و ستون ألف دٌنار جزابري

مكاتب الدراسات أٌن تتراوح بٌن ثالثٌن ألف(

( 60.000دج) وهو ما أدى بالعدٌد من أصحاب البناٌات إلى العزوف على العملٌة.
رابعا :رغم تبسٌط التعلٌمة رقم  2012 / 04للملف التقنً وأعطت إمكانٌة االستغناء على
05/04

مخططات الهندسة المدنٌة بالنسبة للبناٌات الفردٌة المبادر بها قبل صدور القانون

المإرخ فً  14أوت المعدل و المتمم للقانون رقم  29/90المإرخ فً  01دٌسمبر  1990المتعلق
باتهٌبة و التعمٌر ،و البناٌات الخاضعة بانتظام لمراقبة الهٌبة التقنٌة لمراقبة البناٌات C.T.C.
خامسا :ارتفاع تعرٌفة الرسم على الرخص و الشهادات المسلمة فً إطار القانون

ما أدى إلى

تخوف العدٌد من المالك و أصحاب المبانً من تكالٌف العملٌة و قٌمة المستحقات الواجب دفعها
لتسوٌة وضعٌة بناٌاتهم.
سادسا:فٌما ٌتعلق بالمدة اشترط القانون  24شهرا كؤقصى حد إلتمام البناٌات السكنٌة خاصة أن
معظمها تنشؤ من طابق (2 +ط )2+مما ٌصعب ذلك على أصحاب ذوي الدخل الضعٌف بسبب
انخفاض الدخل المادي و ارتفاع تكلفة انجاز المسكن.
سابعا:وجود نوعا من الغموض فً حالة كون قرار اللجنتٌن مصحوب بتحفظ ،و امتناع صاحب
البناٌة على التحفظ؛ و فٌما ٌتعلق بكٌفٌة التعامل مع هذه الحالة و ما هو اإلجراء الواجب اتخاذه
من اإلدارة.
وعلى الرغم ما تقدمنا به ٌمكن القول أن هذه اآللٌة لم تصل إلى الحد المطلوب نوعا ما و
إن كان ال ٌنكر علٌها أنها جاءت ببعض الحلول التً تعتبر جٌدة على المستوى النظري.
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وبعد عرضنا لهذه النتابج ،خرجنا ببعض التوصٌات التً ٌعتقد أنها إن نفذت بالشكل الصحٌح لعل
و عسى أن تحاول التخفٌف من حدة اإلشكاالت و القضاء على البناٌات غٌر الشرعٌة.
التوصٌات:
أوال:ضرورة عقد أبواب مفتوحة من أجل إعالم المواطنٌن شاغلً السكنات الفوضوٌة.
ثانٌا :إٌجاد بدابل للمواطنٌن عدٌمً الدخل من خالل سكنات اإلٌجارٌة ،وبٌع التجزبات
للمواطنٌن،كون المصارٌف التً تنفق على سبٌل القضاء على هذه السكناتتمكنها من تهٌبة هذه
التجزبات.
ثالثا :منح شرطة العمران سلطة األمر بوقف األشغال غٌر المطابقة و هدم األشغال غٌر
المرخصة مباشرة دون اللجوء إلى ربٌس المجلس الشعبً البلدي.
رابعا :النص على إلزامٌة إسناد متابعة مشارٌع البناء ذات األهمٌة أو التً تستهلك مساحة كبٌرة
من األرض إلى مهندس معماري.
خامسا:العمل على وضع إجراءات كفٌلة بإٌجاد حلول للمبانً المشٌدة فوق أوعٌة عقارٌة بعقود
عرفٌة من خالل ترسٌم هذه العقود ،ألن بدون تسوٌة الوعاء العقاري ال ٌمكن تحقٌق مطابقة
البناٌة وال إتمام انجازها.
و فً األخٌر ٌمكن القول أنه بالرغم أن المدة المحددة لهذا القانون تنقضً فً أوت
 ،2016إال أنه تم اإلبقاء على األحكام األخرى  .وخاصة بعد صدور تعلٌمة الوزارٌة المشتركة
رقم  02المإرخ فً  21فبراٌر  2016تحدد كٌفٌات معالجة إتمام الغالف الخارجً للبناٌات
المعنٌة بالمطابقة و/أو اإلتمام و ذلك من أجل تجسٌد أهم مبدأ من مبادئ قانون

 15/08الذي

ٌساهم فً الرفع من المستوى الجمالً للبناٌة و الرقً بالبٌبة العمرانٌة .1
 1تعلٌمة وزارٌة مشتركة رقم  02المإرخ فً  21فبراٌر  2016تحدد كٌفٌات معالجة إتمام الغالف الخارجً للبناٌات المعنٌة
بالمطابقة و/أو اإلتمام( .انظر ملحق رقم ،09ص ص)118-111
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قائم ـة المراجـــع
أ -الكتب باللغة العربٌة
 -1الصادق مزهود،أزمة السكن فً ضوء المجال الحضري ،دار النور،الجزابر1995،
 -2أبو بكر صالح بن عبد هللا،الرقابة القضابٌة على أعمال اإلدارة،الجزابر،طبعة .2005
 -3بوجمعة خلف هللا،العمران و المدٌنة،دار الهدى للطباعة و النشر و التوزٌع ،الجزابر ،عٌن
ملٌلة ،طبعة .2005
 -4بوستة إٌمان النظام القانونً للترقٌة العقارٌة،دار الهدى للطباعة و النشر و التوزٌع،عٌن
ملٌلة،الجزابر.2011،
-5حامد عبد الحلٌم الشرٌف ،المشكالت العملٌة فً جرٌمة البناء دون ترخٌص،المطبوعات
الجامعٌة،اإلسكندرٌة ،مصر.1994،
 -6حمدي باشا عمر ،نقل الملكٌة العقارٌة،دار هومة ،الجزابر،طبعة .2001
 -7حمدي باشا عمر،حماٌة الملكٌة العقرٌة الخاصة،دار هومة،الجزابر،طبعة .2002
-8رشٌد خلوفً،قانون المنازعات اإلدارٌة قبول شروط قبول دعوى تجاوز السلطة و دعوى
القضاء الكامل،دار المطبوعات الجامعٌة ،الجزابر.1995،
-9سماعٌن شامة،النظام القانونً الجزابرٌلتوجٌه العقاري،دار هومة للطباعة و النشر،
الجزابر.2004،
-10عجة الجٌاللً،أزمة العقار الفالحً ومقترحات تسوٌتها،دار الخلدونٌة،الجزابر،طبعة
.2005
 -11عبد الحفٌظ بن عبٌدة،إثبات الملكٌة العقارٌة و الحقوق العٌنٌة العقارٌة فً التشرٌع
الجزابري،دار هومة،الجزابر،طبعة .2003
-12عبد الرزاق السنهوري،الوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌد ،الجزء الثامن،حق الملكٌة فً
،1998منشورات الحلبً
شرح مفصل لألشٌاء و األموال،الطبعة الثالثة الجدٌدة ،طبعة
الحقوقٌة،بٌروت،لبنان.
،05الجزء الثانً،دٌوان المطبوعات

 -13عمار عوابدي،القانون اإلداري،الطبعة
الجامعٌة.2008،
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 -14لٌلى زروقً  ،حمدي باشا،المنازعات العقارٌة،دار هومة ،الجزأبر طبعة .2007
 -15محمد الصغٌر بعلً ،المحاكم اإلدارٌة(الغرف اإلدارٌة) دار العلوم ،عنابة،الجزابر،طبعة
.2002

ب-الكتب باللغة الفرنسٌة
1-Dictionnaire Encyclopédique, grande usuel Larousse en5 volumes,7904
pages, édition mise a jour au 30 juin 1986,bardes ,1997, France,123 .

ج-مذكرات الماجستٌر
-1تكواشت كمال ،األلٌات القانونٌة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي فً الجزابر،مذكرة
الماجستٌر فً القانون العقاري ،جامعة حاج لخضر باتنة.2009-2008 ،
-2مشتان فوزي،الناء الفوضوي و مشكلة التنمٌة العمرانٌة،مذكرة الماجستٌر ،معهد العلوم
اإلنسانٌة و العلوم اإلجتماعٌة،جامعة منتوري،قسنطٌنة.2009-2008 ،

د-المقاالت و الدورٌات
-1بوشلوش عبد الغنً،القانون 15|08كؤْلٌة للتنمٌة العمرانٌة المستدامة للمدٌنة الجزابرٌة،مجلة
الحقوق و الحرٌات،العدد شهر فبراٌر .2013
 -2بوشرٌط حسناء،إشكاالت قواعد تحقٌق مطابقة البناٌات و إتمام إنجازها وفقا لقانون رقم
 ،15\08مجلة الحقوق و الحرٌات،العدد شهر فبراٌر .2013
 -3الشرٌف بحماوي،مجال تدخل قانون المطابقة 15\08فً تسوٌة البناٌات ،دفاتر السٌلسة و
القانون،العدد ،11جوان الجزابرٌة الدٌمقراطٌة .2014

ه -القوانٌن و النصوص التنظٌمٌة الوطنٌة
-1الدستور الجزابري لسنة  1996المعدل.
-2قانون  29\29المتعلق بالتهٌبة و التعمٌر ،الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة
الشعبٌةالعدد  52لسنة .1990
 -3قانون  09\08المإرخ فً  25فبراٌر 2008المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة
،الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة العدد 21لسنة.2008
 -4قانون  15\08المإرخ فً  20جوٌلٌة ٌ 2008حدد قواعد مطابقة البناٌات و انجازها ،الجرٌدة
الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة العدد  44لسنة .2008
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 -5المرسوم التنفٌذي رقم  154\09المإرخ فً  02ماي ٌ ،2009حدد إجراءات تنفٌذ التصرٌح
بمطابقة البناٌات.
 -6المرسوم التنفٌذي رقم  155\09المإرخ فً  02ماي ٌ ،2009حدد تشكٌلة لجنتً الدابرة و
الطعن المكلفتٌن بالبت فً تحقٌق مطابقة البناٌات و كٌفٌة سٌرهما.
 -7المرسوم التنفٌذي رقم  156\09المإرخ فً  02ماي ٌ ،2009حدد شروط و كٌفٌات تعٌٌن
فرق المتابعة و التحقٌق فً إنشاء الجزبٌات و المجموعات السكنٌة وورشات البناء و سٌرها.

و -القرارات
- 1قرار وزاري مشترك مإرخ فً  13نوفمبر ٌ2008حدد كٌفٌات تطبٌق المرسوم التنفٌذي رقم
 308 \94المإرخ فً  4أكتوبر ٌ 1994حدد قواعد تدخل الصندوق الوطنً للسكن فً مجال
الدعم المالً .الجرٌدة الرسمٌة الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة .العدد  ،57لسنة .2008
 - 2قرار مإرخ فً ٌ 23ولٌو ٌ ، 2009حدد النظام الداخلً المسٌر الجتماعات لجنة الدابرة
المكلفة بالبت فً تحقٌق مطابقة البناٌات ،الجرٌدة الرسمٌة الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة
الشعبٌة.العدد .55لسنة .2009

ز -التعلٌمات
 -1تعلٌمة وزارٌة مشتركة رقم  04المإرخة فً  06سبتمبر  2012تتضمن تبسٌط كٌفٌات تحقٌق
مطابقة البناٌات و إتمام انجازها.
-2تعلٌمة وزارٌة مشتركة رقم  02المإرخة فً  21فبراٌر  2016تحدد كٌفٌات معالجة أشغال
إتمام الغالف الخارجً للبناٌات المعنٌة بالمطابقة و \أو اإلتمام.

122

الفـهــــــــــــــرس
المحتوٌـــــات
قائمة المختصرات
مقـدمـــــة
الفصـل األول:البناء الفوضوي قبل قانون  15/08وتحقٌق مطابقة البناٌات
الـمبحــث األول :ماهٌـة البنـــاء الفـوضــوي
المـطلب األول :مفهـوم البنـاء الفـوضوي
الفـرع األول :تعـرٌف البنـاء الفـوضوي
أوال -تـعرٌف المعـــاجم 

ثانٌـا -تعرٌفـات فقهـاء عـلم االجتمـاع و الجغرافٌـا 

ثالثـا -التـعرٌف االجرابـً للبنـاء الفـوضوي 

الفـرع الـثانً :أسبـاب ظهـور البنـاء الفـوضوي
أوال -أسباب قانونـــٌة 

ثانٌـا-أسبـاب سٌاسٌـة ،اقتصادٌـة و اجتماعٌـة 

المـطلب الثانـً :تسـوٌة البـناءات قبـل  1985و المعنـٌة باألمر 01\85
الـفرع األول :تسـوٌة األوضـاع المـوروثة عن تطبٌـق لألمـر 26\74
أوال -تسوٌة وضعٌة أراضً البناء التً تم توزٌعها قبل اكتمال عملٌة

إدماجها ضمن االحتٌاطات العقارٌة البلدٌة 
ثانٌا  -احتفاظ المالك األصلٌٌن ٌملكه األراضً العمرانٌة التً لم تكن

محل أجزاء من اإلجراءات القانونٌة للدمج ضمن االحتٌاطات العقارٌة للبلدٌة 
الفـرع الثانـً :تـسوٌة البنـاءات المعنٌـة باألمـر 01\85
أوال -تسوٌة وضعٌة األراضً التً كانت محل معامالت غٌر قانونٌة

بٌن األفراد 
ثانـٌا-تسـوٌة وضـعٌة االحتالل غٌر الشرعً لألراضً العمومٌة 

المبــحث الثانً :تحقـٌق مـطابقة الـبناٌات فً ظـل قـانون 15\08
المـطلب األول:مــفهوم تحقٌـق البنـاٌات
الفـرع األول:تـعرٌف تــحقٌق مطابقة البـناٌات وخـصابصها
أوال -تعـرٌف تحقٌـق الــمطابقة 

ثـانٌـا-الخصــابص 

الفـرع الثانـً:حـاالت تحقٌـق مـطابقة البـناٌات
أوال -بالنسبة للبناٌات المتحصلة على رخصة 

ثانٌا بالنسبة للبناٌات المشٌدة بدون رخصة البناء 

المـطلب الثانـً :إجــراءات تـحقٌق مـطابقة البـناٌات
الفـرع األول :تنفٌـذ التـصرٌح بـمطابقة البنـاٌات
 أوال -تـعرٌف التـصرٌح بالـمطابقة 
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 ثـانٌـا  -اإلجراءات 
الفـرع الثـانً :دراسـة طلـب تـحقٌق المـطابقة
أوال -على مسـتوى مصالح التـعمٌر البـلدي 

ثـانٌـا -علـى مستـوى مـدٌرٌة التعمـٌر 

خالصـة الفصـل األول
الفصـل الثـانً :الهٌبات اإلدارٌة والقضابٌة المكلفة بالفصل فً طاب تحقٌق
المطابقة
المبــحث األول :الهٌـبات اإلدارٌة المكــلفة بالفصـل
المطــلب األول :لجنـة الدابـرة ولجنـة الطـعن
الفـرع األول :لجنــة الدابــــرة
أوال – التشـكٌلـة 

ثانـٌا – كٌفٌـة سٌـرها 

الفـرع الثانـً :لجنـة الـطعن
أوال -التشـكٌلة 

ثانٌـا -كٌفٌـة سٌـرها 

المـطلب الثانً :حاالت القبول بالنسبة للبناٌات المتممة والغٌر المتممة
الفـرع األول :حالة القبول بالنسبة للبناٌات المتممة
أوال-شهادة المطابقـة 

ثانـٌا-رخصة البناء على سبٌل التسوٌة 

الفرع الثانً:حالة قبول بالنسبة للبناٌات غٌر المتممة
أوال  -رخصة إتمام االنجاز 

ثانٌـا-رخصة إتمام االنجاز على سبٌل التسوٌة 

المبحث الثانً:حالة التحفظ و المنازعة
المطلب األول:حالة التحفظ
الفرع األول:تحفظ احد المصالح فً طلب اللجنة واستشارتها
الفرع الثانً:حالة الموافقة المقٌدة بشروط
المطلب الثانً:المنازعة اإلدارٌة فً رفض طلب التسوٌة
الفرع األول:مفهوم وشروط دعوى اإللغاء
أوال -مفهوم دعوى اإللغاء
ثانٌا -شروط رفع دعوى اإللغاء
الفرع الثانً :الطعن فً رفض التسوٌة
أوال -المحكمة اإلدارٌة 

ثانٌا -مجلس الدولة 

خالصة الفصل الثانً
الخـاتمـة
المـالحـق
المـراجـع
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