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ملخص :
يعد البناء رمز استقرار اإلنسان في حياته ونقطة لالنطالق في نشاطه اليومي ،لذلك
يستوجب احترام النظام القانوني الخاص بالتعمير عموما وبرخصة البناء خصوصا ،ألن أي
خلل أو قصور في البناء سيؤدي بالضرورة إلى العديد من الحوادث التي تمس سالمة ومن
ثمة تعريض أرواحهم للعديد من املخاطر.
إن الواقع يشهد انتشار البنايات الفوضوية التي استفحلت األراض ي الفالحية
واملناطق األثرية ،والتي بدورها أثرت على البيئة وقضت على الطابع الجمالي والذوق
الهندس ي للبناية ،مما دفع باملشرع الجزائري إلى إصدار القانون رقم  15-08يحدد قواعد
مطابقة البنايات وإتمام إنجازها قصد تسوية مثل هاته البنايات التي أثرت سلبا على
البيئة.
على الرغم من النصوص القانونية املنظمة للعمران في الجزائر ،وعلى الرغم من
استصدار القانون رقم  15-08إال أن الواقع أثبت عدم كفاية املدة من جهة وجهل
املواطنين ملضمون قانون التسوية وتمردهم من جهة ثانية.
الكلمات املفتاحية :البناء الفوضوي؛ رخصة البناء؛ شهادة املطابقة؛ مبررات التسوية؛
عراقيل التسوية.
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Abstract:
Construction is a symbol of human stability in one's life and
a starting point in one's daily activity. It is therefore necessary to
respect the legal system of reconstruction in general and the
building permit in particular, because any defect or failure in the
construction will necessarily lead to many accidents that
compromise the safety of people and expose their lives to many
risks.
Reality is witnessing the spread of shanty construction that
have exacerbated agricultural land and archaeological areas,
which has had an impact on the environment and eliminated the
aesthetic and technical taste of the building, prompting the
Algerian legislator to promulgate Law No. 08-15 defining the
rules of conformity and completion of buildings in order to locate
affected buildings On the environment.
Despite the legal texts governing urban planning in Algeria
and despite the enactment of Law No. 08-15, the reality proved to
be insufficient and lack of knowledge of the content of the law of
settlement and its rebellion citizens.
Keywords: Shanty construction ; construction permit ; certificate
of conformity; justification of regularization; obstacles to
regularization.

:مقدمة
 هذا،يعتبر موضوع البناء والتعمير بمثابة مؤشر لقياس تطور ورقي أي مجتمع
 وعلى الطابع الجمالي واملعماري،املؤشر الذي ينعكس على طريقة البناء وتشييد البنايات
 وحتى،لكيفية تأسيس مدينة قائمة على قواعد تهيئة معمارية بالغة الدقة واإلتقان
 الوقاية من، السالمة،الصحة،يتحقق ذلك يتطلب األمر توافر املبنى على شروط األمن
.الفيضانات والزالزل واالنهيارات الناجمة عن قدم املباني
تحقيقا لذلك سعت الدولة الجزائرية عن طريق تشررععات البنراء إلرى ضرمان سركنات
 بالقض رراء عل ررى اإلهم ررال املنتش ررر ف رري ررل امل رردن،الئق ررة وتحس ررين اإلط ررار املعي ر ر ي للم ررواطنين
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واألريررا  ،رغررم ذلررك إال أن الواقررع يثبررت انتشررار البنايرات الفوضرروية وغيررر املطابقررة لرخصررة
البناء.
ومحاولة منه للقضاء على البناء الفوضوي ووضع حد للبنايات غير املنتهية ،سن
املشرع الجزائري جملة من القوانين لتدارك الوضع ،من أهمها القانون رقم  15-08يحدد
قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والذي جاء بحلول قانونية وعملية واملتمثلة في
إجراء تسوية وضعية البنايات.
وعلي رره وتأسيس ررا عل ررى م ررا س رربق يمك ررن ط ررر اإلشر ر الية التالي ررة :إل ررى أي م ررد وف ررق
املشرع الجزائري في تسوية البناء الفوضوي من خالل القانون رقم15-08 :؟
للتص رردي له ررذ اإلشر ر الية س رريتم االعتم رراد عل ررى املر رنهج الوص ررفي انطالق ررا م ررن تبي رران
أس ررباب البن رراء الفوض رروي وجث ررار  ،وامل ررنهج التحليل رري ف رري ع ررر النص رروص القانوني ررة وتحليله ررا
ومناقشة مد فعالية ونجاعة القانون رقم  15-08في الحد من ظاهرة البناء الفوضوي.
يهرد هررذا املقررال إلررى توضرريا األسررباب املؤديررة إلررى انتشررار البنايررات الفوضرروية ،تبيرران
كيفية تعامل القانون رقم  15-08مع البنايات الفوضوية ،تبيان العراقيرل والصرعوبات التري
حالت دون التطبيق السليم إلجراء تحقيق مطابقة البنايات.
للتصدي لإلش الية املثارة أعال  ،انتهجنا الخطة التالية:
املبحث األول :مفهوم البناء الفوضوي
املطلب األول :تعريف البناء الفوضوي وأسبابه.
املطلب الثاني :جثار البناء الفوضوي.
املطلب الثالث :مظاهر البناء الفوضوي.
املبحث الثاني :القانون رقم  15-08كآلية للقضاء على البناء الفوضوي.
املطلب األول :مبررات صدور القانون رقم .15-08
املطلب الثاني :إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
املطلب الثالث :عراقيل تطبيق القانون رقم .15-08
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املبحث األول  :مفهوم البناء الفوضوي
إن البناء الفوضوي استفحل األراض ي الفالحية واملناطق األثرية نتيجة انتشار
الواسع على مختلف األراض ي ،لذلك يتطلب األمر تعريف هذا النوع من البنايات وبيان
أسبابها ،ثم الوقو عند جثار ه وفي األخير املظاهر التي يتخذها البناء الفوضوي.
املطلب األول  :تعريف البناء الفوضوي وأسبابه
سيتم التطرق من خالل هذا املطلب إلى تعريف البناء الفوضوي ثم تبيان
األسباب التي أدت إلى انتشار .
الفرع األول  :تعريف البناء الفوضوي
يطل ررق عل ررى البن رراء الفوض رروي ع رردت تس ررميات ن ررذكر م ررن بي ه ررا :البن رراءات املت رردهورة،
األحيرراء الفقيرررة ،األحيرراء الطفيليررة ،السرركن غيررر الالئررق ،البنرراء السررري ،األحيرراء القصررديرية،
التوسر ررع العمرانر رري غير ررر املر ررنظم ،البنر رراءات غير ررر الشر رررعية ،البنر رراءات غير ررر املراقبر ررة ،البناي ر رات
الفوض رروية البناي رات غي ررر املخطط ررة ،املنطق ررة الفقي رررة  ،1...وأم ررام تع رردد التس ررميات الخاص ررة
بالبن رراء الفوض رروي ،ارتأين ررا اختي ررار مص ررطنه البن رراء الفوض رروي ون رره املص ررطنه األكث ررر ش رريوعا
واألكثر انتشارا مقارنة بالتسميات األخر .
فيم ررا يخ ررب تعري ررف البن رراء الفوض رروي وبرجوعن ررا لق رروانين التهيئ ررة والتعمي ررر املنظم ررة
للعمران في الجزائرر نجردها ال تتضرمن تعريفرا للبنراء الفوضروي ،حيرث ال يوجرد نرب تشررع ي
أو نررب تنظي رري يتطرررق إلررى مصررطنه البنرراء الفوضرروي ،باسررتوناء التعليمررة الوزاريررة املشررتركة
املؤرخر ررة فر رري 26 :ذي القعر رردة عر ررام  1405املوافر ررق ل 13 :أوت سر ررنة  1985تتعلر ررق بمعالجر ررة
البناء غير املشروع2.
وأمام غياب تعريف البناء الفوضوي من الناحية التشرععية يفتا الباب على
مصراعيه لتعريفات الفقه .فقد عر الباحث ابراهيم غربي البناء الفوضوي بأنه" :ذلك
النمط من البناء الذي ينجز أو أنجز دون احترام للقواعد التشريعية والتنظيمية
السارية املفعول واملنظمة لحركة البناء والتعمير ،سواء بعد الحصول على رخصة
البناء املسبقة قبل الشروع في عملية البناء ،أو الحصول على رخصة البناء مع عدم
التقيد وااللتزام بأحكامها أثناء تنفيذ األشغال"3.

مجلة األستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  -املجلد  - 05العدد  - 02السنة 2020

119

أ .عطوي وداد
أ.د .حداد عيس ى

تسوية البناء الفوضوي في ظل القانون رقم15-08 :
ص  - 116ص 137

الفرع الثاني  :أسباب البناء الفوضوي
تعددت أسباب انتشار البنايات الفوضوية إلى أسباب عامة وأخر خاصة ،وتتجلى
األسباب العامة للبناء الفوضوي ،في األسباب االقتصادية ،األسباب االجتماعية ،واألسباب
األمنية التي تذكر على سبيل املثال ال الحصر.
تع ررود األس ررباب االقتص ررادية إل ررى حرم رران ش ررباب الري ررف م ررن االس ررتفادة م ررن األراضر ر ي
الزراعيررة املوزعررة ،ممررا دفررع بهررم إلررى مغررادرة الريررف نحررو املدينررة لالسررترزاق ،4كمررا أن اتسرراع
األعمرال التجاريررة وتنوعهرا مررن جهرة ،وظهررور الصررناعة واملصرانع داخررل املنراطق السرركنية مررن
جهررة أخررر أد إلررى ارتفرراع قيمررة العقررار ةاألر س ممررا دفررع بفئررة البسررطاء إلررى انتهررا طريررق
البنايات الفوضوية5.
إضافة إلى األسباب االجتماعية ،التي تدفع في أغلب الحاالت إلى انتها طريق البناء
الفوضوي عن طريق تقسيم القطعة األرضية إلى قطعتين أو أكثر أو تطور العائلة الكبيرة
وانقسامها إلى عائالت صغيرة ،مما يدفع باألشخاص إلى البناء الفوضوي دون احترام
املخططات التي تتطلبها البناية بعد تغيير دفتر الشروط6.
وكأسباب أمنية فإن املضايقات التي ان سببها اإلرهاب أدت إلى زعزعة عالم
الريف ،مما دفع باألشخاص إلى الهجرة الجماعية نحو املدن من خالل بناء مساكن ذات
تركيبة عشوائية وعليه ،فإن األحداث املأساوية التي عرفتها الجزائر خالل العشرية السوداء
ة2002-1992س انت من بين األسباب في إنشاء البنايات الفوضوية7.
وتتجلررى األسررباب الخاصررة للبنرراء الفوضرروي فرري أسررباب تتعلررق بطلررب رخصررة البنرراء
حيث وبالرجوع للمادة  52من القرانون رقرم  29-90املرؤر فري 1990/12/01 :يتعلرق بالتهيئرة
والتعمير ررر 8نجر رردها تر ررنب علر ررى أنر رره" :تشت تتتر رخصت تتة البنت تتاء مت تتن أجت تتل تشت تتييد البنايت تتات
الجديتتدة مهمتتا تتتان استتتعمالها ولتمديتتد البنايتتات املوجتتودة ،ولتغييتتر البنتتاء التتذي يم ت
الحيطتتان الةتتخمة منتته أو الواجهتتات املفحتتية علتتى الستتاحات العموميتتة ولنجتتاز جتتدار
صلب للتدعيم أو التسييج".
وعليرره ولنحصررول علررى رخصررة البنرراء ،يسررتوجب األمررر اسررتتباع جملررة مررن اإلج رراءات
القانونيررة برردء بتحضررير ملررف رخصررة البنرراء ،وتقديمرره أمررام الجهررة املختصررة مرررورا بدراسررة
الطلررب ،ثررم البررت فيرره مررن طررر السررلطة اإلداريررة املختصررة ،ثررم ا ثررار املترتبررة علررى تسررليم

مجلة األستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  -املجلد  - 05العدد  - 02السنة 2020

120

أ .عطوي وداد
أ.د .حداد عيس ى

تسوية البناء الفوضوي في ظل القانون رقم15-08 :
ص  - 116ص 137

رخصة البناء من حيث الحصول على شهادة املطابقة ،والتي بموجبها تمنا للبناية الشررعية
باإلضافة إلى الحقوق التي تمنا للمستفيد وااللتزامات التي تلقى على عاتقه9.
لقد ترم تحديرد إجرراءات الحصرول علرى رخصرة البنراء فري املرسروم التنفيرذي رقرم -15
 19املررؤر فرري 25 :ينرراير  ،2015يحرردد كيفيررات تحض رير عقررود التعميررر وتسررليمها 10مررن املررادة
 41إل ررى غاي ررة امل ررادة  ،62باإلض ررافة إل ررى احتر ررام ا ج ررال القانوني ررة املح ررددة ف رري القر ررار اإلداري
املتضمن رخصة البناء.
وعليه وأمام جهرل املرواطن لكح رام القانونيرة السرالفة الرذكر مرن جهرة ،نتيجرة نقرب
وسررائل اإلعررالم والتوعيررة فرري هررذا املجررال ،وتعسررف السررلطة اإلداريررة املختصررة بمررنا رخصررة
البناء من جهة ثانية ،انتهج املواطن طريق البناء الفوضوي.
 -2إن اشرتراط القررانون لرخصررة البنرراء أثنرراء التمديررد ،دفررع برراملعني إلررى التهرررب مررن اتبرراع مثررل
ه ر ررذا اإلج ر رراء ،حي ر ررث نص ر ررت امل ر ررادة  52م ر ررن الق ر ررانون رق ر ررم  ... ":29-90ولتمدي ت تتد البناي ت تتات
املوج تتودة" فاملش رررع الجزائ ررري ل ررم يح رردد معن ررى التمدي ررد ،ه ررل يقص ررد ب رره التوس رريع ف رري ج ررم
البن رراء ،أم قص ررد من رره الزي ررادة ف رري ع رردد طواب ررق البن رراء؟ ،والتمدي ررد ه ررو زي ررادة ج ررم البناي ررات
القائمة بواسطة التوسيع طوال أو عرضرا أو بالتعليرة ،11ويقصرد بالتوسريع زيرادة البنراء سرواء
من املساحة أو الحجم ولكن بدون تعلية البناء املراد إقامته ،أو هو يشرمل تغيرر البنراء سرواء
من الداخل أو الخار .12
-3ارتفاع أسعار مواد البناء يعد من األسباب التي تدفع إلرى التريرث وانتظرار األوقرات املناسربة
لنحصررول علررى مررواد البنرراء بعررد انخفررا أسررعارها ،ممررا يجررته معرره بالضرررورة سررقوط ججررال
رخصة البناء ومن ثمة إلغائها13.
املطلب الثاني  :آثار البناء الفوضوي
ال يختلررف اثنرران حررول الهررد مررن وضررع قواعررد التهيئررة والتعميررر ،هررذ األخيرررة الترري
ش رررعت م ررن أج ررل تغلي ررب املص ررنحة العام ررة عل ررى املص ررنحة الخاص ررة ،والت رري ت رردخل ف رري إط ررار
الضبط اإلداري الخاص بالبناء والتعمير ،غير أن البنايات الفوضوية والبنايرات غيرر املنظمرة
تسير عكس هذا النهج ونها تغلب املصنحة الخاصة على املصرنحة العامرة ،ممرا يترترب عل هرا
املسراس بالجمررال الطبي رري والهندسر ي للمدينرة وعليرره فقررد تعررددت جثرار البنرراء الفوضرروي بررأن
مست ب ل املستويات العمرانية ،البيئية ،االقتصادية ،االجتماعية و......إلخ.

مجلة األستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  -املجلد  - 05العدد  - 02السنة 2020

121

أ .عطوي وداد
أ.د .حداد عيس ى

تسوية البناء الفوضوي في ظل القانون رقم15-08 :
ص  - 116ص 137

الفرع األول  :املساس بالجمال الطبيعي والهندس ي
يرفض طلب رخصرة البنراء إذا انرت البنايرة املزمرع القيرام بهرا تمرس بالطرابع الجمرالي،
هرذا مررا نصررت عليرره الفقرررة األولررى مررن املررادة  27مررن املرسرروم التنفيررذي رقررم  175-91املررؤر
في 28 :مايو  1991يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء ،14األمر نفسره أكردت عليره
املادة  12من القانون رقم  15-08املؤر في 20 :يوليو  2008يحدد قواعد مطابقة البنايات
وإتمررام إنجازهررا 15بنصررها علررى أنرره ":يعتبتتر املظهتتر الجمتتا ي لنيتتار املبحتتي متتن الصتتال العتتام
ولهت تتذا الغت تتر  ،يست تتتلزم املحالظت تتة عليت تته وترقيتت تته" ،إال أن األم ررر ال يتوق ررف عن ررد انته رراك
املنظر ،بل تعدا إلى املساحات الخضراء ،هذ األخيرة التي تمثل قمة أهدا النظرام العرام
ومن ثمة الحفاظ على البيئة.
الفرع الثاني  :أخطار التموقع الس يء للبنايات
يعتبر تحديد موقع البناية بمثابة الخطوة األولى والناجحة فري تحديرد مشرروع البنايرة،
فطلررب رخصررة البن رراء ال تررتم املوافق رة علي رره ،إال إذا مررر بمراحررل م ررن بي هررا التحقيررق ودراس ررة
امللررف قبررل البررت فيرره مررن طررر السررلطة اإلداريررة املختصررة ،ومررن بررين اإلج رراءات الواجررب
احترامهررا رري أن ت ررون البنايررة موافقررة ومتماشررية مررع توج هررات مخططررات التهيئررة والتعميررر،
ممررا يترتررب علررى مخالفررة هررذ األخيرررة أخطررارا قررد تررؤدي بأ ررحابها إلررى الوفرراة ،ذلررك مررا هررو
منصوص عليه في املادة  3من املرسوم التنفيذي  175-91السالف الذكر .
الفرع الثالث  :التلوث الصناعي والصحي
إن البناير رات الفوض رروية الس رريما م ه ررا القص ررديرية وأم ررام غي رراب قن رروات ص ررر املي ررا
القررذرة تترتررب عل هررا رروارث سررلبية تررؤذي الصررحة وتلرروث الجررو ،انطالقررا مررن الررروائا الكريهررة
املنبعثة من النفايات التي تلقي بهرا تلرك البنايرات فري األمراكن باإلضرافة إلرى الحشررات الضرارة
الناتجة عن تلك الروائا الكريهة.
الفرع الرابع  :اآلثار االقتصادية والجتماعية
إن استفحال ظاهرة البناء الفوضوي أد إلى التقليب من جم األراض ي
الزراعية ،هذ األخيرة التي تعتبر من بين العناصر الطبيعية جد الهامة ،وقد قدرت مساحة
األراض ي الزراعية املكتسحة للتوسع العمراني في الجزائر منذ  1962لغاية  1992بحوالي
 150.000هكتار التي وجهت إلنجاز املناطق السكنية ،املناطق الصناعية ،املجشآت
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االقتصادية الكبر وتوسيع شبكة الطرق واملواصالت وف ها من انتشرت فوقها األحياء
القصديرية16.
كم ررا يعتب ررر انخف ررا مس ررتو التعل رريم م ررن ب ررين ا ث ررار االجتماعي ررة الت رري ترتبه ررا البناي ررات
الفوضوية 17السيما القصديرية م ها ،حيث أن تفكير الطفل القراطن فري البيروت القصرديرية
يختلررف اختالفررا جوهريررا عررن نظرررة الطفررل القرراطن فرري البيرروت املنظمررة ،فرراألول يعتقررد تمررام
االعتقراد أن التعلرريم ال يفيررد  ،ونرره سرريأتي اليرروم الررذي ينقطررع فيرره عررن الدراسررة مررن جهررة،
ومن جهة ثانية انخفا الدخل داخرل األسررة ممرا يرؤثر سرلبا علرى القردرة التعليميرة للطفرل
فرري مثررل هررذ البيرروت ،بخررال األمررر عنررد الطفررل الثرراني الررذي سرريتأكد أن التعلرريم هررو سرربيله
الوحيررد ،إضررافة إلررى الفقررر الررذي تعرراني منرره العررائالت علررى مسررتو البيرروت القصررديرية ،ممررا
يدفع بأفرادها إلى ارت اب الجرائم ومن ثمة زيادة معدل الجرائم فري مثرل هرذ البيروت خالفرا
ملا هو عليه األمر في البيوت املنظمة.
املطلب الثالث  :مظاهر البناء الفوضوي
عل ر ررى عك ر ررس النظ ر رررة العام ر ررة ألغلبي ر ررة الن ر رراس ،ف ر ررإن البن ر رراء الفوض ر رروي م ر ررن الناحي ر ررة
القانونية ال يخر عن أحد املظهرين :إما بناء دون رخصة بناء وإما بناء غير مطابق لرخصرة
البناء.
الفرع األول  :البناء دون رخصة بناء
تعد رخصة البناء من برين األدوات التري تسراهم فري مراقبرة مرد احتررام املقراييس مرن
عدمها ،وعليه يتطلب األمر التطرق إلى تعريف رخصة البناء ،ثم تحديرد اإلجرراءات الواجرب
احترامها لنحصول عل ها.
أ-تعريف رخصة البناء
برجوعنررا للنص رروص القانوني ررة املنظم ررة للعم رران ف رري بالدن ررا ،نج رردها ال تتض ررمن تعريف ررا
خاصرا برخصرة البنراء ،فاملشرررع الجزائرري وانطالقرا مرن نررب املرادة  52مرن القرانون رقررم -90
 29واملر ررادة  18 41مر ررن املرسر رروم التنفير ررذي رقر ررم  19-15قر ررد اكتفر ررى بتحدير ررد نطر رراق تطبير ررق
رخصررة البنرراء فرري حالررة إنشرراء مبرراني جديرردة ،تمديررد البنايررة ،تغييررر البنرراء وأعمررال الترردعيم
والتسييه ،دون تقديم تعريف جامع مانع لرخصة البناء.
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وأم ر ررام غي ر رراب تعرير ر رف رخص ر ررة البن ر رراء م ر ررن الناحي ر ررة التش ر رررععية ،يف ر ررتا الب ر رراب عل ر ررى
مصرراعيه لتعريفررات الفقرره ،فقررد عرفهررا الرردكتور محمررد الصرغير بعلرري بأنهررا":القتترار الداري
الص تتادر م تتن س تتلطة منتص تتة قانون تتا ،تم تتنح بمقتح تتاء للع تتخص الح ت ف تتي البن تتاء بمعن تتاء
الواس ت تتع ،يبق ت تتا لق ت تتانون العم ت تتران" ،19كم ر ررا عرف ر ررت ك ر ررذلك عل ر ررى أنه ر ررا":التص ت تتري الداري
االنفرادي الذي ترخص بموجبه السلطة الدارية القيام بأعمال البناء"20.
وعليه يمكن تعريف رخصرة البنراء علرى أنهرا عمرل قرانوني انفررادي "قررار إداري" صرادر
عررن سررلطة إداريررة مختصررة يخولهررا القررانون سررلطة إصرردار رخصررة البنرراء ،ترررخب بموجبرره
للشخب سرواء ران طبيعيرا أو اعتباريرا بإنشراء مبراني جديردة ،تمديرد البنايرة أو تغييرهرا قبرل
البدء في أعمال البناء ،مع مراعاة أح ام قانون العمران.
ب-نطاق تطبي رخصة البناء
حرردد املشرررع الجزائررري مررن خررالل القررانون رقررم  29-90واملرسرروم التنفيررذي رقررم -15
 19نطرراق تطبيررق رخصررة البنرراء مررن حيررث تبيرران تحديررد األعمررال الترري يسررتلزم ف هررا الحصررول
علرى الرخصرة ،فبرجوعنرا للقرانون رقرم  29-90وبالضربط للمرادة  52نجردها قرد حرددت هرذ
األعمررال ،وعليرره فررإن النطرراق املوضررولي لرخصررة البنرراء يرردور فرري :تشررييد البنايررات الجديرردة،
تمديد البنايات الجديدة ،تغيير البناء ،وأعمال التدعيم والتسييه.
أما فيما يخب البنايات املعفاة من الحصول على رخصة البناء ،فإذا انت القاعدة
العام ررة طبق ررا ملقتض رريات ن ررب امل ررادة  52م ررن الق ررانون رق ررم  29-90تقضر ر ي بإلزامي ررة رخص ررة
البنرراء قبررل البرردء فرري أعمررال البنرراء ،فررإن املررادة  53منرره تسررتثني البنايررات الترري تحت رري بسرررية
ال ر رردفاع ال ر رروطني ،عل ر ررى أن يس ر ررهر ص ر رراحب املش ر ررروع عل ر ررى توافقه ر ررا م ر ررع األح ر ررام التش ر رررععية
والتنظيمي ر ررة ف ر رري مج ر ررال البن ر رراء والتعمي ر ررر ،األم ر ررر ذات ر رره أك ر رردت علي ر رره امل ر ررادة  01م ر ررن املرس ر رروم
التنفيذي رقم .19-15
ج-إجراءات تسليم رخصة البناء
بقص ررد إزال ررة العوائ ررق الت رري ق ررد تعت ررر املعن رري ،ح رردد الق ررانون رق ررم  29-90املتعل ررق
بالتهيئة والتعمير السيما املرسوم التنفيذي رقم  19-15يحدد كيفيات تحضرير عقرود التعميرر
وتسررليمها اإلج رراءات الواجررب احترامهررا والترري تتجلررى فرري :تقررديم طلررب رخصررة البنرراء ،دراسررة
الطلب وفي األخير البت فيه.
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_1تقديم يلتب رخصتة البنتاء :يشر ل طلرب رخصرة البنراء السربب الحقيقري مرن وراء إصردار
القرار اإلداري املتضمن رخصة البناء ،وعليه فقرد ربطرت املرادة  50مرن القرانون رقرم 29-90
حررق البنرراء بحررق ملكيررة األر  ،وطبقررا للمررادة  42مررن املرسرروم التنفيررذي رقررم  19-15يجررب
تق ررديم طل ررب رخص ررة البن رراء م ررن ط ررر  :املال ررك أو مو ل رره أو املس ررتأجر امل رررخب ل رره قانون ررا أو
الهيئة أو املصنحة املخصصة لهرا قطعرة األر أو البنايرة ،إضرافة إلرى صراحب االمتيراز الرذي
مكنته املادة  51من القانون رقم  2102-97من تقديم طلب رخصة البناء.
أم ررا فيمر ررا يخر ررب مضر ررمون الطلر ررب ومحتوياتر رره فقر ررد تضر ررمنتهم املر ررادتين  42و 43مر ررن
املرس رروم التنفي ررذي رق ررم  ،19-15والت رري تتمث ررل ف رري وث ررائق إداري ررة تثب ررت ص ررفة موق ررع الطل ررب،
وثررائق تقنيررة تبررين مررد انسررجام مشررروع البنرراء وقواعررد العم رران ووثررائق تقنيررة تثبررت مررد
انسجام مشروع البناء مع قواعد حماية البيئة.
بالجسرربة للوثررائق اإلداريررة الترري تثبررت صررفة موقررع الطلررب ،فقررد حررددت املررادة  42مررن
املرس رروم التنفي ررذي س ررالف ال ررذكر البيان ررات املتعلق ررة بطال ررب الحص ررول عل ررى رخص ررة البن رراء،
ويتعل ررق األم ررر بطل ررب رخص ررة بن رراء موق ررع علي رره ونس ررخة م ررن الوثيق ررة الت رري تب ررين ص ررفة طال ررب
الرخصة ةعقد امللكية إذا ان طالب رخصة البناء هو املالك التوكيل فري حالرة مرا إذا فرو
املالررك شخصررا جخررر للقيررام بطلررب رخصررة البنرراء لحسررابه وباسررمه عررن طريررق الو الررة ،شررهادة
الحيررازة بالجسرربة لنحررائز حسررب املررادة  39مررن القررانون رقررم  25-90املررؤر فرري1990/11/18 :
املتض ر ررمن التوجي ر رره العق ر رراري ،22وت ر رررخيب املال ر ررك بالجس ر رربة للمس ر ررتأجر ،عق ر ررد التخص ر رريب
بالجسبة للهيئة أو املصنحة صاحبة التخصيب نسرخة مرن القرانون األساسر ي إذا ران املالرك
أو مو له شخصا معنويا ،إضافة إلى عقد االمتيازس.
كما يلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه في حالرة مرا إذا و ره أن إنجراز األشرغال يخرب
بنايررة أو عرردة بنايررات فرري حصررة أو عرردة حصررب أن يقرردم ررل الوثررائق املكتوبررة والبيانيررة الترري
تبين القوام.
_2دراسة يلب رخصة البنتاء :بعرد اسرتيفاء الطلرب للبيانرات واملرفقرات املطلوبرة يوجره إلرى
الجهرات اإلداريررة املختصررة الترري تحقررق فيرره مررع مراعرراة االستشررارات السررابقة ،وعليرره يتوجررب
األمر إيداع امللف ،التحقيق فيه واستشارة املصاله التقنية املختصة.
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بالجسرربة ليتتداع ملتتف يلتتب رخصتتة البنتتاء ،وبعررد التأشررير عليرره مررن طررر مهنرردس
معماري ومهندس في الهندسة املعماريرة يرتم إيداعره إلرى رئريس املجلرس الشرع ي البلردي ةالتري
تشرريد ف هررا البنايررة أو الترري تقررام ف هررا األشررغالس ،حيررث تررنب املررادة  45مررن املرسرروم التنفيررذي
رق ررم  19-15عل ررى أن رره ":يرس تتل يل تتب رخص تتة البن تتاء وامللف تتات املرلق تتة ف تتي ث ت ث  )3نس ت ،
بالنس تتبة ملش تتاريع البناي تتات الخاص تتة بالس تتانات الفردي تتة ،وف تتي ثم تتاني  )8نست ت بالنس تتبة
لبقية املشاريع التي تحتاج إ ى رأي املصال العمومية ،إ ى رئي املجل الشعبي البلدي
ملحل وجود قطعة األر .
يس تتجل ت تتاريخ إي تتداع الطل تتب بوص تتل يس تتلمه رئ تتي املجل ت الش تتعبي البل تتدي ف تتي
نفت اليتتوم ،بعتتد التحقت متتن الوثتتائ الحترورية التتتي ينببتتي أن تاتتون مطابقتتة لتشتتايل
امللفات على النحو املنصوص عليه".
م ررن خ ررالل اس ررتقراء ن ررب امل ررادة أع ررال  ،يمكنن ررا الق ررول أن املش رررع الجزائ ررري ت ررارة
يستعمل مصطنه "يرسل" ،وتارة أخرر يسرتعمل مصرطنه "يتودع" ،ران علرى املشررع توحيرد
املصررطنحات القانونيررة فشررتان بررين اإلرسررال واإليررداع ،وعليرره يحبررذ تعررديل الفقرررة األولرى مررن
املادة  45لتصبا" :يودع يلب رخصة البناء".
بعررد إيررداع الطلررب والتحقررق مررن مطابقررة الوثررائق الضرررورية لتشرركيل امللفررات ،يسررلم
رئ رريس املجل ررس الش ررع ي البل رردي ف رري الي رروم نفس رره وص ررل إل ررى م ررودع الطل ررب ،وتتجل ررى أهمي ررة
الوصل فري ونره األداة التري تثبرت تراريا إيرداع ملرف رخصرة البنراء مرن جهرة ،ومرن جهرة ثانيرة
سريان ا جال القانونية للبت في طلب رخصة البناء .
بعد إيداع امللف ،تأتي مرحلرة التحقيت فتي يلتب رخصتة البنتاء ،ونظررا ل رون عمليرة
التحقير ررق عملير ررة تقنير ررة أكثر ررر م هر ررا قانونير ررة ،فقر ررد أسر ررندها املشر رررع الجزائر ررري إلر ررى مصر ررنحة
مختصة م لفة بتحضير طلب رخصة البناء ،ومن أجل تحقيق هدفها املتمثل فري التأكرد مرن
مررد تماي ر ي مشررروع البنرراء مررع السياسررة العمرانيررة للبلديررة ،تتأكررد املصررنحة املختصررة مررن
مررد مطابقررة األشررغال موضرروع الطلررب لتوج هررات مخطررط شررغل األراض ر ي ،وفرري حالررة عرردم
وج ررود للمخط ررط الت رروجياي للتهيئ ررة والتعمي ررر ،ولكح ررام املتعلق ررة بالقواع ررد العام ررة للتهئي ررة
والتعمير في حالة غياب أدوات التهئية والتعمير طبقا للفقرة األولى من نب املادة .47
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وق ر ررد ألزم ر ررت امل ر ررادة  47م ر ررن املرس ر رروم التنفي ر ررذي رق ر ررم  19-15املص ر ررنحة املختص ر ررة
امل لفررة بتحضررير رخصررة البنرراء أثنرراء التحقيررق ،استشتتارة العخصتتيات العموميتتة واملصتتال
املتمثلررة فرري :مصرراله الدولررة امل لفررة بررالعمران علررى مسررتو الواليررة مصرراله الحمايررة املدنيررة،
املصرراله املختص ررة باألمرراكن وا ث ررار التاريخيررة والس ررياحية ،مصرراله الدول ررة امل لفررة بالفالح ررة
على مستو الوالية ومصنحة الدولة امل لفة بالبيئة على مستو الوالية23.
تتررولى املصررنحة املختصررة امل لفررة بتحضررير طلررب رخصررة البنرراء بجمررع املوافقررات وا راء،
وإذا لررم يصرردر األشررخاص العمرروميين أو املصرراله أو الجمعيررات ردا فرري أجررل ثمانيررة ة8س أيررام
مررن ترراريا اسررتالم ال ررأي ،عررد ردهررا رأيررا موافقررا وذلررك بعررد تررذكير مدترره ثمرران وأربعررون ة48س
سرراعة بالجسرربة للمشررارعع الصررناعية املسررتقبلة لنجمهررور ،واملشررارعع الترري ترالررى ف هررا ضرروابط
األمن في الدرجة األولى فيما يخب معالجة امللفات ل ذلك طبقرا ملقتضريات الفقررة الثانيرة
من نب املادة .47
_3البتتف فتتي يلتتب رخصتتة البنتتاء :تتررولى الجهررة املختصررة بمررنا رخصررة البنرراء ةبعررد إنهائهررا مررن
دراس ررة مل ررف الرخصر رة والتحقي ررق في رره م ررن ط ررر املص رراله املختص ررةس إص رردار قراره ررا بم ررنا
رخصة البناء أو رفض منحها.
وق ررد ح ررددت امل ررواد  66 ،65و 67م ررن الق ررانون رق ررم  29-90املتعل ررق بالتهيئ ررة التعمي ررر
واملررادتين  48و 49مررن املرسرروم التنفيررذي رقررم  19-15يحرردد كيفيررات تحضررير عقررود التعميررر
وتسررليمها الجه رة اإلداريررة املختصررة بمررنا رخصررة البنرراء واملتمثلررة فرري :رئرريس املجلررس الشررع ي
البلدي ،الوالي والوزير امل لف بالعمران.
ويتعررين علررى الجهررة اإلداريررة إصرردار قرارهررا اإلداري إمررا بمررنا رخصررة البنرراء أو رفررض
منحها أو أن ت ون رخصة البناء محل تأجيل ،إن قبرول اإلدارة لطلرب رخصرة البنراء وإصردار
قراره ر ررا باملوافق ر ررة عل ر ررى م ر ررنا الرخص ر ررة ،ي ر ررون نتيج ر ررة اس ر ررتيفاء طل ر ررب الرخص ر ررة للبيان ر ررات
واملستندات والوثائق ،ومطابقة مشروع البناء للقواعد ولكح ام املعمول بها في مجال البناء
والتعمي ررر ،ويبل ررق الق ررار اإليج ررابي إل ررى ص رراحب الطل ررب ال ررذي يرف ررق ب رره نم رروذ من رره باملرس رروم
التنفيررذي سررالف الررذكر ونسررخة مررن ملررف الطلررب حسررب املررادة  ،50وعسررتوجب أن تشررمل
رخصر ررة البنر رراء علر ررى االلتزامر ررات واالرتفاقر ررات التر رري يسر ررتوجب علر ررى البر رراني احترامهر ررا ،عنر رردما
تقتض ر ر ي البناير ررات تهيئر ررة وخر رردمات خاصر ررة بر رراملوقع العمر ررومي أو ارتفاقر ررات خاصر ررة ،24وتعر ررد
رخصررة البنرراء ملغرراة إذا لررم يسررتكمل البنرراء فرري األجررل املحرردد ،حيررث يررتم تحديررد األجررل مررن
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طررر السررلطة املختصررة بعررد تقييمهررا اقتررا صرراحب الدراسررات االستشررارية ،وعليرره يصرربا
تق ررديم طل ررب جدي ررد لرخص ررة البن رراء إجباري ررا ل ررل مش ررروع أو اس ررتئنا لكش ررغال بع ررد أج ررل
الصررالحية املحرردد ،ررل ذلررك طبقررا لررنب املررادة  57مررن املرسرروم التنفيررذي رقررم  ،19-15وقررد
تمررنا رخصررة البنرراء مررع تضررمي ها تحفظررات الررواردة باملرسرروم التنفيررذي رقررم  175-91املررؤر
في 28 :ماي  1991يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء ،والواردة علرى سربيل املثرال
باملواد 05 ،02 :و.07
كما قد تصدر السلطة اإلدارية قرارهرا بررفض مرنا رخصرة البنراء ،وقرد حرددت املرادة
 52مرن املرسروم التنفيرذي رقرم  19-15الحراالت التري علرى أساسرها تصردر اإلدارة قررار بررفض
منا الرخصة ،وتتجسد في صورتين ،إما رفض وجوبي بنب القانون وإما رفض جوازي بناء
على السلطة التقديرية لإلدارة.
الفرع الثاني  :البناء غير املطاب لرخصة البناء
تعتب ررر مخطط ررات التهيئ ررة والتعمي ررر ةالس رريما م ه ررا املخط ررط الت رروجياي للتهيئ ررة والتعمي ررر
ومخط ررط ش ررغل األراض ر يس م ررن ب ررين املخطط ررات الت رري تض رربط ح رردود البن رراء حس ررب موق ررع ررل
قطعة أرضية ،فقد فر القانون رقم  29-90تغطية ل بلدية لنوعين من املخططات هما
املخطط التروجياي للتهيئرة والتعميرر ومخطرط شرغل األراضر ي ،األمرر نفسره أكردت عليره املرادة
 113من القانون رقم  10-11املؤر في 22 :يونيو  2011يتعلق بالبلدية ،25وعليه يسرتوجب
أن تمنا رخصة البناء في إطار مراعاة أدوات التعمير.
وعليه فإن البناء غير املطابق لرخصة البناء يأخذ أوجه متعددة م ها:
أ -عدم احترام املنطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
عرفررت املررادة  16مررن القررانون رقررم  29-90املخطررط الترروجياي للتهيئررة والتعميررر عل ررى
أن رره ":أداة للتنط تتيط املج تتا ي والتس تتيير الحح تتري ،يح تتدد التوج ه تتات األساس تتية للتهيئت تة
العمرانيتتة البلديتتة أو البلتتديات املعنيتتة آختتذا بعتتين االعتبتتار تصتتاميم التهيئتتة ومنططتتات
التنمية ويحبط الصيغ املرجعية ملنطط شغل األراض ي".
يكمن الهد من املخطط التوجياي للتهيئة والتعمير في ضرورة تحقيق املوازنة بين
قطرراع البنرراء ،قطرراع الفالحررة وكررذا الصررناعة ،حمايررة املحرريط واألوسرراط الطبيعيررة والت رراث
الثقافي واملعالم التاريخية كإنشاء هندس ي أو معماري يقوم على حضرارة معينرة أو علرى تطرور
هر ررام أو حادثر ررة تاريخير ررة ،26ويترتر ررب علر ررى عر رردم احت ر ررام البنر رراء للمخطر ررط التر رروجياي للتهيئر ررة
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والتعمير بنايات فوضوية نتيجة عردم احتررام هرذ األخيررة ألح رام املخطرط التروجياي للتهيئرة
والتعمير ،والتي تتمثل في:
 تغيي تر موق تتع املش تتروع :إن اإلخ ررالل بموق ررع املش ررروع يعن رري احتم ررال املس رراس باألراض ر ياملحميررة األثريررة ،التاريخيررة أو الثقافيررة السرريما م هررا األراض ر ي الفالحيررة والغابيررة الترري
تعد من األراض ي غير القابلة للتعمير ،27فقد حدد القرار الوزاري املشترك املؤر فري:
 13سر رربتمبر  1992واملتعل ر ررق بحق ر رروق البن ر رراء املطبق ر ررة عل ر ررى األراض ر ر ي الواقع ر ررة خ ر ررار
املناطق العمرانية28.
 الخ ت ت ل باالرتفاقت تتات :االرتفاقر ررات نوعر رران ارتفاقر ررات عامر ررة وأخر ررر خاصر ررة ،وتقسر ررماالرتفاقررات العامررة إلررى ارتفاقررات صررناعية وأخررر طبيعيررة ،أمررا االرتفاقررات الخاصررة
فقررد نررب عل هررا املشرررع الجزائررري فرري القررانون املرردني انطالقررا مررن نررب املررادة  867إلررى
غايررة املررادة  ،881والترري تعتبررر بمثابررة قيررود ترررد علررى حررق امللكيررة ،حيررث تررنب املررادة
 690من القانون املدني على أنه ":يجب على املالك أن يراعي في استعمال حقه متا
تقض ي به التشريعات الجاري بها العمل واملتعلقة باملصلحة العامة ،أو املصتلحة
الخاص تتة "...وتض رريف الفق رررة األول ررى م ررن امل ررادة  691م ررن الق ررانون نفس رره عل ررى أن رره":
يجب على املالك أال يتعسف في استعمال حقه إ ى حد يحر بملك الجار".
ب -عدم احترام منططات شغل األراض ي
تجته على عدم احترام مخطط شغل األراض ي عدة صور ،بحسب طبيعة التجراوز،
فهنراك تجراوزات ترتم علرى مسرتو اإلطرار غيررر املبنري ةصرورة االسرتيالء علرى املسراحات الحرررة
وص ررورة ال ررربط الس ر لش ررب ات التهيئ ررة س وهن رراك تج رراوزات ت ررتم عل ررى مس ررتو اإلط ررار املبن رري
ةالعمارات املشوهة والتوزعع العشوائي للبناء غير املخطط.س.
ج -عدم احترام املنططات الهندسية املعمارية
وتتمثررل هررذ التجرراوزات فرري :عرردم احتررام مخطررط الكتلررة ،عرردم احتررام مخططررات
الواجهر ررات ،عر رردم احت ر ررام مخططر ررات التوزعر ررع الر ررداخلي عر رردم احت ر ررام مخططر ررات الهندسر ررة
املدنية واملخططات األخر 29 .
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املبحث الثاني  :القانون رقم  15-08كآلية للقحاء على البناء الفوضوي
أمام انتشار البنايات الفوضوية والبنايات غير املكتملة ،سن املشرع الجزائري
القانون رقم  15-08املتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والذي جاء من خالله
بإجراء جديد يس ى بإجراء تحقيق مطابقة البنايات ،والذي حدد األجل فيه ب 5 :سنوات،
وأمام عدم كفاية املدة املقررة تم تمديد املدة ب 3 :سنوات أخر بموجب قانون املالية
 2014ثم تم تمديد إلى غاية  02أوت  2019بموجب قانون املالية .2018
تأسيسا على ما سبق ،يتطلب األمر التطرق إلى مبررات صدور هذا القانون ،ثم
تبيان إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها وفي األخير تقييم إجراء تحقيق
مطابقة البنايات.
املطلب األول  :مبررات صدور القانون رقم  15-08ونطاق تطبيقه
سرريتم التطرررق مررن خررالل هررذا املطلررب إلررى املبررررات الترري دفعررت باملشرررع الجزائررري إلررى
إصدار القانون رقم  15-08ثم تبيان نطاق تطبيقه.
الفرع األول  :مبررات تطبي القانون رقم 15-08
تكمن املبررات التي دفعت باملشرع الجزائري إلى إصدار القانون رقم  15-08في30:
 انتش ررار البناي ررات الفوض رروية والبناي ررات املخالف ررة لق ررانون التهيئ ررة والتعمي ررر ،م ررع تش ررييدأغلبيتهررا علررى أوعيررة عقاريررة ليس رت لهررا سررندات ،مررع غيرراب قنرروات الصررر الص ر ي
كما تم توضيا األمر سابقا.
 ا ثار املدمرة للبنايات التي لم يتم تشييدها وفقا ملقاييس الزالزل وتحر ات التربة. انتشار البنايات غير مكتملة اإلنجاز. تغطية النقائب املوجرودة فري القرانون رقرم  29-90مرن حيرث ا ليرات والتردابير املقرررةفيه.
 مخالفررة النصرروص القانونيررة املتعلقررة بالتهيئررة والتعميررر وعرردم االلت رزام بمحتواهررا ،مررعامتداد األمر حتى إلى التحصيصات التي سلمت بشأنها رخصة التجزئة.
ولع ررل اله ررد م ررن وراء إص رردار الق ررانون رق ررم  15-08إنم ررا يكم ررن حس ررب ن ررب امل ررادة
األولى منه في :وضع حد لحاالت عدم إنهاء إنجازها ،تحقيق مطابقة البنايرات املنجرزة أو التري
ي في طور اإلنجراز قبرل صردور هرذا القرانون ،تحديرد شرروط شرغل و/أو اسرتغالل البنايرات،
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ترقي ررة إط ررار مبن رري ذي مظه ررر جم ررالي ومهي ررأ بانس ررجام وتأس رريس ت رردابير ردعي ررة ف رري مج ررال ع رردم
احترام ججال البناء وقواعد التعمير.
الفرع الثاني  :نطاق تطبي القانون رقم 15-08
حددت نطاق تطبيق القانون رقم  15-08املادة  ،15واملتمثل في :البنايات غير
املتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء ،البنايات التي تحصل صاحبها على رخصة
البناء و ي غير مطابقة للرخصة املسلمة له ،البنايات املتممة التي لم يتحصل صاحبها على
رخصة البناء ،البنايات غير املتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء ،وتجدر
اإلشارة إلى أن أمر التسوية وتحقيق املطابقة يخب تلك البنايات التي أنجزت قبل 20
جويلية  2008فقط يعني قبل صدور القانون رقم  ،15-08ومن ثمة تخر من دائرة
التسوية تلك التي شيدت بعد صدور القانون املذ ور أعال .
وقد أوردت املادة  16استوناءات ال يمكن تحقيق املطابقة بشأنها ،ويتعلق األمر
بالبنايات املشيدة على قطع أرضية مخصصة لالرتفاقات ويمنع البناء عل ها ،وتلك
املتواجدة بصفة اعتيادية باملواقع واملناطق املحمية املنصوص عل ها في التشرعع الخاص
بها ،البنايات املشيدة على األراض ي الفالحية أو ذات الطابع الفالحي أو الغابية أو ذات
الطابع الغابي باستوناء تلك التي يمكن إدراجها في املحيط العمراني ،البنايات املشيدة خرقا
لقواعد األمن والتي تشو بش ل خطير البيئة واملنظر العام للموقع ،وتلك التي ت ون عائقا
لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل نقلها.
وتضيف املادة  17من القانون ،األثر القانوني املترتب على البنايات الواردة في
املادة  16واملتمثل في إجراء الهدم طبقا ملقتضيات املادة  76مكرر  4من القانون رقم -90
.29
املطلب الثاني  :إجراءات تحقي مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
أمام فوض ى العمران التي اكتسحت األراض ي والتي عصفت بالجسيه العمراني،
أصدر املشرع الجزائري القانون رقم  15-08للقضاء على الفوض ى العمرانية وتسوية
البنايات غير املشروعة ،حيث تمر مسألة تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها بعدة
مراحل يستوجب مراعاتها لتسوية البنايات غير املشروعة بدء بطلب تحقيق املطابقة مرورا
بدراسة طلب التحقيق ووصوال إلى تحقيق املطابقة.
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الفرع األول  :يلب تحقي املطابقة
حددت املادة  2/23من القانون رقم  15-08األشخاص الذين لهم الحق في تقديم
الطلب عن طريق التصريا بالبنايات غير املشروعة ،واملتمثلة في :من يمل ون البناية ملكية
قانونية ،املقاولين أو املرقين العقاريين أو املتدخلين املؤهلين ،الذين يتولون إخطار رئيس
املجلس الشع ي البلدي برغبتهم في التسوية.
وقد حددت املادة  4من املرسوم التنفيذي رقم  154-09املؤر في 02 :ماي 2009
يتعلق بإجراءات تنفيذ التصريا ملطابقة البنايات ،31الوثائق امل ونة للملف املرفق
بالتصريا والتي تختلف باختال السند القانوني املطلوب إن ان األمر يتعلق بطلب
رخصة إتمام إنجاز البناية املرخصة لها ،طلب شهادة املطابقة على سبيل التسوية ،طلب
رخصة البناء على سبيل التسوية أو طلب رخصة إتمام البناية غير املرخب لها.
حيث يتم إيداع التصريا لد الفرقة التي أنشئت خصيصا لهذا الغر على
مستو املجلس الشع ي البلدي ،التي تتولى تسجيل امللف في سجل يعد خصيصا لهذا
الغر  ،يرقم ويؤشر عليه من طر رئيس املحكمة املختب إقليميا طبقا للمادتين  6و7
من املرسوم التنفيذي رقم  154-09املذ ور جنفا.
أما فيما يخب ججال تحقيق املطابقة فقد حددت ب 5 :سنوات ،وأمام عدم
كفاية هاته املدة واثبات الواقع لذلك تم تمديد املدة ب 3 :سنوات أخر من خالل
املصادقة على قانون املالية التكميلي لسنة  ،2014إال أن الواقع أثبت مرة أخر وجود
بنايات لم تخضع إلجراءات التسوية مما دفع األمر إلى تمديد املدة بموجب املصادقة على
قانون املالية التكميلي لسنة  ،2018والذي حدد مدة التسوية إلى غاية  2أوت ،2019
هذ األخيرة التي جاءت بنفس جديد ،ثم إعادة تمديد األجل من جديد ،حيث يستلم
املعني وصل االستالم بعد اإليداع مباشرة الذي يتم فيه تبيان تاريا اإليداع ،وعليه
فالسؤال الذي يطر نفسه :هل ستكفي املدة املتبقية إلعمال إجراءات التسوية؟ ثم هل
األمر يرجع للقانون أم يتعلق األمر باملواطنين ،هذا ما سيتم توضيحه انطالقا من تقييم
هذا العنصر.
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الفرع الثاني  :دراسة يلب تحقي املطابقة
أما فيما يخب دراسة طلب تحقيق املطابقة ،فإنها تتم على مستو مصاله التعمير
البلدي ،على مستو مديرية التعمير الهندسية والبناء التابعة للوالية وعلى مستو لجنة
الدائرة.
لقد سهلت وبسطت التعليمة رقم  04املتضمنة تبسيط كيفيات تحقيق مطابقة
البنايات وإتمام إنجازها عملية دراسة امللفات ،حيث تتولى املصاله التقنية التابعة للبلدية
بإرسال أربعة  4نسخ من امللف مرفقة بمحضر التحقيق امليداني في ظر  15يوما من
تاريا اإليداع إلى مصاله التعمير التابعة للوالية ،أو إلى لجنة الدائرة بحسب الجهة
املختصة بمنا رخب البناء للبنايات املعنية.
تتولى لجنة خاصة تم استحداثها على مستو مديرية التعمير الهندسة والبناء
بموجب قرار من الوالي ،بدراسة امللفات التي تتلقاها من املصاله التقنية للبلدية والتي
ت ون مرفقة بمحضر معاينة ميدانية.
تدرس لجنة الدائرة ملفات البنايات التي ترسل لها من طر النجنة التقنية
التابعة للبلدية ،والتي يؤول ف ها اختصاص منا رخب البناء لرئيس املجلس الشع ي
البلدي ،والتي يترأسها رئيس الدائرة وأعضاء أخر محددة بموجب املادة  2من املرسوم
التنفيذي رقم  155-09املؤر في 2 :ماي  2009يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن
امل لفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما ،32حيث تصدر لجنة الدائرة
قراراتها إما باملوافقة ،املوافقة املقيدة بشروط ،تأجيل النظر في الطلب أو الرفض33.
الفرع الثالث  :تحقي مطابقة البنايات غير املشروعة
بعد دراسة طلبات تحقيق املطابقة من طر املصاله املختصة ،وعند موافقتها على
الطلبات ،تبلق قراراتها إلى رئيس املجلس الشع ي البلدي املختب إقليميا ،ومن ثمة تأتي
مرحلة تحقيق مطابقة البنايات غير املشروعة بمنا سندات التسوية املنصوص عل ها في
القانون رقم .15-08
لكن ما تجدر املالحظة إليه هو وكمرحلة أولى يستوجب في بعض الحاالت تسوية
وضعية الوعاء العقاري وتسوية وضعية البناء العمرانية ،حيث تعد طبيعة الوعاء العقاري
من أولى النقاط التي يستوجب على لجنة الدائرة النظر ف ها ،والتي تشترط من خاللها
حصول املعني على عقد ملكية أو شهادة حيازة أو أي عقد رس ي جخر ،وإذا ان هناك
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حاالت تتنافي مع حقوق امللكية تباشر تحقيقا عقاريا لتحديد طبيعته ،لكن اإلش ال الذي
يثار في هذ الحالة والذي قد يصاد النجنة ،يتعلق بتلك األوعية العقارية التي تحوز
عقودا غير رسمية والتي تتميز بحيوياتها الشائكة خاصة في ظل وفاة البائع األصلي وتعدد
الورثة وغياب املخططات34...
املطلب الثالث  :عراقيل تطبي القانون رقم 15-08
تتطل ررب مس ررألة تقي رريم إجر رراء تحقي ررق مطابق ررة البن رراء الفوض رروي ف رري الواق ررع التط رررق إل ررى
الصررعوبات والعراقيررل الترري اعترضررت عمليررة التحقيررق وحالررت دون تحقيررق عمليررة املطابقررة
عل ررى ال رررغم م ررن تمدي ررد امل رردة ف رري ررل م رررة ،ه ررذ العراقي ررل الت رري تع ررددت ب ررين عراقي ررل إداري ررة
وأخر ميدانية.
الفرع األول  :العراقيل الدارية التي حالف دون تحقي عملية املطابقة
تتصدر البيروقراطية رأس القائمة وتحتل قمة الهرم في تعداد العراقيل اإلدارية التي
حالت دون التطبيق الجيد لتحقيق عملية مطابقة البنايات الفوضوية وغير املشروعة،
فطول مدة مراجعة ملفات التسوية أد باملواطنين إلى التراجع واإل جام عن تقديم
وإيداع ملفاتهم لد السلطات املعنية.
على الرغم من إلزامية القانون رقم  15-08إال أن هذا القانون لزال يعاني من عدم
التطبيق وأكبر دليل على ذلك يكمن في تمديد مدة سريانه في ل مرة ،ومن ثمة يبقى األمر
محيرا وهل تمديد املدة في ل مرة سيجعل من القانون رقم  15-08قانونا محترما؟
كذلك تقاعس اإلدارة عن جداء وظيفتها املو ولة لها في التشرعع العقاري والقانون
رقم  15-08من جهة ،وطول مراجعة امللفات من جهة ثانية أد إلى إ جام املواطنين عن
إيداع ملفات التسوية الخاصة بهم ،كذلك جهل أغلبية املواطنين ملضمون قانون التسوية
وعدم تكفل بعض البلديات بحمالت التوعية للتعريف بمضمون هذا القانون ،هذا األخير
الذي نعت بأنه قانون ولد ميتا باألساس.
الفرع الثاني  :العراقيل امليدانية التي حالف دون تحقي عملية املطابقة
من العراقيل امليدانية التي حالت دون تطبيق القانون رقم  15-08يمكن ذكر:
تأخر إصدار املراسيم التنظيمية الخاصة بالقانون رقم  ،15-08حيث لم تصدر تلك
املراسيم حتى غاية ماي  ، 2009مع التأخر في تنصيب النجان املخول لها مسألة تسيير
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اإلجراءات ،والتي أخرت بدورها عملية إيداع امللفات الخاصة بتسوية البنايات ،مما أثر
وبطريقة سلبية على إجراء تحقيق املطابقة.
كما تعد من العراقيل امليدانية تلك الصعوبات التي اصطدمت وتصطدم بها فرق
التحقيق واملتابعة ،ويتعلق األمر بعدم قدرتها على إثبات أن البناية أنجزت قبل  20جويلية
 ،2008إضافة إلى الوضعية الشائكة واملعقدة التي تعرفها البنايات املشيدة على أوعية
عقارية بعقود عرفية مع غياب السند القانوني ملعالجتها35.
كما أن عدم اهتمام املواطنين أ حاب البنايات بالواجهات الخارجية للبناية قصد
إعطاء صورة جمالية للمدينة التي جاء من أجلها القانون رقم  ،15-08تعد من بين
العراقيل امليدانية التي حالت دون تحقيق عملية املطابقة ،مع انتشار ظاهرة استيالء
البعض على أجزاء من األرصفة وضمها للقطعة األرضية الخاصة بهم.
الخاتمة:
من خالل هذ الدراسرة ،نخلرب إلرى أنره وعلرى الررغم مرن النصروص القانونيرة املنظمرة
للعمرران فرري الجزائررر ،إال أن الواقررع يثبررت انتشررار البنايررات الفوضرروية والبنايررات غيررر املطابقررة
لرخص ررة البن رراء الت رري أث رررت عل ررى الجس رريه العمران رري وقض ررت عل ررى الط ررابع الجم ررالي .والت رري م ررن
أس رربابها أزم ررة الس رركن م ررن جه ررة ،وط ررول اإلج رراءات بإص رردار رخص ررة البن رراء م ررن جه ررة ثاني ررة،
ناهيك عن بيروقراطية اإلدارة وتعسفها عند إصدارها للرخب العمرانية.
أم ررام ذل ررك ،أص ردر املش رررع الجزائ ررري الق ررانون رق ررم  15-08املتعل ررق بتحقي ررق مطابق ررة
البنايررات وإتمررام انجازهررا الررذي حررددت مدترره ب 5 :سررنوات إال أن الواقررع أثبررت عرردم كفايررة
املدة فتم تمديد املدة بموجب قانون املالية لسنة  2018إلى غاية  2أوت  ،2019إضافة إلرى
جهل املواطنين ملضمون قانون التسوية ،وتمردهم انا من بين األسباب التي أدت إلى انتشار
البناي ررات الفوض رروية والت رري ترجم ررت ف رري نهاي ررة املط ررا بفش ررل الق ررانون رق ررم 15-08 :ف رري تأدي ررة
املهمة التي سن ألجلها.
وعلي رره ،يمك ررن تق ررديم بع ررض االقتراح ررات الت رري يمك ررن أن تس رراعد ف رري تحقي ررق ظ رراهرة
البناء الفوضوي والتي تتمثل في :نشر الثقافة العمرانية وتوعية املواطنين بمضمون القانون
رق ررم  15-08لفه ررم فح رروا أكث ررر ،تعزي ررز وتفعي ررل دور ش رررطة العم ررران م ررع الت رروين الق ررانوني
ألفراده ررا إلزامي ررة متابع ررة مش ررارعع البن رراء ومراقبته ررا ،حت ررى يمك ررن التخفي ررف م ررن ح رردة ه ررذ
الظاهرة التي تنخر بالجسيه العمراني ،مع توقيع العقوبات في حالة االستمرار في البنراء الرذي
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يخالف التشرعع العقاري ،تمويل املواطنين الستكمال عملية البناء ،السريما وأن مرواد البنراء
ف رري ارتف رراع مس ررتمر م ررع محدودي ررة دخ ررل امل ررواطنين ،م ررع األخ ررذ بع ررين االعتب ررار امل رردة القانوني ررة
املمنوحررة للمررواطنين بقصررد إكمررال بنايرراتهم ،وضررع حررد لتقرراعس السررلطات املعنيررة ،وتفعيررل
دورها في إعمال جلية الرقابة وفر تطبيق القانون.
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 14جريدة رسمية عدد  ،26املؤرخة في 01:يونيو .1991
 15جريدة رسمية عدد  ،44املؤرخة في 3 :غشت .2008
 16غربي ابراهيم ،املرجع السابق ،ص.40 .
 17املرجع نفسه ،ص.41 .
 18تنب املادة  41على أنه ":يشتر تل تشييد لبناية جديدة أو تل تحويل لبناية تتحمن أشغالها تغيير :مشتم ت األرضية
واملقاس والواجهة واالستعمال أو الوجهة والهيكل الحامل للبناية والشبكات املشتركة العابرة للمكلية حيازة رخصة البناء
يبقا ألحكام املواد  46و 52و 55من القانون رقم ."...29-90
 19بعلي محمد الصغير  ،تسليم رخصة البناء في القانون الجزائري ،مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،املركز الجام ي الشيا
العربي التبس ي ،تبسة ،العدد األول ،مارس  ،2007ص.18.

ADJA Djillali, Bernard DROBENKO, droit de l’urbanisme, Berti édition, 2006
p.190.
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 21املؤر في 31 :ديسمبر  ،1997واملتضمن قانون املالية لسنة  ،1998جريدة رسمية عدد ،89 :املؤرخة في 2 :رمضان عام
.1418
 22جريدة رسمية عدد  ،49املؤرخة في 18 :نوفمبر .1990
 23لالستزادة أكثر أنظر :نب املادة .47
عباس عمار ،تشويه الجسيه العمراني ،األسباب والحلول ،مجلة العمران ،مجلة تصدر عن مخبر البحث في القانون والعمرانواملحيط ،جامعة عنابة ،عدد خاص ،يومي  05-04جوان  ،2000ص.64 .

-REDDAF . A, la protection du patrimoine culturel immobilier, revue idara, n :
21, p.173.
 24املادة  54من املرسوم التنفيذي رقم .19-15
 25جريدة رسمية عدد  ،37املؤرخة في 03 :يوليو .2011
26عزاوي عبد الرحمان ،الرخب اإلدارية في التشرعع الجزائري ،أطروحة لنيل درجة دكتورا دولة في القانون العام ،لية
الحقوق ،بن عكنون ،جامعة الجزائر ،2006-2005 ،ص.588.
 27يقصد باملناطق غير القابلة للتعمير طبقا ملقتضات نب املادة  23من القانون رقم  29-90على أنها ":القطاعات غير القابلة
للتعمير هي القطاعات التي يمان أن تاون حقوق البناء منصوصا عل ها محددة بدقة وبنسب تت ءم مع االقتصاد العام
ملناي هذء القطاعات".
 28لالستزادة أكثر راجع :غربي ابراهيم ،املرجع السابق ،ص ص.64-63.
 29املرجع نفسه ،ص.67.
 30بوشريط حسناء ،إش االت قواعد تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها وفقا للقانون رقم  ،15-08امللتقى الوطني حول:
إش االت العقار الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر املنعقد يومي  18/17فيفري  ،2013مجلة الحقوق والحريات ،عدد
تجري ي ،بسكرة ،2013 ،ص ص.480 .479 .
 31جريدة رسمية عدد  ،27املؤرخة في 06 :ماي .2009
 32جريدة رسمية عدد  ،27املؤرخة في 06 :ماي .2009
 33للتفصيل أكثر حول حاالت الرفض وغيرها راجع :القرار الوزاري املشترك املؤر في  23جويلية  2009يحدد النظام الداخلي
املسير الجتماعات لجنة الدائرة امل لفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات ،الجريدة الرسمية لنجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية ،عدد  ،55مؤرخة في 27 :سبتمبر .2009
 34بوشلوش عبد الغني ،القانون  15-08كآلية للتنمية العمرانية املستدامة للمدينة الجزائرية _رؤية ميدانية بين األمل
والتطبيق_ ،امللتقى الوطني
حول :إش االت العقار الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر املنعقد يومي 18/17 :فيفري  ،2013مجلة الحقوق والحريات،
عدد تجري ي بسكرة ،2013 ،ص.298 .
 35لالستزادة أكثر راجع :بوشلوش عبد الغني  ،املرجع نفسه ،ص.299 .
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