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امشكر 

كل ز هذا امعمل رمغ إلهجاا فقنمل وومعاطريق ان مر هاااي  أ هللا امحلد 

 .امطعاب

عداد هذا امبحث في عدان سامن كل هتقدم جبزيل امشكر ملك  من ا 

قة دبتسامة ضاطيبة  أو ابكلمة مو  بعيد ومن قريب  أو 

ر:وخنص اباكر اأس تاذ  و .وتوجهياتهته داشاجنار  أمني عىل ا 

 .هطاحئه 

و مشكر افر اممناقشة بوامجنة ء عضا أ اضل ـألف ااأساتذةمى هتقدم ا  كما 

 أن كما ال يفوتنا ، ا مناـشرفن ممناقشة فكااعضوية مجنة ن مقبوهلم إلمتناا

ء طيةل س نوات مفضال ااأساتذةاكفة مى  ا  مشكر و اهتوجه بامتحية 

رفي ادلراسة عىل حسن ضنيعهم  ء دعامئ امبحث و امتوجيه دلى ساا 

 تمنياتي ملجميع بامتوفيقامطالب مع 
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 مقدمة

ر ىفسً كتحدٓث ىظاـ هعٓشتً فٓتبع فْ ذلؾ العدٓد هف ,ٓسعِ ا٘ىساف دائها إلِ تطٓك
 لجهٓع هجاٚت حٓاتً فْ شتِ الهٓادٓف بها فْ ذلؾ هجاؿ  الهرآة العاكسةاٖسالٓب التْ تعد

  .عهراف اؿ
عتبر قاىكف العهراف هف القٓـ كالهكتسبات التآرخٓة كالثقافٓة ٖم هجتهع بحٓث ٓستكجب , ٓك

 ضهف احتراـ الهىاظر الطبٓعٓة كالحضآرة كالتراث الثقافْ كمىكعٓة البىآات كشكمٍا، كتٍٓئة 
 .كهستكل الحضارة فٍٓا الدكلة  هدل تطكر العهرافٓفكها ٓب,التآرخْ
 ,تتبعٍا الهشرع بالعدٓد هف الىصكص القاىكىٓة, هر العهراف فْ الجزائر بعدة هراحؿ كلقد

ذا ىظرا ٌٖهٓة هجاؿ العهراف البالغة  التطكر كالىهك الدٓهغرافْ السٓرع الذم شٍدتً  بسببٌك
تـ بالتىظٓـ كالرقابة عمِ حركات الىشاط العهراىْ ,الجزائر  حٓث ىجد أف الهشرع الجزائرم قد ٌا

تكجب أف ٓستجٓب أم بىاء أك أم هىطقة ,كذلؾ بفرض جهمة هف القٓكد عمِ  تشٓٓد البىآات ,
بحٓث ٓجب أف ٓككف ,لهجهكعة هف الهقآٓس كالقكاعد التقىٓة الهحددة هسبقا هف الهشرع , عهراىٓة 

هٍا ,إىشاء الهدف الجدٓدة كالتكسعات السكىٓة كفقا لهخططات تقىٓة  الهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة :ٌأ
بعد ذلؾ تأتْ التراخٓص ك الشٍادات الهتعمقة بالبىاء التْ ,كهخطط شغؿ اٖراضْ , كالتعهٓر

ا الجٍات ا٘دآرة الهختصة كالتْ تىدرج ضهف الرقابة ا٘دآرة القبمٓة ك البعدٓة  . تصدٌر
ا , كىظرا لمقضآا كالهشاكؿ التْ بات ٓطرحٍا هجاؿ العهراف ْ قضآا ٚ ٓهكف تدبٌٓر ٌك

هها جعؿ الهشرع  الجزائرم ٓسعِ  إلِ  حهآة حقكؽ كحٓرات اٖفراد فْ , بقرارات غٓر هدركسة
ا ,كالتصرؼ فٍٓا ,كاستغٛلٍا , استعهاؿ همكٓتٍـ العقآرة كههارسة جهٓع اٖىشطة العهراىٓة التْ ٓرٌا

التْ تهىحٍا ا٘دارة كالتْ قد , هىاسبة لتحقٓؽ هصمحتً الخاصة فْ الحصكؿ عمِ إحدل الرخص
ٓىتج هف دكف شؾ هساس بحٓرات اٖفراد هف خٛؿ تعسفٍا أك رفضٍا فْ هىح الرخص التْ قد  

كىظرا إلِ الىزاعات القائهة كالهخالفات التْ تستكجب جزاءات بحقٍا ,  تحدث أضرار لمشخص
اٖهر الذم دعا الهشرع إضافة إلِ الرقابة ا٘دآرة عمِ أشغاؿ التٍٓئة كالتعهٓر إلِ فرض الرقابة ,

 .القضائٓة عمِ هختمؼ الىزاعات القائهة
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هٓة الدراسة ك  فْ عدة هعآٓر هكضكعٓة تكهف فْ تكعٓة اٖفراد عمِ لٍذا الهكضكعتتجمِ ٌأ
ضركرة العٓش فْ كسط عهراىْ هىظـ كهف ثـ كضع حد لكؿ تعسؼ عمِ حساب الحقكؽ 

كالحٓرات الفردٓة، كهعرفة أسالٓب الرقابة القبمٓة ك البعدٓة فْ هجاؿ التٍٓئة كالتعهٓر، ككذا الرقابة 
. القضائٓة هىٍا رقابة القضاء ا٘دارم كرقابة القضاء العادم

ككىً ,ها دفعىا إلِ اختٓار ٌذا الهكضكع ٌك رغبتىا الخاصة فْ فٍـ جكاىب ٌذا القاىكف إف 
تطرؽ لكضعٓات تهس الجاىب الخاص فْ حٓاة الفرد، أها اٖسباب الهكضكعٓة فتتهثؿ فْ حداثة 
ـ الهكاضٓع التْ أصبحت تفرض كجكدٌا  ة هكضكع التٍٓئة ك التعهٓر ككىً ٓعتبر هف ٌأ ك حٓٓك
فْ هجتهعىا، ٌذا هف جٍة ك هف جٍة أخرل فإف كثرة الهخالفات القاىكىٓة التْ هست اٖكعٓة 

تهاـ الفقٍاء كالسٓاسٓٓف . العقآرة بهختمؼ تىكعاتٍا ك خصكصٓتٍا أضحت هكضكعا أثار ٌا
: ٓمْ ك هف خٛؿ ها سبؽ ذكري تتضح هعالـ ا٘شكالٓة فْ ها

الهشرع الجزائرم لمرقابة عمِ أشغاؿ التٍٓئة ها هدل ىجاعة ألٓات كالكسائؿ التْ اعتهدٌا 
؟ كالتعهٓر 

ت   :كعمًٓ هف خٛؿ ا٘شكالٓة ٓهكف طرح عدة تساٚؤ
  ؟فٓها تتهثؿ آلٓات الرقابة ا٘دآرة فْ هجاؿ التٍٓئة كالتعهٓر_
كها هدل الرقابة التْ ٓهارسٍا القضاء سكاء عمِ ا٘دارة أك اٖفراد أهاـ هخالفتٍـ لمقكاعد _ 

؟ الهىظهة لعهمٓات البىاء كالتعهٓر أك ا٘ضرار بالغٓر
كفؽ الهشرع الجزائرم فْ تىظٓـ أشغاؿ التٍٓئة كالتعهٓر؟ ٌؿ _

لدراسة هكضكعىا اعتهدىا عمِ الىصكص القاىكىٓة كالهقاٚت العمهٓة كها استكجب عمٓىا  ك
كالٍدؼ الهتكخِ هف ا٘طٛع عمِ عٓىة هف اٖطركحات كالرسائؿ الجاهعٓة كالدراسات سابقة 

فقد تىاكلت , كهعالـ هىسجهة, تجهٓع أعهاؿ البحث فْ أطر هتكاهمة ٌك,تكظٓؼ ٌذي الدراسات 
ٌذي الدراسات ا٘طار القاىكىْ لمتعهٓر ٚسٓها الرخص كالشٍادات العهراىٓة كأدكات التٍٓئة 

 : دراسات كهف بٓف ٌذي اؿكالتعهٓر ىظرا ٌٖهٓتٍا 
 .رايىدكتأطركحة , ّرائزٓع الجررٓة فْ التشا ا٘دصخرال,عزاكم عبد الرحهف _
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جْ عبد هللا_ .  أطركحة دكتكراي,التعهٓر غٓر القاىكىْ كدكر ا٘دارة فْ الحد هىً , لعٓك
. عربْ بام ٓٓزد، إستراتٓجٓة البىاء عمِ ضكء قاىكف التٍٓئة كالتعهٓر الجزائرم، أطركحة دكتكراي-
. كهاؿ هحهد اٖهٓف اٚختصاص القضائْ فْ هادة التعهٓر ك البىاء أطركحة دكتكراي_

 طبٓعة  الهكضكع  تفرض عمٓىا تحمٓؿ الىصكص القاىكىٓة كالقرائف القضائٓة كالتعهؽ أفكبها 
فْ هقصكدٌا، إضافة إلِ هىاقشة ألٓات القاىكىٓة كا٘دآرة الههىكحة لٙدارة هف خٛؿ تحمٓؿ 

الهىٍج  ك الهىٍج التحمٓمْ:  اعتهدىا عمِ هىٍجٓف ٌهافإىىا. كتبٓاف خصائص كىطاؽ كؿ هىٍا
 .الكصفْ

 :أها عف الصعكبات التْ كاجٍتىا أثىاء إعداد ٌذا البحث فتهحكرت فٓها ٓمْ
صعكبة جهع الهادة العمهٓة بسبب غمؽ الهكتبات، ضعؼ الحالة الهادٓة كصعكبة اىتقاء 

 صعكبة التىقؿ كالحجر ,كشراء هختمؼ الكتب ك الهراجع كالهصادر التْ تخدـ هكضكع الهذكرة
ك ككفٓد ذا بسبب البٛء الذم حؿ بالبٛد ٌك ، الضغط الىفسْ كالتكتر كالقمؽ بشأف 19الصحْ ٌك

 ك الكضع الصحْ فْ البٛد الذم ٚ ٓساعد عمِ التركٓز الجٓد، عدـ اٚلتقاء كالهىاقشة هع الزهٓمة
اتفٓا فقطكاف  هشرؼاؿاٖستاذ   هع التكاصؿ أفحتِ  .إلكتركىٓا ٌك

ا التْ اتا٘شكالْ كلٙجابة عمِ  إلِ ٌذا الهكضكع ارتأٓىا إلِ تقسٓـ ٌذا الهكضكع أثاٌر
: فصمٓف ٓتهحكراف حكؿ 

آلٓات الرقابة ا٘دآرة عمِ أشغاؿ التٍٓئة كالتعهٓر :اٖكؿالفصؿ _
الرقابة ا٘دآرة القبمٓة فْ هجاؿ التعهٓر  :اٖكؿالهبحث _
الرقابة ا٘دآرة البعدٓة :الهبحث الثاىْ _
 الرقابة القضائٓة فْ هجاؿ التعهٓر:الفصؿ الثاىْ_

 رقابة القضاء ا٘دارم:اٖكؿالهبحث _
 رقابة القضاء العادم:الهبحث الثاىْ_
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 عمى أشغال التييئة والتعمير القبمية  الرقابة اإلداريةتآليا: الفصل األول
الهتعمؽ بالتٍٓئة ك 1990دٓسهبر 1الهؤرخ فْ 29-90هىذ بدآة صدكر القاىكف 
مٓة 20الهؤرخ فْ 15-08 كأخٓرا القاىكف 05-04التعهٓر الهعدؿ كالهتهـ بالقاىكف  جٓك

ا كهختمؼ الىصكص التىظٓهٓة الهطبقة 2008 تهاـ إىجاٌز الهحدد لقكاعد هطابقة البىآات كا 
لٍا، فإف الهشرع الجزائرم تبىِ تكجٍات جدٓدة لمتحكـ أكثر فْ القكاعد العاهة لمتٍٓئة 

كالتعهٓر، كهف التحكـ أكثر فْ التكسع العهراىْ الحضرم الٓرفْ كالقضاء عمِ البىآات 
ة كالبىآات غٓر الهطابقة، فقد كضع ضكابط تحدد شركط شغؿ العقار كالتكسع  الفكضٓك

العهراىْ ككذا هٓكاىٓزهات قبمٓة تفرض عمِ كؿ هف ٓٓرد إىجاز بىآة جٓدة أك ترهٓـ بىآة 
. قدٓهة أك ٌدـ بىاء أك إىجاز جدار تسٓٓج أك تغٓٓر كاجٍة العهارات الخارجٓة

إلِ جاىب الرقابة القبمٓة فإف الهشرع فرض رقابة بعدٓة تضهف هتابعة كفرض احتراـ 
قكاعد التٍٓئة كالتعهٓر أثىاء إىجاز البىاء أك الٍدـ كتستهر إلِ غآة اٚىتٍاء هف اٖشغاؿ 

كها دعـ ٌذي الرقابة بهجهكعة هف اٖجٍزة  ا٘دآرة .كفتح الهىشآت ٚستقباؿ الجهٍكر
كالرقابة  (الهبحث اٖكؿ)كسىفصؿ الحدٓث فًٓ هف خٛؿ تعرضىا لمرقابة ا٘دآرة القبمٓة 

 (الهبحث الثاىْ)ا٘دآرة البعدٓة 
 

 

 

 

 .
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الرقابة اإلدارية القبمية في مجال التعمير :المبحث األول
تتهثؿ الرقابة ا٘دآرة الهسبقة فْ هجاؿ التٍٓئة كالتعهٓر فْ استعهاؿ آلٓات ككسائؿ 

إدآرة، لضهاف رقابة إدآرة هسبقة كهف ٌذي الكسائؿ؛ هخططات التعهٓر التْ سىتىاكلٍا فْ 
. (الهطمب الثاىْ)، كالرخص كالشٍادات التْ سىتىاكلٍا فْ (الهطمب اٖكؿ)

الرقابة عن طريق مخططات التييئة والتعمير : المطمب األول
الفرع )، كهخطط شغؿ اٖراضْ(الفرع اٖكؿ)سىتىاكؿ الهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر فْ 

 .(الثاىْ

المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير : الفرع األول
 تعريفو :أوال

هف خٛؿ ىص ,  ((PDAUرعرؼ الهشرع الجزائرم الهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهْ
أداة التخطٓط الجهالْ كالتسٓٓر الحضرم، ٓحدد :" بأى29ً_90هف القاىكف رقـ 16الهادة 

التكجٍٓات اٖساسٓة لمتٍٓئة العهراىٓة البمدٓة أك البمدٓات الهعىٓة آخذا بعٓف اٚعتبار تصاهٓـ 
ضبط الصٓغ الهرجعٓة لهخطط شغؿ اٖراضْ ." التٍٓئة كهخططات التىهٓة ٓك

ٓستخمص هف ٌذي الهادة بأف الهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر عبارة عف كسٓمة  ك
تخطٓط كتسٓٓر لمعهراف، تحدد فٍٓا التكجٍٓات اٖساسٓة لمسٓاسة العهراىٓة كضبط التكقعات 

 1.الهستقبمٓة لمتعهٓر فْ إطار ترشٓد استعهاؿ اٖراضْ
 إٚ 90/29 بهكجب القاىكف 1990ك تجدر بىا ا٘شارة إلِ اىً رغـ الىص عمًٓ سىة 

عد الهخطط 19972 كاستهر تهدٓدي لسىة 1995أف التطبٓؽ العهمْ لً لـ ٓبدأ إٚ سىة   ٓك
 3.قاىكىْ كتقىْ : لمتخطٓط بكجٍٓفأداةالتكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر 

                                                 
1

 .15، ص2008،دكف طبعة،دار ٌكهة لمىشر كالتكٓزع،الجزائر،،منازعات التعميرعهر حهدم باشا_
، أطركحة دكتكراي، كمٓة الحقكؽ كالعمـك إستراتٓجٓة البىاء عمِ ضكء قاىكف التٍٓئة كالتعهٓر الجزائرمعربْ بام ٓٓزد، _2

 .75، ص2015/ 2014 باتىة، _السٓاسٓة، جاهعة الحاج لخضر
 .75ص, ىفس الهرجع, عربْ بام ٓٓزد3_
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ؿ الهدل  إف الهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر ٚ ٓعتبر فقط اٖداة القاىكىٓة لمتخطٓط الطٓك
فٍك هخطط ٓكجً , . سىة إىها ٌك أداة لمتىهٓة اٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة20 إلِ 15هف 

عتبر كثٓقة تقدٓٓرة  التٍٓئة كتكسع التجهعات السكىٓة، ٓشكؿ دلٓٛ لتىظٓـ الىشاط العهراىْ ٓك
 1.هستقبمٓة لمتىبؤ

محتوياتو : ثانيا
 هف القاىكف 17ٓتككف الهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر حسب ىص الهادة 

:  هف29_90رقـ
 :ٓتقدـ فًٓ ها ٓمْ :التقٓرر التكجٍْٓ_.1
تحمٓؿ الكضع القائـ كاٚحتهاٚت الرئٓسٓة لمتىهٓة بالىظر إلِ التطكرات التْ تطرأ عمِ _

. التراب الهعىْ
قسـ التٍٓئة الهقترح بالىظر لمتكجٍٓات فْ هجاؿ التٍٓئة العهراىٓة كحهآة الساحؿ كالحد _ 

 2.هف اٖخطار الطبٓعٓة كالتكىكلكجٓة
 :تحدد ٌذي الٛئحة و : ٚئحة التىظٓـ-.2
ا أك إخضاعٍا لشركط - جٍة التخصٓص الغالبة لٗراضْ كىكع الىشاطات التْ ٓهكف حضٌر

. خاصة
. الكثافة العاهة الىاتجة عف هعاهؿ شغؿ اٖراضْ-
. اٚرتفاقات الٛزهة-
. الهساحات التْ تتدخؿ فٍٓا هخططات شغؿ اٖراضْ،ك الهىاطؽ الكاجب حهآتٍا-
. اٖراضْ الهعرضة لٗخطار الطبٓعٓة-

                                                 
, جاهعة هىتكرم, كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة, هذكرة هاجستٓر, ألٓات القاىكىٓة لتسٓٓر العهراف, غكاس حسٓىة_1

. 15 ص 2012_ 2011, قسىطٓىة
جْ عبد هللا_2 كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة , أطركحة دكتكراي ,التعهٓر غٓر القاىكىْ كدكر ا٘دارة فْ الحد هىً, لعٓك
 . 185ص  ,2017 _2016س ,تمهساف , جاهعة ابْ بكر بمقآد ,
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 1.اٖخطار الكبرل-
ْ:الكثائؽ البٓاىٓة._3 : تشتهؿ خاصة عمِ الهخططات ٌك
ـ الطرؽ:هخطط الكضع القائـ_ .  ٓبٓف ا٘طار الهشٓد حالٓا كٌأ
:  هخطط التٍٓئة_
. ٓبٓف حدكد القطاعات الثٛثة-
. ٓبٓف حدكد أجزاء اٖرض-
. هساحات تىدرج ضهف هخطط شغؿ اٖراضْ-
. هخطط اٚرتفاقات الكاجب ا٘بقاء عمٍٓا أك تعدٓمٍا أك إىشائٍا_
حدد هىشآت الهىفعة العهكهٓة:هخطط تجٍٓز_ . ٓبٓف شبكة الطرؽ ٓك
كذلؾ عف طٓرؽ الدراسات :هخطط ٓحدد اٖراضْ الهعرضة لٗخطار الطبٓعٓة كالتكىكلكجٓة_

زؿ  2.الخاصة بالٚز
: إجراءات إعداده والمصادقة عميو:ثالثا

هف أجؿ إعداد الهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر ٓجب إتباع عدة إجراءات كهراحؿ 
كعمًٓ ٓتـ إعداد ٌذا 1991هام 28الهؤرخ فْ 177_91:حددٌا الهرسـك التىفٓذم رقـ

: الهخطط بإتباع الخطكات التالٓة
: هداكلة إعداد الهخطط التكجٍْٓ - 1

إذا )ٓصدر رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم الهعىْ أك الهجالس الشعبٓة البمدٓة الهعىٓة 
التْ ٓقرر بهكجبٍا إعداد الهخطط , هداكلة (كاف الهخطط التكجٍْٓ ٓعىْ بمدٓتٓف أك أكثر

:  ك ٓجب أف تبٓف ٌذي الهداكلة ها ٓمْ,مالتكجًٓ

                                                 
 .22,21ص, هرجع سابؽ, عهر حهدم باشا_1
كمٓة الحقكؽ ,هذكرة هاجستٓر  , التٍٓئة كالتعهٓر بٓف  التشٓرع كالتطبٓؽ ػدراسة حالة هدٓىة باتىةػأدكات, سىكسْ رفٓقة_ 2

 .4ص, 2011_2010س , ػباتىةػ _رػجاهعة الحاج لخض, كالعمـك السٓاسٓة
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التكجٍٓات التْ تحددٌا الصكرة العاهة ا٘جهالٓة لمتٍٓئة أك هخطط التىهٓة لمتراب  _
.  الهقصكد

كٓفٓات هشاركة ا٘دارات العهكهٓة كالٍٓئات اٖخرل فْ إعدادي،كقائهة التجٍٓزات ذات _
ك ٓجب أف تبمغ ٌذي الهداكلة إلِ الكالْ الهختص إقمٓهٓا هف اجؿ 1 الهىفعة العهكهٓة
 2.الهصادقة عمٍٓا

: إصدار قرار إداري يحدد المحيط الذي سوف يدخل فيو المخطط-2
ٓة كاحدة، أك الكٓزر الهكمؼ  ٓصدر الكالْ ٌذا القرار إذا كاف التراب الهعىْ تابع لٚك

ٓات هختمفة  بالتعهٓر هع الكٓزر الهكمؼ بالجهاعات الهحمٓة إذا كاف التراب الهعىْ تابعا لٚك
ذا ها حددتً الهادة   177.3_91رقـ .هف ىفس الهرسـك التىفٓذم04ٌك

: إعالن بعض المؤسسات واإلدارات العمومية والجمعيات-3
 بعض الهؤسسات كالٍٓئات كالجهعٓات التْ 177_91هف الهرسـك  07حددت الهادة 

ٓجب باطٛعٍا كتابٓا بالهقرر القاضْ بإعداد الهخطط التكجٍْٓ لمتىهٓة كالتعهٓر، 
رؤساء غرؼ التجارة، رؤساء غرؼ الفٛحة، رؤساء الهىظهات الهٍىٓة، رؤساء :كهىٍا

ء هٍمة  ٓـك لٙفصاح عف ىٓتٍـ فْ الهشاركة فْ 15الجهعٓات الهحمٓة لمهرتفقٓف، كلٍٚؤ
 4.إعدادي

: إجراء تحقيق عمومي-4
بعد ىشر قرار الجهعٓات كالٍٓئات كالهصالح التْ طمبت استشارتٍا هف طرؼ رئٓس 
الهجمس الشعبْ البمدم أك رؤساء الهجالس الشعبٓة،كالذم ٓجب أف ٓتضهف كجكبا بعض 
ككف ٌذا الىشر لهدة  ا٘دارات الهحمٓة هثؿ التعهٓر كالفٛحة ك اٖشغاؿ العهكهٓة كالىقؿ، ٓك

                                                 
الذم  ٓحدد إجراءات إعداد الهخطط , 1991 ٓكلٓك28الهؤرخ فْ , 177_91هف الهرسـك التىفٓذم رقـ   ,02الهادة _1

 .1411 ذك القعدة  18فْ الصادرة 26العدد ,ج,ر,ج,التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر كالهصادقة عمًٓ
 . الهرسـك ىفس هف03 :الهادةاىظر _2
 . الهرسـك ىفس هف04اىظر الهادة _3
  لمدراساتاٖكادٓهٓةالهجمة <<,هخططات التعهٓر ككسٓمة لتىفٓذ السٓاسة الكطىٓة لمتعهٓر >> عآمْ رضكاف.د_4

 .136، ص 2016 س , جاهعة الشمؼ,16العدد  , ا٘ىساىٓةاٚجتهاعٓة ك



 الفصل األول                                      الرقابة اإلدارٌة على أشغال التهٌئة والتعهٌر 

 

9 

 

ٓكها، ٓحدد الهكاف كاٖهاكف التْ  (45)شٍر، ٓخضع هشركع الهخطط لتحقٓؽ عهكهْ لهدة 
عٓف الهفكض الهحقؽ أك الهحققٓف  ٓهكف استشارة الهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر فًٓ، ٓك
حدد كٓفٓات إجراء التحقٓؽ العهكهْ، كتدكف الهٛحظات فْ سجؿ خاص هرقـ  الهفكضٓف ٓك
كهكقع هف رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم أك رؤساء الهجالس الشعبٓة البمدٓة الهعىٓة، كعىد 

( 15)اىتٍاء هدة التحقٓؽ ٓقـك هفكض الهحقؽ بإعداد هحضر قفؿ اٚستقصاء خٛؿ هدة 
  1.ٓكها

 :المصادقة عمى المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير-5
: ٓتـ إعداد همؼ الهصادقة عمِ الهخطط هف خٛؿ الكثائؽ التالٓة

. هداكلة الهجمس الشعبْ البمدم أك الهجالس الشعبٓة البمدٓة الهعىٓة*
ئٓة* ئْ أك الهجالس الشعبٓة الٚك . رأم الهجمس الشعبْ الٚك
. سجؿ اٚستقصاء*
. هحضر قفؿ اٚستقصاء العهكهْ كالىتائج الهستخمصة*
. التقٓرر التكجٍْٓ، ٚئحة التىظٓـ، كالكثائؽ البٓاىٓة*

ئْ ٓرسؿ ٌذا الهمؼ هتبكعا بالهخطط،إلِ الكالْ الهختص  بعد أخذ رأم الهجمس الشعبْ الٚك
.  ٓكها15إقمٓهٓا خٛؿ هدة 

صادؽ عمِ الهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر إها  : ٓك
.  ساكف200.000بقرار هف الكالْ بالىسبة لمبمدٓات التْ ٓقؿ عدد سكاىٍا عف *
بقرار هف الكٓزر الهكمؼ بالتعهٓر أك عدة كزراء بالىسبة لمبمدٓات التْ ٓككف عدد سكاىٍا *

.  ساكف500.000 ساكف ك 200.000هابٓف 
بهرسـك تىفٓذم بىاءا عمِ تقٓرر هف الكٓزر الهكمؼ بالتعهٓر بالىسبة لمبمدٓات التْ ٓككف *

.  ساكف500.000عدد سكاىٍا ٓساكم أك ٓفكؽ 
تـ التبمٓغ إلِ الجٍات أتٓة : ٓك
                                                 

 .136، ص رجع سابؽـ ,فعآمْ رضكا.د_  1
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. الكٓزر الهكمؼ بالتعهٓر*
. الكٓزر الهكمؼ بالجهاعات الهحمٓة*
. هختمؼ اٖقساـ الكزآرة الهعىٓة*
ئْ الهعىْ أك رؤساء الهجالس الشعبٓة البمدٓة ك * رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم ك الٚك

ئٓة الهعىٓٓف . الٚك
ٓة* . الهصالح التابعة لمدكلة الهعىٓة بالتعهٓر عمِ هستكل الٚك
 1.الغرؼ التجآرة ك الفٛحٓة*

: آثاره القانونية: رابعا
تتهثؿ أثار القاىكىٓة لمهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر فْ تقسٓـ الهىطقة أك البمدٓة 

 :إلِ قطاعات هحددة عمِ الىحك التالْ
ف كاىت غٓر هجٍزة التْ تشغمٍا بىآات تشمل : القطاعات المعمرة* كؿ اٖراضْ حتِ كا 

كهساحات خضراء ك الفسكحات كالغابات الحضٓرة الخاصة بخدهة ٌذي البىآات، كها تشهؿ 
 2.ٌذي القطاعات أجزاء ٓجب حهآتٍا ك إصٛحٍا كتحدٓدٌا

ٌْ القطاعات الهخصصة لمتعهٓر عمِ اٖهدٓف القصٓر : القطاعات المبرمجة لمتعمير*
 سىكات حسب الجدكؿ الهىصكص عمًٓ فْ الهخطط التكجٍْٓ 10كالهتكسط فْ آفاؽ 

 3.لمتٍٓئة كالتعهٓر
ٌْ اٖراضْ الهخصصة لمتعهٓر عمِ الهدل البعٓد فْ : قطاعات التعمير المستقبمية*

 4. سىة حسب أجاؿ الهىصكص عمٍٓا فْ الهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر20آفاؽ 

                                                 
 .30-29هرجع سابؽ، ص عهر حهدم باشا، _1
كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة , هذكرة هاجٓستر,الجكاىب القاىكىٓة لسٓاسة الهدٓىة كالعهراف فْ الجزائر,بمعٓدم ىسٓهة _2
 .37ص   , 2014_2013,جاهعة قسىطٓىة,
الصادرة بتآرخ  , ج,ر,ج,الهتعمؽ بالتٍٓئة كالتعهٓر , 1991 دٓسهبر01الهؤرخ فْ ,29_90القاىكف هف 21:  الهادة _3

 .1411  جهادل اٖكلِ 15

 . ىفس القاىكفهف22 :أىظر الهادة_ 4
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 ٌْ اٖراضْ التْ ٓهكف أف تككف فٍٓا حقكؽ البىاء :قطاعات غير قابمة لمتعمير*
 1.هىصكص عمٍٓا كهحددة بدقة كبىسب تتٛءـ هع اٚقتصاد العاـ

مخطط شغل األراضي : الفرع الثاني
 تعريفو: أوال

 ٌك اٖداة الثاىٓة ٖدكات التٍٓئة كالتعهٓر ٓأتْ بعد (POS)هخطط شغؿ اٖراضْ
الهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر،كبىاءا عمِ ضكء تكجٍاتً ٓتحدد هدل هخطط شغؿ 

اٖراضْ،إذ أف ٌذا اٖخٓر ٓحدد بصفة دقٓقة ها جاء فْ ٌذي التكجٍٓات عمِ أرض الكاقع 
 2.هف حٓث استعهاؿ اٖرض كالبىاء

-90 هف القاىكف 31كها ٓعرؼ هخطط شغؿ اٖراضْ حسب ها ىصت عمًٓ الهادة 
عمِ أىً أداة هف أدكات التعهٓر التْ تحدد بالتفصٓؿ أسس استخداـ اٖراضْ كالبىاء 29

ا الهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر ك ٌك ٓغطْ .عمٍٓا كفقا لمتكجٍٓات كالتىظٓهات التْ أقٌر
 3.جزء هف تراب بمدٓة كاحدة أك هجهكعة هف بمدٓات تجهعٍا هصالح اقتصادٓة

ٓجب أف تغطِ كؿ بمدٓة أك جزء هىٍا بهخطط شغؿ اٖراضْ، ٓحضر هشركعً 
ك ٌك هخطط ٓحدد فْ إطاري ها  4بهبادرة هف رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم كتحت هسؤكلٓتً

 :ٓمْ
. حقكؽ استخداـ اٖراضْ كالبىاء-
. ٓعٓف الكهٓة الدىٓا ك القصكل هف البىاء الهسهكح بً-
. ٓحدد أىهاط البىآات كاستعهاٚتٍا-
. ٓضبط القكاعد الهتعمقة بالهظٍر الخارجْ لمبىآات-

                                                 
  .  السابؽ ذكري29 -90 قاىكف اؿهف23 :أىظر الهادة_ 1
  .105ص, ،هرجع سابؽ    البىاء عمِ ضكء قاىكف التٍٓئة كالتعهٓر الجزائرمإستراتٓجٓة , عربْ بام ٓٓزد_ 2
 السٛـ حالة الدقسْ عبد"هخططات شغؿ اٖراضْ بٓف الهىظكهة القاىكىٓة كالتطبٓقات الهٓداىٓة حالة ٌكارم سعاد، _3

،كمٓة عمـك اٖرض،الجغرافٓا كالتٍٓئة العهراىٓة، جاهعة ا٘خكة  هذكرة هاجستٓر،هدٓىة قسىطٓىة "،سركٓىة كتافرىت
  .20،ص 2015 سهىتكرم،قسىطٓىة،

  .السابؽ ذكري , 29_ 90هف القاىكف  ,34: أىظر الهادة_ 4
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 1.ٓحدد اٚرتفاقات كاٖحٓاء كالشكارع كهكاقع اٖراضْ الفٛحٓة-
ا عمِ هستكل كؿ بمدٓة  ك ٓعتبر هخطط شغؿ اٖراضْ كثٓقة إدآرة ٓتـ إصداٌر

صادؽ عمٍٓا هف طرؼ السمطة الكصٓة، كتبٓف بصفة هفصمة القكاعد العاهة ٚستخداـ  ٓك
اٖراضْ كشركط البىاء، غٓر أف ٌىاؾ الكثٓر هف البمدٓات عمِ الهستكل الكطىْ التْ ٚ 
تقـك بإعداد ٌذي الهخططات أك ٓتـ إعدادٌا لكف ٚ ٓتـ الهصادقة عمٍٓا هف طرؼ السمطة 

الكصٓة، هها ٓؤدم إلِ اىتشار الفكضِ فْ الهجاؿ العهراىْ كتزآد الهخالفات كعدـ إهكاىٓة 
 2.اتخاذ إجراءات الرقابة لصعكبة ذلؾ

أىدافو : ثانيا
كتتهثؿ ٌذي ,هف خٛؿ التدخؿ فْ كؿ قطاع أك هجهكعة , ٓىظـ الهجاؿ الحضرم

التكٓؼ , إعادة التأٌٓؿ الحضرم , التجدٓد الحضرم,التدخٛت فْ إعادة الٍٓكمة الحضٓرة 
أشكاؿ )كها ٍٓدؼ إلِ التخطٓط التفصٓمْ هف خٛؿ التطرؽ إلِ أدؽ التفاصٓؿ ,الحضرم 

 3.الخ.... هداخؿ البىآات, هعاهؿ شغؿ اٖراضْ, كالطرؽ,القطع اٖرضٓة كهساحتٍا 
: محتوياتو:ثانيا

:  تتجسد اىداف المخطط الوطني لشغل االراضي من من خالل ممف  لتكون من 
 :الئحة التنظيم_1

: كتتضهف ٌذي الٛئحة ها ٓمْ
تـ فٍٓا تقدٓـ دراسة تحمٓمٓة هع تحدٓد التىهٓة لمهىطقة التْ تـ تغطٓتٍا :هذكرة تقدٓـ_ أ  ٓك

بالهخطط هع التقٓد التاـ بأحكاـ الهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر كهكافقة ىتائج الدراسة هع 
. براهج التىهٓة الهعتهد لمبمدٓة أك البمدٓات الهعىٓة تبعا ٔفاؽ تىهٓتٍا

                                                 
  .136هرجع سابؽ، ص, عآمْ رضكاف.د_ 1
الهجمة اٖكادٓهٓة لمبحث القاىكىْ العدد  <<آلٓة جدٓدة لتحضٓر عقكد التعهٓر كتسمٓهٍا  :الشباؾ الكحٓد >>بمكؿ فٍٓهة، _2

 .362ص,  2018س ,جاهعة بجآة  ,01
  .45ص , هرجع سابؽ, سىكسْ رفٓقة_ 3
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القكاعد التْ تحدد لكؿ هتجاىسة ىاتجة عف الدراسة التحمٓمٓة هع هراعاة اٖحكاـ الخاصة _ب
 كىكع الهباىْ الهرخص 29-90الهطبقة عمِ بعض أجزاء التراب كها ٌك هحدد فْ القاىكف 

. بٍا أك الهحضكرة ككجٍتٍا كحقكؽ البىاء الهرتبطة بهمكٓة اٖرض
تبٓف ٚئحة التىظٓـ أٓضا ىكع الهىشآت كالتجٍٓزات العهكهٓة كهكاقعٍا كتحدد الطرؽ _ث

كالشبكات الهختمفة سكاء التْ تتحهمٍا الدكلة أك التْ تتحهمٍا الجهاعات الهحمٓة، أك التْ 
ا   1.تككف عمِ عاتؽ الخكاص ككذلؾ آجاؿ إىجاٌز

: تتككف هها ٓأتْ عمِ الخصكص: الوثائق البيانية_2
. 5000/1 أك 2000/1هخطط بٓاف الهكقع بهقٓاس -أ

. 1000/1 أك 500/1هخطط طكبكغرافْ بهقٓاس -ب
 القكاسر الجٓكتقىٓة لتعهٓر التراب الهعىْ،هصحكبة 1000/1 أك 500/1خارطة بهقٓاس -ج

. بتقٓرر تقىْ
 ٓبرز ا٘طار الهشٓد حالٓا ككذلؾ 1000/1 أك 500/1هخطط الكاقع القائـ بهقٓاس -د

. الطرؽ كالشبكات الهختمفة كاٚرتفاقات الهكجكدة
:  ٓحدد ها ٓأت1000/1ْ أك 500/1هخطط تٍٓئة عاهة بهقٓاس -ق
. الهىاطؽ القاىكىٓة الهتجاىسة-
. هكقع إقاهة التجٍٓزات كالهىشآت ذات الهصمحة العاهة كالهىفعة العهكهٓة-
خط هركر الطرؽ كالشبكات الهختمفة هع إبراز ها تتحهمً الدكلة هىٍا كها ٌك هحدد فْ -

, الهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر كها تتحهمً الجهاعات الهحمٓة
. الهساحات الكاجب الحفاظ عمٍٓا ىظرا لخصكصٓتٍا-
 ٓتضهف عمِ الخصكص عىاصر 1000/1, 500/1هخطط التركٓب العهراىْ  بهقٓاس -ك

. ٚئحة التىظٓـ

                                                 
 . 21هرجع سابؽ، ص, ٌكارم سعاد_1
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 تعد كجكبا 2كباستثىاء هخطط بٓاف الهكقع، فإف جهٓع الهخططات الهذككرة فْ البىد -
 1. إذا كاف هخطط شغؿ اٖراضْ ٓعىْ القطاعات الحضٓرة500/1بهقٓاس 

: إجراءات إعداده والمصادقة عميو: ثالثا
 الهؤرخ  178-91تتجسد إجراءات هخطط شغؿ اٖراضْ فْ الهرسـك التىفٓذم رقـ 

  الذم ٓحدد إجراءات إعداد 318_05 الهعدؿ كالهتهـ بالهرسـك رقـ 1990 هام 28فْ 
: كالهتهثمة فٓها ٓأتْ, هخططات شغؿ اٖراضْ كالهصادقة عمٍٓا

تقرر إعداد الهداكلة هف الهجمس الشعبْ الهعىْ أك الهجالس الشعبٓة : إجراء الهداكلة-1
: البمدٓة الهعىٓة، كتتضهف ٌذي الهداكلة ها ٓأتْ

تذكٓرا بالحدكد الهرجعٓة لهخطط شغؿ اٖراضْ الكاجب إعدادي كفقا لها حددي الهخطط -
. التكجٍْٓ لمتٍٓئة ك التعهٓر الهتعمؽ بً

بٓاىا لكٓفٓات هشاركة ا٘دارات العهكهٓة كالٍٓئات كالهصالح كالجهعٓات فْ إعداد ٌذا -
 2.الهخطط

تبمغ ٌذي الهداكلة إلِ الكالْ الهختص إقمٓهٓا كتىشر لهدة شٍر كاهؿ بهقر الهجمس 
 3.الشعبْ البمدم الهعىْ أك الهجالس الشعبٓة البمدٓة الهعىٓة

: إصدار قرار إدارم تحدد بهكجبً الحدكد الجغرافٓة التْ سكؼ ٓتدخؿ فٍٓا الهخطط-2
: ٓصدر ٌذا القرار عف الجٍة الهخكؿ لٍا ٌذي الصٛحٓة عمِ الىحك التالْ

ٓة كاحدة- . الكالْ إذا كاف التراب الهعىْ تابعا لٚك
الكٓزر الهكمؼ بالتعهٓر هع الكٓزر الهكمؼ بالجهاعات الهحمٓة إذا كاف التراب الهعىْ تابعا -

ٓة هختمفة  4.لٚك
                                                 

  1991 هآك سىة 28 الهكافؽ 1411 ذم القعدة عاـ 14 هؤرخ فْ 178-91 هف الهرسـك التىفٓذم رقـ 18الهادة _ 1
 ,2العدد ,ج,ر,ج,كالهصادقة عمٍٓا كهحتكل الكثائؽ الهتعمقة بٍا .الذم ٓحدد إجراءات إعداد هخططات شغؿ اٖراضْ

 . 1411 ذك القعدة 18الصادرة فْ 
   .47ص , هرجع سابؽ, سىكسْ رفٓقة_2
  .  السابق ذكره178-91 رقـ ,هف الهرسـك التىفٓذم3 : أىظر الهادة_3

 . الهرسـك ىفسهف 4 : أىظر الهادة_4
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إذا كاف هخطط شغؿ اٖراضْ ٓشهؿ تراب بمدٓتٓف أك عدة بمدٓات، ٓهكف لرؤساء 
الهجالس الشعبٓة البمدٓة الهعىٓة بإسىاد هٍهة إعدادي إلِ هؤسسة عهكهٓة هشتركة بٓف 

 الهؤرخ فْ 08-90 هف القاىكف رقـ 10 ك9البمدٓات كها ٌك هىصكص عمًٓ فْ الهادتٓف 
 1. كالهتعمؽ بالبمدٓة1990 أفٓرؿ سىة 7
ٓقـك رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم أك الهجالس الشعبٓة البمدٓة الهعىٓة أك : التشاور-3

الهؤسسات العهكهٓة الهشتركة ها بٓف البمدٓات بإبٛغ كؿ هف رؤساء غرؼ التجارة، الفٛحة، 
 2.الهىظهات الهٍىٓة ك الجهاعات الهحمٓة كتابٓا بالقرار القاضْ بإعداد الهخطط

ء الهرسؿ إلٍٓـ هٍمة  ٓكها إبتداءا هف تآرخ إستٛهٍـ الرسالة فْ إعداد هخطط 15كلٍٚؤ
 3.شغؿ اٖراضْ

كلٍذي الجٍات هدة : تبميغ مشروع مخطط شغل األراضي لإلدارات و الييئات العمومية-4
ذا لـ تجب خٛؿ ٌذي الهٍمة الهحددة أعتبر سككتٍا 60 ٓكها ٘بداء آرائٍا كهٛحظاتٍا، كا 

 4.هكافقة ضهىٓة لمهشركع
 ٓفتح سجؿ خاص بالتحقٓؽ لٓتهكف الهكاطىكف :عرض المخطط لمتحقيق العمومي-5

القاطىكف بالهىاطؽ الهعىٓة بٍذي اٖدكات هف إبداء آرائٍـ كهٛحظاتٍـ كاعتراضاتٍـ إف 
كجدت، عمِ أف تعدؿ هشآرع الهخططات عىد اٚقتضاء لتأخذ بعٓف اٚعتبار ٌذي 

 5.التحقٓقات
ٓصادؽ الهجمس الشعبْ البمدم بهداكلة عمِ هخطط شغؿ اٖراضْ : هرحمة الهصادقة-6

 6.الهعدؿ عىد اٚقتضاء، ٖخذ ىتائج اٚستقصاء العهكهْ بعد أخذ رأم الكالْ فْ الحسباف
: ٓبمغ هخطط شغؿ اٖراضْ لمجٍات أتٓة عمِ الخصكص

                                                 
 .السابؽ ذكري , 178-91هف الهرسـك التىفٓذم رقـ 5 :أىظر الهادة_ 1
  .31 غكاس حسٓىة، هرجع سابؽ، ص_2
  .السابؽ ذكري178-91رقـ  هف الهرسـك التىفٓذم 7 : أىظر الهادة_3

-2017، هذكرة هاستر، جاهعة الشٍٓد حهً لخضر، باتىة، الرقابة ا٘دآرة فْ هجاؿ التٍٓئة كالتعهٓرهمٓؾ جٍاد، _ 4
. 22، ص2018

  .32هرجع سابؽ، ص, غكاس حسٓىة _ 5
  .السابؽ ذكري.178-91, هف الهرسـك التىفٓذم15: أىظر الهادة_ 6
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ة الهختصٓف إقمٓهٓا- . الكالْ الهختص أك الٚك
ٓة- . الهصالح التابعة لمدكلة، الهكمفة بالتعهٓر فْ هستكل الٚك
 1.الغرؼ الفٛحٓة كالتجارة-

: الرقابة عن طريق وثائق التعمير: المطمب الثاني
ا  تـ الهشرع الجزائرم فْ قاىكف التٍٓئة كالتعهٓر بثٛث اىكاع هف الرخص باعتباٌر ٌا

،كرخصة التجزئة (الفرع اٖكؿ)هٓكاىٓزهات فعالة لمتىظٓـ كالرقابة تتهثؿ فْ رخصة البىاء 
. (الفرع الثالث)، كأخٓرا شٍادة التعهٓر (الفرع الثاىْ)

رخصة البناء : الفرع األول
كطبٓعتٍا  (ثاىٓا)كخصائصٍا (أٚك)ىظرا ٌٖهٓة ٌذي الرخصة سىحاكؿ تبٓاف تعٓرفٍا 

. (رابعا)لمكصكؿ إلِ إجراءات هىح الرخصة (ثالثا)القاىكىٓة 
تعريف رخصة البناء  : أوال

عىد استقراء الىصكص القاىكىٓة الكاردة بقاىكف التعهٓر ك الهىظهة لمعهراف فْ بٛدىا 
 52تظٍر بأىٍا لـ تتضهف تعٓرفا خاصا برخصة البىاء، فالهشرع الجزائرم هف خٛؿ الهادة 

قد اكتفِ بتبٓاف ىطاؽ 192-15 هف الهرسـك التىفٓذم رقـ 41 كالهادة 29-90هف القاىكف 
مٍا دكف تقدٓـ تعٓرؼ جاهع لٍا،  تطبٓؽ رخصة البىاء فْ حالة تشٓٓد بىآة جدٓدة أك تحٓك
فٓها عرفٍا الفقً بأىٍا قرار إدارم ٓصدر عف سمطة هختصة قاىكىا، تهىح بهقتضاي الحؽ 
ا بإقاهة بىاء جدٓد أك تغٓٓر بىاء قائـ قبؿ البدء فْ  لمشخص سكاء كاف طبٓعٓا أك هعىٓك

. أعهاؿ البىاء التْ ٓجب أف تحتـر قكاعد العهراف

                                                 
جاهعة ابك بكر , كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة , هذكرة هاجٓستر, الرقابة فْ هجاؿ التٍٓئة كالتعهٓرآلٓات ,قارة تركْ الٍاـ_1

  .24ص  2013_ 2012,تمهساف 

، 2015 ٓىآر سىة 25 الهكافؽ 1436 ربٓع الثاىْ عاـ 4 هؤرخ فْ 19-15 هف الهرسـك التىفٓذم رقـ 41الهادة _ 2
  .2015 س 07العدد ,ج,ر,ج,ٓحدد كٓفٓات تحضٓر عقكد التعهٓر كتسمٓهٍا
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كها عرفت عمِ أىٍا القرار ا٘دارم الصادر هف سمطة هختصة تهىح بهقتضاي الحؽ 
 عرفت أىٍا رخصة تهىح هف  ك1 لمشخص فْ البىاء بهعىاي الكاسع طبقا لقاىكف العهراف

 2.السمطة ا٘دآرة لتشٓٓد بىآة جدٓدة أك تعدٓؿ بىآة هكجكدة هف قبؿ، قبؿ تىفٓذ اٖشغاؿ
: خصائصيا: ثانيا

ْ : هف خٛؿ التعٓرفات السالفة الذكر ٓهكىىا أف ىستىتج خصائص رخصة البىاء ٌك
صدكر قرار إدارم بالبىاء هف سمطة هختصة، لذلؾ فإف رخصة البىاء ٌْ هف اختصاص _

الجٍات ا٘دآرة الهختصة فْ عهمٓة البىاء  
أف ٓككف قرار رخصة البىاء قرارا قبمٓا فعمِ ٓهكف إقاهة هبىِ جدٓد أك تعدٓٛت فْ الهبىِ _

القائـ   بعد الحصكؿ عمِ رخصة البىاء فٍْ هطمكبة قبؿ بدآة العهؿ إٚ  
أف ٓشتهؿ الترخٓص عمِ تشٓٓد بىآة جدٓدة أك تغٓٓر لبىآة قائهة لذلؾ فمـ ٓقتصر الهشرع _

عمِ الحصكؿ عمِ رخصة البىاء فْ تشٓٓد البىآات الجدٓدة فقط، بؿ كسع هف ذلؾ لٓشهؿ 
 3.كؿ التعدٓٛت التْ تهس البىاء

: الطبيعة القانونية لرخصة البناء:ثالثا
 طبٓعتٍا حٓث هف أىٍا ككها  بذلؾ هختصة السمطة تسمهً ترخٓص ٌْ البىاء رخصة

ذا القاىكىٓة اٖعهاؿ هف عهٛ ،باعتباري إدآرا قرارا تعد  حٓث ككها أىٍا هف الترخٓص ٌك
ها  ,دائها ٓككف ٌذا القرار هف حٓث اٖصؿ, إىفرادم إدارم طبٓعتٍا قرارا إدآرا ام تصرؼ
 السمطات هف ٓصدر الهختصة، كقد السمطة حٓث كهف لـ ٓىص القاىكف بخٛؼ ذلؾ،

 البىاء أف هف التأكد الرخصة، ٌذي إصدار هف كالٍدؼ. الكالْ أك البمدٓة كرئٓس الهحمٓة

                                                 
م، كمٓة . هاستر، جاهعة د ، هذكرةرخصة البىاء كآداة لحهآة البٓئة فْ التشٓرع الجزائرمحهٓدم أحهد، _1 الطاٌر هٚك

. 25، ص2016-2015الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة، سعٓدة، 
.

. هجمة الحقٓقة لمعمـك اٚجتهاعٓة كا٘ىساىٓة << رخصة البىاء كالٓة لحهآة البٓئة فْ التشٓرع الجزائرم, >>سارة هٍىاكم_2
 .78ص .2020س .جاهعة اٖهٓر عبد القادر لمعمـك ا٘سٛهٓة قسىطٓىة , 02العدد 
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 كفقا كالتعهٓر بالتٍٓئة الهتعمقة كالتىظٓهٓة القاىكىٓة اٖحكاـ ٓخالؼ ٚ الرخصة طمب هكضكع
 1 29- 90 لً هف قاىكف الهطبقة كالهراسٓـ كالهتهـ الهعدؿ (50)الهادة   لىص
: إجراءات تسميم رخصة البناء في التشريع الجزائري: رابعا

مً الحصكؿ عمِ رخصة بىاء كذلؾ هف خٛؿ  ٓشترط لكؿ عهمٓة تشٓٓد هبىِ أك تحٓك
ذا ها جاء فْ ىص الهادة   هف الهرسـك 41تقدٓـ طمب إلِ السمطة الهختصة بهىحٍا ٌك

.  الذم ٓحدد كٓفٓات تحضٓر عقكد التعهٓر كتسمٓهٍا19-15التىفٓذم رقـ 
:  طمب الحصول عمى رخصة البناءالشروط المتعمقة ب_1
  :شرط الصفة_أ

 َالعقار رخصة طالب بٓو تربط التْ القاىَىٓة العٛقة الطبٓعة أك "ٌىا بالصفة ٓقصد
كاف إذا  تدعٓهً أَ عمًٓ جٌَرٓة تعدٓٛتاء إجر أَ ،عمًٓ الجدٓد البىاء إقاهة الهراد

 ؿ ذمقب هو َتَقٓعً إٓداعً ٓجب شكٛ البىاء رخصة طمب إٓداعكلكْ ٓقبؿ  ,هَجَدًا
 عمًٓ ىصت ها ٌََ ،بالعقار القاىَىٓة عٛقتً طبٓعة ٓثِبت بهاك إرفاقً   ،َالصفة الهصمحة

 َالتَقٓعالبىاء  رخصة بطمبف ٓقدـ أ ٓىبغْ ": 176_91التىفٓذّ الهرسَن هو  34 الهادة
 الهصمحة أَ الٍٓئة أَ ا،قاىَى لً الهرخص لدًٓ الهستأجر أَ هككمً أَ الهالك هو عمًٓ

 2.البىآةأَ  اٖرض قطعة لٍا لهخصصةا
: الشروط المتعمقة بمحتويات الطمب-ب

 :التالٓةالَثائق  طمبً لدعن الطمب صاحب ٓقدن أو ٓجب
 :وثائق إدارية تثبت صفة طالب الرخصة_ 1/أ

                                                 
ا عمِ البٓئة,>> هعاشْ سهٓرة_1 العدد ,هجمة اٚجتٍاد القضائْ<<,أحكاـ رخصة البىاء فْ التشٓرع الجزائرم كهدل تأثٌٓر

 .162ص 2016س ,(الجزائر)جاهعة بسكرة  ,12
جاهعة ,كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة ,رايىدكتأطركحة , ّرائزٓع الجررٓة فْ التشا ا٘دصخرال,عزاكم عبد الرحهف _2

. 601ص ,2007س , الجزائر
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 فْ عمًٓ الهىصَص الىحَ عمِ الحٓازة شٍادة هو ىسخة أَ الهمكٓة عقد هو ىسخة إها_
 أَػ 1990 ىَفهبر 18فْ  الهؤرخ الهتعمؽ بالتكجًٓ العقارم    25_90 رقن القاىَو

 .1975 سبتهبر 26 فْالهؤرخ   58 -75 اٖهر  ٖحكان طبقاكٓٛ تَ
 1البىآة أَ اٖرض قطعة تخصٓص عمِ ٓىص الذّ ا٘دارّ العقد هو ىسخة_
ا- . ىسخة هف القاىكف اٖساسْ إذا كاف الهالؾ أك هككمً شخصا هعىٓك
ْ وثائق تقنية  تثبت احترام قواعد العمران في مشروع البناء _ 2/ب  :ٌك
ٓبٓف اٚتجاي كشبكات تكٓزع هع بٓاف .5000/1 ، 2000/1تصهٓـ الهكقع عمِ سمـ -

 .طبٓعتٍا كتسهٓتٍا كىطاؽ اٚستدٚؿ التْ تهكف هف تحدٓد قطعة اٖرض
.  الذم ٓشهؿ عمِ عدة بىآات500/1 ، 200/1هخطط الكتمة هعد عمِ سمـ -
ات البىآة50/1تصاهٓـ هعدة عمِ سمـ -  2. لمتكٓزعات الداخمٓة لهختمؼ هستٓك

اىجاز  فْ ٓرغب هعىَّ أَ طبٓعْ شخصكؿ  عمِ  ٓجبكتجدر ا٘شارة إلِ اىً
 القاىَو هو 1 الهادة حسب الهشرَع ىجازٚ هعتهد هعهارّ هٍىدس   إلِ ٓمجأبىاء أف 

 3. التعهٓر َ بالتٍٓئة الهتعمق دٓسهبر 1990 فْ الهؤرخ 29_90 رقن
 هف الهرسـك رقـ 43ٓتككف الهمؼ ا٘دارم حسب الهادة : وثائق تتعمق بالممف اإلداري_3/ج

 : هف19_15
هراجع رخصة التجزئة بالىسبة لمبىٓات الهبرجة عمِ قطعة أرضٓة تقع ضهف تجزئة _

 .هخصصة لمسكىات أك لغرض آخر 
قرار السمطة الهختصة الذم ٓرخص إىشاء أك تكسٓع هؤسسات صىاعٓة كتجآرة هصىفة _

 فْ صىؼ الهؤسسات الخطٓرة كغٓر الصحٓة ك الهزعجة 
 1.شٍادة قابمٓة اٚستغٛؿ بالىسبة لمبىآات الكقفٓة ضهف ارض هجزئة برخصة التجزئة  _

                                                 
. 601ص ,الهرجع السابؽ ,ّرائزٓع الجررٓة فْ التشا ا٘دصخرال ,عزاكم عبد الرحهف _1
. كمٓة الحقكؽ ك العمـك السٓاسٓة,كمٓة  الحقكؽ ك العمـك السٓاسٓة, هاجستٓر , الهراقبة التقىٓة لمبىاء, حهاىْ ساجٓة _2

. 30ص ,  20072008س , جاهعة الجزائر
 .32ص ,الهرجع ىفسً,حهاىْ ساجٓة_3
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 دراسة طمب رخصة البناء _2
ا  ٓتطمب تحقٓقا ,إف دراسة طمب رخصة البىاء هف طرؼ الجٍات الهختصة بإصداٌر

كفْ حالة عدـ كجكدي أك , هف هدل هطابقة هشركع  البىاء لتكجٍٓات هخطط شغؿ اٖراضْ 
جب أف ٓراعْ تحضٓر طمب  خضكعً لتعمٓهات الهخطط  التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر ٓك

ا , .رخصة البىاء كهكقعً كهحؿ إىشاءي هع اٖخذ بعٓف , هع الهكاف ,كتىاسقٍا , ك هظٌٍر
كها ٓجب أف ٓراعْ التحضٓر . .,اٚعتبار اٚرتفاقات ا٘دآرة الهطبقة عمِ الهكقع الهعىْ 
 ك قد هٓز الهشرع بٓف الجٍة 2هدل احتراـ اٖحكاـ التشٓرعٓة كالتىظٓهٓة الهعهكؿ بٍا 

 :الهختصة بإصدار ٌذي الرخصة
 :فْ حالة ها إذا كاف تسمٓـ الرخصة هف اختصاص رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم_ أ 

 تحضٓر كٓفٓات  الذم ٓحدد176_91 رقـ التىفٓذم الهرسـك هف 37حددت الهادة 
 كٓفٓة إلِ البىاء كرخصة الٍدـ كرخصة الهطابقة كشٍادة التقسٓـ كشٍادة التعهٓر شٍادة
 ٓرسؿ:"بىصٍا البىاء رخصة طمب لهمؼ الهستقبمة ا٘دارة جٍة إلِ البىاء رخصة طمب تكجًٓ
 رئٓس إلِ ىسخ الحاٚت فْ خهس جهٓع فْ بً الهرفقة كالكثائؽ البىاء رخصة طمب

عتبر رقـ القٓد  3"اٖرض قطعة كجكد هحؿ لبمدٓة البمدم الشعبْ الهجمس  همف إٓداع  ٓك
 45كبالرجكع إلِ ىص الهادة  لقاىكىٓة لمطمب ،ا ؿأجا اىطٛؽ تارٓخ لبىاء ا رخصة طمب

 ىجد باف الهشرع قد هٓز بٓف الهشآرع البىآات الخاصة 19_15هف الهرسـك التىفٓذم 
ا هف الهشآرع  بحٓث ٓرسؿ طمب رخصة هشآرع السكىات كالهمفات  بالسكىات الفردٓة كغٌٓر

 8 ىسخ أها باقْ الهشآرع  التْ تحتاج إلِ رأم هصالح العهكهٓة ترسؿ فْ 03الهرفقة فْ 
لٓسمـ كصؿ بذلؾ هسجؿ , ىسخ لرئٓس الهجمس الشعبْ البمدم هحؿ تكاجد القطعة اٖرضٓة

بً تآرخ إٓداع الطمب فْ ىفس الٓـك بعد التأكد هف الكثائؽ الهرفقة هع الطمب بشكؿ هفصؿ 

                                                                                                                                                         
 الهحدد لكٓفٓات تحضٓر عقكد التعهٓر 19_15 رخصة البىاء فْ ضؿ الهرسـك التىفٓذم رقـ أحكاـ>>طٓب عائشة _1

 .213ص, د س , 02ج البمٓدة  ,07ع , هجمة البحكث كالدراسات القاىكىٓة <<, كتسمٓهٍا 
. 222ص  ,  ىفس الهرجع,طٓب عائشة _ 2
 ٓحدد  كٓفٓات تحضٓر شٍادة التعهٓر 1991 هام 28 الهؤرخ فْ  176_91ذم رقـ م هف الهرسـك التىؼ37الهادة _3

. 1411 ذك القعدة 18هؤرخة فْ  ,26ع , ج,ر,ج,كشٍادة التقسٓـ كرخصة البىاء كشٍادة الهطابقة كرخصة الٍدـ 
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 ثـ ٓقـك رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم بإرساؿ  ىسخة هف الهمؼ الِ الهصالح 1,فْ الكصؿ
 هف خٛؿ ههثمٍٓا 19,2_15 هف الهرسـك التىفذم  47الهستشارة التْ ىصت عمٍٓـ الهادة 

لٓفصؿ الشباؾ الكحٓد لمبمدٓة ,  أٓاـ التْ تمْ إٓداع الطمب 08فْ الشباؾ الكحٓد فْ اجؿ 
بمع رام هصالح .ٓكها التْ تمْ تآرخ آداع الطمب (15)فْ طمبات رخصة البىاء فْ اجؿ  ٓك

  3.الدكلة هف خٛؿ ههثؿ قسهٍا الفرعْ
 :عىدها ٓككف تسمٓـ الرخصة هف اختصاص الكالْ اك الكٓزر الهكمؼ بالعهراف _ب

 :ٓككف هف اختصاص الكالْ تسمٓـ رخص البىاء الهتعمقة بالهشآرع التالٓة 
ٓة أك الدكلة لصالح الهىجزة كالهىشآت البىآات_   .العهكهٓة لهصالحٍها أك الٚك
.  ا٘ستراتٓجٓة الهكاد ككذلؾ الطاقة كتخٓزف كتكٓزع كالىقؿ ا٘ىتاج هىشآت- 
 كالثقافٓة الطبٓعٓة الهٓزة ذات كاٖقالٓـ السكاحؿ فْ الكاقعة كالبىآات اٖراضْ اقتطاعات- 

 "  الفٛحْ العالْ أك الجٓد الهردكد ذات الفٛحٓة كاٖراضْ البارزة
 .هحمٓة هىفعة ذات الخاصة أك العهكهٓة التجٍٓزات_ 
قؿ عف  سكىٓة كحدة 200سكىاتٍا عف  عدد ٓفكؽ التْ الجهاعٓة السكىات هشآرع_  ٓك

 4. سكىٓة كحدة 600
ٓقـك رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم بإرساؿ همؼ الطمب هرفقا برأم هصالح التعهٓر 
التابعة لمبمدٓة فْ سبع ىسخ إلِ هصمحة الدكلة الهكمفة بالعهراف قصد إبداء رأم هطابؽ 

تـ تحضٓر الهمؼ عمِ هستكل الشباؾ 8كذلؾ فْ اجؿ   أٓاـ الهكالٓة لتآرخ إٓداع الطمب ٓك
تـ الفصؿ فًٓ فْ اجؿ  ٓة  ٓك  5. ٓـك هف تآرخ إٓداع الطمب 15الكحٓد لمٚك

 : رخصة البناء قرارإصدار-3

                                                 
 . 52ص , هرجع سابؽ  ,حهٓدم أحهد_  1
. السابؽ ذكري , 19_15 هف الهرسـك التىفٓذم رقـ 47:اىظر الهادة _ 2
.  الهرسـك   ىفسهف , 48::اىظر الهادة_  3
. 81ص,شٍرزاد عكابد، هرجع سابؽ . _ 4
. السابؽ ذكري, 19_15 هف الهرسـك التىفٓذم 49: اىظر الهادة_ 5
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إذا أكدع الهعىْ طمبً الهتعمؽ برخصة البىاء فإف ا٘دارة همزهة قاىكىا بفحص هحتكل 
ا التعمؽ بً  ففْ حالة صدكر ,ا الطمب إها بالقبكؿ أك الرفض ذالهمؼ كهف ثـ إصدار قراٌر

قرار الهكافقة بهىح الرخصة فإف الطمب قد استكفِ جهٓع الشركط الهىصكص عمٍٓا قاىكىا 
كفْ ٌذي الحالة تبمغ السمطة الهخصصة قرار الرخصة هرفقا بىسخة هف الهمؼ إلِ صاحب 
ٓة ، كها تكضع  الطمب كتبمغ ىسخة ثاىٓة لهصمحة الدكلة الهكمفة بالتعهٓر عمِ هستكل الٚك
ىسخة ثالثة هف القرار تحت تصرؼ الجهٍكر بهقر الهجمس الشعبْ البمدم، أها فْ حالة 

 أها الكجكبْ فٓتعمؽ اٖهر بالحاٚت التْ ,صدكر القرار بالرفض ٓككف إها كجكبْ أك جكازم
ٓثبت فٍٓا أف الطمب ٓتضهف هخالفات كىقائص تتعمؽ بعدـ احتراـ القكاعد العاهة لمتٍٓئة 

 ، أها الرفض 176-91 كالهرسـك التىفٓذم 29-90كالتعهٓر الهىصكص عمٍٓا فْ القاىكف 
 شغؿ 44الجكازم فتهىح لٙدارة السمطة التقدٓٓرة فْ اتخاذ قرار الرفض حسب الهادة 

اٖراضْ أك كثٓقة تحؿ هحمً، كهتِ ها قدرت ا٘دارة هخالفة هشركع البىاء لٍذي التكجٍٓات 
ا سمٓها طالها أف أساس ٌذا التقدٓر هف هقتضٓات  ا برفض الطمب كاف قراٌر كأصدرت قراٌر

 1.السمطة التْ هىحٍا لٍا القاىكف
:  رخصة التجزئة: الفرع الثاني

تعتبر رخصة التجزئة هف بٓف الرخص ا٘دآرة التْ تراعْ فٍٓا الشركط التقىٓة 
ك ا٘جراء الذم ٓقـك بً صاحب الهمكٓة أك هككمً لطمب الرخصة  كالقاىكىٓة كالتىظٓهٓة، ٌك

 .هف أجؿ تهكٓف اٖفراد هف تجزئة همكٓتٍـ العقآرة إلِ عدة أجزاء
ٌْ كثٓقة إدآرة تصدر بهكجب قرار إدارم، ترخص لٙدارة بهقتضاٌا لهالؾ تعريفيا : أوال

كحدة عقآرة غٓر هبىٓة، كتسهح بتقسٓـ اٖرض إلِ قطعتٓف أك أكثر كهف شأىٍا أف تستعهؿ 
 2.فْ تشٓٓد بىآة، كتهكف هف إىجاز بىاء جدٓد أك تعدٓمً طبقا لقكاعد كأدكات التعهٓر

 السابؽ الذكر 29-90هف القاىكف رقـ 58ك57كها جاء فْ إطار أحكاـ الهادتٓف 
تشترط رخصة التجزئة لكؿ عهمٓة تقسٓـ همكٓة عقآرة كاحدة أك عدة همكٓات هٍها كاف 

                                                 

. 66هرجع سابؽ ،ص, شٍرزاد عكابد1_
، هذكرة هاستر، كمٓة الحقكؽ أحكاـ ك آلٓات الرقابة فْ هجاؿ التٍٓئة كالتعهٓر فْ القاىكف الجزائرمبىاىْ أحهد الٍادم، _2

 .46، ص2019-2018كالعمـك السٓاسٓة، جاهعة عبد الحهٓد بف بادٓس، هستغاىـ، 
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هكقعٍا، إلِ قطعتٓف أك عدة قطع إذا كاف ٓجب استعهاؿ إحدل القطع اٖرضٓة الىاتجة عف 
 1.ٌذا التقسٓـ أك عدة قطع أرضٓة لتشٓٓد بىآة

القسهة هف أجؿ البٓع أك ا٘ٓجار : التجزئة ٌْ:"جاء الىص عمِ التجزئة عمِ أىٍا ك
أك تقسٓـ همكٓة عقآرة إلِ قطعتٓف أك عدة قطع هخصصة لمبىاء هف أجؿ استعهاؿ هطابؽ 

فٍذي الهادة ىصت عمِ البٓع كا٘ٓجار كغرض آخر لرخصة 2".ٖحكاـ هخطط التعهٓر
. التجزئة إضافة إلِ التقسٓـ إلِ قطعتٓف أك أكثر

نطاق تطبيقيا ومحتواىا :ثانيا
رخصة التجزئة ٚزهة فْ كؿ تقسٓـ لهمكٓة عقآرة أك عدة همكٓات هٍها كاف هكقعٍا 

إذا كاىت الغآة هىٍا تشٓٓد بىآات عمٍٓا، كعمًٓ فٓهكف الترخٓص ٖم هالؾ لقطعة أرض أك 
أكثر ٓٓرد تقسٓهٍا إلِ أجزاء بٍدؼ إقاهة بىآات عمٍٓا، كها فرض عدـ هىح الرخصة إذا لـ  
تكف اٖرض الهجزأة هكافقة لهخطط شغؿ اٖراضْ الهصادؽ عمًٓ أك هطابقة لكثٓقة التعهٓر 
هىع الترخٓص بالتجزئة فْ البمدٓات التْ ٚ تهتمؾ الكثائؽ الهبىٓة إذا  التْ تحؿ هحؿ ذلؾ، ٓك
كاىت اٖرض الهجزئة غٓر هكافقة لتكجٍٓات الهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر كلمتكجٍٓات 

ىاؾ استثىاء عمِ أشغاؿ التجزئة الخاصة  3التْ تضبطٍا القكاعد العاهة لمتٍٓئة كالتعهٓر ٌك
 4.بكزارة الدفاع الكطىْ كبعض الٍٓاكؿ الخاصة التابعة لمدكلة

تتضهف رخصة التجزئة :" ىجدي ىص عمِ ها ٓم19ْ-15بالرجكع لمهرسـك التىفٓذم رقـ
كجكب إىجاز صاحب الطمب لٗشغاؿ الهتعمقة بجعؿ اٖراضْ الهجزئة قابمة لٛستغٛؿ، هف 

: خٛؿ إحداث ها ٓأتْ

                                                 
 .السابؽ ذكري, 19-15هف الهرسـك التىفٓذم رقـ : 07اىظر الهادة  _1
ا2008 ٓكلٓك 20الهؤرخ فْ 15-08 هف القاىكف رقـ 2الهادة _ 2 تهاـ إىجاٌز , ج,ر,ج . الهحدد لقكاعد هطابقة البىآات كا 

  2008 غشت س 3الصادرة بتآرخ  , 44العدد 
 القضائْ، اٚجتٍاد، هجمة << دكر عقكد التعهٓر الهستحدثة فْ تكٓرس الىظاـ العاـ العهراىْ الجزائرم>> بدرة لعكر،_3

 27.ص  ،2016سبتهبر - جاهعة الجزائرالعدد الثاىْ عشر
 .السابؽ ذكري 19-15الهادة اٖكلِ هف الهرسـك التىفٓذم اىظر _ 4
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شبكات الخدهة كتكٓزع اٖرض الهجزئة إلِ شبكة هف الطرؽ كالهاء ك التطٍٓر كا٘ىارة *
. العهكهٓة كالطاقة كالٍاتؼ

 1.هساحات تكقؼ السٓارات كالهساحات الخضراء كهٓادٓف الترفًٓ*
ٓرفؽ قرار رخصة التجزئة بىسخة هف الهمؼ ٓتضهف تأشٓرة عمِ دفتر الشركط إلِ 

ٓة، كتكضع هجهكعة ثالثة  صاحب الطمب كهصالح الدكلة الهكمفة بالعهراف عمِ هستكل الٚك
هف الهمؼ تحت تصرؼ الجهٍكر بهقر الهجمس الشعبْ البمدم لهكقع كجكد اٖرض الهجزأة، 

ٓة كىسخة أخرل لدل السمطة الهختصة التْ سمهت رخصة  كتحفظ ىسخة بأرشٓؼ الٚك
التجزئة، كها تقـك السمطة التْ كافقت عمِ تجزئة اٖرض بىشر القرار الهتضهف رخصة 

التجزئة بهكتب الحفظ العقارم خٛؿ الشٍر الذم ٓمْ تآرخ ا٘عٛف عىً، كلرخصة التجزئة 
ىشاء كحدات عقآرة جدٓدة ٓتهثؿ فْ إىٍاء الكحدة العقآرة اٖصمٓة  2.أثر قاىكىْ كا 

إجراءات إعداد و تسميم رخصة التجزئة : ثالثا
تتـ عهمٓة هىح رخصة التجزئة كفؽ ثٛث إجراءات أساسٓة كتتهثؿ فْ ضبط كثائؽ 

همؼ طمب الرخصة، كدراسة الهمؼ هف قبؿ الٍٓئة الهختصة، كأخٓرا هىح الرخصة هف قبؿ 
. الٍٓئة الهختصة

تتـ دراسة همؼ رخصة التجزئة هف خٛؿ التعرؼ عمِ صاحب : ممف رخصة التجزئة-أ
الطمب، كعمِ الكشؼ عمِ ها ٓتضهف الهمؼ هف كثائؽ، ككٓفٓة إٓداع الهمؼ عمِ هستكل 

. إدارة البمدٓة
الحصكؿ عمِ رخصة التجزئة أهر ضركرم فْ كؿ هشآرع : صاحب طمب رخصة التجزئة*

التجزئة هف أجؿ تفادم التجزئات العشكائٓة كعمِ تطبٓؽ هخططات التعهٓر؛ فإف هبدأ تطبٓؽ 
هف قاىكف 3 كالهادة 29-90هف قاىكف 58قاعدة إلزاهٓة رخصة التجزئة هتضهف فْ الهادة 

ا خاصا أك 08-15 ،كالهجزئ الهعىْ بقرار رخصة التجزئة قد ٓككف شخصا طبٓعٓا أك هعىٓك
ْ تخص التجز:  عف تطبٓؽ قاعدة إلزاهٓة رخصة التجزئةكاٚستثىاءعاها،  ات العسكٓرة ئٌك

                                                 
 .السابؽ ذكري .19-15هف الهرسـك التىفٓذم رقـ , 19:الهادةاىظر _1
 كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة ,هذكرة هاجٓستٓر,  الرقابة عمِ عهمٓات البىاء فْ التشٓرع الجزائرمآلٓاتكٓحؿ سمسبٓؿ  _ 2
. 56ص ,  2015,2016س,جاهعة ا٘خكة هىتكرم قسىطٓىة ,



 الفصل األول                                      الرقابة اإلدارٌة على أشغال التهٌئة والتعهٌر 

 

25 

 

ات اٚقتصادٓة ذات البعد اٚستراتٓجْ،كذلؾ طبقا لها جاء فْ ئذات البعد اٖهىْ كالتجز
 1.(2)فْ الهادة 19-15الرسـك رقـ 

ٓجب أف ٓتقدـ صاحب الهمكٓة أك :"هف ىفس الهرسـك بأىً( 8)كها جاء فْ ىص الهادة 
كقع عمًٓ . هككمً بطمب رخصة التجزئة التْ ٓرفؽ ىهكذجٍا بٍذا الهرسـك ٓك

تضهف همؼ طمب رخصة التجزئة كثائؽ إدآرة كأخرل تقىٓة؛ ا٘دآرة : وثائق الممف* ٓك
تتضهف الطمب كسىد الهمكٓة ككثائؽ أساسٓة، با٘ضافة إلِ كثائؽ أخرل، أها التقىٓة 

  2.فتتضهف كثائؽ بٓاىٓة كأخرل هكتكبة
ٓكدع طمب رخصة التجزئة بهقر الهجس الشعبْ البمدم : إيداع ممف طمب رخصة التجزئة*

ذا بعدها ٓتـ طالب الرخصة 3الهعىْ  الذم تقع اٖرض هحؿ التجزئة فْ دائرة اختصاصً، ٌك
ا بعد استكهاؿ الهمؼ ٓرسؿ فْ خهسة ىسخ .همفً بجهٓع الكثائؽ التقىٓة كا٘دآرة السابؽ ذكٌر

لدل الجٍة الهختصة بالرقابة عمِ اٖشغاؿ فْ ٌذي الهرحمة كالهتهثمة فْ رئٓس الهجمس 
 هف الهرسـك 10 كالهادة 29-90هف القاىكف رقـ 61الشعبْ البمدم بهكجب ىص الهادة 

،بدكري ٓرسؿ ىسخة هىً لهصمحة الدكلة الهكمفة بالتعهٓر عمِ هستكل 19-15التىفٓذم 
ٓة خٛؿ   4.أٓاـ إذا كاف ههثٛ لمبمدٓة كفْ أربعة ىسخ فْ باقْ الحاٚت8الٚك

تتـ دراسة الطمب عمِ حسب الجٍة ا٘دآرة الهعىٓة : دراسة ممف طمب رخصة التجزئة-ب
بتسمٓـ الرخصة، فإذا كاف تسمٓـ ٌذي اٖخٓرة هف اختصاص رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم 

فإف دراسة الطمب تككف عمِ هستكل الشباؾ الكحٓد لمبمدٓة الذم ٓتـ فتحً عمِ هستكل 
البمدٓة، أها إذا كاف تسمٓـ الرخصة هف اختصاص الكالْ أك الكٓزر الهكمؼ بالعهراف فإف 

ٓة كالذم ٓتـ فتحً عمِ هستكل هدٓٓرة  دراسة الطمب ٓككف عمِ هستكل الشباؾ الكحٓد لمٚك
ٓة  ٓة،كلقد استحدث الهشركع الشباؾ الكحٓد لمبمدٓة كالشباؾ الكحٓد لمٚك التعهٓر التابعة لمٚك

،بحٓث أصبحت الهمفات تدرس عمِ هستكل البمدٓة أك 19-15بهكجب الهرسـك التىفٓذم 
                                                 

جاهعة , دع  , ، هجمة الحقكؽ كالعمـك ا٘ىساىٓة <<19-15رخصة التجزئة فْ ظؿ الهرسـك الجدٓد >>كهاؿ تككاشت،  1.
  .429د س ،ص,الحاج لخضر باتىة 

  .430-429،صىفس الهرجع كهاؿ تككاشت، _ 2.
  السابؽ ذكرة. .29-90 هف القاىكف رقـ 61: اىظر الهادة _ 3
 81ص,هرجع سابؽ   شٍرزاد عكابد،_ 4
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عمِ هستكل هدٓٓرة التعهٓر أم فْ هكاف كاحد بعدها كاىت ترسؿ إلِ هختمؼ الجٍات 
  1.٘بداء رأٍٓا

ٓرسؿ رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم بصفتً ههثؿ لمبمدٓة ىسخة هف :منح رخصة التجزئة-ج
ئْ فْ أجؿ ثهاىٓة أٓاـ  همؼ الطمب إلِ هصمحة الدكلة الهكمفة بالتعهٓر عمِ هستكل الٚك

أها إذا كاف ٓتصرؼ بصفتً ههثؿ .الهكالٓة ٘ٓداع الهمؼ، حٓث ٓتـ التحقٓؽ فْ ٌذا الهمؼ
لمدكلة فعمًٓ أف ٓرسؿ همؼ الطمب فْ أربع ىسخ إلِ هصمحة الدكلة الهكمفة بالتعهٓر عمِ 

ئْ  ٘بداء رأٍٓا بهكافقة ذلؾ فْ أجؿ ثهاىٓة أٓاـ  (هدٓٓرة التعهٓر كالبىاء)الهستكل الٚك
الهكالٓة لتآرخ إٓداع الهمؼ، ٓجب أف ٓتبع الهمؼ الهرسؿ فْ أجؿ شٍر كاحد إبتداء هف 

تآرخ إٓداعً برأم رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم حكؿ اٚىعكاسات التْ ٓهكف أف تىتج عف 
 2.إىجاز اٖراضْ الهجزأة

 شيادة التعمير: الفرع الثالث
ا هف خٛؿ تحدٓد السمطة ا٘دآرة لطٓرقة استعهاؿ اٖفراد  إف شٍادة التعهٓر ٓكهف دكٌر

ا عف رخصة البىاء كباقْ  ك لهمكٓتٍـ، لٍذي الشٍادة ههٓزاتٍا كخصائصٍا التْ تهٌٓز
. الشٍادات اٖخرل

تعريفيا  : أوال
ٓهكف لكؿ شخص طبٓعْ أك هعىكم هعىْ قبؿ الشركع فْ الدراسات أف ٓطمب شٍادة 

 3.التعهٓر تعٓف حقكقً فْ البىاء كاٚرتفاقات التْ تخضع لٍا اٖرض الهعىٓة
شٍادة التعهٓر ٌْ الكثٓقة :" تىص عمِ أف176-91كها جاء فْ الهرسـك التىفٓذم 

التْ تسمـ بىاء عمِ طمب كؿ شخص هعىْ، تعٓف حقكقً فْ البىاء كاٚرتفاقات هف جهٓع 
كعمًٓ فإف شٍادة التعهٓر تطمب اختٓآرا كلٓس ".اٖشكاؿ التْ تخضع لٍا اٖرض الهعىٓة

                                                 

.431، صهرجع سابؽ  ,19-15كهاؿ تككاشت،رخصة التجزئة فْ ظؿ الهرسـك الجدٓد _  1
  

.78غكاس حسٓىة، هرجع سابؽ، ص_  2  
.السابؽ ذكري.29-90هف قاىكف 51: اىظر الهادة _  3  
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كذلؾ قبؿ البدء فْ الدراسات، ٓعىْ قبؿ كضع هخطط لمبىاء هف "ٓهكف " بحسب كمهة إلزاهٓا
 1.أجؿ تحدٓد حؽ البىاء كاٚرتفاقات ، لتظٍر أف ٌذي الشٍادة سابقة لرخصة البىاء

كعرفت شٍادة التعهٓر بأىٍا كثٓقة صادرة عف البمدٓة، تعطْ هعمكهات عف حالة همكٓة 
 ْ عقآرة فٍْ لٓست إجبآرة لذلؾ لـ ٓرتب الهشرع أم جزاء عىد عدـ الحصكؿ عمٍٓا ، ٌك
لٓست رخصة بؿ ٌْ هجرد كثٓقة هعمكهات تحدد لمهعىْ حقكقً فْ البىاء كاٚرتفاقات التْ 

ىها ٌْ هجرد كثٓقة إدآرة تكضٓحٓة  ا كا  تخضع لٍا اٖرض الهعىٓة، إذا ٌْ لٓست قرارا إدآر
 2.تسمـ لطالبٍا صاحب الهمكٓة العقآرة، تبٓف لً حقكقً فْ البىاء كاٚرتفاقات الٛزهة لعقاري

نطاق تطبيق شيادة التعمير : ثانيا
لـ ٓحدد الهشرع الجزائرم ىطاؽ تطبٓؽ شٍادة التعهٓر بصفة صٓرحة فْ قكاىٓف 

التعهٓر، فٍذا ٓعىْ أىٍا تطبؽ فْ كؿ التراب الكطىْ كعمِ كؿ اٖشخاص باستقراء أحكاـ 
شٍادة التعهٓر ىجد أىً تطبؽ ٌذي الشٍادة عمِ كؿ اٖراضْ الهتكاجد فْ التراب الكطىْ، 

 لـ تحدد ىكع هعٓف هف اٖراضْ التْ تخضع لٍذي 29-90 هف القاىكف رقـ 51فالهادة 
الشٍادة، هها ٓعىْ أىً ٓتـ تطبٓقٍا عمِ أم أرض هٍها كاف هكقعٍا بغرض هعرفة هدل 

 3.قابمٓتٍا لمبىاء ككذا اٚرتفاقات التْ تخضع لٍا ٌذي القطعة اٖرضٓة
قد ىصت عمِ ىطاؽ تطبٓؽ رخصة التجزئة عمِ  29-90هف قاىكف 51كها أف الهادة 

ٓف حٓث أكرد الهشرع استثىاءات عمِ تطبٓؽ  4.اٖشخاص سكاء كاىكا طبٓعٓٓف أك هعىٓك
 التْ تىص 19-15 هف الهرسـك التىفٓذم رقـ اٖكلِىجد فْ الهادة  ٌذا ها شٍادة التعهٓر ك

ٓعىْ ٌذي الشٍادة الٍٓاكؿ القاعدٓة التْ تحهْ سٓرة الدفاع الكطىْ كالتْ تشهؿ  ٚ:"عمِ أىً
الٍٓاكؿ القاعدٓة التْ تحهْ سٓرة الدفاع الكطىْ كالتْ تشهؿ الٍٓاكؿ القاعدٓة العسكٓرة 

                                                 

.222هرجع سابؽ، ص,  الجزائرم التعهٓراستراتٓجٓة البىاء عمِ ضكء قاىكف التٍٓئة كعربْ بام ٓٓزد،_ 1  
 98شٍرزاد عكابد، هرجع سابؽ ، ص_2

جْ عبد هللا _3 . 305ص , هرجع سابؽ  ,ٓر القاىكىْ كدكر ا٘دارة  فْ الحد هىًغالتعهٓر , لعٓك
. السابؽ ذكري.29-90 هف قاىكف 51:اىظر الهادة _4



 الفصل األول                                      الرقابة اإلدارٌة على أشغال التهٌئة والتعهٌر 

 

28 

 

الهخصصة لتىفٓذ الهٍاـ الرئٓسٓة لكزارة الدفاع الكطىْ كها ٚ ٓعىْ بعض الٍٓاكؿ القاعدٓة 
 1.الخاصة التْ تكتسْ طابعا استراتٓجٓا هف الدرجة اٖكلِ

إجراءات الحصول عمى شيادة التعمير : ثالثا
لمحصكؿ عمِ شٍادة التعهٓر ٓجب تقدٓـ طمب أهاـ الجٍة ا٘دآرة الهختصة حٓث ٓتـ 

ك كأتْ : دراسة الطمب كتسمٓهً ٌك
ٓعد طمب شٍادة التعهٓر هف طرؼ الهالؾ أك هف طرؼ هككمً أك أم شخص هعىْ، 

جب أف ٓتضهف البٓاىات أتٓة : ٓك
. طمبا خطٓا ههضٓا هف طرؼ صاحب الطمب -
. اسـ هالؾ اٖرض -
. تصهٓها حكؿ الكضعٓة، ٓسهح بتحدٓد القطعة اٖرضٓة-
. تصهٓها ٓكضح حدكد القطعة اٖرضٓة الهتكاجدة فْ حدكد الهحٓط العهراىْ-

ٓكدع طمب شٍادة التعهٓر أك بطاقة الهعمكهات كالكثائؽ الهرفقة بً فْ ىسختٓف بهقر 
. الهجمس الشعبْ البمدم الهختص إقمٓهٓا هقابؿ كصؿ إٓداع ٓسمـ فْ الٓـك ذاتً

 التعهٓر الهعهكؿ أداةٓدرس الطمب هف طرؼ هصالح التعهٓر لمبمدٓة اعتهادا عمِ أحكاـ 
 2.بٍا، كتسمـ شٍادة التعهٓر هف طرؼ رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم الهعىْ

 رفض منح شيادة التعمير : رابعا
 التٍٓئة لأشغا عمِ القبمٓة لمرقابة كأداة  بهىح ٌذي الشٍادة ٓهكف لمجٍة الهختصة

 الذم الرد ٓرضً الذم التعهٓر شٍادة صاحب هكف كلكف الهشرع,تسمٓهٍا   رفض كالتعهٓر
 هقابؿ طعىا ٓكدع أف أجاؿ الهطمكبة، فْ السمطة الهختصة  سككت حالة فْ تبمٓغً بً، تـ

ٓة، لدل إٓداع كصؿ  أك الرفض الهسبب  الرخصة تسمٓـ أجؿ  الحالة ٓحدد ٌذي ك فْ الٚك
 . ٓكها15فْ هدة 

                                                 
. السابؽ ذكري,19-15هف الهرسـك التىفٓذم رقـ 1:الهادة_ 1
.   الهرسـك ىفس هف3الهادة _ 2
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 هقابؿ بالعهراف الهكمفة الكزارة لدل ثاىٓا طعىا ٓكدع أف الطمب لصاحب كها ٓهكف 
اٖكؿ خٛؿ الفترة  الهحددة كالتْ تمْ تآرخ  الطعف عمِ الرد عدـ  حالة فْ إٓداع كصؿ

ٓة الهكمفة  هصالح فْ ٌذي الحالة تأهر إٓداع الطعف، ئٓة  الٚك عمِ  أساس عمِ بالتعهٓر الٚك
 أجؿ فْ الهسبب بالرفض ك بإخطاري،با٘ٓجاب ا بالرد طرفٍـ، هف الهرسمة أساس الهعمكهات

 1.ابتداء هف تآرخ إٓداع الطعف, ٓكها 15

الرقابة البعدية لإلدارة في مجال التييئة والتعمير :المبحث الثاني 
,  تتجسد الرقابة ا٘دآرة البعدٓة فْ الرخص كالشٍادات الهتهثمة فْ شٍادة 

مة قاىكىا أثىاء كعىد اٚىتٍاء ,كرخصة الٍدـ ,التقسٓـ ,الهطابقة ك تهارس هف قبؿ الٍٓئات الهٌؤ
إضافة إلِ هجهكعة هف الٍٓئات ا٘دآرة التْ أىشاٌا الهشرع  لتعٓزز ,هف اىجاز البىآة

الرقابة ا٘دآرة عمِ أشغاؿ التٍٓئة كالتعهٓر ىظـ الهشرع الجزائرم  لذا سىخصص ٌذا 
الهبحث لدارسة  الرخص ك الشٍادات كآلٓة بعدٓة لرقابة ا٘دارة عمِ أشغاؿ التٍٓئة ك 

، ك رقابة رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم كالٍٓئات ا٘دآرة اٖخرل فْ (الهطمب اٖكؿ)التعهٓر
. (الهطمب الثاىْ)هجاؿ التعهٓر 

الرخص والشيادات كآلية لمرقابة عمى أشغال التييئة والتعميَر :المطمب األول
ك رخصتا التجزئة كالتعهٓر الذم تطرقىا ,ىظـ الهشرع الجزائر بإضافة إلِ رخصة البىاء

ـ فْ الرقابة القبمٓة سابقا  هجهكعة هف الرخص كالشٍادات تدخؿ فْ إطار ,  إلِ ذكٌر
ذا رغبة هىً فْ ضبط هجاؿ العهراف بصكرة ,الرقابة البعدٓة عمِ أشغاؿ التٍٓئة ك التعهٓر  ٌك

ك ,(فرع ثاىْ)كشٍادة التقسٓـ ,(فرع أكؿ )كتتهثؿ  ٌذي  اٖدكات فْ  شٍادة الهطابقة. دقٓقة
. (فرع ثالث  )رخصة الٍدـ

. شيادة المطابقة:الفرع األول
عهد الهشرع الجزائرم إلِ إلزاهٓة هطابقة اٖشغاؿ الهىجزة هع ها كرد فْ رخصة البىاء 

ذا باستصدار شٍادة الهطابقة كتعد شٍادة الهطابقة هف كسائؿ الرقابة  ا٘دآرة البعدٓة , ٌك

                                                 
جْ عبد هللا _1  .310ص , هرجع سابؽ ,التعهٓر غٓر القاىكىْ كدكر ا٘دارة  فْ الحد هىً  ,لعٓك
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جراءات تسمٓهٍا., (أٚك)كىظرا ٌٖهٓتٍا البالغة سىتطرؽ إلِ هفٍكهٍا , فْ هجاؿ التعهٓر  )كا 
. (ثاىٓا 
مفيوم شيادة المطابقة  :أوال
: تعريف شيادة المطابقة_1

 الهطابقة قرار إدارم تصرح بهقتضاي الجٍة ا٘دآرة الهختصة هدل تكافؽ ك د شٍادةعت
. 1 البىاء الهتعمقة بٍارخصةتطابؽ أشغاؿ البىاء كالتٍٓئة الهىجزة لها كرد فْ 

هكف القكؿ عىٍا بأىٍا تمؾ الكثٓقة ا٘دآرة التْ تتكج العٛقة بٓف الجٍة هاىحة  ٓك
ك  (الٛحقة)تشٍد فٍٓا ا٘دارة بهكجب سمطتٍا الرقابٓة البعدٓة ,رخصة البىاء ك الهستفٓد هىٍا 

تتأكد هف خٛلٍا هف هدل احتراـ الهرخص لً لقاىكف البىاء كالتزاهً بالهكاصفات التْ 
تضهىٍا قرار الترخٓص بىاء عمِ التصهٓـ الهقدـ لٍذا الغرض ك الهرفؽ بطمب الترخٓص 

 2.هدعها بالكثائؽ كالهستىدات ا٘دآرة كالتقىٓة الٛزهة, بالبىاء
 ٖحكاهٍاتعد شٍادة الهطابقة كسٓمة تبٓف هدل احتراـ الهستفٓد هف رخصة البىاء  ك

 البمدم كجكبا بإىٍاء البىاء هف تهىح لمهالؾ أك صاحب الهشركع بعد إشعار الهجمس الشعبْ
 3.أجؿ إثبات هطابقة اٖشغاؿ هع رخصة البىاء

ٓتـ عىد :"الهتعمؽ بالتٍٓئة كالتعهٓر  عمِ أف29_90 هف القاىكف 75كلقد ىصت الهادة 
اىتٍاء أشغاؿ البىاء إثبات هطابقة اٖشغاؿ هع رخصة البىاء بشٍادة هطابقة تسمـ حسب 

كىٛحظ أف الهشرع لـ ٓضع "الحالة هف قبؿ رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم أك هف قبؿ الكالْ
ك إثبات هطابقة اٖشغاؿ هع رخصة البىاء كتطبٓقا   ىها كضح الغرض هىٍا ٌك تعٓرفا لٍا كا 
ك هف خٛؿ ٌذي التعٓرفات ٓهكف القكؿ أف شٍادة الهطابقة ٌْ قرار إدارم ٓتضهف 

بصحة ها أىجز هف أعهاؿ البىاء كفْ ذات الكقت إذىا كترخٓصا , إقرار هف جاىب ا٘دارة
 1. باستعهاؿ البىاء فٓها شٓد لً

                                                 
 .231صهرجع سابؽ , البىاء عمِ ضكء قاىكف التٍٓئة كالتعهٓر الجزائرم إستراتٓجٓةعربْ بام ٓٓزد،_1
 .657ص ,هرجع سابق , رٌة فً التشرٌع الجزائرياالرخص اإلد,عزاوي عبد الرحهن _2

  ، هجمة العمـك القاىكىٓة ك ا٘دآرة، جاهعة سٓدم بمعباس ،العدد الرابع<<حالة شٍادة الهطابقة>>ف عزاكم عبد الرحـ3 _
 .15ص ,  2008,
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ا كسٓمة لمرقابة البعدٓة بعدة : خصائص شيادة المطابقة_ 2 تتهٓز شٍادة الهطابقة باعتباٌر
 : خصائص ىذكر هىٍا 

.  شٍادة الهطابقة كثٓقة إدآرة_
التْ تٍدؼ هف خٛلٍا ا٘دارة هىحٍا لمرقابة البعدٓة عمِ , تعد هف رخص الضبط ا٘دارم _

. بغرض الهحافظة عمِ الىظاـ العاـ الجهالْ , هطابقة أعهاؿ  البىاء ٖحكاـ رخصة البىاء 
ٚ ٓهكف رفض شٍادة الهطابقة إٚ لٗسباب الهستخمصة هف اٖحكاـ ك القكاىٓف كالتىظٓهات _

جب أف ٓككف الرفض هعمؿ تعمٓٛ قاىكىٓا, الهعهكؿ بٍا . ٓك
 الهتعمؽ 29_90كذلؾ فْ القاىكف , كثٓقة قاىكىٓة هىظهة بهكجب ىصكص قاىكىٓة خاصة_

 الذم ٓحدد قكاعد هطابقة البىٓات 15_08ك القاىكف , بالتٍٓئة ك التعهٓر الهعدؿ ك الهتهـ
ىٍاءٌا  2. الهتعمؽ بكٓفٓات تحضٓر عقكد التعهٓر15_19ك الهرسـك التىفٓذم رقـ ,كا 

: الطبيعة القانونية لشيادة المطابقة_2
ٓتـ تسمٓـ شٍادة الهطابقة بإرادة هىفردة ك ٌْ رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم الهختص 

أك ,أك هف طرؼ الكالْ, سكاء كاىت رخصة البىاء هسمهة هف طرفً , إقمٓهٓا دكف سكاي 
ٓتهثؿ فْ تأكٓد شرعٓة اٖشغاؿ , كها أىٍا تحدث أثرا قاىكىٓا , الكٓزر الهكمؼ بالعهراف 

 .3كهطابقتٍا لرخصة البىاء, الهىجزة

 هف 56 الفائدة العهمٓة كقٓهتٍا القاىكىٓة  تكهف فْ هضهكف ىص الهادة أفكها 
تقـك هقاـ رخصة السكف أك الترخٓص أك "أىٍا حٓف تىص عم176ِ_91الهرسـك التىفٓذم 

الترخٓص باستقباؿ الجهٍكر أك الهستخدهٓف إذا كاف البىاء هخصصا لكظائؼ اجتهاعٓة أك 

                                                                                                                                                         
  .131ص ,  هرجع سابؽ, حهدم باشا_1
جاهعة تمهساف  ,02العدد , هجمة التعهٓر ك البىاء,شٍادة الهطابقة كسٓمة لتىظٓـ الىشاط العهراىْ, هٓهكىة سعاد_2

 .54 ص 2020سىة 
ص ,2019 ,جاهعة باتىة,01العدد  ,هجمة التعهٓر كالبىاء<<,شٍادة الهطابقة ك الهىازعات الهترتبة عىٍا, >>اكراغ اسٓا-3

04. 
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ة أك لمخدهات أك الصىاعة أك التجارة هع هراعاة اٖحكاـ الخاصة فْ هٓداف استغٛؿ  تربٓك
 1".الهؤسسات الخطرة أك غٓر الهٛئهة أك غٓر الصحٓة

. إجراءات تسميم شيادة المطابقة:ثانيا 
ىظـ الهشرع هجهكعة هف الشركط لمحصكؿ عمِ شٍادة الهطابقة كتتهثؿ ٌذي الشركط 

: فْ
 :حالة التصريح بانتياء األشغال_ 1

ٓقـك الهستفٓدكف هف رخصة البىاء بعد اٚىتٍاء هف اٖشغاؿ بإٓداع تصٓرح عمِ 
ككف ٌذا ا٘ٓداع هحصكرا فْ , باىتٍاء اٖشغاؿ, هستكل هقر الهجمس الشعبْ البمدم ٓك

رسؿ الهستفٓد هف رخصة البىاء,ٓكها ابتداء هف تآرخ اىتٍاء اٖشغاؿ(30)اجؿ ٌذا , ٓك
التصٓرح فْ ىسختٓف هقابؿ كصؿ إٓداع،بعدٌا ترسؿ ىسخة هف ٌذا التصٓرح إلِ هصمحة 

ٓة , الدكلة الهكمفة بالتعهٓر ك تحقؽ فْ هدل هطابقة اٖشغاؿ الهىجزة هع ,عمِ هستكل الٚك
مٓف قاىكىا عف رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم , أحكاـ رخصة البىاء لجىة تضـ ههثمٓف هٌؤ

ٓة, كههثمٓف عف ,ٚ سٓها الحهآة الهدىٓة, كهصمحة الدكلة بالتعهٓر عمِ هستكل الٚك
 تجتهع لجىة هراقبة الهطابقة، كذلؾ بعد استدعاء هف رئٓس 2,الهصالح الهعىٓة اٖخرل

الهجمس الشعبْ البمدم  بعد استشارة هصمحة الدكلة الهكمفة بالتعهٓر عمِ هستكل 
ٓة،كذلؾ فْ أجؿ ثٛثة أسابٓع بعد إٓداع اٖشغاؿ  رئٓس لسرٓراء الهراقبة إجكقبؿ , 3الٚك

الهراقبة عهمٓة راء إجالهعىْ بتآرخ فًٓ را بالهركر ٓخطر إشعاالهجمس الشعبْ البمدم 
جهٓع فًٓ الذم تدكف ,ٓعد هحضر الجرد, كبعد إجراء الهراقبة, لأٓان عمِ اٖق (08)قبؿ

كقع أعضاء المجىة عمِ هعآىتٍا حكؿ هدل الهطابقة التْ تهت المجىة كآراء , الهٛحظات ٓك
بإجراء الهطابقة،  لمقٓان رأش03ٍأو ٓتجاَزٓهكف  ٚ لأجٓهىح لمهعىْ . 4ٌذا الهحضر

شٍادة ء َالبىاهٓر التعهدٓٓرة اح رعمِ اقتالهختصة بىاء ة سمطال تسمـ لاٖجاىقضاء ٌذا َب
                                                 

. 658ص ,هرجع سابؽ ,  فْ التشٓرع الجزائرما٘دآرة صعزاكم عبد الرحهف الرخ_1
. السابؽ ذكري, 176_91هف الهرسـك التىفٓذم رقـ , 57: اىظر الهادة - 2
جْ-3 ا فْ الحفاظ عمِ البٓئة ك الحد هف البىاء الفكضكم>>عبد هللا لعٓك هجمة الحقكؽ ك <<,الرقابة العهراىٓة القبمٓة كدكٌر

. 277 ص ,د س ,جاهعة الهسٓمة , العدد تجٓربْ , الحٓرات 
. السابؽ ذكري, 176_91هف الهرسـك التىفٓذم رقـ , 58:اىظر الهادة_4
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هف 78طبقا لىص الهادة القضائٓة فْ الهٛحقات ع رَتشالهطابقة أك ترفض عىد اٚقتضاء 
. 1 الهعدؿ كالهتهـ29_90قاىكف  

: حالة عدم التصريح بانتياء األشغال_ 2
فْ حالة عدـ تصٓرح  الهستفٓد هف رخصة البىاء باىتٍاء اٖشغاؿ ضهف الشركط 
كأجاؿ الهطمكبة تبعا ٔجاؿ ا٘ىجاز الهتكقعة فْ رخصة البىاء فتجرم عهمٓة هطابقة 

ك ٓتـ التحقؽ هىٍا هف طرؼ لجىة 2اٖشغاؿ كجكبا بهبادرة هف رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم
ؿ قاىكىا عف رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم كالهصالح الهعىٓة ٚسٓها الحهآة  تضـ ههثٛ هٌؤ

. 3 هع ههثؿ القسـ الفرعْ لمتعهٓر19_ 15الهدىٓة فْ الحاٚت الهحددة فْ الهرسـك 
: حالة الرفض أو السكوت_ 3

ٓهكف لصاحب طمب شٍادة الهطابقة فْ  حالة ها إذا لـ ٓرضً الرد الذم تـ تبمٓغً بً 
أف ٓكدع طعىا فْ ٌذي الحالة ,أك فْ حالة سككت السمطة الهختصة فْ أجاؿ الهطمكبة ,

تككف هدة اجؿ تسمٓـ الرخصة خهسة عشر ٓـك كفْ حالة عدـ تمقًٓ إجابة عمِ الطعف 
طعىا ثاىٓا لدل الكزارة الهتعمقة بالعهراف خٛؿ الهدة الهحددة التْ ٓهكف لً أف ٓقـك بإٓداعاٖكؿ

ثـ تقـك هصالح الكزارة الهتعمقة بالعهراف بأهر هصالح التعهٓر الخاصة ,تمْ تآرخ الطعف 
ٓة عمِ أساس الهعمكهات الهرسمة هف طرفة  أك ,بالرد با٘ٓجاب عمِ صاحب الطمب, بالٚك

, ابتداء هف تآرخ إٓداع الطعف,كذلؾ فْ أجؿ خهسة عشر ٓـك ,بإخطاري بالرفض الهبرر
هكف لً رفع دعكل لدل الجٍة القضائٓة الهختصة  .4ٓك

 
 
 

                                                 
 . 103هرجع سابؽ ص  ,غكاس حسٓىة_ 1
<<, ة هف شٍادة ٚستغٛؿ الهبىِ إلِ شٍادة تسكم15ػ_ 08شٍادة هطابقة البىآات طبقا لقاىكف >>سْ هرابط شٍرزاد  _ 2

 .202ص , 2017سىة , جاهعة الجزائر , العدد الثاىْ, هجمة تشٓرعات التعهٓر كالبىاء
.  السابؽ ذكري 19_15رقـهف الهرسـك التىفٓذم  66الهادة :اىظر _ 3
 . هف ىفس الهرسـك69: اىظر الهادة_4
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 شيادة التقسيم:الفرع الثاني
ـ عقكد التعهٓر , التْ ىص عمٍٓا الهشرع الجزائرم, تعتبر شٍادة التقسٓـ احد ٌأ

جراءات إعدادٌا ,  (أٚك)كسىتطرؽ هف خٛؿ ٌذا الفرع إلِ هفٍـك شٍادة التقسٓـ  كا 
.  (ثاىٓا)كتسمٓهٍا

: لتقسيمشيادة امفيوم :أوال
 الهتعمؽ بالتٍٓئة كالتعهٓر الهعدؿ 29_90 هف القاىكف رقـ 59جاء فْ ىص الهادة 

طمب هىً شٍادة تقسٓـ عىدها ٓزهع تقسٓهً إلِ قسهٓف "كالهتهـ  تسمـ لهالؾ ا٘طار الهبىْ ٓك
تهىح بهكجب قرار , عمًٓ ٓهكىىا القكؿ باف شٍادة التقسٓـ كثٓقة إدآرة ك 1أك عدة أقساـ

. أك عدة أقساـ, تبٓف فًٓ إهكاىٓة تقسٓـ همكٓة عقآرة هبىٓة إلِ قسهٓف, إدارم
ٖف , ٚك ٓهكف أف تقع عمِ العقارات الشاغرة, فٍْ شٍادة تعىْ العقارات الهبىٓة

عمِ أف ,بإحداث حصص هستقمة , الهشرع ألـز هالؾ البىآة الراغب فْ تقسٓـ العقار الهبىْ
كبالتالْ تعتبر , هستجٓبا لمشركط الشكمٓة الهقررة قاىكىا , ٓشعر ا٘دارة بها ٓىكم ا٘قداـ عمًٓ 

كتهكىً بذلؾ هف تفادم , ٖىٍا تقسـ الحدكد الهبىٓة الهراد تجزئتٍا ,شٍادة التقسٓـ ضركٓرة 
كعمًٓ فٛ ٓهكف تقسٓـ البىاء إٚ بالحصكؿ ,  اٖخطار أك اٖضرار التْ  ٓهكف أف تحدث

. 2عمِ ٌذي الشٍادة
 :الطبيعة القانونية لشيادة التقسيم_1

ٓتـ تسمٓـ شٍادة التقسٓـ بإرادة هىفردة هف السمطة ا٘دآرة الهختصة التْ حددتٍا الهادة 
ك رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم الهختص إقمٓهٓا 19_15 هف الهرسـك التىفٓذم رقـ 36  ٌك

ك بالىتٓجة فشٍادة التقسٓـ تعد قرار إدارم كتحدث أثرا قاىكىْ هتهثؿ فْ تقسٓـ كحدة عقآرة 
 3.هبىٓة إلِ كحدات هتفرقة 

 
                                                 

  .185ص.هرجع سابق , حهدي باشا_1

_  15شٍادة التقسٓـ كآلٓة رقابٓة عمِ الىشاط العهراىْ الجزائرم فْ ظؿ الهرسـك التىفٓذم رقـ ,>>عبآدٓة سارة2 _
 .208ص , 2017 ,جاهعة تبسة,العدد الثالث ,هجمة تشٓرعات التعهٓر كالبىاء <<, 19

. 186ص ,هرجع ىفس اؿ, حهدم باشا_3
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إجراءات إعداد طمب شيادة التقسيم :ثانيا
بىفس اٖشكاؿ , هستكل الشباؾ الكحٓد لمبمدٓةعمِ ,ٓتـ تحضٓر طمب شٍادة التقسٓـ

كهف اجؿ الحصكؿ عمِ شٍادة التقسٓـ ٓجب أف 1,الهىصكص عمٍٓا بخصكص رخصة البىاء
 :بطمب شٍادة التقسٓـ كالتكقٓع عمًٓ، هدعها بها ٓمْ, أك هككمً, ٓتقدـ هالؾ العقار

سبتهبر سىة 26 الهؤرخ فْ 58_75ىسخة هف عقد الهمكٓة أك التككٓؿ طبقا ٖحكاـ اٖهر_ 
1975 .

 ٓشتهؿ عمِ الكجٍة ك شبكات الخدهة 50001أك20001تصهٓـ لمهكقع ٓعد عمِ سمـ _
. هع بٓاف تسهٓتٍا كىقاط اٚستدٚؿ التْ تهكف هف تحدٓد قطعة اٖرض

: تشتهؿ عمِ البٓاىات التالٓة2001التصاهٓـ التنرشٓدٓة الهعدة عمِ سمـ _
.  ػحدكد القطعة اٖرضٓة كهساحتٍا_ 
كالهساحة ا٘جهالٓة اٖرضٓة ,هخػطط كتمة البىاءات الهكجكدة عمِ الهساحة اٖرضٓة _

. كالهساحة الهبىٓة هف اٖرض
كالهكاصفات التقىٓة الرئٓسٓة , بٓاف شبكات قابمٓة اٚستغٛؿ التْ تخدـ القطعة اٖرضٓة_

 .لذلؾ
. تخصٓص القطعة اٖرضٓة الهقررة فْ إطار اقتنراح التقسٓـ_ 
. اقتراح تقسٓـ القطعة اٖرضٓة_ 
 2.تخصٓص القطعة اٖرضٓة الهقررة فْ إطار اقتراح التقسٓـ_ 

السابقة فْ طمب شٍادة التقسٓن هرفقا هع الَثائق بإرساؿ , ثـ ٓقـك الهالؾ أك هككمً
َجَد القطعة لهحؿ , خهس ىسخ إلِ رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم الهختص إقمٓهٓا

ؿ َصؿ تارٓخ إٓداع الطمب فْ الهَاعٓد القاىَىٓة هقابؿ َ ٓسج، اٖرضٓة الهراد تقسٓهٍا

                                                 
. السابؽ ذكري ,19_15رقـ , هف الهرسـك التىفٓذم, 37: اىظر الهادة _ 1

. السابؽ ذكري , 176 _91هف الهرسـك التىفٓذم رقـ , 28: اىظر الهادة2_
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التحقق هو أو الَثائق الهقدهة بعد ,فْ ىفس الٓـك ٓسمهً رئٓس الهجمس الشعبْ البمدّ 
. 1الهمف حسب أحكان القاىَوؿ هطابقة لتشكٓ

. شيادة التقسيم إصدار قرار :ثالثا
, تسمـ شٍادة التقسٓـ هف طرؼ رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم: تسميم شيادة التقسيم _ 1

ككف ذلؾ بعد إرساؿ ىسخة هف همؼ  باعتباري ههثٛ لمبمدٓة أك باعتباري ههثٛ لمدكلة، ٓك
ٓة، هف اجؿ إبداء الرأم ,إلِ هصمحة الدكلة , الطمب الهكمفة بالتعهٓر عمِ هستكل الٚك

باعتباري , هف طرؼ رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم, بالهكافقة فْ حالة إصدار شٍادة التقسٓـ
فإىً فْ ٌذي الحالة تكمؼ الهصمحة , أها إذا تصرؼ باعتباري ههثٛ  لمبمدٓة ,ههثٛ لمدكلة

بتحضٓر الهمؼ، هع ضركرة إرساؿ , الهختصة بالتعهٓر عمِ هستكل البمدٓة باسـ البمدٓة 
ٓة , ىسخة هف الهمؼ إلِ هصمحة الدكلة الهكمفة بالتعهٓر كها قد ٓككف ,عمِ هستكل الٚك

 .2تسمٓهٍا هف اختصاص الكالْ أك الكٓزر الهكمؼ بالتعهٓر
دة التقسٓـ بثٛث سىكات ابتداء هف شٍاكتجدر ا٘شارة إلِ اىً تحدد هدة  صٛحٓة 

 3.تآرخ تسمٓهٍا
: في حالة الرفض_ 2

 ٓهكف لرئٓس الهجمس الشعبْ البمدم أف ٓرفض تسمٓـ شٍادة التقسٓـ بقرار هسبب 
هكف لصاحب طمب شٍادة التقسٓـ الذم لـ ٓرضً الرد الذم تـ تبمٓغً بً  أك كفْ حاؿ ,ٓك

سككت السمطة الهختصة عف الرد فْ أجاؿ الهطمكبة عف الرد أف ٓكدع طعىا هقابؿ كصؿ 
ٓة فْ كفْ ٌذي الحاؿ تككف هدة اجؿ تسمٓـ الرخصة أك الرفض   ك ,  ٓكها15إٓداع لدل الٚك

فْ حالة عدـ تمقًٓ إجابة عمِ الطعف اٖكؿ ٓهكىً إٓداع طعف ثاىْ خٛؿ الهدة الهحددة 
. التْ تمْ تآرخ الطعف

                                                 
 .ذكريالسابؽ  19_ 15 رقـالتىفٓذّ الهرسَن هو, 36,37:اىظر لمهكاد_1
جْ عبد هللا _2 جاهعة , كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة  , هذكرة هاجستٓر, قرارات التٍٓئة كالتعهٓر فْ التشٓرع الجزائرم,لعٓك

 .156ص  ,2012_2011س ,الحاج لخضر باتىة 
 . السابق ذكره, 19 _ 15هن الهرسوم التنفٌذي  , 39: انظر الهادة 3_
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ٓة , فْ ٌذي الحالة تأهر هصالح الكزارة الهكمفة بالعهراف هصالح التعهٓر الخاصة بالٚك
 ٓكها ابتداء 15بالرد با٘ٓجاب عمِ صاحب الطمب أك إخطاري بالرفض الهسبب فْ اجؿ 

. 1هف تآرخ إٓداع الطعف

. رخصة اليدم: الفرع الثالث
تعتبر رخصة الٍدـ هف أدكات التٍٓئة كالتعهٓر كهف آلٓات الرقابة البعدٓة ،حٓث تشترط 
رخصة الٍدـ هثؿ باقْ الرخص،فٓككف كؿ هىٍا تصدر بهكجب قرار إدارم،هضهكىً القٓاـ 
جراءات إعداد كهىحٍا عمِ الىحك التالْ  .: بعهمٓة عهراىٓة بىاء أك ٌدـ لذا سىحدد هفٍكهٍا كا 

. مفيوم رخصة اليدم: أوال
: تعريف رخصة اليدم_ 1

ٓتحاشِ الهشرع غالبا الخكض فْ هسالة تعٓرؼ بعض الهكاضٓع كها ٌك الحاؿ فْ 
صادر , ار إدارّرقفقد عرفت عمِ أىٍا , هفسحا الهجاؿ فْ ذلؾ إلِ الفقً , رخصة الٍدـ 

ا هتِ كاف ٌذا ئٓزكمٓا أَ جؽ إزالة البىاء حهختصة،تهىح لمهستفٓد بهكجبٍا  جٍة إدارٓة نع
ا  , البىاء كاقعا ضهف هكاف هصىؼ أك فْ طٓرؽ التصىٓؼ  جبآر كتعد إجراء إلزاهٓا كا 

أكفْ طٓرؽ ,فىػهصالهكجكدة ضهف أهاكف ,ٓخص عهمٓات الٍدـ الكمٓة أك الجزئٓة لمبىآات
طبقا ,أك الهعهآرة أك السٓاحٓة أك الثقافٓة أك الطبٓعٓة ,التصىٓؼ فْ قائهة اٖهٛؾ التآرخٓة
سىدا لبىآات ,  ككذا عىدها تككف البىآة هكضكع الٍدـ2,لٗحكاـ القكاعد القاىكىٓة الهعهكؿ بٍا

 .3بالقرب هف اٖهاكف الهصىفة أَ هجاكرة 
 بتحدٓد ىطاقٍا الهكضكعْ 19-15 هف الهرسـك التىفٓذم رقـ 70كلقد اكتفت الهادة 

 الهؤرخ فْ أكؿ دٓسهبر سىة 29-90 هف القاىكف رقـ 60تطبٓقا ٖحكاـ الهادة :"بقكلٍا
ٚ ٓهكف القٓاـ بأم عهمٓة ٌدـ جزئٓة أك كمٓة لبىآة دكف الحصكؿ , كالهذككر أعٛي1990

                                                 

 .192ص , هرجع سابؽ ,  حهدم باشا1_

. 151ص  ,ىفس الهرجع, حهدم باشا_2
. 105ص ,هرجع سابؽ ,ألٓات القاىكىٓة لتسٓٓر العهراف ,غكاس حسٓىة 3_
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 04_90كذلؾ عىدها تككف ٌذي البىآة هحهٓة بأحكاـ القاىكف رقـ ,هسبقا عمِ رخصة الٍدـ
. 1"الهتعمؽ بحهآة التراث الثقافْ

:  الطبيعة القانونية لرخصة اليدم_2
ٓتـ تسمٓـ رخصة الٍدـ بإرادة هىفردة هف رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم  الهختص 

إقمٓهٓا بغض الىظر عف الجٍة التْ سمهت رخصة البىاء كها أىٍا تحدث أثرا قاىكىٓا ٓتضهف 
قصد با٘زالة هحك آثار البىاء القائـ تهاها سكاء كمٓا أك  القرار إزالة كؿ أك جزء هف بىآة ٓك

جزء هىً، هتِ كاف ٌذا الجزء الهؤثر عمِ هجهكعة البىاء أم ٚ تشكؿ عهمٓة الٍدـ الجزئْ 
 .2ٌذا، فْ بعض الزكائد هف البىاء كالذم ٓككف قابٛ لمتحسٓف

: خصائص رخصة اليدم_3
تتهٓز رخصة الٍدـ ببعض الخصكصٓات التْ تجعمٍا هختمفة عف رخص البىاء 

: اٖخرل كىذكر
رخصة الٍدـ قرار إدارم إجبارم هسبؽ لكؿ عهمٓة ٌدـ سكاء كاف الٍدـ جزئْ أك ٌدـ -

. كمْ
ا بالحصكؿ عمٍٓا هسبقا قبؿ ,تتهٓز بطابع عاـ- إذ أىٍا تجبر كؿ شخص طبٓعٓا اـ هعىٓك

.  الشركع بعهمٓة الٍدـ
تتهٓز بالطابع الهادم ككىٍا تطبؽ عمِ جهٓع عهمٓات الٍدـ سكاء كاىت جزئٓة أك كمٓة _

 3.كهٍها ٓكهف استعهالٍا
ككىٍا تفرض عمِ هىاطؽ خاصة حددٌا الهشرع هف خٛؿ القاىكف , تتهٓز بالطابع الخاص_

 4. الهتعمؽ بالتٍٓئة ك التعهٓر الهعدؿ كالهتهـ29_ 90
                                                 

جاهعة , العدد الخاهس, هجمة التعهٓر ك البىاء ,>>رخصة الٍدـ فْ الىظاـ القاىكىْ الجزائرم>>, بربٓح هحْ الدٓف _ 1
راف . 104ص ,2008سىة  ,2ٌك

كمٓة الحقكؽ ,الرقابة القضائٓة عمِ أعهاؿ الضبط ا٘دارم فْ هجاؿ العهراف فْ التشٓرع الجزائرم , اهٓهة بكهحداؼ_2
. 26ص , 2015س , تبسة , جاهعة العربْ تبسْ,كالعمـك السٓاسٓة 

جْ عبد هللا _3   297ص ,هرجع سابؽ , فْ الحد هىً ا٘دارةالتعهٓر غٓر القاىكىْ كدكر , لعٓك
. 153ص,الهرجع السابؽ ,حهدم باشا_4



 الفصل األول                                      الرقابة اإلدارٌة على أشغال التهٌئة والتعهٌر 

 

39 

 

: إجراءات إجراءات تحضير و تسميم رخصة اليدم:ثانيا
: شروط طمب رخصة اليدم_1

 الهتعمؽ 19_15 هف الهرسـك التىفٓذم 72حددت الهادة : صفة طالب رخصة الٍدـ_ أ
بعقكد التعهٓر اٖشخاص الذٓف ٓحؽ لٍـ تقدٓـ طمب رخصة الٍدـ ك الذم ٓقدهً حصرا 

 هالؾ البىآة أٓمة لمٍدـ عمًٓ أف ٓقدـ ىسخة هف عقد الهمكٓة أك لمهصالح الهختصة إها
عمًٓ تقدٓـ تككٓؿ طبقا ٖحكاـ القاىكف الهدىْ أك الٍٓئة العهكهٓة ,أك هككمً.الحٓازة

ٓجب عمٍٓا أف تقدـ ىسخة هف القاىكف اٖساسْ إذا كاف الهالؾ أك الهككؿ , الهخصصة
ا  1.شخصا هعىٓك

لمحصكؿ عمِ رخصة الٍدـ ٓجب عمِ :الوثائق الالزمة لمحصول عمى رخصة اليدم_2
 :الهالؾ أك الككٓؿ أك الٍٓئة العهكهٓة إرفاؽ الهمؼ بالكثائؽ التالٓة

. تصهٓـ الهكقع عمِ السمـ الذم ٓسهح بتحدٓد هكقع الهشركع_ 
الهعدة لمحفظ  أك,  هف البىآة أٓمة لمٍدـ1/200أك1/500.هخطط لمكتمة ٓعد عمِ سمـ_ 

. فْ حالة الٍدـ الجزئْ
 2.تقٓرر كتعٍد عمِ القٓاـ بعهمٓة الٍدـ_ 
. عرض ٖسباب العهمٓة الهبرهجة_
. الهعطٓات حكؿ الشركط الحالٓة لٛستعهاؿ أك الشغؿ_ 
 .حجـ أشغاؿ الٍدـ كىكعٍا_
 .التخصٓص الهحتهؿ لمهكاف بعد شغكري_ 
. 3لتحدٓد شركط الٍدـ الهتكقع,عىد اٚقتضاء,خبرة تقىٓة _

: كعىد اٚقتضاء تقدـ الكثائؽ التالٓة
                                                 

جْ عبد هللا _ 1 . 298ص ,  فْ الحد هىًا٘دارةالتعهٓر غٓر القاىكىْ كدكر , لعٓك
.  السابؽ ذكري19_15هف الهرسـك التىفٓذم , 72:اىظر الهادة 2_

 ,هجمة التشٓرع كالبىاء<<, 19_15الىظاـ القاىكىْ لرخصة الٍدـ فْ ظؿ أحكاـ الهرسـك التىفٓذم رقـ << ركابأهٓىة_3
 .107, 106 ص ,2017 , تمهسافةجاهع, 04العدد 
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 الهتضهف قاىكف 29_90ىسخة هف عقد الهمكٓة أك شٍادة الحٓازة طبقا ٖحكاـ القاىكف _
 .التكجًٓ العقارم

. 58_75تككٓؿ طبقا ٖحكاـ اٖهر رقـ _
 1ىسخة هف العقد ا٘دارم الذم ٓتضهف عمِ تخصٓص البىآة الهعٓىة_

هتضهف خهس ىسخ ,ٓرسؿ الهمؼ إلِ رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم هحؿ هكقع البىآة
ككذا الهمفات الهمحقة بً عمِ أف ٓسجؿ تآرخ ا٘ٓداع ,هف الطمب الهتضهف رخصة الٍدـ 

عمِ الكصؿ الذم ٓسمهً رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم الهختص إقمٓهٓا ثـ ٓتـ إرساؿ ىسخة 
هف الطمب خٛؿ آٖاـ الثهاىٓة الهكالٓة لتآرخ إٓداعً إلِ هصمحة الدكلة الهكمفة بالتعهٓر 

ٓة التْ لدٍٓا شٍر كاحد ٘بداء رأٍٓا  2عمِ هستكل الٚك
تجهع الهصمحة الهكمفة بتحضٓر  ,176_91 هف الهرسـك التىفٓذم 67طبقا لمهادة 

كعمِ ,أراء الشخصٓات العهكهٓة أك الهصالح أك الٍٓئات الهعىٓة بالٍدـ الهتكقع,الطمب الهقدـ
, ٌذي اٖخٓرة إبداء رأٍٓا خٛؿ اجؿ شٍر كاحد ابتداء هف تآرخ استٛـ طمب إبداء الرأم 
ىبغْ أف ٓككف الرأم هعمٛ قاىكىا فْ حالة الرفض أك هتجاىسا هع تكجٍٓات خاصة  كهٍها ,ٓك

خٛؿ شٍر )الرأم فْ اٖجؿ ىفسً   تعٓد الهمؼ الهرفؽ بطمب إبداءأفكاف  رأٍٓا عمٍٓا 
. 3كقد حدد الهشرع اجؿ ثٛثة أشٍر لمتحقٓؽ فْ همؼ الطمب ٓبدأ هف تآرخ إٓداعً.(كاحد
.  القرار المتعمق باليدمإصدار: ثالثا 
 : رخصة اليدمقبول طمب _1

تسمـ رخصة الٍدـ فْ شكؿ قرار هف قبؿ رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم بعد استشارة 
ٓة كالشخصٓات العهكهٓة كالهصالح  هصالح الدكلة الهختصة بالتعهٓر عمِ هستكل الٚك

                                                 
جْ_1  .141 ص ,هرجع سابؽ,قرارات التٍٓئة كالتعهٓر فْ التشٓرع الجزائرم,عبد هللا لعٓك
جاهعة , العدد الثالث ,هجمة الهفكر,  << قرارات البىاء ك الٍدـ فْ التشٓرع الجزائرمإصدار إجراءات>>العزرم الٓزف  _2

 . 25ص , د س, بسكرة ,هحهد خٓضر
 السابؽ ذكري.176_91قاىكف  هف اؿ65 الهادة _3
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 هف 76بالرجكع إلِ الهادة  ك1 كالٍٓئات التْ تتـ فْ إطار التشٓرع ك التىظٓـ الهعهكؿ بً
، فإىً ٚ ٓهكف رفض رخصة الٍدـ، عىدها ٓككف الٍدـ الكسٓمة 19 -15الهرسـك التىفٓذم 

 2.الكحٓدة لكضع حد ٚىٍٓار البىآة
 عمِ اىً ٓهكف إٓداع رأم بالهكافقة، 19-15 هف الهرسـك التىفٓذم 79ىصت الهادة 

عمِ رخصة الٍدـ هع تحفظات خاصة، حٓث ٓجب تبمٓغ القرار كالرأم هعممٓف، إلِ صاحب 
 بأىً ٚ ٓهكف لطالب رخصة 19_15 هف الهرسـك التىفٓذم 83كقد أكدت الهادة .الطمب

ٓكها هف تآرخ الحصكؿ عمِ رخصة  (20)الٍدـ القٓاـ بأشغاؿ الٍدـ، إٚ بعد هركر عشٓرف 
 85كتعتبر رخصة الٍدـ هىقضٓة حسب ىص الهادة 3الٍدـ ك بعد إعداد تصٓرح بفتح الكرشة

:  فْ الحاٚت أتٓة 19 -15هف الهرسـك التىفٓذم 
. سىكات(5)إذا لـ تحدث عهمٓة الٍدـ خٛؿ أجؿ خهس - 
. إذا تكقفت أشغاؿ الٍدـ فْ اجؿ سىة كاحدة- 
 4.إذا ألغٓت الرخصة صراحة بهكجب قرار هف العدالة- 
: طمب رخصة اليدمقرار رفض _3

لٙدارة الهختصة رفض طمب هىح رخصة الٍدـ بقرار هسبب عهٛ بأحكاـ ىص ٓهكو 
الٍدـ إٚ ٖسباب .ٚ ٓهكف رفض طمب" التْ تىص 29_90 هف القاىكف رقـ 62الهادة 

". هستخمصة هف أحكاـ ٌذا القاىكف
أو َٓدع طعىا ف لمهعىْ ٓهك كفْ حالة الرفض أك التحفظ ٓبمغ الهعىْ بالقرار ك 

ٓة كالهصالح الهكمفة بالتعهٓر طبقا لىص لدُ ؿ استٛـ َصؿ هقابأك قضائٓا إدارٓا  الٚك

                                                 
رة أبربارش _1  ,جاهعة ٓكسؼ بف خدة,كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة ,هاجستٓر هذكرة ,دكر البمدٓة فْ التٍٓئة ك التعهٓر,ٌز

 . 96ص , 2010 ,الجزائر
 .. قذكربؽ  السا19_15هف الهرسـك التىفٓذم ,76: الهادةىظر ا_2
 .الهرسـك ىفس  هف83 :الهادة اىظر_3
 .ـكالهرسهف ىفس  85 :ةاىظر الهاد_4
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َٓحدد  ، 19_15 هف الهرسـك التىفٓذم 82 ك الهادة 29_90 هف القاىكف رقـ 63الهادة 
. 1تسمٓن أَ رفض الهبرر بخهسة عشر َٓهاؿ فْ ٌذي الحالة أج

األجيزة اإلدارية المختصة بالرقابة عمى أشغال التييئة و التعمير : المطمب الثاني
خكؿ القاىكف لرئٓس الهجمس الشعبْ البمدم اختصاص عاـ فْ هجاؿ هراقبة تشٓٓد 
البىآات الهرخص لٍا بغض الىظر عف صاحب الهشركع، إذ حرص الهشرع عمِ تحهٓؿ 

كها , رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم هسؤكلٓة تىظٓـ كهراقبة كؿ بىاء ٓقع عمِ إقمٓـ بمدٓتً
حرص عمِ تعٓزز آلٓات الرقابة ا٘دآرة إذ اىً اىشأ العدٓد هف الٍٓئات ا٘دآرة التْ تمعب 
دكرا هٍها فْ الرقابة ك الحفاظ عمِ الىظاـ العهراىْ بكؿ أبعادي كسىتطرؽ هف خٛؿ ٌذا 

 ثـ ىتعرؼ عمِ  رقابة الٍٓئات (فرع أكؿ)الهطمب إلِ رقابة رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم 
 (فرع ثاىْ )اٖخرل

. رئيس المجمس الشعبي البمديقابة ر:الفرع األول
ٓتدخؿ رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم هف خٛؿ هىح الرخص كالشٍادات الهتعمقة 

شٍادة , رخصة التجزئة , رخصة الٍدـ,بالىشاطات العهراىٓة  الهتهثمة فْ رخصة البىاء 
كذلؾ كفقا لها ٌك هىصكص عمًٓ فْ الهرسـك التىفٓذم ,ك شٍادة الهطابقة ,التعهٓر

متـز رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم برقابة اٖشغاؿ أثىاء التىفٓذ 176,2_91 كهتابعتٍا  (أٚك)ٓك
. (ثالثا )كاٖهر بالٍدـ إذا لـز ذلؾ(ثاىٓا )عىد اٚىتٍاء

. ء التنفيذثنال أألشغاامتابعة ل  خالنقابة مرلا:أوال
 :إعالن المرخص لو عن افتتاح الورشة_1

                                                 
 .158ص ,هرجع سابق, حهدي باشا_1

هذكري , دكر الجهاعات الهحمٓة فْ الرقابة عمِ أعهاؿ البىاء فْ التشٓرع الجزائرم,طاٌر هصطفِ,طٓبْ ىادٓة2_
 . 12ص ,2018 2019,خهٓس همٓاىة ,جاهعة الجٓٛلْ بكىعاهة,كمًٓ الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة ,هاستر
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ألـز الهشرع الجزائرم الهالؾ أك القائـ باٖشغاؿ إعٛـ السمطات الهختصة بالشركع فْ 
عد 15_08 هف القاىكف 56ٌذا طبقا لىص الهادة  ك ,اٖشغاؿ  الهتعمؽ بهطابقة البىآات ٓك

رم لٛىطٛؽ فْ اٖشغاؿ لتسٍٓؿ عهمٓة هراقبة البىاء  1التصٓرح باىطٛؽ اٖشغاؿ إجراء جٌك
: الزيارات الميدانية_2

ٓجب  عمِ رئٓس الهجمس  "29 _90 هكرر هف القاىكف هف القاىكف 73ىصت الهادة 
مٓف قاىكىا ٓزارة البىآات فْ طكر اٚىجاز ك  الشعبْ البمدم الهختص إقمٓهٓا ك اٖعكاف الهٌؤ

. 2القٓاـ بالهعآىات التْ ٓركىٍا ضركٓرة 
ك لقد جعؿ إهكاىٓة إجراء ٌذي الٓزارات فْ أم كقت خٛؿ الهدة الهحددة فْ رخصة 
إتهاـ اٚىجاز، ىٍارا أك لٓٛ أك أثىاء العطؿ، كها ٓهكف أف تتـ الٓزارة بشكؿ فجائْ كفْ 

ذا ها أكدت عمًٓ الهادة 3,أكقات غٓر هبرهجة أك خارج أكقات العهؿ  هف القاىكف 58 ٌك
ٓجب عمِ رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم الهعىْ " الهتعمؽ بهطابقة البىآات بىصٍا15_08
خٛؿ الهدة الهحددة فْ رخصة إتهاـ اٚىجاز القٓاـ شخصٓا أك عف طٓرؽ اٖعكاف الهكمفٓف ,

ـ رئٓس زٓمتك4,قاىكىا بالهراقبة التْ ٓعمـ بٍا الهعىْ أك الفجائٓة هف اجؿ هعآىة أشغاؿ البىاء
قـك بتبمٓغ ٖشغارات الهقررة لكرشات آازلمالهجمس الشعبْ البمدم بإعداد جدكؿ زهىْ  ؿ، ٓك

 .5.قمٓهٓاف الكالْ كهدٓر التعهٓر الهختص إهلكىسخة هف ٌذا الجدكؿ 
 

: الحق في طمب المستندات_3

                                                 
سىة , جاهعة سٓدم بمعباس , العدد اٖكؿ,هجمة التعهٓر كالبىاء , الرقابة ا٘دآرة عمِ أعهاؿ البىاءاحهادك فاطهة._1

 .55, 56ص  ,2017
تهـ القاىكف 2004 غشت 14فْ الهؤرخ  ,05_04هف القاىكف رقـ  ,06الهادة _2  الهتعمؽ بالتٍٓئة 29_90 ٓعدؿ  ٓك

. 2004سىة , 51العدد ,ج ,ر , الجٓردة, 1991دٓسهبر 1الهؤرخ فْ , كالتعهٓر
عادة التىظٓـ, تككاشت كهاؿ3_  _جاهعة باتىة, كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة ,  دكتكرايأطركحة ,التعهٓر كالبىاء فْ التىظٓـ كا 
  .402ص  ,2017_2016س , 1
 السابؽ ذكري  0815 هف القاىكف 58:اىظر الهادة 4
هذكرة لىٓؿ شٍادة هاستر , آلٓات الرقابة ا٘دآرة فْ هجاؿ التٍٓئة كالتعهٓر,بف الشٓخ هصطفِ,بف حهٓدة فارس_.5

. 37 ص20162017س , جاهعة هحهد بكضٓاؼ الهسٓمة,كمٓة الحقكؽ ك العمـك السٓاسٓة , أكادٓهْ
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بالبىاء هف الهالؾ لهتعمقة التقىٓة ٓقـك رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم بطمب الهستىدات ا
ذا ها أكدت عمًٓ الهادة السادسة هف الهرسـك  أك هف صاحب الهشركع  بصفة إلزاهٓة ٌك

كهف 1 كالهتهثمة فْ التصٓرح بالكرشة كرخصة البىاء كرخصة الٍدـ55 06التىفٓذم رقـ 
خٛؿ  ٌذي الهادة ٓتبٓف لىا  اىً  ٓتعٓف عمِ رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم ك اٖعكاف 

مٓف أثىاء قٓاهٍـ بالهراقبة أف ٓطمبكا   ههثمً قاىكىا أك نكمً أَهف هكأَه الهالؾ نهالهٌؤ
: الهصالح الهختصةتسمهٍا صاحب الهشركع الكثائؽ أتٓة التْ 

لكرشة ٓح بفتح ارالتص_
البىاء  رخصة _
 .2الٍدـ عىد اٚقتضاءرخصة _

متابعة األشغال عند انتيائيا :ثانيا
ٓجب عمِ "1990 دٓسهبر01 الصادربتارٓخ29 _90رقـالقاىَو  هف 56الهادةىصت 

لتسمن لً شٍادة لبىاء ابإىٍاء الهالك َ صاحب الهشرَع أو ٓخطر الهجمس الشعبْ البمدّ 
ٓٓتـ عىد اىتٍاء " بىصٍا 29 _90 هف القاىكف 75ٌذا ها أكدت عمًٓ الهادة  ك 3الهطابقة

أشغاؿ البىاء إثبات هطابقة اٖشغاؿ هع رخصة البىاء بشٍادة هطابقة تسمـ حسب الحالة هف 
 4.قبؿ رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم أك هف قبؿ الكالْ ك لقد تطرقىا إلٍٓا سابقا

 األمر باليدم كإجراء ردعي:ثالثا
ا بدكف رخصة البىاء  أعطِ الهشرع لٙدارة سمطة هباشرة عهمٓة ٌدـ كؿ بىآة تـ إىشاٌؤ

ذا بدكف المجكء لمقضاء   هف 76عكس ها كاف عمًٓ اٖهر سابقا،  كلقد ىصت الهادة ,ٌك
كتتهثؿ ,  هكرر إجراءات ٓتـ إتباعٍا هف طرؼ ا٘دارة لهباشرة عهمٓة الٍدـ 04_ 05القاىكف 

ذا هف اجؿ إثبات الهخالفة رسؿ , ٌذي ا٘جراءات فْ تحٓرر هحضر هف أحد اٖعكاف ٌك ٓك

                                                 
.  57ص, الهرجع سابؽ  ,احاهادك فاطهة_1
  .119ص ,هرجع سابؽ  ,غكاس حسٓىة _2
 .68ص , هرجع سابؽ , حهاىْ ساجٓة_3

 .ق ذكربؽالسا,  29 _90هف القاىكف , 75:اىظر الهادة 4_
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كترسؿ ىسخة حسب الحالة ,  ساعة إلِ الجٍة القضائٓة الهختصة 72الهحضر فْ غضكف 
ذا فْ اجؿ , الِ رئٓس الهجمس الشعبْ كهدٓر التعهٓر ك البىاء ثـ ٓصدر رئٓس , أٓاـ 07ٌك

ابتداء هف تآرخ استٛـ هحضر ,  أٓاـ 08الهجمس الشعبْ البمدم قرار الٍدـ فْ اجؿ 
 1هعآىة الهخالفة 

 الفرع الثاني رقابة الييئات اإلدارية األخرى 
لقد حرص الهشرع الجزائرم عمِ تعٓزز آلٓات الرقابة ا٘دآرة إذ اىً اىشأ العدٓد هف 
الٍٓئات ا٘دآرة التْ تمعب دكرا هٍها فْ الرقابة ك الحفاظ عمِ الىظاـ العهراىْ بكؿ أبعاد 

ـ ٌذي الٍٓئات هف خٛؿ الٍٓئة الكطىٓة لمهراقبة  كسىتطرؽ هف خٛؿ ٌذا الهبحث إلِ ٌأ
الهتفشٓة العاهة  (الفرع الثاىْ ).الككالة الكطىٓة لمتٍٓئة ك التعهٓر (فرع أكؿ)التقىٓة لمبىاء 

ة    (فرع ثالث)لمعهراف ك الهفتشٓة الجٍٓك
الييئة الوطنية لمراقبة البناء التقنية :أوال
: مفيوم الييئة الوطنية لممراقبة التقنية لمبناء1_

 هكرر 71/85 الٍٓئة الكطىٓة لمهراقبة التقىٓة لمبىاء بهقتضِ اٖهر رقـ تـ إحداث
 كالذم تضّهف إحداث ٌٓئة الهراقبة التقىٓة لمبىاء كتحدٓد قاىكىٍا 1971 دٓسهبر29الهؤرخ فْ
 كالهتضهف ٌٓئة 1986 أكت 19 الهؤرخ فْ 86/205، ثـّ بهكجب الهرسـك رقـ 2اٖساسْ

 3الهراقبة التقىٓة لمبىاء
1986ْقسهت ٌذي الٍٓئة فْ أكت  ٌٓأة : إلِ خهسة ٌٓئات كمٍا تقـك بىفس الهٍاـ ٌك

الكسط، الجىكب، الغرب، الشرؽ ، الشمؼ ك تـّ تكسٓع هجاؿ عهؿ ٌذي الٍٓئة، لتشهؿ كافة 
ـّ إىشاء تىظٓـ تقىْ لمرقابة التقىٓة لٗشغاؿ العهكهٓة  أشغاؿ البىاء كالتعهٓر، كهف أجؿ ذلؾ ت

، كآخر خاص بالرم ، كآخر 18/08/1986 الهؤرخ فْ 86/210بهكجب الهرسـك رقـ 

                                                 
عادة التىظٓـ ,تككاشت كهاؿ_1  .402ص , هرجع سابؽ , التعهٓر كالبىاء فْ التىظٓـ كا 
2

الهتضهف إحداث ٌٓئة الهراقبة  التقىٓة  كتحدٓد قاىكىٍا  ,1971دٓسهبر29الهؤرخ فْ , هكرر 85_71اٚهر رقـ _
. 1972 ٓىآر 14الصادرة  ,04العدد ,الجٓردة الرسهٓة الجزائٓرة  ,اٖساسْ  

 34ج ر ج العدد ,ٓتضهف تغٓٓر ٌٓئة الهراقبة التقىٓة لمبىاء, 1986 غشت 19الهؤرخ فْ ,205_86الهرسـك رقـ _3
 1986اكت 20
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 18/08/1986.1 الهؤرخ فْ 86/213هكجب الهرسـك رقـ  بخاص بالرقابة التقىٓة الدائهة
،تـ تغٓٓر ٌٓكؿ ٌٓئة الهراقبة 86/205 هف الهرسـك رقـ 2 ك1حٓث ك بىاء عمِ الهادتٓف 

دفٍا كتىظٓهٍا إذ تـ تغٓٓر تسهٓة ٌذي 71/85التقىٓة لمبىاء، الهحدثة باٖهر رقـ   هكرر، ٌك
،ك تعد هؤسسة اشتراكٓة "الٍٓئة الكطىٓة لرقابة البىاء التقىٓة فْ كسط البٛد" الٍٓئة لتصبح 

كتخضع لمقكاعد ك التشٓرع الهعهكؿ .ذات طابع اقتصادم، كتعد تاجرة فْ عٛقاتٍا هع الغٓر
 2بً
 :مياميا_2

تهارس هٍهة الرقابة التقىٓة، بكاسطة الٍٓئة الكطىٓة لرقابة البىاء التقىٓة فْ كسط 
أك اٚىجاز  البٛد، التْ تعد ٌٓأة هكمفة بهراقبة حسف سٓر الهشركع، سكاء فْ هرحمة ا٘عداد

كبحضكر ههثمٍا كقت التسمـ الىٍائْ لمهشركع، كتقـك ٌذي الٍٓئة بتقدٓـ خدهاتٍا فْ هقابؿ 
بىاء عمِ طمب رب العهؿ، إذ ٓفرض الهشرع الجزائرم عمِ ٌذا اٖخٓر، إبراـ )أجر(هالْ

اتفاقٓة هع الٍٓئة الهذككرة، فٓها ٓخص البىآات التْ تدخؿ ضهف اختصاصٍا، كعمِ 
الهٍىدس الهعهارم أك هكتب الدراسات تقدٓـ ٓد الهساعدة لرب العهؿ عىد إبراـ ٌذي اٚتفاقٓة 

: ك تكهف هٍهة الٍٓئة الهكمفة بالرقابة التقىٓة لمبىاء أساسا، فٓها ٓمْ
رقابة جكدة الهكاد الهعدة لمبىاء فْ الهصىع، كاٚعتهاد التقىْ لهكاد البىاء كعىاصري، كأعهاؿ _

. ضبط الهقآٓس ك البحث، كأسالٓب تقىٓات ا٘ىجاز
 إعداد التىظٓهات كبراهج البحث التْ تعتهد فْ ضبط عىاصر التشٓرع، كالتىظٓـ الخاصٓف _

. بالهقآٓس كالقكاعد، ٚسٓها الهقآٓس التقىٓة الجزائٓرة فْ بىاء العهارات
ر هىاٌج الرقابة كىظهٍا، ك_ مٓف، كتجدٓد هعمكهاتٍـ،   تطٓك ف الهستخدهٓف الهٌؤ تكٓك

ـ فْ ٌذا الهٓداف . كتحسٓف هستكٌا

                                                 
كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة  , دكتكراي هذكرة  , الهسؤكلٓة الهدىٓة لمهٍىدس الهعهارم كهقاكؿ البىاء,شٓخ ىسٓهة _ 1
راف , . 166ص  .2015,2016 ,02جاهعة ٌك
 .السابؽ ذكري, 205_86 هف الهرسـك رقـ 01,02:اىظر الهكاد_2



 الفصل األول                                      الرقابة اإلدارٌة على أشغال التهٌئة والتعهٌر 

 

47 

 

تسمٓـ التأشٓرات الهطمكبة لدل هؤسسات التأهٓف الكطىٓة فْ إطار القاىكف،كتسمٓـ شٍادة _
الهراقبة لمهقاكلٓف الهكمفٓف بإىجاز الهشركع، لتهكٓىٍـ هف إبراـ عقكد تأهٓف، ضد العكاقب 

. الهالٓة الهترتبة عف الهسؤكلٓة العشٓرة
دافٍا  كتسّخر ٌذي الٍٓئة جهٓع الكسائؿ البشٓرة كالهادٓة كالهالٓة الٛزهة قصد بمكغ ٌأ

 1.كأداء هٍهتٍا عمِ أكهؿ كجً فْ حدكد اختصاصاتٍا
ثانيا الوكالة الوطنية لمتييئة و التعمير 

كجد  ,2 ػ344_ 09لهرسـك التىفٓذم رقـ التعهٓر بهكجب لأىشئت الككالة الكطىٓة  ٓك
ا بالجزائر العاصهة  كلٍا إهكاىٓة إىشاء فركع فْ أم هكاف هف التراب الكطىْ لتتهكف  هقٌر

ة "ٓحدث فْ الهٓداف تحت اسـ عمِ ها اٚطٛع َ , هف أداء هٍاهٍا  3الككالة الجٍٓك
ْ هؤسسة ذات طابع صىاعْ ك تجارم،تتهتع باٚستقٛؿ الهالْ ك الشخصٓة  ٌك

ة ، تكضع تحت  ك تخضع إلِ قكاعد القاىكف ا٘دارم او رَالعه السكف رَصآة َزٓالهعىٓك
الغٓر ك إلِ قكاعد القاىكف هع لدكلة،كالِ قكاعد القاىكف الخاص فْ عٛقاتٍا هع افْ عٛقتٍا 

ا اٖداة اٖساسٓة لمدكلة فْ هجاؿ ,4التجارّالقاىكف َ الهدىْ  ٌذا ها جعؿ الهشرع ٓعتبٌر
لصالح التقىٓة لخبرة َاقطبا لمكفاءة ٍا ػجعمالتعهٓر ،كالتٍٓئة َهخططات َهتابعة عداد إ

 5الجهاعات الهحمٓةَ الدكلة 

ميام الوكالة الوطنية لمتييئة و التعمير  _2
القٓاـ ىٓابة ك لحساب الدكلة كالجهاعات الهحمٓة بكؿ هٍهة، خاصة بإدارة الهشركع _

الهتعمقة بالهىاطؽ السكىٓة ك التجزئات كالهىاطؽ الحضٓرة ك اىجاز دارسات الهقاربة 
ككذا إعداد كهتابعة الهخططات الكاجب إعادة ٌٓكمتٍا أك تجدٓدٌا، كدارسة ك إعداد 

                                                 
. 166ص , هرجع سابؽ, شٓخ ىسٓهة_1
ٓتضهف إىشاء الككالة الكطىٓة لمتٍٓئة ك ,2009س , أكتكبر 22 الهؤرخ فْ 344 \09 هف الهرسـك التىفٓذم رقـ2الهادة _2

 .2009 أكتكبر س 25  ,61العدد ج ,ر,ج,التعهٓر 
 .267هرجع سابؽ ص ,  البىاء عمِ ضكء قاىكف التٍٓئة كالتعهٓرإستراتجٓة, عربْ بام ٓٓزد_3
 . الهذككر سابقا ,344_  ػ09 هف الهرسـك 1:أىظر الهادة _ 4
كمٓة الحقكؽ كالعمـك ,هذكرة هاجستٓر, هدل فاعمٓة قكاىٓف العهراف فْ هكاجٍة هخاطر الككارث الطبٓعٓة, هزكزم كاٌىة_5

 .139  ص 2011,2012س , جاهعة الحاج لخضر باتىة ,السٓاسٓة 
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ر الهجهعات كالهىاطؽ  الهخططات العهراىٓة، كالقٓاـ بكؿ دارسة ذات صمة بتطٓك
 .1الٓرفٓة

إعداد الهعآٓر التقىٓة الضركٓرة لتىفٓذ التكجٍٓات كالخٓارات كالبراهج فْ هٓداف التعهٓرػ _
الهساٌهة فْ التخطٓط العهراىْ كعمًٓ فإف الهشرع الجزائرم اخص الككالة  الذم ٓتجسد هف 

خٛؿ أدكات التٍٓئة كالتعهٓر الهتهثمة فْ كؿ هف الهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر 
كهخطط شغؿ اٖراضْ التْ تٍدؼ لتحدٓد التكجٍٓات اٖساسٓة لتٍٓئة اٖراضْ الهعىٓة 

كضبط تكقعات التعهٓر كقكاعدي، كتحدد عمِ ، الشركط الكفٓمة بترشٓد استعهاؿ الهساحات 
الطبٓعٓة كالهحافظة عمِ الىشاطات الفٛحٓة ك حهآة الهساحات التْ تعٓٓف اٖراضْ 

الهخصصة لمىشاطات اٚقتصادٓة كاٖراضْ ذات الهىفعة العاهة حساسة كالهكاقع كالهىاظر 
هف جٍة ك كالبىآات الهكجٍة لٛحتٓاجات الحالٓة كالهستقبمة هف جٍة أخرل فضٛ عف 

الطبٓعٓة كالتكىكلكجٓة كها تحدد أٓضا شركط  شركط التٍٓئة كالبىاء لمكقآة هف اٖخطار
ككذا ارتفاقات عدـ البىاء كقٓكد البىاء كالكقآة هف ٌٓئة ك كٓفٓة 2التٍٓئة كالهٓاي كالبىاء

 3تصٓرؼ الىفآات اٖخطار الطبٓعٓة كالتكىكلكجْ
المفتشية العامة لمعمران والمفشيات الجيوية  : ثالثا 
. المفتشية العامة لمعمران _1

ة   اسىد الهشرع لكؿ هف الهفتشٓة العاهة لمعهراف ك الهفتشٓة الجٍٓك
 ىكفهبر سىة 27 الهؤرخ فْ 388\ 08جاء فْ الهادة اٖكلِ هف الهرسـك التىفٓذم رقـ 

  الهحدد لهٍاـ الهفتشٓة العاهة لمعهراف كالبىاء كتىظٓهٍا كعهمٍا، اىً كتطبٓقا ٖحكاـ 2008
 جهادل  الثاىٓة عاـ 27 الهؤرخ فْ 180\08الهادة اٖكلِ هف الهرسـك التىفٓذم رقـ 

 الهكافؽ ٖكؿ ٓكلٓك سىة  ٍٓدؼ ٌذا الهرسـك إلِ تحدٓد هٍاـ الهفتشٓة العاهة 1429
ك تعد ." الهفتشٓة  العاهة"لمعهراف كالبىاء كتىظٓهٍا كعهمٍا، التْ تدعِ فْ صمب الىص 

الهفتشٓة العاهة لمعهراف كسٓمة هف كسائؿ هراقبة هخالفات التٍٓئة كالتعهٓر كتكمؼ الهفتشٓة 
                                                 

 .140ص  , الهرجع السابؽ, هزكزم كاٌىة   _1
, هجلة التعهٌر و البناء<< دور الوكالة الوطنٌة فً تعزٌز التنهٌة االقتصادٌة للعقار الحضري>> العربً باي ٌزٌد_2

 .8ص  ,2017سنة , جاهعة باتنة , العدد األول
 .8ص ,نفس الهرجع ,العربً باي ٌزٌد3 _
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العاهة بالسٍر عمِ تطبٓؽ التشٓرع كالتىظٓـ فْ هجاؿ العهراف كالبىاء كحهآة ا٘طار 
 1الهبىْ

ميام المفتشية العامة لمعمران  _  أ
التىظٓـ الهعهكؿ بً فْ هجاؿ ٓع َرالتشتطبٓؽ عمِ البىاء او َرالعاهة لمعهتعهؿ الهفتشٓة _

: حهآة ا٘طار الهدىْ عف طٓرؽ القٓاـ بالهٍاـ أتٓة او َرَالعهالبىاء 
اح رَاقتكالبىاء ك ا٘طار الهدىْ او ربالعه بٓف الهصالح الخارجٓة الهكمفة قضهاو التىسٓ- 

 عهمٍا زٓزفعالٓتٍا َ تعهجهكعة هف التدابٓر ا لراهٓة إلِ تحسٓف 
او رالعهلتْ تقـك بٍا هصالح اكالتفتٓش قابة رَ أعهاؿ التقـك بصفة دكٓرة بتقٓٓـ تدابٓر _ 

مة لٍذا   زٓز شأىً تعنأَ هادٓا هقاىكىٓا كاو  إجراء سكاء لككتقـك باقتراح .ضرالغالهٌؤ
. اوراقبة أدَات َ أعهاؿ العهره الدكلة فْ هجاؿ لعه

جراء َالتقٓٓـ ك التفتٓش ٓارات زبكها تقـك  ٓهكف أف  َضعٓة لكحكؿ تحقٓقات الهراقبة كا 
. التىظٓـٓع َرلمتشهخالفات فٍٓا تظٍر 

البىاء كحهآة ا٘طار او َرالعهتسٓٓر البطاقٓة الكطىٓة الخاصة بالهخالفات فْ هجاؿ –
ا ربً َ ىشالهستكل الهركزم بهقتضِ التىظٓـ الهعهكؿ عمِ ك الهىشأة . الهبىْ  هحتكٌا

ا لمجهٍكر  2.سىٓك
المفتشية الجيوية  _2

ة لمعهراف بهكجب الهرسـك التىفٓذم  كالهتهـ بهكجب 389 ػ08أىشأت الهفتشٓة الجٍٓك
 ،كهصمحة خارجٓة لمكزارة تكمؼ بالعهراف كالبىاء كحهآة ا٘طار 284\10الهرسـك التىفٓذم 

                                                 

, هجمة التشٓرعات كالبىاء  , <<٘طار القاىكىْ لهخالفات التٍٓئة كالتعهٓر فْ الجزائرا>>ٓكبا،  قٓشك, بمكعٓبات هراد1_
 .55 ص, 2017سىة ,جاهعة اٖغكاط ,العدد الثاىْ  

او َ رالعاهة لمعهالهفتشٓة هٍان   الذم ٓحدد 2008 ىكفهبر 27الهؤرخ فْ 08-388 هف الهرسـك التىفٓذم 1الهادة _2
 .2008 سىة 69العدد ,ر, ج ,َعهمٍ تىظٓهٍاَالبىاء 
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كتعد جٍاز الدكلة فْ هجاؿ هراقبة تطبٓؽ القكاىٓف كالتىظٓهات الهتعمقة بالعهراف 1الهبىْ
ٓات التابعة ٚختصاصٍا ا٘قمٓهْ تحت  كالبىاء كحهآة ا٘طار الهبىْ كتكمؼ فْ كؿ الٚك

سمطة الهفتشٓة العاهة لمعهراف كالبىاء،بالقٓاـ بكؿ أعهاؿ التفتٓش كالهراقبة فْ هجاؿ العهراف 
كالبىاء كحهآة ا٘طار الهبىْ  

: مياميا
ىذكر البعض هف هٍاهٍا 

تقـك بالتحقٓقات الهتعددة اٚختصاصات كتضع الفرؽ الهتخصصة لمتكفؿ بالهٍاـ الهىكطة _
ة لمعهراف  ٚ سٓها فٓها   أىشطة هدٓٓرات العهراف كالبىاء قتىسٓبٍا كتضهف الهفتشٓة  الجٍٓك

ىشاط حصٓمة همخصات كها تقـك بإعداد ,البىاءاو رَأعهاؿ العهٓتعمؽ بهراقبة أشغاؿ 
البىاء بصفة دكٓرة  او َرالعههدٓٓرات 

حهآة ا٘طار الهبىْ َفْ هجاؿ العهراف كالبىاء اقبة رلمهتقـك بتصكر كتىفٓذ برىاهج 
الجهاعات الهحمٓة َلٍٓئات اٖخرل لمدكلة هع اباٚتصاؿ .  ا٘قمٓـ كذلؾلُ كوعمِ هست

 2 اختصاصٍانضهالذم ٓدخؿ 
الهىصكص عمٍٓا فْ التشٓرع ك التىظٓـ الهعهكؿ او رالعهتسمٓـ عقكد عٓة ر عمِ شرتسٍ- 

الٍٓاكؿ اٖخرل هع بً فْ هٓداف العهراف ك البىاء كحهآة ا٘طار الهبىْ كها تقـك باٚتصاؿ 
ك ٓعْ رالتشإلِ تحسٓف الجٍاز هْ رتكؿ التدابٓر التْ ح رتقتالهعىٓة بكؿ تحقٓؽ ككذا 

ة زهع أجٍباٚتصاؿ ن وتقحهآة ا٘طار الهبىْ َك البىاء او رذّ الصمة بالعهالتىظٓهْ 
البىاء غٓر هكافحة الجهاعات الهحمٓة ، باتخاذ  التدابٓر التْ تٍدؼ الِ َالدكلة اٖخرل 

. 3عْرالش
 

                                                 
ة لمعهراف ك البىاء  ,2008ىكفهبر 27الهؤرخ فْ , 389_ 08الهرسـك التىفٓذم رقـ _1 الذم ٓحدد هٍاـ الهفتشٓة الجٍٓك

 2010 ىكفهبر 14 الهؤرخ ف284ْ 10 نّ رقذالتىفٓالهتهـ بالهرسـك ,69الجٓردة الرسهٓة العدد , كتىظٓهٍا ك عهمٍا 
. 2008دٓسهبر 7الهؤرخة  فْ  ,69العدد ,ج,ر,ج
 .لهرسـك التىفٓذم ىفس ا هف2 الهادة اىظر_2
  56ٓكبا، هرجع سابؽ ص قٓشك\ لكعٓبات هراد ب_3
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خالصة الفصل  
ىمخص هف خٛؿ دراستىا لٍذا الفصؿ أف الهشرع الجزائرم اصدر هجهكعة هف 

الىصكص كالقكاىٓف التْ تهكف ا٘دارة هف فرض سمطتٍا الرقابٓة عمِ كافة أشغاؿ التٍٓئة ك 
ـ ٌذي الىصكص قاىكف   الهتعمؽ 29_90 الهعدؿ كالهتهـ لمقاىكف 05_04التعهٓر كهف ٌأ

,  الهتضهف كٓفٓات تحضٓر عقكد التعهٓر19_15الهرسـك التىفٓذم , بالتٍٓئة ك التعهٓر
 الهتعمؽ بقكاعد 176_91ككذلؾ الهرسـك , الهتعمؽ بهطابقة البىآات 15_08كالقاىكف 
ا هف الىصكص القاىكىٓة كالتْ حدد هف خٛلٍا ألٓات كالكسائؿ التْ تجسد , التعهٓر كغٌٓر

الرقابة ا٘دآرة القبمٓة فْ هجاؿ التعهٓر كلقد إستٍمٓىا ٌذا الفصؿ باٌٍـ ألٓات التْ جسدٌا 
الهشرع هف خٛؿ دراستىا لهخططات  التٍٓئة كالتعهٓر الهتهثمة فْ الهخطط التكجٍْٓ ك 

هخطط شغؿ اٖراضْ بدراسة تعٓرفٍها ك إجراءات إعدادٌها كأثار التْ تخمفٍا كها تطرقىا 
إلِ الرقابة القبمٓة هف خٛؿ استصدار  الشٍادات ك الرخص الهتهثمة فْ رخصة البىاء قبؿ 

ثـ تطرقىا إلِ الرقابة البعدٓة لٙدارة .القٓاـ بأم عهمٓة بىاء كرخصة التجزئة شٍادة التعهٓر
كالهتهثمة  شٍادة هطابقة البىآات شٍادة التقسٓـ كرخصة الٍدـ ثـ  تىاكلىا رقابة رئٓس 

الهجمس الشعبْ البمدم كالٍٓئات اٖخرل هف خٛؿ  رقابة رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم 
كفْ إطار تعٓزز , كالتْ تككف هف بدآة اٖشغاؿ إلِ ىٍآتٍا كاٖهر بالٍدـ كإجراء ردعْ

الهشرع لمرقابة عمِ اشتعاؿ التٍٓئة ك التعهٓر قاـ باستحداث ٌٓئات إدآرة تعىِ بهراقبة 
ْ الٍٓئة الكطىٓة  هٍا ٌك أشغاؿ البىاء كالتْ لـ ىذكر هعظهٍا بؿ اقتصرىا عمِ ذكر ٌأ

ة لمعهراف   لمهراقبة التقىٓة لمبىاء ك الككالة الكطىٓة لمتعهٓر ك الهفتشٓة العاهة كالهفتشٓة الجٍٓك
بالرغـ هف كؿ ٌذي القكاىٓف كاٖدكات إلِ أف الفكضِ فْ ٌذا .كأخٓر ٓهكىىا القكؿ اىً 

الهجاؿ أخذت هجاٚ كاسع بسبب الهخالفات العهراىٓة كعدـ احتراـ القكاىٓف كالرخص 
كالتجاكزات التْ تككف بعض اٖحٓاف  ا٘دارة بطمتٍا  

ذا ها ٓدفعىا إلِ التساؤؿ حكؿ هآٌة الكسائؿ القاىكىٓة التْ هىحٍا الهشرع لطالب الرخص  ٌك
كالهتضرر هف أعهاؿ البىاء لمظفر بحقكقٍـ؟ 

 كها ٌْ ألٓات التْ ىضهٍا الهشرع لردع ٌذي الهخالفات؟
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 الرقابة القضائية في مجال التعمير:الفصل الثاني 
تعتبر السمطة التىفٓذٓة أكثر سمطات الدكلة الثٛث فْ الدكلة خطرا عمِ الحٓرات 

العاهة ، كهف ثـ كاف ٚ بد هف إٓجاد ىكع هف الرقابة عمِ أعهاؿ ا٘دارة، ٌذي الرقابة التْ 
دآرة كقضائٓة ، ك ها ٍٓهىا  ٌك الرقابة القضائٓة  لها لٍا هف دكر  تتىكع بٓف سٓاسٓة ك كا 

ا الكسٓمة الفعالة لكفالة الحٓرات كسٓادة القاىكف كهف أىجح  أىكاع الرقابات   حٓكم باعتباٌر
ا ضهاىا كفاعمٓة ا كأكثٌر  1.كأجدٌا

شكؿ قطاع التعهٓر هجاٚ خصبا لمهىازعات كذلؾ ىظرا لتعدد القكاعد  الهكضكعٓة  ٓك
كبالتالْ المجكء إلِ القضاء قصد إٓجاد السبؿ , كالشكمٓة التْ تشكؿ  ٌذا الىظاـ القاىكىْ 

الكفٓمة لكضع حد لمىزاعات القائهة إذ  ٓعد القضاء الرقٓب الفعمْ الكحٓد عمِ التكازف بٓف 
ذا ها سىفصؿ فًٓ هف خٛؿ  ا أك عادٓا  ٌك حقكؽ اٖفراد كحقكؽ ا٘دارة سكاء كاف قضاء إدآر

.  (الهبحث الثاىْ)رقابة القضاء العادم   (هبحث أكؿ )تطرقىا إلِ رقابة القضاء  ا٘دارم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 10العدد , هجمة العمـك القاىكىٓة كاٚجتهاعٓة<< ك القرارات اٚدآرة دراسة هقارىة ا٘لغاءدعكل ,>>قرىٓعْ جهٓمة _1
. 703.ص ,2018سىة , الجمفة,جاهعة  ٓزاف عاشكر ,



  الرقابة القضائية في مجال التعمير                                         الفصل الثاني

53 

 

اإلداري   القضاء  رقابة:المبحث األول
ك ها ٓجعؿ ا٘ىساف كحقكقً  تككف لٙدارة صٛحٓات كاسعة ٘قاهة الىظاـ العاـ ٌك

اتً العاهة فْ الهركز ضعٓؼ فْ هكاجٍتٍا اٖهر الذم ٓستدعْ تدخؿ سمطات أخرل  كحٓر
ككف ذلؾ عف طٓرؽ ها ٓسهِ الرقابة القضائٓة  لردع كؿ اىتٍاؾ لمحقكؽ كالحٓرات العاهة، ٓك
كالٍدؼ هىٍا الهحافظة عمِ هبدأ الهشركعٓة كضهاف تكطٓدي، حتِ تككف سٓادة القاىكف فكؽ 

كتأسٓسا عمِ ها سبؽ كحتِ تضهف إشاعة اٖهاف لدل الجهٓع كا٘حساس . كؿ اعتبار
، دعكل (الهطمب اٖكؿ)بالعدؿ كاٚطهئىاف، ٓتطمب هعالجة ٌذا الهبحث فْ دعكل ا٘لغاء

ض  . ( الثاىْالهطمب)التعٓك

 دعوى اإللغاء :المطمب األول
مفيوم دعوى اإللغاء : الفرع األول

تعريف دعوى اإللغاء :أوال
تعرؼ دعكل ا٘لغاء بأىٍا دعكل قضائٓة ترفع إلِ جٍات القضاء ا٘دارم ٘عداـ قرار 

كبٍذا تككف سمطة القاضْ فْ , .صدر عمِ خٛؼ ها تقضْ بً هجهكعة القكاعد القاىكىٓة
دعكل ا٘لغاء سمطة دقٓقة كهحددة، فٍْ سمطة تؤدم إلِ إعداـ القرار ا٘دارم الهطعكف فًٓ 

سكاء كاىت جٍة , أٓا كاىت الجٍة الػتْ صدر عىٍا رغـ ها ٓتهتع بً هف صبغة تىفٓذٓة
 1.هركٓزة، هحمٓة أك هرفقٓة

قضائٓة لالجٍة ـ اهاأفع رتكل قضائٓة عد: ا»قبأىر بكضٓاؼ عهاكر كتدلافٍا رع ك
«  ركعهشر غٓء قرار إدارم لغارض إىا بغكقاىددة هحكخاصة ٘جراءات بقا طلهختصة ا
فع  رتضائٓة قكل عكل ا٘لغاء دعأف دىٍا تجهع عمِ ر أغٓصٓاغتٍا فْ ت التعٓرفات ختمفا
دا حء  لغاإهىٍا دؼ لٍك الة دكلالهتبع فْ القضائْ ـ ااظلىب ابحس, صلهختء القضاـ اهاأ

أم كاىً د أرحأفْ ب شابً عٓرار إدارم قء ، لقاضْ فٍٓا بإلغااة طسمر تىحصكجا زدكهأك 

                                                 
الهركز الدٓهقراطْ العربْ  ,الطبعة اٖكلِ , (دراسة تشٓرعٓة قضائٓة فقٍٓة )الوسيط في دعوى اإللغاء,ساهْ الكافْ_1

. 32ص, 2018سىة ,ألهاىٓا,برلٓف
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رار لقؽ ، اتضٓء ٘لغاكل اعدفْ دارم ٘القاضْ اة طفسمؾ لذل, عٓتً ركهشدـ عكت ثب
 1ؿلكاهء القضاكل اعادتً فْ طىة بسمري هقارلً بغٓداستباهكاىٓة ب دكف إلهعٓا

خصائص دعوى اإللغاء :ثانيا 
الهشركعٓة حٓث تستٍدف حهآة هبدأ ، َعٓةقضاء الهشرهو دعاَُ ا٘لغاء دعَُ _ 

. إلغاء القرارات الهجابٍة لًتقتضْ التْ َ، َهقتضٓاتً
الهشركعة ٚك ا٘دارٓة غٓر ٘لغاء القرارات حٓدة ا٘لغاء ٌْ الدعكل اٖصمٓة الكدعَُ _ 

تحققٍا فٓها ر لتْ ٔثاالىتائج ك اتحقق ىفس ا٘لغاء تَجد أّ دعَُ قضائٓة تَازّ دعَُ 
. َهحَ آثارٌا ىٍائٓا، ا٘دارٓةبإلغاء القرارات ٓتعمق 

كها ، إذ أىً ٚ ٓجَز اٚتفاق عمِ عدن تحرٓكٍا َرفعٍا, الىظاـ العاـهو ا٘لغاء دعَُ _
. عىٍا بعد تحرٓكٍا التىازؿ أىً ٚ ٓجَز اٚتفاق عمِ 

ركز تتحرك َتىعقد عمِ أساس هلككىٍا ٌَذا ، دعَُ هَضَعٓة عٓىٓةا٘لغاء دعَُ _ 
َٚ تٍاجن الهشركع ا٘دارّ غٓر القرار تقَن عمِ هخاصهة إلِ ككىٍا قاىَىْ عان إضافة 

القرار فٍٓا ببحث هشرَعٓة ٌذا القاضْ كها ٓقَن القرار، ا٘دارٓة هصدرة السمطات 
 2.الشخصٓة لمهدعْ. الىظر عف الحقكؽبصرف 

الفرع الثاني شروط دعوى اإللغاء 
 شروط تتعمق بالطاعن_اوال
 هف القاىكف الهدىْ فاىً ٚ ٓجكز ٚم شخص 13لىص الهادة  طبقا:الصفة والمصمحة_1

ا القاىكف ٓثٓر القاضْ تمقائٓا  التقاضْ هالـ تكف لً صفة كلً هصمحة قائهة اك هحتهمة ٓقٌر
 3اىعداـ الصفة فْ الهدعْ أك الهدعِ عمًٓ

                                                 

سىة , جاهعة قسىطٓىة , 46العدد ,هجمة العمـك ا٘ىساىٓة ,«دعكل ا٘لغاء فْ ظؿ قاىكف ا٘جراءات الهدىٓة » ٓرـ عبٓد1_
. 292ص ,2017

كمٓة الحقكؽ كالعمـك ,هذكرة هاجستٓر, دراسة فْ التشٓرع ك القضاء الجزائٓرٓفا٘لغاءهجاؿ دعكل ,قرهٓس  إسهاعٓؿ  _ 2
. 81ص  ,2013س ,باتىة, جاهعة الحاج لخضر,السٓاسٓة

. 13الهادة , الهتضهف قاىكف ا٘جراءات الهدىٓة كا٘دآرة ,2008 فبرآر 25الهؤرخ فْ  ,09 _08القاىكف رقـ _ 3
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قصد بشرط الصفة  أف ٓككف الهدعْ أك الطاعف فْ الدعكل ا٘دآرة فْ كضعٓة , ٓك
كأف ٓككف هضركرا  هف عدـ , لً إهكاىٓة التكجً إلِ القاضْ , هٛئهة تسهح بهباشرة دعكاي 

أك أف ٓككف هضركرا هف هىح رخصة البىاء إلِ ,هىحً رخصة البىاء التْ ٌْ هف حقً 
 عف شرط الهصمحة فتعىْ الهىفعة كالتْ ٓحققٍا صاحب الهطالبة القضائٓة كقت أها1,غٓري

كقد هٓز الهشرع الجزائرم  2, ٌذي الهىفعة تشكؿ الدافع كراء رفع الدعكل القضاءإلِالمجكء 
ٓف .  فْ شرط  الصفة كشرط الهصمحة  بٓف اٖشخاص الطبٓعٓٓف كاٖشخاص الهعىٓك

 :فْ حالة اٖشخاص الطبٓعٓة_ أ
ء لهتعمقة بالبىارارات اقد ضكف بٓعٓطلاٖشخاص افعٍا رلتْ ٓكف اعطبالر ٖهؽ اتعمإذا 
د لهصمحة ٓجرط اهجا فْ شدلصفة هىرط اشف هؿ جعذم ل، اجعرالرأم الف افإكالتعهٓر 
ب الترخٓص مطصفة فْ ـ لٍف اٖشخاص الذٓف ٚ هكل إعؿ دٚ تقبث حٓ، سعكالاهجالً 

ك هافًٓ كف عطلهرار القدر اصذم لا  176_91 هف الهرسـك 34جاء فْ الهادة  بشأىً ٌك
ـ : ٌك
. كمًكهؾ أك لهالا_
.  ىاكلً قاىص خرلهآً دلر لهستأجا_ 
. رض أك البىآةٖاعة طلهخصصة لٍا قالهصمحة الٍٓئة أك ا_

لكف بالهقابؿ ٓجكز لمغٓر أف ٓرفع دعكل إلغاء القرار ا٘دارم الهتضهف عقكد التعهٓر 
 3.كالهتهثمة فْ الجٓراف شٓرطة أف ٓثبتكا هصمحتٍـ الشخصٓة كالهباشرة

ة  _ب فْ حالة اٖشخاص الهعىٓك
ٓة أك البمدٓة أك الهؤسسات العهكهٓة ذات الصبغة ا٘دآرة  عىدها تككف الدكلة أك الٚك

فالطعكف ضد القرارات ا٘دآرة الفردٓة الصادرة فْ هجاؿ العهراف قد تثار طرفا فْ الدعكل 

                                                 
. 189ص , هرجع سابؽ ,شٍرزاد عكابد_ 1
، ط اٖكلِ ،هىشكرات بغدادم، سىة 09-08شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية قانون ,  بربارة عبد الرحهاف_.2

 .38،ص 2009
. 115ص ,هرجع سابؽ  ,كحٓؿ سمسبٓؿ_ 3
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كمها كاىت , أك الكٓزر الهكمؼ بالعهراف, أك الكالْ, هف قبؿ رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم
 1.تمؾ القرارات هشكبة بعٓب هف عٓكب الٛهشركعٓة

ة الخاصة كالجهعٓات التْ لٍا عٛقة بالبٓئة ٚ ٓهكىٍا رفع  أها اٖشخاص الهعىٓك
ذا حسب الهادة   الهتعمؽ بالتٍٓئة 29_ 90 هف القاىكف 74دعكل أهاـ القضاء ا٘دارم ٌك

كهف جاىب , ٖىً هىح لٍا الحؽ فْ التأسٓس كطرؼ هدىْ فقط ٌذا هف جاىب, كالتعهٓر
ة العاهة   2.آخر أف تمؾ الرخص كالشٍادات ٚ تهىح إٚ هف قبؿ اٖشخاص الهعىٓك

ة العاهة أعطِ  شرط الهصمحة فقد فْ ها ٓخص أها  الهشرع اٖشخاص الهعىٓك
ك طٓرؽ غٓر قضائْ, إلغاء القرار ا٘دارم بطٓرؽ السحبفْ سمطة اؿ كاٖشخاص  ٌك

ة الخكاص كالهتهثمكف فْ الجهعٓات تعهؿ هف إطار الحٓاة كحهآة الهحٓط أف تؤسس  الهعىٓك
 3. كطرؼ  هدىْ فٓها  ٓتعمؽ بالهخالفات ٖحكاـ التشٓرع السارم الهفعكؿ فْ هجاؿ التعهٓر

شروط تتعمق بالقرار المطعون فيو  :ثانيا
لقبكؿ دعكل ا٘لغاء فْ هجاؿ عقكد التعهٓر ٚ بد أف تككف هكضكعٍا قرار إدارم 
لمطعف ضد القرار ا٘دارم الهتضهف رخص ك شٍادات التعهٓر أف تتكفر فْ الطاعف 

الشركط الهذككرة آىفا فإلِ جاىب ذلؾ ٓستكجب أف تتكافر فْ القرار ا٘دارم هحؿ الطعف 
: شركط تتهثؿ فْ ها ٓمْ

.  أف تككف الرخص ك شٍادات التعهٓر صادرة هف سمطة إدآرة هختصة_
.  أف تككف الرخص ك شٍادات التعهٓر صادرة بإرادة الهىفردة ٘دارة- 
 4ىْأف تككف الرخص ك شٍادات التعهٓر قرارات ىٍائٓة هحدثة ٖثر قاىك- 

ثالثا شرط الهٓعاد  

                                                 
1
 السابؽ ذكري  09_08 هف القاىكف 828الهادة _ 
 .40ص ,هرجع سابؽ , اهٓهة بكهحداؼ_2
.  السابؽ ذكري29_ 90 هف القاىكف 74الهادة _ 3
جاهعة هكلكد , كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة , أطركحة دكتكراي,الرقابة عمِ رخص كشٍادات التعهٓر,حجكج كمثـك _ 4

. 217ص , 2018س , تٓزم كزك_هعهرم 
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ٚ ٓجكز رفع الدعكل "  هكرر هف قاىكف ا٘جراءات الهدىٓة عمِ 169ىصت الهادة 
إلِ الهجمس القضائْ هف احد اٖفراد إٚ بتطبٓؽ الطعف فْ قرار إدارم ٚك ٓقبؿ أف ٓرفع 
الطعف الهشار إلًٓ آىفا إٚ خٛؿ اٖربعة أشٍر التابعة لتبمٓغ القرار الهطعكف فًٓ أك ىشري  

هحدد فْ قاىَو الطعف با٘لغاء هٓعاد كهف خٛؿ تحمٓمىا لٍذي الهادة ٓتضح لىا أف "
التبمٓغ الشخصْ بالقرار ا٘دارٓة بأربعة أشٍر تسرّ هو تارٓخ  َا٘جراءات الهدىٓة 

سرم هضهكف ٌذا الىص فْ حالة اختصاص رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم أك 1الفردم، ٓك
أها فْ حالة اختصاص الكٓزر الهكمؼ بالعهراف، فإف اٚختصاص  .2,الكالْ بهىح الترخٓص

رفع الطعف أهاـ هجمس الدكلة خٛؿ هدة شٍٓرف هف تآرخ القضائْ ٓؤكؿ لهجمس الدكلة  ٓك
  .3تبمٓغ قرار الرفض الكمْ أك الجزئْ لمطعف ا٘دارم أك هف تآرخ اىتٍاء الهٓعاد 

ان رلعمدعوى اإللغاء في مجال اجو أو: الفرع الثالث
ان رلعمل اايفجمى اإللغاء الخارجية وعدجو أو_أوال
عيب عدم االختصاص  _1

ٌَ العٓب الذّ ٓصٓب ٚئحة الضبط ا٘دارّ بسبب صدَرٌا ههو ٚ ٓهمك القدرة 
أكاو ٌذا الشخص ٓحهؿ صفة الهَظف العان أَ ٚ ٓحهؿ ء سَا، القاىَىٓة عمِ إصدارٌا

كها أىً ٓعتبر عٓب عضَّ بهعىِ عدن القدرة عمِ هباشرة عهؿ قاىَىْ ، ٌذي الصفة
ىفسً ء هعٓو جعمً الهشرع هو سمطة ٌٓئة أخرُ َلمقاضْ أو ٓتصدُ لٍذا العٓب هو تمقا

أك هكاىٓا أك هاىٓا كف زٓكد فقكلعٓب عدـ اٚختصاص عدة صكر 4ٖىً هو الىظان العان
. ٓاعكضكه

                                                 
. 148 ص 2005س , دار العمـك لمىشر ,ط هٓزدة كهىفعة   ,الوجيز في المنازعات اإلدارية, هحهد الصغٓر بعمْ_1
2
 82ص , هرجع سابؽ, قرهٓس  إسهاعٓؿ _ 

3
 152دمحم الصغٌر بعلً  نفس الهرجع ص _ 
جاهعة  , كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة, هذكرة هاجستٓر, الرقابة القضائٓة عمِ أعهاؿ الضبط ا٘دارمقركؼ جهاؿ  _4

 . 76ص  ,2006س,باجْ هختار عىابة 
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ٓة ار إدارم هف طرؼ سمطة إداررقا إصدار ٌدهفاك : عيب عدم االختصاص الموضوعي_أ
 1لرخأٓة ص سمطة إدارختصا ان هوٌفْ هجاؿ هعٓف 

رار قدر صإذا لهكاىْ دـ اٚختصاص اعدد بصكف ىك :عيب عدم االختصاص المكاني-ب
ف عمًٓ فإ، كتٍا طٚ ٓخضع لسمؿ إقمٓـ خراء داجذ إتخااهتضهىا إدآرة  جٍة ف عإدارم 

در هصب جاىف هداء عتد آة ٓعدار٘رارات القد احألهكاىْ فْ ا٘قمٓهْ ؽ ااطلىذا اٌكز تجا
ـك ٓقف كاؾ لك ذ, رارلقابشأىً در ٓصذم لف الهكاالتْ ٓتبعٍا الجٍة ص اختصااعمِ رار لقا
 2.رل خأٓة دبمإقمٓـ بىآة تقع فْ دـ ٌرار قدار ٓة ها بإصدلبمدم لبمالشعبْ س الهجمس ائٓر

ا ضهف هجاؿ زهىْ :عيب عدم االختصاص الزمني_ج  قد ٓقٓد القاىكف ا٘دارة  بإصدار قراٌر
ك  لـ ٓكتسب الصفة ا٘دآرة التْ تخكلً  هحدد  كها أىً ٚ ٓجكز أف ٓصدر الهكظؼ قرار ٌك

, سمطة  ا٘صدار كذلؾ بعد فقداىً لمصفة بالتقاعد أك إىٍاء هٍاهً لسبب هف اٖسباب
كأف ٓصدر قرار 3,فٓىحصر الهجاؿ الزهىْ هف تآرخ تكلًٓ لمهٍاـ إلِ غآة تآرخ اىتٍائٍا

رخصة بىاء أك تجزئة أك ٌدـ هف سمطة اىتٍت هٍاهٍا طبقا لمقاىكف أك سحب هىٍا ٌذا 
 4.اٚختصاص

 واإلجراءات للشكعيب ا_2
هخالفة ا٘دارة لمقكاعد ا٘جرائٓة كاجبة ا٘تباع فْ ":ٓقصد بعٓب الشكؿ كا٘جراءات

إصدار القرارات ا٘دآرة فإذا ها خالؼ رجؿ ا٘دارة هصدر القرار عىصر الشكؿ كاف القرار 
هعٓبا بعٓب الشكؿ  كشكؿ بالتالْ كجٍا هف أكجً عدـ الهشركعٓة اٖهر الذم ٓؤدم إلِ 

ض عف اٖضرار التْ ترتبت عىً فمقكاعد الشكؿ  إلغاء القرار ا٘دارم كهف ثـ التعٓك
هٓة قاىكىٓة كعهمٓة لها ٓترتب عمٍٓا هف  كا٘جراءات فْ تراخٓص أعهاؿ التعهٓر كالبىاء،  ٌأ

                                                 

كمٓةالحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة ,هذكرة هاجستٓر , سمطات القاضْ ا٘دارم فْ دعكل ا٘لغاء فْ الجزائر,بكشعكر كفاء 1_,
 . 67ص  , 2011 2010س ,عىابة , جاهعة باجْ هختار,
 . 120ص , هرجع سابؽ, كٓحؿ سمسبٓؿ_2
  106ص , هرجع سابؽ, ساهْ الكافْ_3
. 202ص , هرجع سابؽ , عكابد  شٍرزاد_ 4
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هخاطر تهس بصفة هباشرة اٖركاح كالههتمكات، با٘ضافة إلِ ارتباطٍا بالجكاىب 
 1اٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة كالبٓئٓة لمعهراف 

ان رلعم مجال ايفى اإللغاء الداخمية وعدجو أو_ثانيا
عيب مخالفة القانون _1

هخالفة القاىكف ٌك العٓب الذم ٓصٓب ركف الهحؿ أك الهكضكع  فْ القرار ا٘دارم 
إلِ   هخالفة القاعدة القاىكىٓة  ك تؤدم2فٍك كجً ا٘لغاء الهتعمؽ بالهشركعٓة الداخمٓة لمقرار

تحقؽ ذلؾ عىدها تتجاٌؿ ا٘دارة القكاعد القاىكىٓة الخاصة  بطٛف تراخٓص أعهاؿ البىاء، ٓك
بالتعهٓر، أك هخالفة هخططات شغؿ اٖراضْ، أك هخططات التىظٓـ فْ الهىاطؽ الهعىٓة 

بالقرارات ا٘دآرة كالقكاعد الهتعمقة بحهآة الصركح كالقكاعد الهتعمقة بالطرؽ كقكاعد السٛهة 
العاهة كحقكؽ اٚرتفاؽ ، التذكآرة كالهىاطؽ اٖثٓرة ا٘فراز كتجزئة اٖراضْ كحهآة 

كتخطئ ا٘دارة فْ تطبٓؽ , اٖهٛؾ العاهة البحٓرة كقكاعد الصحة ك كالهساحات  الخضراء 
القاعدة القاىكىٓة عىدها تطبؽ قكاعد غٓر سآرة الهفعكؿ كقت تكقٓع الرخصة، كقد تخطئ 

أٓضا فْ تطبٓؽ القاعدة القاىكىٓة عىدها تعتقد خطأ بأف الىص القاىكىْ ٓخكؿ لٍا صٛحٓة 
هىح الرخصة، هع أف الحقٓقة غٓر ذلؾ، أك أف تعطْ ا٘دارة هفٍكها غٓر الهفٍـك الذم 

. 3قصدي الهشرع
عيب انعدام السبب _ 2

َٓجب عمٍٓا ، فإرادتٍا تكَو هقٓدة، ا٘دارة قراراتٍاٚتخاذ حدد القاىَو أسبابا هعٓىة 
ٌََ العٓب ، َ إٚ أصٓب قرارٌا بعٓب السبب، ِ َجدت تمك اٖسبابػرار هتػدار القػإص

فٓها ٓتعمق بَجَدٌا سكاء تىد إلٍٓا القرار ػْ ٓسػالذّ ٓمحق العىاصر القاىَىٓة َالَاقعٓة الت

                                                 
, كمٓة الحقكؽ ك العمـك السٓاسٓة,أطركحة دكتكراي  ,اٚختصاص القضائْ فْ هادة التعهٓر كالبىاء , كهاؿ هحهد اٖهٓف _1

. 62ص  , 2016\2015, تمهساف, جاهعة ابْ بكر بمقآد
. 169ص  ,هرجع سابؽ , هحهد الصغٓر_2
. 62ص ,ىفس الهرجع , كهاؿ هحهد اٖهٓف _3
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 إذ ٓككف القرار الهتعمؽ بالرخصة هشكبا بعٓب اىعداـ السبب إذا ثبت اىعداـ 1 بسٛهتٍاأَ
 2.الحالة أك الكاقعة الهادٓة التْ اعتهدت عمٍٓا ا٘دارة فْ بتٍا فْ طمب الرخصة

ل السمطة  ستعماعيب االنحراف في ا_3
غٓر غآة  تحقٓؽ لج أنهدارة لسمطتٍا ٘استخداـ اة السمطبٓب اٚىحراؼ بعقصد ٓ

 لمٍدؼ رهغآء ٌدؼ بتغاأك العاهة  الهصمحة انعبعٓدة غآة سكاء باستٍداؼ عة كرهش
 3. هىحت لً ٌذي السمطاتجمً  أنهالقاىكف كالذم لً الذم حددي 

المطمب الثاني دعوى المسؤولية اإلدارية في مجال التعمير  
الفرع )لمتعرؼ أكثر عمِ  دعكل الهسؤكلٓة فْ هجاؿ التعهٓر ىتطرؽ إلِ هفٍكهٍا 

ـ شركطٍا (اٖكؿ    .(الفرع الثاىْ )، ثـ سىتطرؽ إلِ ٌأ
. مفيوم دعوى المسؤولية اإلدارية: الفرع األول

تعريف دعوى المسؤولية اإلدارية :أوال 
ض بأىٍا الدعكل التْ ٓتقدـ بٍا ذك الشأف أهاـ  تعرؼ دعكل الهسؤكلٓة أك دعكل التعٓك

جٍة القضاء الهختصة لمهطالبة بجػبر الضرر الذم ىجـ عف الىشاط ا٘دارم كالذم لحؽ 
ض  هف الدعاكل الذاتٓة  ـ أك حقكقٍـ، كتعتػبر دعكل التعٓك ٚ ٓرفعٍا سكل صاحب , بهراكٌز

ض هف ،4الصفة كالهصمحة استىادا عمِ حؽ أك هركز قاىكىْ شخص لً   كتعد دعكل التعٓك
ـ الدعاكل القضاء الكاهؿ  فْ هجاؿ التعهٓر إذ اىً ٓجكز لطالب الرخصة فْ حالة , ٌأ

                                                 

جاهعة  , 19العدد ,هجمة دفاتر السٓاسة <<, لهقٓدة لٙدارة السمطة عمِ ا٘لغاء رقابة قاضْ ,>> قركؼ جهاؿ1 _ 
 . 196ص ,2018س  , سكٓكدة, اكت20

. 210ص , هرجع سابؽ ,عكابد شٍرزاد_2
 .78هرجع سابؽ ص , بكشعكر كفاء-3
 .41ص ,هرجع سابؽ , ساهْ الكافْ_ 4
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تعسؼ ا٘دارة برفضٍا دكف هبرر هىحً الرخصة أك الشٍادة رغـ إلغاء قرار الرفض المجكء 
ض. إلِ القضاء ا٘دارم ض عف الضرر عف طٓرؽ دعكل التعٓك  .1لهطالبة ا٘دارة بالتعٓك

: خصائص دعوى المسؤولية اإلدارية_ثانيا
: يمي   بمجموعة من الخصائص تتمثل في ماالمسؤولية تتميز دعوى 

. دعكل الهسؤكلٓة ا٘دآرة ٌْ هف دعاكل القضاء الكاهؿ _1
تعد دعكل الهسؤكلٓة فْ هجاؿ رخص ك شٍادات التعهٓر دعكل قضائٓة حدٓثة الىشاة _2

. كسٓرعة التطكر
تعتبر دعكل الهسؤكلٓة فْ هجاؿ رخص ك شٍادات التعهٓر دعكل ذاتٓة شخصٓة كها _3

أىٍا تٍاجـ الجٍات ا٘دآرة صاحبة الىشاط ا٘دارم غٓر الهشركع ك الضار ٌذا ها ٓهٓز 
دعكل الهسؤكلٓة ا٘دآرة عف دعكل ا٘لغاء ٌذي اٖخٓرة تٍاجـ القرار ا٘دارم غٓر الهشركع 

. دكف هٍاجهة الجٍات  ا٘دآرة
تعتبر دعكل الهسؤكلٓة فْ  هجاؿ رخص ك شٍادات التعهٓر هف دعاكل قضاء الحقكؽ _4

ككىٍا تعقد عمِ أساس الحقكؽ الشخصٓة الهكتسبة ك ٖىٍا تستٍدؼ حهآة الحقكؽ 
. الشخصٓة الهكتسبة ك الدفاع عىٍا قضائٓا 

دعكل الهسؤكلٓة ا٘دآرة ٌْ هسؤكلٓة قاىكىٓة حٓث ٓستكجب أف ٓككف الشخص الهسئكؿ _5
ض تتحهمً الدكلة كذلؾ بتكفٓر عٛقة السببٓة بٓف ىشاط  لٓس ٌك غٓر هضركر كها أف التعٓك

 2.ا٘دارة ك الضرر 
 مسؤوليةالفرع الثاني شروط دعوى ال

                                                 
, العدد تجٓربْ,هجمة الحقكؽ كالحٓرات <<, دكر رقابة القضاء ا٘دارم فْ هىازعات التعهٓر كالبىاء,>>زردـك صكٓرة _1

ا عمِ التىهٓة فْ الجزائر ٓكهْ ,  باتىة, جاهعة الحاج لخضر _ 17الهمتقِ الكطىْ حكؿ إشكاٚت العقار الحضرم ك أثٌر
. 397 ص 2013 فٓفرم 18

. 25_ 251ص  ,هرجع سابؽ , حجكج كمثـك_2
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ض كلكْ ٓتهكف القاضْ ا٘دارم هف الحكـ بقٓاـ الهسؤكلٓة  حتِ تقبؿ دعكل التعٓك
ْ شركط هتعمقة بالطاعف ك كجكد قرار  ا٘دآرة ٚبد أف  تتكفر هجهكعة هف الشركط ٌك

 1إدارم هسبؽ كاف ترفع الدعكل هف قبؿ الهضركر فْ أجاؿ الهحددة 
 مسؤولية شروط  قبول دعوى ال_اوال
شروط تتعمق بالطاعن  _ 1

ض شرطٓجب أف تتكفر فْ شخص الطاعف لرفع دعكل   اٌٖمٓة كالهصمحة التعٓك
ض تختمؼ عف غٓر, اٖخرلكالصفة شاىٍا شاف الدعاكل  ا٘لغاء دعَُ  أف دعكل التعٓك

َذلك بٍدف ، ٓتصف بالهرَىةا٘لغاء فٍَ فْ دعَُ ، هو حٓث شرط الصفة َالهصمحة
فٓكفْ ، هو طرف اٖفراد لحهآة هبدأ الشرعٓةا٘لغاء تحرٓك أكبر قدر ههكو هو دعاَُ 

أها ، َضع قاىَىْ أعتدّ عمًٓ عو طرٓق قرار إدارّ غٓر هشرَعلٗشخاص أو ٓكَو 
فْ دعَُ التعَٓض فٓستَجب لتَفر شرط الصفة َالهصمحة أو ٓكَو لمشخص حق  

ىتٓجة أعهاؿ اٚعتداء ََقع عمًٓ ، شخصْ هكتسب َهقرر لً الحهآة القاىَىٓة َالقضائٓة
 2.إدارٓة غٓر هشرَعة  َضارة

وجود قرار إداري مسبق  _2
ٓقصد بشرط كجكد قرار سابؽ ٌك قٓاـ الشخص الهضركر باستشارة السمطات ا٘دآرة 
الهختصة بكاسطة شككل أك تظمـ إدارم طبقا لمشكمٓات  ك ا٘جراءات القاىكىٓة الهقررة ك 

ض الكاهؿ ك العادؿ  ك ذلؾ باستصدار قرار إدارم صرح هف  هطالبة ٌذي السمطات بالتعٓك
ض، فٓككف رد السمطات ا٘دآرة  ٌذي السمطات ا٘دآرة بخصكص ٌذي الهطالبة بالتعٓك

 3صاحبة كقائع ك أفعاؿ الىشاط ا٘دارم  الضار الهصرح قرارا إدآرا سابقا 
ميعاد رفع الدعوى _3

                                                 
 . 91ص  ,هرجع سابؽ , قارة تركْ الٍاـ_1
 . 130ص ,  هرجع سابؽ,الرقابة القضائٓة عمِ أعهاؿ الضبط ا٘دارم ,قركؼ جهاؿ _2
. 254ص  , هرجع سابؽ, حجكج كمثـك_3
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 الهتعمؽ بقاىكف ا٘جراءات الهدىٓة هٓعاد رفع الطعكف أهاـ 09_ 08لقد حدد القاىكف 
 هىً بأربعة أشٍر هف تآرخ 829 الهادة ٖحكاـا طبؽالجٍات القضائٓة ا٘دآرة الهختصة 

 1.تبمٓغ القرار سكاء أهاـ الهحاكـ ا٘دآرة أك هجمس الدكلة هف تآرخ ىشر أك تبمٓغ القرار 
ض أهاـ الهحكهة ا٘دآرة، لكف تختمؼ هف ىاحٓة تكجًٍٓ بعد   كذلؾ ترفع دعكل التعٓك

 عٓرضة افتتاح دعكل هكتكبة كهكقعة، كهؤرخة لدل كاتب ضبط  بإٓداع  الهعىِقـكمأف 
الهحكهة  

إذا صدر القرار ا٘دارم الهتعمؽ بعقكد التعهٓر هف الكٓزر الهكمؼ بالتعهٓر فتكجً دعكل -
ض ضد الدكلة .  التعٓك

ض ضد - ذا صدر القرار ا٘دارم الهتعمؽ بعقكد التعهٓر هف الكالْ فتكجً دعكل التعٓك كا 
ٓة   الٚك

ذا صدر قرار ا٘دارم الهتعمؽ بعقكد التعهٓر هف رئٓس الهجمس الشعبْ البمدم بصفتً -  كا 
ض ضد البمدٓة،   ههثؿ البمدٓة فتكجد دعكم التعٓك

ض ضد الدكلة-  2.أها إذا صدر قراري بصفتً ههثؿ عف البمدٓة، فتكجً دعكل التعٓك
 أساس قيام دعوى المسؤولية اإلدارية :ثانيا
: الخطأ كأساس لقيام المسؤولية_1

ض دكف , تبىِ القاعدة العاهة عمِ أساس الخطأ لكف ٓهكف لمهتضرر رفع دعكل التعٓك
تقـك الهسؤكلٓة ا٘دآرة عمِ أساس الخطأ عمِ  ك 3اٚستىاد عمِ أساس الخطأ كارتكابً

كعٛقة السببٓة، كبذلؾ فإف قٓاـ ا٘دارة بتصرؼ غٓر هشركع , الضرر,أركاف ثٛثة ٌْ الخطأ
كهىع الترخٓص بالبىاء، أك اهتىاعٍا عف تىفٓذ أحكاـ كقرارات القضاء، ٓهثؿ خطأ ٓجٓز 

ض كترتكب ا٘دارة  ., ٘صٛح ها أصابً هف أضرار. لمشخص الهتضرر الهطالبة بالتعٓك

                                                 
. السابؽ ذكري  ,09_08 هف القاىكف 829:اىظر الهادة _1
جاهعة عبد , كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة , هذكرة هاستر ,  آلٓات الرقابة عمِ أشغاؿ التٍٓئة كالتعهٓر,خمفْ أسٓا _ 2

 . 43ص , , 2018\ 2017سىة , هستغاىـ ,الحهٓد بف بادٓس 
3
 09، ص2001ج، بف عكىكف الجزائر .ـ.،د2001رشٓد خمكفْ، قاىكف الهسؤكلٓة ا٘دآرة، ط _ 
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ا قرارات الترخٓص بالبىاء الغٓر هشركعة إٚ أف الهسؤكلٓة ٚ تقتصر عمِ  الخطأ بإصداٌر
 .1ذلؾ بؿ أف التأخٓر كالتعطٓؿ فْ إصدار القرار ٓهكف أف ٓرتب هسؤكلٓة ا٘دارة أٓضا 

ٓىتج الهىح غٓر الهشركع لتراخٓص البىاء : المنح غير المشروع لرخص التعمير والبناء_أ
كالتعهٓر عف عٓكب فْ تراخٓص أعهاؿ البىاء ٓتعمؽ اٖهر بقرارات هعٓبة بعدـ الهشركعٓة 
ٓرة تقٓـ هسؤكلٓة ا٘دارة  فْ  الداخمٓة أك الخارجٓة لٍذي التراخٓص هرتبطة بإجراءات جٌك

حاٚت هعٓىة تتهثؿ إها فْ هىح تراخٓص أعهاؿ بىاء بالهخالفة لقكاعد هخطط شغؿ اٖراضْ 
أك قكاعد قاىكف البىاء، أك فْ حالة تكقؼ أعهاؿ البىاء دكف هراعاة ا٘جراءات القاىكىٓة 

فهف الهعمـك أىً ٓجب احتراـ القكاعد القاىكىٓة الهتعمقة برخصة البىاء كهىحٍا , الهعهكؿ بٍا
كالكاردة فْ قاىكف التٍٓئة كالتعهٓر كالهراسٓـ التىفٓذٓة الهطبقة لً ككذا القكاىٓف اٖخرل 

 2الهرتبطة بهجاؿ العهراف
 اهتىاع ا٘دارة عف أداء كاجب ٓعد:تعطيل منح تراخيص أعمال البناء بدون مبرر قانوني_ب

هف كاجباتٍا كالتزاها قاىكىٓا هف التزاهات فتمحؽ بذلؾ أضرار بالغٓر، ٖىً ػ ككها ذٌب إلًٓ 
ا هتِ . هجمس الدكلة الفرىسْ فإف سمطات ا٘دارة أك اختصاصٍا لـ تعد اهتٓاز لٍا تباشٌر

أرادت ذلؾ ككٓفها شاءت، كلكىٍا كاجب كالتزاـ ٓحتهً عمٍٓا القاىكف إزاء اٖفراد تحقٓقا 
: كتتجمِ صكر التعطٓؿ فْ هجاؿ  العهراف فٓها ٓمْ 3,لمهصمحة العاهة 

التعطٓؿ فْ حالة اهتىاع ا٘دارة عف القٓاـ بالسمطات الهخكلة لٍا قاىكىا كرفضٍا إتهاـ _
التزاهات  

. التعطٓؿ فْ حالة عدـ رد ا٘دارة عمِ طالبْ تراخٓص العهراف بدكف هبرر قاىكىْ_
. التعطٓؿ فْ حالة السحب غٓر القاىكىْ لتراخٓص العهراف_

                                                 
هجمة الدراسات القاىكىٓة ك <<هسؤكلٓة  ا٘دارة  عمِ أساس الخطأ فْ هادة التعهٓر كالبىاء ,>> ؿ هحهد اٖهٓفاكـ_1

 386ص .2015سىة , جاهعة ابف خمدكف تٓارت  ,02العدد , السٓاسٓة 
  02العدد ,هجمة تشٓرعات البىاء كالعهراف <<  هسؤكلٓة  ا٘دارة  عمِ أساس الخطأ فْ هجاؿ  العهراف, >>قٍار كهٓمة _2
 . 161, 160 ص 2017,سىة  , جاهعة  تمهساف ,

3
  جاهعة  02عهار اساس الهسؤكلٓة اٚدآرة فْ هجاؿ البىاء كالتعهٓر  هجمة تشٓرعات التعهٓر ك البىاء   العدد عوٌشبة -  

 .154  ص 2017سٓدم بمعباس سىة  
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 1.التعطٓؿ فْ حالة الرفض غٓر القاىكىْ أك التأخر التعسفْ فْ هىح تراخٓص العهراف_
عمِ خٛؼ الهسؤكلٓة عمِ أساس الخطأ، :  لقيام دعوى التعويضأالمسؤولية بدون خط_2

فإف ٌذا الىكع هف الهسؤكلٓة ٓعفْ الهتضرر هف إقاهة الدلٓؿ عمِ كجكد الخطأ، طالها أف 
الهسؤكلٓة تقـك بدكف خطا  لذلؾ ٓىبغْ عمِ الهتضرر إثبات العٛقة بٓف عهؿ ا٘دارة 

ْ 2كالضرر الذم أصابً  :حٓث أف ٌىاؾ فئتٓف هف الهسؤكلٓة ا٘دآرة بدكف خطأ، ٌك
تقـك الهسؤكلٓة بدكف إثبات خطأ ا٘دارة  عمِ أساس  :المسؤولية عمى أساس المخاطر_أ

ثبت عٛقة ، فكرة الهخاطر  أم بدكف إثبات خطأ ا٘دارة إذ ٓكفْ لمهضركر أف ٓقٓـ ٓك
السببٓة بٓف ىشاط ا٘دارة كالضرر الذم أصابً ك تتخذ ٌذي الهسؤكلٓة لٍا شكؿ فْ هجاؿ 

ك ٌْ اٖشغاؿ الهتعمقة باٖهٛؾ  اهةهف خٛؿ هسؤكلٓة ا٘دارة عف اٖشغاؿ العالتعهٓر 
أك تتسبب بأضرار لٗفراد العاهة العقآرة هف حٓث إىشاءٌا أك ترهٓهٍا أك صٓاىتٍا  التْ قد 

كىظرا لمهخاطر الىاجهة فاف هسؤكلٓة ا٘دارة تقـك خاصة بالىسبة ,الهشارككف فْ الهرفؽ العاـ
كها تقـك هسؤكلٓة ا٘دارة بدكف خطأ بسبب ا٘ىشاءات ,لمغٓر دكف حاجة ٘ثبات خطأ ا٘دارة 

ا كالتْ هف شاىٍا أف ٓىتج عىٍا أضرار لمجكار  3.الخطرة هثؿ هحطات الكٍرباء كغٌٓر
 :بمبدأ المساواة أمام المسؤولية العامة كأساس لقيام دعوى التعويضمساس ال_ب

ض عف اٖضرار الىاشئة عف تصرفات  ٓعد هبدأ الهساكاة أهاـ اٖعباء العاهة أداة لمتعٓك
ا٘دارة بدكف خطا كها ٌك الحاؿ عىد تطبٓؽ قكاعد قاىكف البىاء كاستخداـ ا٘دارة لسمطتٍا 

ض , التقدٓٓرة فْ هىح التراخٓص كها ٓهٓز ٌذي الهسؤكلٓة بأف الضرر هحؿ الهطالبة بالتعٓك
ىها ٌك ىتٓجة طبٓعٓة كحتهٓة لبعض اٖكضاع  لٓس ىاشئا عف حادث عمِ أساس الهخاطر كا 
ا عمِ بعض اٖفراد تهت التضحٓة بحقكقٍـ لتحقٓؽ الصالح العاـ كذلؾ  كالتدابٓر بسبب آثاٌر
تساؿ ا٘دارة فْ هادة التعهٓر كالبىاء عف التهاطؿ فْ اتخاذ ا٘جراءات التْ كاف قد كعدت 

                                                 
ض عف اٖضرار فْ هجاؿ التعهٓر كالبىاء,>> هٓهكىة  سعاد _1 هجمة التعهٓر كالبىاء <<  أسس الهسؤكلٓة ا٘دآرة كالتعٓك
. 123 ص  2019, ,جاهعة تمهساف, 03العدد , 
. 125ص ,هرجع سابؽ , اٚختصاص القضائْ فْ هادة التعهٓر كالبىاء, اٖهٓفكهاؿ  هحهد _2
 207 ,206ص ,هرجع سابؽ , هحهد الصغٓر بعمْ_3
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ض الهتضرر عمِ أساس  ترتب عف ٌذا التهاطؿ أضرارا تمـز القاضْ ا٘دارم بتعٓك بٍا ٓك
 1الهسؤكلٓة بدكف خطا 

الضرر الموجب لمتعويض  :الفرع الثالث 
ض فْ هجاؿ الهسؤكلٓة ا٘دآرة_أٚك :  ٓتعٓف أف ٓككف الضرر الهكجب لمتعٓك
. أف ٓككف حقٓقٓا _1
.  ٓككف الضرر ثابتا كهباشراأف_2
ذلؾ الضرر الذم ، كها ٓشترط فْ الضرر :"أف ٓككف هادٓا كالهقصكد بالضرر الهادم_3

تهثؿ فْ إلحاؽ خسارة أك  أف ٓككف هادٓا صٓب الشخص فْ حؽ أك هصمحة هالٓة ٓك
ت  2.تفٓك
إصالح الضرر _ثانيا

فقد ٓككف , ٓتكجب إصٛح الضرر الذم أصاب الهضركر أك الضحٓة هف حٓث الشكؿ
ض  كقد ,إها بإعادة اٖشٓاء إلِ ها كاىت عمًٓ سابقا فْ حالة ها إذا كاف الضرر قابؿ لمتعٓك

ض الهضركر بحصكلً عمِ هبمغ هف الهاؿ ٓتىاسب  ٓككف ا٘صٛح بهقابؿ هادم أم تعٓك
ض إها كمٓا أك جزئٓا كها قد ٓككف هرة كاجدة أك , هع الضرر الذم تعرض لً ككف التعٓك ٓك

. بشكؿ دكرم
إضافة إلِ ذلؾ فاىً ٓهكف  لٙدارة فْ حالة تسمٓـ شٍادة هطابقة لمبىاء بفعؿ خاطئ 

خصـ القاضْ  ضات التْ هىحٍا الهشترم ٓك أف تحؿ السمطة هحؿ الهشترم لمهطالبة بالتعٓك
 3التْ جىاٌا الباىْ هف عدـ الهشركعٓة التْ هىحت بٍا الرخصة هف هبمغ التعٓكض اٖرباح

 
                                                 

, هجمة البحكث فْ العمـك السٓاسٓة<<, هسؤكلٓة  ا٘دارة بدكف خطا فْ هادة التعهٓر كالبىاء>>ؿ هحهد  اٖهٓف اكـ_1
. 419 418ص , د س,  تٓارت, جاهعة ابف خمدكف ,02العدد 

ض عف اٖضرار فْ هجاؿ التعهٓر كالبىاء _1  . 142ص , هرجع سابؽ, هٓهكىة  سعاد  أسس الهسؤكلٓة ا٘دآرة كالتعٓك
ض فْ هسؤكلٓة ا٘دارة عمِ أساس الخطأ فْ هجاؿ العهراف ,>>عزرم الٓزف 2 هجمة العمـك << ,الضرر القابؿ لمتعٓك

 90, 86 ,85ص  ,2002سىة , جاهعة هحهد خٓضر بسكرة ,02العدد ,  ا٘ىساىٓة
 . 102, 101ص  ,هرجع سابؽ , قارة تركْ الٍاـ3_ 
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رقابة القضاء العادي : المبحث الثاني
ٓمعب القضاء العادم دكرا هٍـ فْ هجاؿ التعهٓر تتجمِ ٌذي اٌٖهٓة فْ حهآة 

الحقكؽ كضهاف جبر اٖضرار الحاصمة بسبب اٖفعاؿ الهرتكبة فْ عهمٓة البىاء فتككف 
ك قد تككف الهسؤكلٓة (هطمب أكؿ )الهسؤكلٓة هدىٓة كتككف هف اختصاص القضاء الهدىْ 

. (ب الثاىْ مطلها)ئْ زالجالمقاضْ جزائٓة فٓككف اٚختصاص 

اختصاص القاضي المدني في مادة التعمير و البناء : المطمب األول
ض آدلهزاـ الإىٓة ٌْ دلهالهسؤكلٓة ا ٓقع زاـ لتإخٛلً اعمِ ب ترتذم لرر الضف بتعٓك

ف هرض لغكا.1ركعلهشؿ الغٓر العهاٌا درهصكٓة رتقصٓ،أك ٓة دعقهسئكلٓة ها كتككف إعمًٓ 
ة ٓة دلهارار اٖضف اه،  لٗفرادلشخصٓةالهصالح احهآة ك ىٓة ٌدلهالهسؤكلٓة ا ك الهعىٓك

تهاهىا ها ر ك لغٓؿ اقبف هـ بٍؽ تمحد لتْ قا ء لقضاـ اهاأىٓة دلهك قٓاـ الهسؤكلٓة آٌثٓر ٌا
لِ طرؽ إىتكؼ سؽ مطلهىذا اٌف هء كالتعهٓر ك لبىاعهمٓات اقابة عمِ ركآلٓة دارم ٘ا

ء لبىادـ اتٍف عسؤكلٓة لهرض إلِ اىتعثـ  (كؿٖرع الفا)ىٓة دلهكل الهسؤكلٓة اعر دعىاص
 . (لثاىْرع الفا)ؿ لهجاذا افْ ٌتطبٓقات الشائعة لد اكأح

عناصر دعوى المسؤولية المدنية في مجال التعمير : الفرع األول 
تتهثؿ عىاصر دعكل الهسؤكلٓة فْ ٌذا الهجاؿ فْ الهدعْ الهضركر هف عهمٓات 

: البىاء ك الهدعِ عمًٓ ك سبب الدعكل كهكضكعٍا  كالتْ تتهثؿ فْ ها ٓمْ
: الغير األجنبي عن عمميات البناء : أوال

ضٍـ ٓككف طبقا لمهسؤكلٓة  ٓتهثؿ الغٓر اٖجىبْ عف عهمٓات البىاء فْ الهارة الجٓراف ك تعٓك
 2التقصٓٓرة

قد ٓصاب أحد الهارة هف جراء عهمٓة البىاء، كأف ٓسقط عمًٓ شْء هها ٓستخدـ  :المارة_1
فْ التشٓٓد، أك بسبب إحدل آٚتً أك أدكاتً، كالضرر قد ٓصٓب الهار إها فْ جسهً، أك فْ 

 الفقرة الثاىٓة هف القاىكف الهدىْ 140هالً، فقد ٓمـز رب العهؿ بكصفً هالكا بهفٍـك الهادة 
                                                 

. 146ص , هرجع سابؽ, كٓحؿ سمسبٓؿ_ 1
 .105 ص , هرجع سابؽ,قارة تركْ الٍاـ_2
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ض الهار عف اٖضرار الٛحقة بً بسبب تٍدـ البىاء، عكضا عف الهسؤكؿ الحقٓقْ  بتعٓك
الذم ٓككف عادة ٌك هقاكؿ البىاء أك الهٍىدس الهعهارم الذم ٓىسب إلِ خطئً العٓب 

 1الهكجكد
سة راحف عـ الهسؤكلٓة حكار أفكاٌْ حالة تك:المسؤولية عمى أساس حراسة البناء_أ
دة لهات اىصث حٓ, ئْ لمهبىِ زلجأك الكمْ دـ التٍىتٓجة اقع د كقرر لضكف آكد فقء، لبىاا

ف هء لبىاداـ اىٍاثً دعها ٓحسؤكؿ هؾ البىاء هال"اف  عمِ 02رة  ىْ فقدلهكف القاىف ا ه40
 2."ئٓازها جداىٍف اكاك لرر كض
 الفقرة اٖكلِ هف القاىكف الهدىْ عمِ ها 138تىص الهادة  :مسؤولية حارس البناء_ب
كؿ هف تكلِ حراسة شْء ككاىت لً قدرة اٚستعهاؿ كالتسٓٓر، كالرقابة ٓعتبر هسؤٚك : " ٓمْ

".  عف الضرر الذم ٓحدثً ذلؾ الشْء
كها ٓستخمص  هف ٌذي الهادة أف الهسؤكلٓة التقصٓٓرة عف اٖشٓاء، بصفة عاهة، 

تستىد إلِ هبدأ الحراسة، ٚك فرؽ فْ أف تككف ٌذي الحراسة هادٓة أك قاىكىٓة، بؿ ٓكفْ أف 
ٓككف الشْء الذم ألحؽ الضرر بالغٓر، تحت سمطة الحارس الفعمٓة، سكاء هف حٓث 

 3.استعهالً أك إدارتً أك تكجًٍٓ
الجٓراف  _2

ف أف ٓهكرر لضأف اعمِ ء، لبىالعهمٓات التشٓٓد كابالىسبة ر لغٓف اهر لجآعتبر ا
فاىً ذم ٓصٓبً لرر الضؿ إصٛح  اجف أهك. بٓةدٖاهصالحً أك ٓة دلهااهصالحً ب ٓصٓ

فْ حالة ؿ لحاك اكها ٌالشٓئٓة سة رالحء،أك البىااسة راحس ساأها عمِ رس إلحااجع عمِ رٓ
ر ٓة هضاظربىؽ ٓتعمص ضع خاكبر لجاز الهشرع اهٓد قؾ، لذلِ كبا٘ضافة إ.رة  لهاا
ىْ  عمِ هآمْ دلهكف القاىف ا ه691دة لهات اىصدد لصذا افْ ٌ، كفةكلهألر اغٓكار لجا
ر لمجاس لٓر، كلجاؾ الذبر ٓضد حإلِ حقً ؿ ستعهاافْ ؼ ٚ ٓتعسؾ أف لهالاعمِ ب ٓج":

ر إذا لهضاالة ب إزامطٓكز أف ىً ٓجر اغٓ، فةكلهألكار الجر اي فْ هضارجع عمِ جارٓأف 
                                                 

 .99 ص ,سابؽ هرجع , ,شٓخ ىسٓهة _1
 147سابؽ ص  هرجع, كٓحؿ سمسبٓؿ_2
  .91ص ,لهرجع ىفسً   ا,شٓخ ىسٓهة3
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ؿ قع ككهرات كلعقآعة ابرؼ كطلعؾ الذعْ فْ رآأف لقاضْ افة عمِ كلهألد الحكزت اتجا
 1"لًت خصصذم لرض الغف كآرهىٍا بالىسبة لٕخ

ض الهضآقات ببعء لبىاب عهمٓات اتسبأف بٓعْ طلف ابأىً هكؿ لقف اٌىا ٓهكف هك
ؾ لف ذفاكؼ، لهألد الحؾ الهضآقات تمكز تجاإذا ىً اٚ ، إبةرٖتراف كالضجٓج ك المجٓ
كؼ، كاف تستهر أعهاؿ لهألد الحكزت تمؾ الهضآقات  اتجاذا إ، . لة ءلمهساكف هحٛ سٓك

البىاء عمِ ىحك هزعج كهقمؽ لساعات هتأخرة بالمٓؿ أك القٓاـ ببىاء جدار ٓحجب الضكء 
 2كالٍكاء عف هسكف الجار 

الضرر المتعمق بعممية البناء  :ثانيا 
قد تصٓب اٖشخاص الذٓف لٍـ صمة بعهمٓة البىاء ذاتٍا أضرارا ىاجهة عف عهمٓات البىاء 

ء الهستأجر كالهالؾ كأفراد أسرتً   كهف ٌٚؤ
 المستأجر_1

تسمهً ؿ ها قبكف إتكء، لبىاعهمٓات ابهىاسبة ر لهستأجد تصٓب التْ قرار اٖضإف ا
: عمِ الىحك التالْلسكىٓة دة احكتسمٓهٍا لم، أك بعد لسكىٓةدة احكلا
األضرار التي تصيبو قبل استالم الوحدة السكنية  _أ

ٌا ركؼ ذلسالـ اٖحكاس اعمًٓ ىفؽ بطتر، كلغٓف الحالة هاي ذفْ ٌر لهستأجٓعتبر ا
ف لعٓاي عمِ رددتؿ خٛر لهستأجب آصا  كأف 3,ءلبىاف عهمٓات اٖجىبْ عر الهتعمقة بالغٓا

فاىً ر لغٓف اهء لٛطهئىاف  كالهعآىة  هثٛ ، ففْ ٌذي الحالة  ٚ شؾ اىً ٓعتبر لبىارة افْ فت
ٓستطٓع اٚستىاد كالتهسؾ بالهسؤكلٓة التقصٓٓرة سكاء عمِ أساس الخطأ الثابت أـ الهفترض 

ر  فالهستأج4طرة التْ تتطمب عىآة خاصةلخت أك اٖشٓاء أٚء، أك البىارس احاؽ فْ ح
ـ لر ٘ٓجاد اعقكف أف ك، ٓةدلعقـ  الهسؤكلٓة احكاؽ أبطلٓد بالعقف ٓحتج  بأؽ لحالً س لٓ
رر لضكف الكد، با٘ضافة  لً بعـ تسمـ لرة جؤلهف العٓف اٖدكر التىفٓذ، كفْ د  بعؿ خدٓ

                                                 
  148 ص , هرجع سابؽ,كٓحؿ سمسبٓؿ_1
 232ص , هرجع سابؽ , اٚختصاص القضائْ فْ هادة التعهٓر ك البىاء,اٖهٓفكهاؿ هحهد _2
. 100ص , الهرجع السابؽ , ,شٓخ ىسٓهة_3
. 244ص  ,ىفس الهرجع,كهاؿ هحهد اٖهٓف _4
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ؿ ٘خٛف اىاتجا عؿ باٚلتزاـ  بالصٓاىة  ك إىها ٘خٛف اىاشئا عس صابً لٓذم ألا
 1بالحراسة

 األضرار التي تصيبو قبل تسمم الوحدة السكنية :ب
لسكىٓة دة احكتسمهً لمد بعء لبىادـ اتٍب بسبرار بأضر هثٛ لهستأجإذا أصٓب ا

رر لضف اٖ، ٓةدلعقالٓة ؤكلهسـ احكاأعمِ د لحالة ٓستىاي ذفْ ٌر لهستأجف افارة، لهستأجا
لهتهثمة فْ ر، كا٘ٓجاد اعقف لىاشئة عدل اٚلتزاهات ابإحؿ   ٘خٛف اعـ ىاجك ٌىا ٌ

 .2اٚلتزاـ بالصٓاىة
المالك و أفراد أسرتو  _1

ىا كجب التهٓٓز بٓف حالتٓف  : ٌك
رس لحاك اٌؾ لهالف اكارار، كتً بأضرسراد أفد أحؾ أك ألهالإذا أصٓب ا:الحالة األولى 

كف ٓككاٚفتراض  ىفسً ؾ لهالب اضا فْ جاىرهفتكف أ ٌىا ٓكطلخف افإء، لبىالٓات العه
ؾ لهالاعمِ كع جرلآع طٌىا ٓستركر لهض، كاتًرسراد أفؾ ألذبها فْ  ركر، لهضالهصمحة 

ذم ل، كآًدلؿ لعاهك اٌكلتابع اجع عمِ رٓأف فْ ؽ لحركر الهضؾ المهالء، كلمبىارس كحا
أ فْ طلخؾ الهالك اٌركر، كلهضت آثبف بأؾ لرر، كذلضذا افْ ٌر لهباشب الهتسبكف آك
 3.ؿلعاهب اجاى

أك فْ  جسهً يفر ربضفْ الكرشة عهمً ء ثىاب احد الهٍىدسٓف أٓصاقد  : الحالة الثانية
، رخكؿ آسة هقاارحء ٓدخؿ فْ  شْلفعالخطأ أك اٌ٘هاؿ كعدـ اٚحتٓاط أك لً ىتٓجة اوهأ

ر ٓىٍاف كأض ٘صابة فْ ههتمكاتً رٓتع قد للعهلهكقع اتً رٓاء زثىافالهٍىدس الهعهارم أ
ء لبىا انهب ربالقالهرصكفة تً ر عمِ سٓاللعهسقط بعض أدكات اتء أك أف لبىا انهء زج

                                                 
. 108ص , هرجع سابؽ ,قاري تركْ الٍاـ_1
 . 108ص,ىفس الهرجع ,قارة تركْ الٍاـ _2
 كمٓة الخقكؽ كالعمـك السٓاسٓة ,هذكرة هاستر, آلٓات الرقابة لحهآة ىظاـ التٍٓئة ك التعهٓر فْ الجزائر,بكرحمة هحهد _ 3

  72   ص 2017 2016جاهعة الشٍٓد حهة لخضر الكادم س 
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احد أٚت التْ بٓف عمِ ر جسهاىْ بسبب عدـ سٓطرة الهقاكؿ رٓمحقً ضٓهكف أف كها ،
 1.هتاىتٍا الدرج ٚعكجاجٍا أك عدـ نهٓدًٓ أك أف ٓسقط 

 يف، شةرول ايفرخكؿ آ هقالعهاء ر جنهر رٓتضكؿ فقد ىفسً بالىسبة لمهقاكالحاؿ 
جكز لهشٓدم البىاء، الهتضرٓرف هف عهمٓة البىاء كالتشٓٓد، رفع دعكل اٚحلاي ذ ٌلهث ت ٓك

ض عف الضرر الذم ألحقً  قضائٓة عمِ الهشٓد الهسؤكؿ هرتكب الخطأ، كهطالبتً بالتعٓك
 2.بٍـ، كذلؾ عمِ أساس الهسؤكلٓة التقصٓٓرة
الفرع الثاني المسؤولية عن تيدم البناء  

هرت الهسؤكلٓة الىاشئة عف تٍدـ البىاء، بتطكرات هختمفة حتِ أصبحت بهركر الكقت 
 كعمًٓ 3 هف القاىكف الهدى140ْىظٓرة قائهة بذاتٍا، كقد عالجٍا الهشرع الجزائرم فْ الهادة 

، ثـ إلِ أحكاـ الهسؤكلٓة الهدىٓة فْ ٌذا الهجاؿ (أٚك )سىتطرؽ إلِ الهقصكد بتٍدٓـ البىاء
. (ثاىٓا)

المقصود بتيدم البناء :أوال 
ٓقصد بتٍدـ البىاء تفكؾ اٖجزاء الهككىة لمبىاء عمِ بعضٍا البعض كاىفصالٍا عف 
اٖرض كالهقصكد ٌىا بالتٍدـ، ٌك التٍدـ غٓر ا٘رادم، الذم ىشأ بسبب عٓب فْ عهمٓة 

التشٓٓد كالبىاء ذاتٍا، أك عٓب فْ الهكاد الهستعهمة، أك فْ اٖرض التْ أقٓـ عمٍٓا البىاء، إذ 
تفترض هسؤكلٓة الهٍىدس الهعهارم كهقاكؿ البىاء بهجرد حدكث التٍدـ، دكف البحث فْ 

 4. السبب الىاجـ عىً
أحكام المسؤولية عن تيدم البناء : ثانيا
شروط المسؤولية عن تيدم البناء _1
ممكية البناء _أ

                                                 
  , كمٓة  الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة,هذكرة هاجستٓر ,الهسؤكلٓة الهدىٓة لمهٍىدس الهعهارم كهقاكؿ البىاء ,بمهختار سعاد _1

 .89ص , 2009_2008 س , بمقآد تمهساف ,جاهعة ابْ بكر
 .98ص , سابؽ عهرج, شٓخ ىسٓهة_2
 . 72 ص ,هرجع سابؽ,هحهد بكرحمة _3
  206. ص ,  الهرجع ىفسً,شٓخ ىسٓهة_4
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الضرر الناتج تيدم البناء _ب
ٓجب أف ٓتكفر الضرر الذم ٓجب أف ٓىشا عف , حتِ تقـك الهسؤكلٓة عف تٍدـ البىاء 

كالهتهثؿ فْ الضرر الذم ٓجب أف ٓىشا عف تٍدٓـ البىاء كاف ٓككف راجعا إلِ , تٍدٓـ البىاء
كفْ لقٓاـ الهسؤكلٓة أف ٓككف التٍدـ  هاؿ فْ الصٓاىة أك قدـ فْ البىاء أك عٓب فًٓ ٓك ٌإ

 1جزئٓا 
 أساس مسؤولية مالك البناء._2

إذا تكفرت شركط قٓاـ الهسؤكلٓة الىاشئة عف تٍدـ البىاء، كتحققت أركاىٍا التْ ذكرىاٌا 
ض لمهضركر حٓث تقـك هسؤكلٓة هالؾ  سابقا، قاهت هسؤكلٓة الهدعِ، كبالتالْ التـز بالتعٓك

البىاء عمِ خطأ هفترض فْ جاىب الهالؾ ٚك ٓهكف لمهضركر أف ٓثبتً كها ٚ ٓستطٓع 
الهالؾ أف ٓىفْ كجكدي ٖىً قائـ عمِ فكرة اٌ٘هاؿ فْ صٓاىة البىاء، أك قدهً، أك لكجكد 

كلكف ٓستطٓع أف ٓتخمص  أك ٓدفع بعدـ، إذا أثبت أف البىاء لٓس فْ حاجة إلِ , عٓب فًٓ
صٓاىة أك تجدٓد أك ا٘صٛح كذلؾ بأف ٓىفْ العٛقة السببٓة بٓف خطئً الهفترض كالضرر 
هاؿ فْ الصٓاىة أك قدـ فْ  الذم كقع بإقاهة الدلٓؿ عمِ أف الحادث ٚ ٓرجع سبب إلِ ٌإ

زؿ أك فٓضاف أسقط جزءا هىً, البىاء أك عٓب فًٓ  جكز لهف , بؿ ٓرجع إلِ حٓرؽ  أك ٚز ٓك
كاف هٍددا بضرر ٓصٓبً هف البىاء أف ٓطالب الهالؾ باتخاذ ها ٓمـز هف التدابٓر الضركٓرة 

فٓتخذ ٌذي , لمكقآة هف الخطر فإف لـ ٓقـ الهالؾ بذلؾ جاز الحصكؿ عمِ إذف هف الهحكهة
 2.التدابٓر عمِ حسابً

المسؤولية الجزائية : المطمب الثاني
ىظـ الهشرع الجزائرم هجهكعة هف العقكبات لردع الهخالفات التْ ترتكب فْ هجاؿ 

التعهٓر كلقد كمؼ هجهكعة هف الهكظفٓف لتقصْ ٌذي الجرائـ كالهخالفات كلٍذا سىدرس فْ 
 (فرع ثاىْ)اٖعكاف الهكمفكف بتقصْ هخالفات التعهٓر (فرع أكؿ)ٌذا الهطمب جرائـ التعهٓر

 

                                                 
 .113 ص , الهرجع السابؽ,قاري تركْ الٍاـ_1
 .75ص , هرجع سابؽ ,ةاحهد بكرحؿ_2
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 جرائم التعمير  :األولالفرع 
أوال البناء بدون رخصة  

ٓعتبر كؿ هف ٓقـك بأعهاؿ البىاء بدكف ترخٓص، هرتكبا لجٓرهة جىائٓة ٓعاقب عمٍٓا 
القاىكف، كهىً تستكجب الجٓرهة حتِ تقـك تكافر ركىٓف أساسٓٓف ٌها الركف الهادم كالركف 

  .الهعىكم
إف الركف الهادم لجٓرهة البىاء بدكف ترخٓص ٓتركب هف عىاصر أساسٓة  :المادي الركن_أ

تتهثؿ فْ فعؿ إقاهة أعهاؿ البىاء، ككذا عدـ حصكلً عمِ ترخٓص بإقاهتٍا، كأف ٓتـ البىاء 
  .فْ هجاؿ تطبٓؽ رخصة البىاء

 رخصة لمقٓاـ بأعهاؿ 29-90 هف القاىكف رقـ 52تشترط الهادة : إقاهة أعهاؿ البىاء *
: البىاء الهتهثمة فْ

 كؿ تشٓٓد لبىآات جدٓدة هٍها كاف استعهالٍا-
 .كؿ تهدٓد لبىآات هكجكدة

 .كؿ تغٓٓر لمبىاء ٓهس الحٓطاف الضخهة هىً أك الكاجٍات الهطمة عمِ الساحات العاهة -
 1.كؿ إىجاز لجدار صمب بقصد التدعٓـ ك التسٓٓج - 
القصد الجىائْ هع العمـ كا٘رادة  : الركن المعنوي_ ب 

عاقب هرتكبٍا   79حسب الهادة  دج هف 100.000 دج الِ 50.000بغراهة هف : ٓك
كفْ حالة ,  فْ ها ٓتعمؽ بكؿ هف ٓشٓد اك ٓحاكؿ تشٓد بىآة دكف رخصة 15/08هو قاىَو 

كها ٓعاقب الهالؾ أك 2, العكدة ٓعاقب بالحبس لهدة ستة أشٍر إلِ سىة كتضاعؼ الغراهة
ىجز البىآة فْ لن ٓ دج كؿ هف 50.000 دج ال20.000ِصاحب الهشركع  بغراهة هف

 3.إتهاـ اٚىجازالهحدد فْ رخصة ؿ اٖج

                                                 
. 143ص ,هرجع سابؽ , عكابد شٍرزاد_1

 .السابؽ ذكري, 15_ 08 هف القاىكف 79 :اىظر الهادة2_
 .ىفس القاىكفهف  78  :اىظر الهادة3_
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هو ٓقَن بالربط ؿ ج ك د100.000. ج إلِ د50.000ٓعاقب بغراهة هو كها 
الهسبق ؿ العهَهْ دَو الحصَاٚىتفاع الهؤقت أَ الىٍائْ لمبىآة غٓر القاىَىْ بشبكات 

ة كتطبؽ ىفس أَ شٍادة الهطابقة هع هضاعفة الغراهة فْ حالة العَدالبىاء عمِ رخصة 
هكف لمهحكهة القضائٓة أف تصدر أهرا  العقكبة عمِ الهقاكؿ الذم أىجز اٖشغاؿ الربط ٓك

 1.٘عادة اٖهاكف إلِ حالتٍا اٖصمٓة كتقع أعباء ا٘عادة عمًٓ 
 كؿ هف لـ ٓشرع فْ اشغاؿ البىاء 30ََ.000 دج الِ 10.000كها ٓعاقب بغراهة هف 

 2فْ اٖجؿ الهحدد فْ رخصة البىاء 
عاقب بغراهة هف   كؿ هف ٓضع هكاد البىاء أك الحصِ أك 20.000 دج إلِ 5.000ٓك

 3فضٛت البىاء عمِ الطٓرؽ العهكهْ كفْ حالة العكدة تضاعؼ العقكبة 
ثانيا عدم المطابقة لرخصة البناء  

 السابؽ ذكري كتتهثؿ 15_08حدد الهشرع الجرائـ الهتعمقة بشٍادة الهطابقة هف خٛؿ القاىكف 
: أساسا فْ ها ٓمْ

.  كؿ هف ٓشغؿ أك ٓستغؿ بىآة قبؿ تحقٓؽ هطابقتٍا التْ تثبت بشٍادة الهطابقة- 
.  عدـ التصٓرح بالبىآات غٓر الهتههة أك التْ تتطمب تحقٓؽ الهطابقة- 
. كؿ هف ٓستأىؼ أشغاؿ البىاء قبؿ تحقٓؽ هطابقتٍا- 
.  كؿ هف لـ ٓقدـ طمب شٍادة هطابقة بعد إتهاـ اٖشغاؿ - 
 4.كؿ هف ٚ ٓقـك بتحقٓؽ هطابقة البىآة فْ اٖجؿ الهحدد- 

 دج كؿ هف 50.000 دج إلِ 20.000 بغراهة هالٓة تتركح ها بٓف  هرتكبٍآعاقبك 
ٓشغؿ أك ٓستغؿ بىآة قبؿ تحقٓؽ هطابقتٍا التْ تثبت بشٍادة  الهطابقة، ٓهكف الجٍة 

                                                 
1
 . السابؽ ذكري15_08  القاىكف 88 : اىظر الهادة_ 

. ىفس القاىكف هف 90: اىظر الهادة_  2
. ىفس القاىكف هف 91:اىظر الهادة_  3
س , جاهعة تمهساف ,02ددعاؿ,هجمة التعهٓر كالبىاء <<,شٍادة الهطابقة كسٓمة لتىظٓـ الىشاط العهراىْ ,>>هٓهكىة سعاد_ 4

. 69ص  ,2020
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القضائٓة أف تأهر بإخٛء اٖهاكف فكار كفْ حالة عدـ اهتثاؿ الهخالؼ، ٓهكف أف ٓصدر 
, 1ضدي حكـ بعقكبة الحبس لهدة ستة أشٍر إلِ اثىْ عشرة شٍر،  ك تضاعؼ الغراهة 

 دج  كؿ هف ٚ ٓصرح 300.000 دج إلِ 100.000كها ٓعاقب بغراهة هالٓة هف 
ببىآة غٓر هتههة أك تتطمب تحقٓؽ الهطابقة، كفْ حالة عدـ اهتثاؿ الهخالؼ، ٓهكف اٖهر 

 2.بٍدـ البىآة كالهصآرؼ عمِ عاتؽ الهخالؼ
 دج، كؿ هف 20.000 دج إلِ 5000كها ٓعاقب بغراهة هالٓة هف خهسة آٚؼ دٓىار  

 3ٓشغؿ أك ٚ ٓقـك بتحقٓؽ هطابقة البىآة فْ اٖجؿ الهحدد 
ٓعاقب هف ٚ ٓقـك بتحقٓؽ هطابقة البىآة عف طٓرؽ عدـ استخراج شٍادة هطابقتً فْ اٖجؿ 

دج كفْ حالة العكد، 50.000دج إلِ  10.000الهحدد بغراهة هالٓة هف عشرة آٚؼ دٓىار 
 4.تتضاعؼ الغراهة 

ة  ئالمخالفات المتعمقة برخصة التجز: ثالثا 
 74ات دكف رخصة هف خٛؿ ىص الهادة ئحصر الهشرع ٌذي الجرائـ فْ إىشاء تجز

 أشٍر إلِ سىتٓف كغراهة هف 6 كحدد لٍا عقكبة  الحبس هف 15_08هف القاىكف 
 دكف رخصة تجزئةإضافة لتشٓٓد بىآة داخؿ , دج 1000. 000دج إلِ 100.000

 1000.000دج إلِ 100,000 هف ىفس القاىكف غراهة هف 75كعقكبتٍا بهكجب الهادة 
 هرخصة أك لـ ٓتـ بٍا اٚستٛـ الهؤقت ٖشغاؿ اٚىتفاع كعقكبتٍا تجزئةبٓع عقار فْ ,  دج 

اشٍر إلِ سىة أك بإحدل 6كالحبس هف , دج 1000.000دج إلِ 100.000غراهة هف 
العقكبتٓف كفْ حالة العكدة تتـ هضاعفة العقكبة حسب كؿ جٓرهة إها فْ الحالة اٖخٓرة 

 5.فٓهكف الحبس هف سىة إلِ خهس سىكات 
رابعا عدم القيام بإجراءات التصريح و اإلشيار 

                                                 
. السابؽ ذكري ,15 _08 هف القاىكف 82: اىظر الهادة_  1
. القاىكفىفس  هف 83: اىظر الهادة_ 2
 .ف القاىك ىفس هف81: اىظر الهادة_ 3

.  هف ىفس القاىكف92:  اىظر الهادة 4_
 , 39العدد ,هجمة التكاصؿ فْ اٚقتصاد كا٘دارة كالقاىكف << هخالفات التعهٓر فْ التشٓرع الجزائرم ,>> عآدة دٓرـ_ 5

. 154ص  ,2014س  , جاهعة باتىة
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ْ عدـ قٓاـ الجاىْ بكضع ٚفتة هرئٓة هف  تتهثؿ ٌذي الجٓرهة فْ ارتكاب فعؿ سمبْ ٌك
تكضح هراجع رخصة البىاء الههىكحة كىكع البىاء كتآرخ افتتاح الكرشة كالتآرخ ,الخارج 

الهتكقع ٘ىٍاء اٖشغاؿ ككذا اسـ صاحب الهشركع كهكتب الدراسات كالهؤسسة الهكمفة 
 1.باٚىجاز 

دج  فْ حٓف حددتٍا  200كتعد هخالفة بالىظر إلِ العقكبات الهقررة لٍا كالتْ ٚ تتجاك
 300.000 الهتعمؽ بالتٍٓئة كالتعهٓر بغراهة تتراكح بٓف 90-29 هف القاىكف  77الهادة  
 دج عف تىفٓذ أشغاؿ أك استعهاؿ أرض بتجاٌؿ اٚلتزاهات التْ تفرضٍا 3000.000دج ك 
  إضافة إلِ الحبس هف أحكاهٍا ٌذا القاىكف الهتخذة لتطبٓقً أك الرخص التْ تسؿ أحكاـ

ا جىحة  2شٍر إلِ ستة أشٍر عىد العكد، كبالتالْ اعتباٌر
األعوان المكمفون بتقصي مخالفات التعمير  : الفرع الثاني 

 04_05 الهعدؿ كالهتهـ بهكجب القاىكف 29 90 هكرر هف قاىكف 76ىصت الهادة 
:  ٌذا القاىكف كؿ هفأحكاـ كهعآىة هخالفاتعمِ اىً ٓخكؿ لمبحث 

هفتشك التعهٓر  _
 .البمدٓة الهكمفة بالتعهٓراو وأع _
 3.التعهٓر كالٍىدسة الهعهآرة إدارة هكظفك _

اف الشرطة القضائٓة كالهستخدهٓف الهىصكص عمٍٓـ فْ وػػعط كأاػبػػضػػػلػػػمِ اععٛكة 
ؿ اٖعكاف لتقصْ عمِ هخالفات 29-90 هكرر هف قاىكف  76الهادة   الهعدؿ ك الهتهـ ٌٓؤ
ـ4التعهٓر : ٌك

 225_91هفتشك التعهٓر الذٓف تـ تعٓٓىٍـ قاىكىا طبقا ٖحكاـ الهرسـك التىفٓذم رقـ _ 
الهؤرخ فْ ٓكلٓك كالهتضهف القاىكف اٖساسْ الخاص بالعهاؿ الهىتهٓٓف إلِ اٖسٛؾ الهؤرخ 

. فْ التقىٓة التابعة لكزارة التجٍٓز كالسكف الهعدؿ كالهتهـ
                                                 

1
. 153ص ,الهرجع  السابؽ  , عآدة دٓرـ  _ 

 .152ص ,هرجع سابؽ ,سمطات الضبط ا٘دارم فْ هجاؿ البىاء ك التعهٓر ,عكابد شٍرزاد _ 2
.  السابؽ ذكري05_ 04 هف القاىكف 8: اىظر الهادة3_

.  السابؽ ذكري ,15_ 08 القاىكف 68: أىظر الهادة_4
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ٓة التابعة ٘دارة كزارة السكف كالعهراف - الهستخدهكف الذٓف ٓهارسكف عهمٍـ بهصالح الٚك
:  كاٖعكاف الذٓف ٓهارسكف عهمٍـ بهصالح التعهٓر التابعة لمبمدٓة كالذٓف ٓعٓىكف هف بٓف

.  رؤساء الهٍىدسٓف الهعهآرٓف كرؤساء الهٍىدسٓف فْ الٍىدسة الهدىٓة-
.  الهٍىدسٓف الهعهآرٓف الرئٓسٓٓف كالهٍىدسٓف فْ الٍىدسة الهدىٓة-
الهٍىدسٓف الهعهآرٓف كالهٍىدسٓف فْ الٍىدسة الهدىٓة  ذكم خبرة سىتٓف عمِ اٖقؿ فْ -

. 343 _09 هف الهرسـك 20هٓداف التعهٓر كقد الغْ شرط الخبرة بهكجب الهادة 
.  عمِ اٖقؿ فْ هٓداف التعهٓر خبرة سىتٓفالهٍىدسٓف التطبٓقٓٓف فْ البىاء الذٓف ٓحكزكف -
التقىٓٓف الساهٓف فْ البىاء الذٓف ٓحكزكف خبرة ثٛث سىكات عمِ اٖقؿ فْ هٓداف -

 1.التعهٓر
إف تعٓٓف اٖعكاف  ٓتـ هف بٓف الهكظفٓف العاهمٓف فْ ا٘دارة الهركٓزة بكزارة السكف ك 

تـ ذلؾ عف طٓرؽ هقرر هشترؾ بٓف الكزراء (البمدٓة)العهراف أك بهصالحٍا الغٓر هركٓزة  ٓك
زكدكف ,الهكمفكف بالجهاعات الهحمٓة ك بعدٌا ٓؤدكف الٓهٓف أهاـ الهحكهة الهختصة  ٓك

إذ ٓقع عمٍٓـ اٚلتزاـ ,بتكمٓؼ هٍىْ ٓسمـ حسب الحالة هف طرؼ كٓزر التعهٓر أك الكالْ 
مٓف اٖعكاف كتقـك الدكلة بحهآة 2.بإظٍاري أثىاء ههارستٍـ الرقابٓة   ههارستٍـ أثىاء الهٌؤ

  3.لهٍاهٍـ هف كؿ الضغكط كالتدخٛت هٍها كاىت طبٓعتٍا 
 
 
 

 
                                                 

  الذم ٓحدد شركط ككٓفٓات تعٓٓف 2006 ٓىآر 30  الهؤرخ فْ  55_06 هف الهرسـك التىفٓذم رقـ 02الهادة _ 1
مٓف لمبحث عف هخالفات التشٓرع كالتىظٓـ فْ هجاؿ التٍٓئة كالتعهٓر كهعآىتٍا ككذا إجراءات الهراقبة  , اٚعكاف الهٌؤ

 . 2006س  ,06العدد , ج,ر,الجٓردة 
هذكرة هاستر كمٓة الحقكؽ كالعمـك الساسٓة  جاهعة قاصدم  , فْ هجاؿ التٍٓئة كالتعهٓرا٘دآرةالرقابة , عادؿ عهٓرة _ 2

. 45 ص 2014_2013س ,كرقمة .هرباح 
 .السابؽ ذكري 55_06 هف الهرسـك 13:اىظر الهادة- 3
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خالصة الفصل 
هف خٛؿ دراستىا لٍذا الفصؿ ىجد أف الهشرع الجزائرم هىح لٗفراد الحؽ فْ المجكء 

ذا ىظرا إلِ الىزاعات التْ تىشا بٓىٍـ كبٓف ا٘دارة  فْ حالة إلِ  القضاء لمهطالبة بحقكقٍـ ٌك
هساس ٌذي اٖخٓرة بهبدأ الهشركعٓة بإصدار قرار ٓتكفر فًٓ احد عٓكب الهشركعٓة  هها 

ذا لضـ,عكل قضائٓة دٓستكجب تحٓرؾ   كتحقٓؽ العدالة كحهآة الحقكؽ ,اف ٌذا الهبدأ ٌك
 القضاء ا٘دارم كالذم ٓتهثؿ أساسا فْ دعكل ا٘لغاء  المجكء هف خٛؿ,كالحٓرات العاهة 

. كدعكل الهسؤكلٓة ا٘دآرة 
 الصادر فْ هجاؿ عقكد التعهٓر ا٘دارم القرار بإلغاء ٓحكـ ا٘دارم القاضْ أف إذ

كها ٓهكف اف ٓفرض غراهة تٍدٓدٓة تدفعٍا عف كؿ ,بهجرد تكافر احد عٓكب الهشركعٓة 
تأخٓر لتىفٓذ الحكـ الذم تـ الىطؽ بً ٌذا هف جٍة، كهف جٍة أخرل إذا ىتج عف ذلؾ القرار 

ض بشرط أف ٓطالب بذلؾ سكاء كاف ٌذا  ضرر ٓهكف لمقاضْ ا٘دارم الحكـ لً بالتعٓك
الضرر ىاتج عف خطأ ا٘دارة الهختصة بهىح أحد عقكد التعهٓر أك حتِ بدكف خطأ بهجرد 

. تكافر الضرر كالعٛقة السببٓة
ٓخص الهبحث الثاىْ فقد تىاكلىا  القضاء العادم  الهتهثؿ فْ دعكل   فْ هاأها 

ض الهضركٓرف هف أعهاؿ البىاء الهسؤكلٓة الهدىٓة  كالتْ  ٓرفعٍا الهضركر  لمهطالبة بتعٓك
 .بجبر الضرر الذم أصابٍـ

  ىص عمٍٓا الهشرع الجزائرم هف لعقكبات التْك الهسؤكلٓة الجزائٓة  كالتْ تتهثؿ فْ ا
 فْ هجاؿ العهراف كالبىاء بدكف اٖفرادلجرائـ التْ ٓرتكبٍا لردع ا 15_08خٛؿ القاىكف 

 .هخالفات اؿ  ٌذي  الهكمفكف بتقصْاٖعكاف إلِتطرقىا كأخٓرا ,رخصة  ك



 

 

 

 

 

مةإل اي  خ 
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تهاها أكلِ قد الجزائرم الهشرع أف اٖخٓر فْ ىستىتج  الذم العهراىْ لمهجاؿ رابْؾ ٌا
 كالتىظٓهٓة التشٓرعٓة الىصكص هف لهجهكعة إصداري خٛؿ هف كذلؾ هجاٚ حساسا ٓعد

 أشغاؿ عمِ الرقابة لههارسة كاسعة آلٓات لٙدارة هىح حٓث بالتٍٓئة ك التعهٓر، الهتعمقة
 العهراىٓة، الشٍادات أك الرخص عمِ الهسبؽ الحصكؿ فرض طٓرؽ عف كالتعهٓر، التٍٓئة
 كبعد البدء أثىاء تهارس التْ الٛحقة الرقابة إلِ با٘ضافة .البىاء فْ تشٓٓد فْ البدء قبؿ
مٓف اٖعكاف ككذا ا٘دارم الضبط أجٍزة تهارسٍا التْ اٖشغاؿ تىفٓذ  هدل هف لمتحقؽ الهٌؤ

 كالبىاء العهراىْ التكسع فْ التجاكزات هف الحد بغرض بشأىٍا، الههىكحة لمرخص هطابقتٍا
 الىظاـ كحهآة لمعقار، العقٛىْ الشغؿ ضهاف أجؿ هف كالتعهٓر التٍٓئة أدكات احتراـ كفرض
. العهراىْ العاـ

 التعهٓر، هجاؿ فْ كالشٍادات الرخص عمِ الرقابة فرض هٍهة لمقضاء هىحت بٓىها
 فْ الطعف حٓف اٖفراد كا٘دارة بٓف تثار التْ الهىازعات بهكجب رقابتٍا تهارس حٓث

 الىاتجة اٖضرار بجبر الهطالبة حٓف أك كالشٍادات الرخص ٌذي القرار الهتضهف هشركعٓة
 حالة فْ أك جزائٓة عقكبات ٓفرض اٖحكاـ لٍذي اٖشخاص هخالفة حالة فْ أىً كها عىٍا،

 ٓقتضًٓ لها هخالفة بأشغاؿ القٓاـ حٓف الغٓر ٓسببٍا التْ اٖضرار عف بالتعٓكض الهطالبة
 قكاعد ظؿ فْ الهسطرة اٌٖداؼ هف الجزائرم الهشرع اقري هها بالرغـ لكف,.التعهٓر قاىكف
  التْ التجاكزات ىتٓجة القكاعد، ٌذي فعالٓة عدـ ٓثبت العهمْ الكاقع أف إٚ كالتعهٓر، التٍٓئة

 كاىتشار الفٛحٓة اٖراضْ حساب عمِ العهراىٓة التكسعات ككذا ، البىاء هجاؿ لكحظت فْ
ة، البىآات  تقدٓـ ٓهكف الصدد ٌذا فْ ك.هستهر هازاؿ غٓر الشرعْ البىاء أف كها الفكضٓك
 :ٓمْ فٓها الهتهثمة اٚقتراحات بعض

 حتِ البىاء ٖشغاؿ الهستهرة بالهراقبة القٓاـ البمدم الشعبْ الهجمس رئٓس عمِ ٓجب_
 .هخالفة كقكع حالة فْ الكضعٓة حسب الهىاسبة التصحٓحٓة ا٘جراءات ٓتخذ

 ذلؾ الهجتهع أفراد بٓف  عهراىٓة ثقافة ىشر أجؿ تحسٓسٓة هف بحهٛت القٓاـ ٓجب_
 .كالتعهٓر التٍٓئة قكاعد احتراـ لضهاف تكفْ ٚ كحدٌا القاىكىٓة الحهآة أف
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 القاىكىٓة اٖشكاؿ كفقا تهىحٍا أف كالشٍادات الرخص بهىح الهعىٓة ا٘دارة عمِ ٚبد_
ا، بكافة الهقررة  بٍذي اٚضطٛع هف تهكىٍا التْ كالتقىٓة الهادٓة الكسائؿ بتكفٓر كذلؾ حذافٌر
 .الرقابٓة الهٍاـ

. كتشدٓد العقكبات كتطبٓقٍا بدكف تساٌؿ  الرقابة عهمٓات تفعٓؿ_
 
 



 

 

 

 

 

ع  اي مة إلمصادر وإلمزإح  ق 

 

 

 

 

 

 

 

 



  قائهة الهصادر كالهراجع
 

81 

 

 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر

النصوص التشريعية  
 القوانين 

, ج,ر,ج,الهتعمؽ بالتٍٓئة كالتعهٓر , 1991 دٓسهبر01الهؤرخ فْ ,29_90القاىكف  (1
 1411  جهادل اٖكلِ 15الصادرة بتآرخ  

 الهتضهف قاىكف ا٘جراءات الهدىٓة كا٘دآرة ,2008 فبرآر 25الهؤرخ فْ  ,09 _08القاىكف رقـ  (2
تهـ القاىكف 2004 غشت 14 الهؤرخ فْ 05_04قاىكف  (3  الهتعمؽ 29_90 ٓعدؿ ٓك

 51 الجٓردة الرسهٓة الجزائٓرة العدد 1990 دٓسهبر  1بالتٍٓئة كالتعهٓر  الهؤرخ فْ 
 2004 غشت 15الصادرة فْ 

تهاـ 2008 ٓكلٓك 20الهؤرخ فْ 15-08القاىكف رقـ  (4  الهحدد لقكاعد هطابقة البىآات كا 
ا  2008 غشت س 3الصادرة بتآرخ  , 44ع , ج,ر,ج .إىجاٌز

 األوامر
الهتضهف إحداث ٌٓئة الهراقبة   ,1971دٓسهبر29الهؤرخ فْ , هكرر 85_71اٚهر رقـ  (5

 14الصادرة  ,04العدد ,الجٓردة الرسهٓة الجزائٓرة  ,التقىٓة  كتحدٓد قاىكىٍا اٖساسْ  
 1972ٓىآر 

 المراسيم التنفيذية 
ٓتضهف تغٓٓر ٌٓئة الهراقبة , 1986 غشت 19الهؤرخ فْ ,205_86الهرسـك رقـ  (6

 1986اكت 20 34ج ر ج العدد ,التقىٓة لمبىاء
 هآك 28 الهكافؽ 1411 ذم القعدة عاـ 14 هؤرخ فْ 178-91الهرسـك التىفٓذم رقـ  (7

كالهصادقة عمٍٓا  .  الذم ٓحدد إجراءات إعداد هخططات شغؿ اٖراض1991ْسىة 
 1411 ذك القعدة 18الصادرة فْ  ,2العدد ,ج,ر,ج,كهحتكل الكثائؽ الهتعمقة بٍا
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 ٓحدد  كٓفٓات تحضٓر 1991 هام 28 الهؤرخ فْ  176_91ذم رقـ مالهرسـك التىؼ (8
, ج,ر,ج,شٍادة التعهٓر كشٍادة التقسٓـ كرخصة البىاء كشٍادة الهطابقة كرخصة الٍدـ 

 1411 ذك القعدة 18هؤرخة فْ  ,26ع 
الذم  ٓحدد إجراءات , 1991 ٓكلٓك28الهؤرخ فْ , 177_91الهرسـك التىفٓذم رقـ  (9

 الصادرة 26العدد ,ج,ر,ج,إعداد الهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر كالهصادقة عمًٓ
 كالهراسٓـ . 1411 ذك القعدة 18

 ٓحدد شركط ككٓفٓات 2006 ٓىآر 30 الهئرخ فْ 55 _06الهرسـك التىفٓذم رقـ  (10
مكف لمبحث عف هخالفات التشٓرع كالتىظٓـ فْ هجاؿ التٍٓئة اٖعكافتعٓٓف   الهٌؤ

 الصادرة 06كالتعهٓر كهعآىتٍا ككذا اجراءات الهراقبة الجٓردة الرسهٓة الجزائٓرة العدد 
 2006 فبرآر 05فْ 

هٍان   الذم ٓحدد 2008 ىكفهبر 27الهؤرخ فْ 08-388الهرسـك التىفٓذم  (11
 سىة 69الجٓردة الرسهٓة العدد ا,َعهمٍتىظٓهٍاَالبىاء او َ رالعاهة لمعهالهفتشٓة 

2008 
الذم ٓحدد هٍاـ  ,2008ىكفهبر 27الهؤرخ فْ , 389_ 08الهرسـك التىفٓذم رقـ  (12

ة لمعهراف ك البىاء كتىظٓهٍا ك عهمٍا  الهتهـ ,69الجٓردة الرسهٓة العدد , الهفتشٓة الجٍٓك
 الجٓردة الرسهٓة 2010 ىكفهبر 14 الهؤرخ ف284ْ 10 نّ رقذالتىفٓبالهرسـك 
 2008دٓسهبر 7الهؤرخة  فْ  ,69العدد ,الجزائٓرة 

ٓتضهف إىشاء الككالة  ,2009 أكتكبر22 الهؤرخ فْ 344 \09الهرسـك التىفٓذم رقـ (13
 2009 اكتكبر س 25  ,61ج العدد ,ر,ج,الكطىٓة لمتٍٓئة ك التعهٓر 

 25 الهكافؽ 1436 ربٓع الثاىْ عاـ 4 هؤرخ فْ 19-15الهرسـك التىفٓذم رقـ  (14
 س 07العدد ,ج,ر,ج,، ٓحدد كٓفٓات تحضٓر عقكد التعهٓر كتسمٓهٍا2015ٓىآر سىة 

2015 

المراجع بالمغة العربية  
الكتب  

 2008،دكف طبعة،دار ٌكهة لمىشر كالتكٓزع،الجزائر،،منازعات التعميرعهر حهدم باشا (1
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 ,الطبعة اٖكلِ, (دراسة تشٓرعٓة قضائٓة فقٍٓة )الوسيط في دعوى اإللغاء,ساهْ الكافْ (2
 2018سىة ,ألهاىٓا,الهركز الدٓهقراطْ العربْ  برلٓف

، ط 09-08شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية قانون :  بربارة عبد الرحهاف (3
 .2009هىشكرات بغدادم، سىة االولى ،

دار العمـك ,ط هٓزدة كهىفعة   ,الوجيز في المنازعات اإلدارية, هحهد الصغٓر بعمْ (4
 .2005س , لمىشر 

ج، بف عكىكف، .ـ.،د2001ط ، قانون المسؤولية اإلدارية، رشٓد خمكفْ (5
 .2001الجزائر،

المذكرات  الرسائل و
الدكتوراه 

كمٓة ,رايىدكتأطركحة , ّرائزٓع الجررٓة فْ التشا ا٘دصخرال,عزاكم عبد الرحهف  (1
   2007س , جاهعة الجزائر,الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة 

جْ عبد هللا (2 كمٓة , أطركحة دكتكراي ,التعهٓر غٓر القاىكىْ كدكر ا٘دارة فْ الحد هىً, لعٓك
 2017 _2016س ,تمهساف , جاهعة ابْ بكر بمقآد ,الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة 

عادة التىظٓـ, تككاشت كهاؿ (3 كمٓة الحقكؽ , اطركحة دكتكراي ,التعهٓر كالبىاء فْ التىظٓـ كا 
 . 2017_2016 س 1جاهعة باتىة , كالعمـك السٓاسٓة 

، أطركحة إستراتٓجٓة البىاء عمِ ضكء قاىكف التٍٓئة كالتعهٓر الجزائرمعربْ بام ٓٓزد،  (4
 2015/ 2014باتىة، _ دكتكراي، كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة، جاهعة الحاج لخضر

كهاؿ هحهد اٚهٓف اٚختصاص القضائْ فْ هادة التعهٓر ك البىاء اطركحة دكتكراي  (5
كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة جاهعة ابْ بكر تمهساف كمٓة الحقكؽ ك العمـك السٓاسٓة 

2015 2016   
شٍرزاد عكابد سمطات الضبط ا٘دارم فْ هجاؿ البىاء ك التعهٓر كمٓة الحقكؽ كالعمـك  (6

  2016 2015باتىة - السٓاسٓة أطركحة  دكتكاري جاهعة الحاج لخضر
شٓخ ىسٓهة الهسؤكلٓة الهدىٓة لمهٍىدس الهعهارم ك هقاكؿ البىاء اطركحة دكتكراي كمٓة  (7

راف   2016 2015 سىة 02الخقكؽ كالعمـك السٓاسٓة جاهعة ٌك
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كمٓة الحقكؽ , اطركحة دكتكراي,الرقابة عمِ رخص كشٍادات التعهٓر,حجكج كمثـك  (8
 2018س , تٓزم كزك _جاهعة هكلكد هعهرم , كالعمـك السٓاسٓة 

الماجستير  

رة  (1 كمٓة الحقكؽ كالعمـك ,هذكرة هاجستٓر, دكر البمدٓة فْ التٍٓئة ك التعهٓر,أبربارش ٌز
 2010, الجزائر, جاهعة ٓكسؼ بف خدة,السٓاسٓة 

قارة تركْ الٍاـ الٓات الرقابة فْ هجاؿ التٍٓئة كالتعهٓر هذكرة هاجٓستر كمٓة الحقكؽ  (2
  2013 2012كالعمـك السٓاسٓة جاهعة ابك بكر تمهساف 

كٓحؿ سمسبٓؿ الٓات الرقابة عمِ عهمٓات البىاء فْ التشٓرع الجزائرم هذكرة هاجٓستٓر  (3
 2016 2015كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة جاهعة ا٘خكة هىتكرم قسىطٓىة 

, أدكات التٍٓئة كالتعهٓر بٓف  التشٓرع كالتطبٓؽ ػدراسة حالة هدٓىة باتىةػ, سىكسْ رفٓقة (4
س , ػ ػباتىة_جاهعة الحاج لخضػر, كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة,هذكرة هاجستٓر 

2010_2011 
كمٓة ,كمٓة  الحقكؽ ك العمـك السٓاسٓة, هاجستٓر , الهراقبة التقىٓة لمبىاء,حهاىْ ساجٓة  (5

 20072008س , جاهعة الجزائر. الحقكؽ ك العمـك السٓاسٓة
هخططات شغؿ اٖراضْ بٓف الهىظكهة القاىكىٓة كالتطبٓقات الهٓداىٓة ٌكارم سعاد،  (6

، هذكرة هاجستٓر،كمٓة هدٓىة قسىطٓىة" السٛـ ،سركٓىة كتافرىت حالة الدقسْ عبد"حالة 
 عمـك اٖرض،الجغرافٓا كالتٍٓئة العهراىٓة، جاهعة ا٘خكة هىتكرم،قسىطٓىة

كمٓة الحقكؽ , هذكرة هاجستٓر, الرقابة القضائٓة عمِ أعهاؿ الضبط ا٘دارمقركؼ جهاؿ  (7
 2006س,جاهعة  باجْ هختار عىابة , كالعمـك السٓاسٓة

هذكرة ,هجاؿ دعكل اٚلغاء دراسة فْ التشٓرع ك القضاء الجزائٓرٓف,قرهٓس  إسهاعٓؿ  (8
 2013س ,باتىة, جاهعة الحاج لخضر,كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة,هاجستٓر

هذكرة هاجستٓر , سمطات القاضْ ا٘دارم فْ دعكل ا٘لغاء فْ الجزائر,بكشعكر كفاء  (9
 2011 2010س ,عىابة , جاهعة باجْ هختار,كمٓةالحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة ,
, هذكرة هاجستٓر, الهسؤكلٓة الهدىٓة لمهٍىدس الهعهارم كهقاكؿ البىاء ,بمهختار سعاد  (10

 2009_2008س , بمقآد تمهساف , جاهعة ابْ بكر,  كمٓة  الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة
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, هدل فاعمٓة قكاىٓف العهراف فْ هكاجٍة هخاطر الككارث الطبٓعٓة, هزكزم كاٌىة (11
س , جاهعة الحاج لخضر باتىة ,كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة ,هذكرة هاجستٓر
2011,2012   

هذكرة , الجكاىب القاىكىٓة لسٓاسة الهدٓىة كالعهراف فْ الجزائر,بمعٓدم ىسٓهة  (12
 2014_2013,جاهعة قسىطٓىة,كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة ,هاجٓستر

جْ عبد هللا  (13 ,  هذكرة هاجستٓر ,قرارات التٍٓئة كالتعهٓر فْ التشٓرع الجزائرم,لعٓك
 2012_2011س ,جاهعة الحاج لخضر باتىة , كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة 

هذكرة , الجكاىب القاىكىٓة لسٓاسة الهدٓىة كالعهراف فْ الجزائر,بمعٓدم ىسٓهة  (14
 2014_2013,جاهعة قسىطٓىة,كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة ,هاجٓستر
الماستر  

أحكاـ ك آلٓات الرقابة فْ هجاؿ التٍٓئة كالتعهٓر فْ القاىكف بىاىْ أحهد الٍادم،  (1
، هذكرة هاستر، كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة، جاهعة عبد الحهٓد بف بادٓس، الجزائرم
 46، ص2019-2018هستغاىـ، 

، هذكرة هاستر، رخصة البىاء كآداة لحهآة البٓئة فْ التشٓرع الجزائرمحهٓدم أحهد،  (2
م، كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة، سعٓدة، . جاهعة د  2016-2015الطاٌر هٚك

دكر الجهاعات الهحمٓة فْ الرقابة عمِ أعهاؿ البىاء فْ ,طاٌر هصطفِ,طٓبْ ىادٓة_ (3
جاهعة الجٓٛلْ ,كمًٓ الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة ,هذكري هاستر, التشٓرع الجزائرم

 2018 2019,خهٓس همٓاىة ,بكىعاهة
الرقابة القضائٓة عمِ أعهاؿ الضبط ا٘دارم فْ هجاؿ العهراف فْ , اهٓهة بكهحداؼ (4

س , تبسة , جاهعة العربْ تبسْ,كمٓة الحقكؽ كالعمـك السٓاسٓة ,التشٓرع الجزائرم 
2015 

، هذكرة هاستر، جاهعة الشٍٓد الرقابة ا٘دآرة فْ هجاؿ التٍٓئة كالتعهٓرهمٓؾ جٍاد،  (5
 .2018-2017حهً لخضر، باتىة، 
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, آلٓات الرقابة ا٘دآرة فْ هجاؿ التٍٓئة كالتعهٓر,بف الشٓخ هصطفِ,بف حهٓدة فارس (6
جاهعة هحهد ,كمٓة الحقكؽ ك العمـك السٓاسٓة , هذكرة لىٓؿ شٍادة هاستر أكادٓهْ

 .20162017س , بكضٓاؼ الهسٓمة
كمٓة الحقكؽ , هذكرة هاستر ,  آلٓات الرقابة عمِ أشغاؿ التٍٓئة كالتعهٓر,خمفْ أسٓا  (7

 2018\ 2017سىة , هستغاىـ ,جاهعة عبد الحهٓد بف بادٓس , كالعمـك السٓاسٓة 
 , هذكرة هاستر,آلٓات الرقابة لحهآة ىظاـ التٍٓئة ك التعهٓر فْ الجزائر,بكرحمة هحهد  (8

    2017 2016س , جاهعة الشٍٓد حهة لخضر الكادم ,قكؽ كالعمـك السٓاسٓةحكمٓة اؿ

 المقاالت
هخططات التعهٓر ككسٓمة لتىفٓذ السٓاسة الكطىٓة لمتعهٓر >> عآمْ رضكاف.د (1

س , جاهعة الشمؼ, 16العدد ,الهجمة اٖكادٓهٓة لمدراسات اٚجتهاعٓة ك اٚىساىٓة <<,
2016. 

الهجمة << آلٓة جدٓدة لتحضٓر عقكد التعهٓر كتسمٓهٍا  :الشباؾ الكحٓد >>بمكؿ فٍٓهة، (2
  2018س ,جاهعة بجآة  ,01اٖكادٓهٓة لمبحث القاىكىْ العدد 

هجمة الحقٓقة << رخصة البىاء كالٓة لحهآة البٓئة فْ التشٓرع الجزائرم, >>سارة هٍىاكم (3
جاهعة اٚهٓر عبد القادر لمعمـك اٚسٛهٓة , 02العدد . لمعمـك اٚجىهاعٓة كاٚىساىٓة 

 2020س .قسىطٓىة 
ا عمِ ,>> هعاشْ سهٓرة (4 أحكاـ رخصة البىاء فْ التشٓرع الجزائرم كهدل تأثٌٓر

  2016س ,(الجزائر)جاهعة بسكرة  ,12العدد ,هجمة اٚجتٍاد القضائْ<<,البٓئة
 الهحدد 19_15احكاـ رخصة البىاء فْ ضؿ الهرسـك التىفٓذم رقـ >>طٓب عائشة  (5

 07ع , هجمة البحكث كالدراسات القاىكىٓة <<, لكٓفٓات تحضٓر عقكد التعهٓر كتسمٓهٍا 
 د س, 02ج البمٓدة ,

بدرة لعكر، دكر عقكد التعهٓر الهستحدثة فْ تكٓرس الىظاـ العاـ العهراىْ الجزائرم،  (6
  2016سبتهبر -هجمة ا٘جتٍاد القضائْ، العدد الثاىْ عشر جاهعة الجزائر

، هجمة الحقكؽ <<19-15رخصة التجزئة فْ ظؿ الهرسـك الجدٓد >>كهاؿ تككاشت،  (7
، << حالة شٍادة الهطابقة>>ف  عزاكم عبد الرحـجاهعة, دع  , كالعمـك ا٘ىساىٓة 
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حاج لخضر باتىة , هجمة العمـك القاىكىٓة ك ا٘دآرة، جاهعة سٓدم بمعباس ،العدد الرابع 
 2008ىة س, 

شبة  (8 عهار اساس الهسؤكلٓة اٚدآرة فْ هجاؿ البىاء كالتعهٓر  هجمة تشٓرعات عٓك
 2017  جاهعة  سٓدم بمعباس سىة  02التعهٓر ك البىاء   العدد 

, هجمة التعهٓر ك البىاء,شٍادة الهطابقة كسٓمة لتىظٓـ الىشاط العهراىْ, هٓهكىة سعاد (9
 .2020جاهعة تمهساف سىة  ,02العدد 

هجمة التعهٓر كالبىاء <<,شٍادة الهطابقة ك الهىازعات الهترتبة عىٍا, >>اكراغ اسٓا  (10
  ,2019,جاهعة باتىة ,01العدد ,
جْ (11 ا فْ الحفاظ عمِ البٓئة ك الحد هف >>عبد هللا لعٓك الرقابة العهراىٓة القبمٓة كدكٌر

 جاهعة الهسٓمة, العدد تجٓربْ , هجمة الحقكؽ ك الحٓرات <<,البىاء الفكضكم
 هف شٍادة 15ػ _08شٍادة هطابقة البىآات طبقا لقاىكف >>سْ هرابط شٍرزاد   (12

, العدد الثاىْ, هجمة تشٓرعات التعهٓر كالبىاء<<, ةٚستغٛؿ الهبىِ إلِ شٍادة تسكم
 2017سىة , جاهعة الجزائر 

شٍادة التقسٓـ كآلٓة رقابٓة عمِ الىشاط العهراىْ الجزائرم فْ ظؿ ,عبآدٓة سارة (13
جاهعة ,العدد الثالث ,هجمة تشٓرعات التعهٓر كالبىاء , 19 _ 15الهرسـك التىفٓذم رقـ 

 .2017, تبسة
هجمة التعهٓر ك ,>>رخصة الٍدـ فْ الىظاـ القاىكىْ الجزائرم>>, بربٓح هحْ الدٓف  (14

راف, العدد الخاهس, البىاء   2008سىة  ,2جاهعة ٌك
الىظاـ القاىكىْ لرخصة الٍدـ فْ ظؿ أحكاـ الهرسـك التىفٓذم رقـ <<|,أهٓىة ركاب (15

 2017, جاهعة تمهساف, 04العدد , هجمة التشٓرع كالبىاء<<, 19_15
 قرارات البىاء ك الٍدـ فْ التشٓرع إصدار إجراءات>>العزرم الٓزف قرارات  (16

 د س, بسكرة , جاهعة هحهد خٓضر,العدد الثالث , هجمة الهفكر<<  ,الجزائرم
العدد ,هجمة التعهٓر كالبىاء , الرقابة ا٘دآرة عمِ أعهاؿ البىاءاحهادك فاطهة (17

 2017سىة , جاهعة سٓدم بمعباس , اٖكؿ
دكر الككالة الكطىٓة فْ تعٓزز التىهٓة اٚقتصادٓة لمعقار >> العربْ بام ٓٓزد (18

 2017سىة , جاهعة باتىة , العدد اٖكؿ, هجمة التعهٓر ك البىاء<< الحضرم
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كبا، \بمكعٓبات هراد  (19 ا٘طار القاىكىْ لهخالفات التٍٓئة كالتعهٓر فْ >>ا قٓشٓك
 2017سىة ,جاهعة اٖغكاط ,العدد الثاىْ  , هجمة التشٓرعات كالبىاء << , الجزائر

هجمة العمـك << دراسة هقارىة ا٘دآرة ك القرارات ا٘لغاءدعكل ,>>قرىٓعْ جهٓمة  (20
 2018سىة , الجمفة,جاهعة  ٓزاف عاشكر  ,10العدد , القاىكىٓة كاٚجتهاعٓة

هجمة العمـك ا٘ىساىٓة ,«دعكل ا٘لغاء فْ ظؿ قاىكف ا٘جراءات الهدىٓة » ٓرـ عبٓد (21
 .2017سىة , جاهعة قسىطٓىة , 46العدد ,
هجمة <<, دكر رقابة القضاء ا٘دارم فْ هىازعات التعهٓر كالبىاء,>>زردـك صكٓرة  (22

الهمتقِ الكطىْ حكؿ ,  باتىة, جاهعة الحاج لخضر, العدد تجٓربْ,الحقكؽ كالحٓرات 
ا عمِ التىهٓة فْ الجزائر ٓكهْ   فٓفرم 18_ 17إشكاٚت العقار الحضرم ك أثٌر

2013 
هسؤكلٓة  ا٘دارة  عمِ أساس الخطأ فْ هادة التعهٓر كالبىاء ,>> ؿ هحهد اٖهٓفاكـ (23

سىة , جاهعة ابف خمدكف تٓارت  ,02العدد , هجمة الدراسات القاىكىٓة ك السٓاسٓة <<
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ض فْ هسؤكلٓة ا٘دارة ,>>عزرم الٓزف , هرجع سابؽ, كالبىاء  الضرر القابؿ لمتعٓك

جاهعة ,02العدد ,  هجمة العمـك ا٘ىساىٓة<< ,عمِ أساس الخطأ فْ هجاؿ العهراف 
  ,2002سىة , هحهد خٓضر بسكرة 

هجمة التعهٓر <<,شٍادة الهطابقة كسٓمة لتىظٓـ الىشاط العهراىْ ,>>هٓهكىة سعاد (28
  .2020سىة , جاهعة تمهساف ,02العدد ,كالبىاء 



  قائهة الهصادر كالهراجع
 

89 

 

هجمة التكاصؿ فْ << هخالفات التعهٓر فْ التشٓرع الجزائرم ,>> عآدة دٓرـ (29
  2014س  , جاهعة باتىة , 39العدد ,اٚقتصاد كا٘دارة كالقاىكف 

هجمة دفاتر <<, لهقٓدة لٙدارة السمطة عمِ ا٘لغاء رقابة قاضْ ,>> قركؼ جهاؿ (30
 2018س  , سكٓكدة, اكت20جاهعة  , 19العدد ,السٓاسة 

 



 

 

 

 

 

ات   ون 
ت  هزس إلمح

 
ف

 

 



 فهرس المحتويات

 

90 

 

ات  فٍرس الهحتٓك

شكر ك تقدٓر  
اٌ٘داء  

قائهة الهختصرات 
............................................................................. هقدهة

.......................... الرقابة اإلدارية عمى أشغال التييئة والتعمير:الفصل األول
........................... الرقابة اإلدارية القبمية في مجال التعمير: المبحث األول

............................. الرقابة عف طٓرؽ هخططات التعهٓر:الهطمب اٖكؿ 
.............................. الهخطط التكجٍْٓ لمتٍٓئة كالتعهٓر: الفرع اٖكؿ 
........................................... هخطط ٓغؿ اٖراضْ:الفرع الثاىْ 
................................. الرقابة عف طٓرؽ كثائؽ التعهٓر:الهطمب الثاىْ 
.................................................... رخصة البىاء: الفرع اٖكؿ
.................................................  رخصة التجزئة:الفرع الثاىْ 
................................................. شٍادة التعهٓر: الفرع الثالث 

............................ الرقابة البعدية لإلدارة في مجال التعمير:المبحث الثاني 
....... الرخص كالشٍادات كآلٓة لمرقابة عمِ أشغاؿ التٍٓئة كالتعهٓر:الهطمب اٖكؿ
 ...................................................شٍادة الهطابقة::الفرع اٖكؿ
................................................... شٍادة التقسٓـ: الفرع الثاىْ
................................................... رخصة الٍدـ: الفرع الثالث
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 ممخص
ٓعتبر هكضكع الرقابة عمِ أشغاؿ التٍٓئة كالتعهٓر هف بٓف الهكاضٓع التْ حظٓت 

كتتهثؿ ,باٌتهاـ هف قبؿ الهشرع الجزائرم كذلؾ بإصداري القاىكف الهتعمؽ بالتٍٓئة كالتعهٓر 
الرقابة ا٘دآرة القبمٓة كالتْ تتهثؿ فْ :ٌذي الرقابة فْ الرقابة ا٘دآرة التْ تىقسـ إلِ 

. استخداـ أدكت التٍٓئة كالتعهٓر كالرقابة البعدٓة التْ تتهثؿ فْ الرقابة الٛحقة لمبىاء 
كهف دكري فْ الفصؿ فْ  الرقابة القضائٓة التْ تتهثؿ فْ رقابة القاضْ ا٘دارم  ٓك

الهىازعات الهتعمقة  بعقكد التعهٓر هف حٓث هشركعٓتٍا هف اجؿ إلغاءٌا أك الحصكؿ عمِ 
ض كرقابة القضاء  العادم  الهتهثؿ فْ القضاء الهدىْ ك القاضْ الجزائْ الذم ,  تعٓك

ٓكهف دكري فْ الرقابة عمِ هخالفْ أحكاـ الرخص كشٍادات التعهٓر كذلؾ بغرض تكقٓع 
جب تفعٓؿ جهٓع الىصكص التشٓرعٓة التْ تتعمؽ بالتٍٓئة كالتعهٓر كالعهؿ  عقكبات ردعٓة ٓك

, بٍا اىطٛقا هف ا٘دارة إلِ اٖفراد
. الرقابة القضائية’ الرقابة اإلدارية, التييئة والتعمير, الرقابة: الكمهات الهفتاحٓة

 

Résumé 

La question du contrôle des travaux de préparation et de 

reconstruction fait partie des sujets qui ont retenu l’attention du 

législateur algérien en promulguant la loi relative à la préparation et la 

reconstruction. 

Le contrôle judicaire qui est le contrôle du juge administratif et 

son rôle est de réglé les litiges lies aux contrats de construction au 

regard de leur légitimité afin de les annuler ou d’obtenir réparation et 

contrôle de la justice ordinaire représentée par la magistrature civile et 

le juge pénal dont  le rôle est de surveiller les contrevenants aux 

dispositions des licences et des certificats de reconstruction, dans le 

but d’imposer des sanctions dissuasives. Touts les textes législatifs à 

la préparation et à la reconstruction doivent être activés et appliqués 

de l’administration aux particuliers.  

Mots clés: contrôle, préparation et reconstruction, contrôle administratif, 

contrôle judiciaire 

 


