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شكر وتقدير   
ونحن بصدد تقديم مذكرة نياية التخرج لنيل شيادة الماستر في  ...

الحقوق تخصص ق انون التييئة والتعمير، ال يسعنا إال أن نتقدم بكلمة  
الحقوق والعلوم السياسية بجامعة  شكر لكل أساتذة وموظفي كلية  

البشير اإلبراىيمي ببرج بوعريريج على رأسيم الدكتور فرشة كمال  
 عميد الكلية، وإلى كل الطلبة الذين سعدنا كثيرا بمعرفتيم

كما نتقدم بشكرنا وتقديرنا للدكتور خضري محمد على قبولو  
اإلشراف على ىذا العمل المتواضع من خالل حرصو الشديد على  

التوجيو العلمي الموضوعي متخذا من الروح العلمية والموضوعية  
س لجنة المناقشة وأعضائيا  معيارا للتميز. وإلى األساتذة الكرام رئي

ن نوفق في ىذا المسعى العلمي الذي يستكمل بتوجيياتيم  أآملين  
ومالحظاتيم التي سنتخذىا سندا للرفع من مستوى األعمال التي قد  

ن وفقنا في ذلك، واهلل من وراء القصدننجزىا مستقبال إ . 

 شكرا...

 

 



 

 اإلىداء
 أىدي ثمرة جيدي وعملي ىذا المتواضع إلى

من كانت لي عونا في إنجاز ىذا العمل، إلى التي بذلت قصارى جيدىا لتربيتي  
بدعواتيا وىميا وأىليا في نيل  وتعليمي، إلى التي غمرتني بحنانيا وعطفيا وأحاطتني  

 السعادة، أعانني اهلل على رد جميليا...أمي الغالية

إلى الرجولة المشرقة الذي لواله لم أكن شيئا، إلى من علمنا الصبر والجد، رمز التحدي  
 والكبرياء الذي يشقى من اجل سعادتي ألنال أعلى الشيادات...أبي

ين طعم الحياة وتق اسمنا مرىا وحلوىا بارك  إلى كل من اخي وأخواتي، إلى من عرفت مع
 اهلل لنا فيين

 إلى صديق اتي الغاليات الذين ىم أقرب الناس إليا، إلى من قضيت معيم أجمل أيام حياتي

 إلى كل من يعرفني ويكن لي المحبة في ق لبو

ا فيووأخيرا نسأل اهلل جل وعال أن يجعل عملنا ىذا بعدما أعاننا عليو خالصا لوجيو الكريم لن  

 شلبابي نياد



 

ىداءاإل  
إلى من بلغ الرسالة    ،برؤيتكالجنة إال    بيتط وال بطاعتك، إال ارھالن  بيطيإال بشكرك، وال    الليل بيطيال    إليي

وق ل ربي  ''الرحمن:   ماھیإلى من ق ال ف''. وسلم  وي"محمد صلى اهلل علوأدى األمانة ونصح األمة...إلى نبي الرحمة  
''.رايصغ  ربيانيكما    رحميماا  

...إلى أغلى أحبائي   وسر الوجود  اةي...إلى بسمة الحوالتف اني...إلى معنى الحب والحنان  اةيمالكي في الح  إلى
عمرىاطال اهلل في  أ الحبيبةأمي    

وسمإطاء بدون إطار...إلى من أحمل  ...إلى من علمني العوالوق ار بةيھاهلل بال  ومن كلل  إلى  

 وميال اھب تديھنجوما أو  نتظار وستبقى كلماتإبعد طول    قطافياثمارا قد حان    رىيل  اهلل في عمره  مديأن    أرجو
وإلى األبد... أبي الغالي  وفي الغد  

...إلى من شاركوني كل اللحظات إخوتيونور الحياة الرحم ظلمة مھإلى من تق اسمت مع  

سأفتقدىممن    ىسعدت. إل مھ...إلى من معوالعطاء وتميزوا بالوف اءإلى من تحلوا باإلخاء    

صديق اتي الغاليات  ونييع في مھمن ستبقى صور  إلى  

نيالد  وميإلى    وب  نتفعيعلما نافعا    كونيأن    ريأسأل اهلل العلي القد  

 مازيت أمال
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 مقدمة :   
مأعّالتييأرّّرّبشأللّمبششأرّبمتبابأشلّالةيأشحّالة ي أيّاّ أيمشالتشريعّالعمرانيّتأث ّ ّنّ إ 

أشّإّفيّنمبّالةيشحّوتوافرّالتلنولوجيشّوتعقأ ّنمأبّالةيأشح الرجأو ّلتنيأيمّالبنأش الّ أتوج ّمم 
التشريعّالمالئمّوذلكّلضببّالبنش الّالفوضوييّوالعشوائييّمأنّخأاللّّمنّخاللّإ تص ار

 ."رخص"عنّّنهشّعبشرحقيو ّق ّيصفهشّالل يرّبثمنّالمجموعيّفرضّ
 الموضوع: أهمية :أوال 

فأأأرا ّبأأأ ونّقيأأأو ّاألّو األشأأأخش ّتأأأركّّنّ  الموضأأأو ّمأأأنّخأأأاللّّيهمي أأأوتيهأأأرّ ّّّّّّ
عبأأشرحّعأأنّهيشلأألّ يأأرّّالم ينأأينضأأبشبّتجعأألّمأأنّمأأنّالفوضأأدّوعأأ مّاإّنشأأو ّةشلأأييعنأأيّ
ّ.يّملشنّيشش  يشش ّوفيّّيّبريقي ّالةقّفيّالبنش ّبثويعبيّلللّشخّمنيمي

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّجأأأأأأأو ّلموضأأأأأأأو ّالأأأأأأأرخ الاّ ّنّ الموضأأأأأأأو ّمأأأأأأأنّخأأأأأأأاللّ  هميأأأأأأأيّلمأأأأأأأشّتيهأأأأأأأرّّّّّّّّ

مشأأأأر ّلضأأأأببّهأأأأذ ّالّفاأأأأيسّلأأأألّشأأأأخ ّملهأأأألّلابنأأأأش ّولقأأأأ ّلجأأأأثّ، اليضأأأأعّقيأأأأو ّومةأأأأ ّ 
ّ...ّّ تص ارّالقشنونال اولشلّمنّخاللّإ

ّالمباقأأأأيّالةريأأأأينأأأأسّلأأأأيسّللأأأألّمشلأأأأكّلأأأأدّنصأأأأو ّالقأأأأشنونّنجأأأأ ّبثإّوبأأأأشلعو حّّّّّّّ
ّ.البنش ولدّالةقّفيّرفّفيهشّومنّبش ّ والتص تياللهشّإّالعقشرييّلماليتس تعمشلسّإب

والنيأشمّالعأشمّّالصأشل نّاّتتعأشرضّمأعّبأثّ حالةرييّمقيّ نّهذ ّ نسّبشلمقشبلّفإّاّ إّّّّّ
مشّا أيّ، ةلأشمّالرقشبأيّوّوالميلشنيزمأشلّالتيّتقتضيّوضعّالضأواببّ،  سالعشمّالعمرانيّو 

وةتأأأدّتقأأأومّوفقأأأشّّ.وهأأأذاّلضأأأمشنّصأأأالةيتهشّفأأأيّةأأأ ّذاتهأأأشّ.البنأأأش ّوالتشأأأيي ّعاأأأدّعمايأأأشل
ّ.المباوبيّوالقشنونييّوالمعمشرييّالهن  ييّوالقواع ّلأل س
البنش ّمأنّخأاللّالتوفيأقّبأينّالةأقّّوعادّهذاّاأل شسّلشنّاب ّمنّتنييمّةرليّّّّّ

الأأأأذيّيقتضأأأأيّّوالنظاااالع الااااالع الامراناااا لةأأأأقّمضأأأأمونّّالخشصأأأأيّوالمصأأأأاةيفأأأأيّالبنأأأأش ّ
التن يقّالعأشمّّضرورحمنّالعموميّولذاّواألّالعشميّوال لينيّالعشميّالصةيعادّّالمةشفيي

ّّّ.لام ينيفيّالبنش ّولذاّالميهرّالجمشليّ
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شيّعاأأأدّهأأأذاّ شيتهأأأشّالةفأأأالضااااال االدار  ّت أأأمدّب أأأابيّب أأأابيّاإ ارحوتتمتأأأعّّّّّّّ
واعأ ّمأنّهأذ ّالقّنّ عتبأشرّ إبنأش ّومعشقبأيّالمخأشلفينّجزائيأشّبالنيشمّاّ يمشّمراقبأيّرخأ ّال

ّ.تفشقّعادّمخشلفتهشالنيشمّالعشمّاّيجوزّاإ
 ورّوقأأشئيّّهأأشّتشأأللنّ الضأأببّ لأأدّفلأأرحّإبشإضأأشفيّالأأرخ ّّهميأأي لمأأشّتيهأأرّّّّّّّ

منّالصأراميّّ لبرهذ ّالقواع ّبشللّّإةترملّضرارّيملنّتجنبهشّلوتفش يشّلوقو ّلوارثّو 
ّوالةزم...

 أأبش ّلأأدّ إّالتأأيّجعاتنأأشّنختأأشرّهأأذاّالموضأأو ّبشإضأأشفي أأبش ّوهأأيّمأأنّبأأينّاألّّّّّ
للأونّّوالتعميأرّالتهيئأيةلشمّمجشلّبشلتخص ّالذيّنقومّب را تسّضمنّ ّشخصييّمرتببي

البنأأأأش الّّهأأأأذاّالتخصأأأأ ّاّ أأأأيمشّمأأأأعّشأأأأيو ّيأأأأشهرحالبنأأأأش ّتعتبأأأأرّمأأأأنّصأأأأميمّّرخصأأأأي
ّ.الم يني و ا ّعادّجبينّّالتيّ صبةلّنقبيّالفوضويي

ّالتشليي:ّإلشلشلييلمنّالم شئلّوفقشّالةشلييّلمنشقشيّمجموعيّّرا يال وته فّّّّّّّّ
   إشكللية الاحث: ثلنيل:

نّلأأأأشنّيةقأأأأقّفعأأأأالّالبنأأأأش ّإتهأأأأ فّال را أأأأيّالةشليأأأأيّلمنشقشأأأأيّموضأأأأو ّرخصأأأأيّ   ّّّ
 ّفأيّمالأسّمأشّيأرا ّصأشلةشّوبأينّةأقّالجهأشلّاإ اريأيّنّيشأيّ بينّةقّالمشلكّفيّ ّالموازني
ّ؟ّالضببّفيّمجشلّالعمرانجرا الّضّإفيّفّر

 ع الجزائاار  لهاالض الضااملنلن ماا  منلزماالن الرامياار الخل ااةوماال ماادف رااومير المشاار  
ّحكلع رخ ة الانلء؟ع الجزائر  أع المشر  وكيف نظ  ؟ّالانلء ارخ ة

 المنهج المراع:  ثللثل:
تبأش ّالمأنهاّالتةاياأيّالوصأفيّوذلأكّمأنّخأاللّالبةأثّفأيّ را أتنشّبإو نقومّفيّّّّّّ

رخصيّالبنش ّوتة ي ّمفهومهشّوالببيعيّالقشنونييّلهأشّلمأشّنتبأرقّلانبأشقّالزمأشنيّوالملأشنيّ
ّ.فيهشّمعتم ينّعادّوصفّملونشتهشّو يرهش
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لمشّنعتم ّعادّالمنهاّالوصفيّوذلأكّمأنّخأاللّوصأفّيأشهرحّالبنأش الّ يأرّّّّّّّّ
ليّلام أأثيأأيّالمعشلجأأيّالقشنونيأأيّاّ أأيمشّالفوضأأوييّمنهأأشّبشإضأأشفيّلمنشقشأأيّالنصأأو ّالقشنون

 ّّ.ولذاّمختافّالقرارالّالقضشئييّالصش رحّعنّالمةلميّالعايشّوالتيّتتنش  ّمعّهذاّالمنها
 رااال: خالة الاحث المارمدة:

ّّّّّّ لق ّقمنشّبتق يمّبة نشّفيّفصاينّوتنشولنشّفيسّمشّياي:
  ول: النظلع القلنون  لمرخص م  الرشريع الامران ال الف ل 
ّ. :ّاإبشرّالمفشهيميّلارخ ولال الماحث 

ّ. :ّالنبشقّالتببيقيّلرخصيّالبنش الماحث الثلن 
  الف ل الثلن : المنلزملن المرراالة ارخ ة الانلء

ّ. :ّالمنشزعشلّالعشميولال الماحث 
ّ.المنشزعشلّالجزائييّالمرتببيّبرخصيّالبنش ّ:الماحث الثلن 

ّ
ّ
 



 

 الفصل األول
 في للرخص القانوني النظام

العمراني التشريع  
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 العمراني التشريع في لمرخص القانوني األول: النظام الفصل
المتعمدددددت بئلتي  دددددد   1990ديساااااام ر  01المددددددؤرخ  ددددد  29/ 90 قاااااانونبصدددددد ر    

/ 11/ 18الصدئدر  د   25 /90 قانون التعم ر إلى جئنب مجم ع  من الق ان ن السد مئ 
 الذي قد تم بم جبو تنظ م أحكئم الرخص بشكل مستف ض  ألجل ذلد   ننندئ سدنق م  1990

 :بمعئلجتيئ   قئ لممبحث ن التئل  ن
 الم حث االول: اإلطار المفاهيمي لمرخص 

 )المطماا سدنق م  د  مبحثندئ عدن ا طدئر المفددئى م  لمدرخص بدئلتطرت إلدى التعر د     
 )المطم  الثاني(.  ب ئن الطب ع  القئن ن   لمرخصاألول( 

 تعريف الرخص المطم  األول:

إن النظئم القئن ن  المتبع من طر  المشرع الجزا دري  يدد  إلدى جعدل الدرخص عبدئرة 
عن إطئر  ق م بم جبو بحمئ   قئن ن التي     التعم ر  تنف ذه، بح دث  دتم التصددي لف  دى 

 العمران قبل  ق عيئ  ىذه الرخص عمى العم م ثالث  أن اع:
 لى تتعمت برخص  البنئ   ىد  تيدد  إلدى إنشدئ  البنئ دئت    دع ا طدئر العدئم لدو األ 

 قبل  ج ده.
     تتعمت الثئن   برخص  التجز   الت  ترتبط بتنظ م  تي    العقئرات غ ر المبن  .
 أمئ الثئلث   تتعمت برخص  اليدم  الت  تتمثل    إنيئ  ال ج د المئدي لمبنئ ات.

 سد م  قئن ن د  )  ع التعئر   لمتراخ ص  ذل  من منطمت أنيئ:   قد إختم  الفقو   
 بئلتدئل   يد   (إدار   تفدرض بدو ا دارة رقئبتيدئ السدئبق   حتدى الالحقد  عمدى النشدئط الفدردي

إجددددرا  إداري  عطدددد  ا دارة إمكئن دددد  المحئ ظدددد  عمددددى النظددددئم العددددئم عنددددد ممئرسدددد  األ ددددراد 
 نشئط الفردي.لحق قيم أ  رقئب  المجتمع من أخطئر ال
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  ت ددم مددن خددالل ىددذا التعر دد  أن التددرخ ص عمددل إداري مددن جئنددب  احددد  بحسددب  
مدئ ذىددب إل دو الفقددو الدراجم بع دددا عددن إعتبدئره عمددال إتفئق دئ تعئقددد ئ  نشد  بددئ رادة المشددترك  

 1لأل راد.
كمددئ أن ىددذا القددرار  عتبددر غ ددر منشدد  لمحقدد ت ألن رخصدد  البنددئ  مددثال ال تعندد  الحددت 

الممك دد  ألن الشدددخص الددذي  حددد ز عمددى رخصدد  البندددئ  ال  عندد  بئل دددر رة أنددو  متمددد   دد  
ن كددئن الحددت  دد  رخصدد  البنددئ  ال  مكددن أن  عندد  إال عمددى عقددد  القطعدد  األر دد   حتددى  ا 

 ممك   صح م.
 مددن بدد ن الددرخص أ  ددئ نجددد رخصدد  التجز دد   ىدد  األخددرد تخ ددع لددنفس الق اعددد   

  ذل  المنئزعئت العئم  الت  ىد  محدل بحدث مدذكرتنئ الت  تخ ع ليئ رخص  البنئ  بمئ  
ىدددذه  مثدددل مدددئ ىددد  الحدددئل بئلنسدددب  لرخصددد  اليددددم  التددد  سدددنق م بتنئ ليدددئ   مدددئ بعدددد  تعتبدددر 

 57 الماواد    29-90القانون رخص  التجز   من ب ن الرخص ا دار    قد نص عم يئ 
 .  193-15التنفيذي المرسوممن  31إلى  07من  في المواد  592إلى 
 تيد  ىذه الرخص  إلى تقس م عقئر شئغر إلى عدة أقسئم  قئم  المسدئكن   تعتبدر  

رخص  التجز د  عمدى أنيدئ قدرار إداري صدئدر مدن السدمط  ا دار د  المختصد   جدرا  قسدم  
قطعددد  أرض مع ندددد  تشدددكل  حدددددة عقئر ددد  تعدددد د ممك تيدددئ لشددددخص طب عددد  أ  معندددد ي عددددئم 

  خئص.

                                                           
، مجمدد  العمدد م القئن ن دد   االجتمئع دد ، «خ دد ع الددرخص ا دار دد  لمبدددأ المشددر ع  »بدد كرش بمقئسددم، بركددئت محمددد:   1

 المسدد م ، الجزا ددر،-جئمعدد  محمددد ب  دد ئ -كم دد  الحقدد ت  العمدد م الس ئسدد   قسددم الحقدد تالمجمددد السددئبع، العدددد األ ل، 
 .1359، ص1368-1355، ص 2022 سمئر 

 1990الم ا دت ا ل د سدمبر سدن   1411جمئدد األ ل عدئم  14المؤرخ     29-90من قئن ن  59الى  57الم اد   2
 .52 تعمت بئلتي     التعم ر، جر دة رسم   عدد 

 نددئ ر سددن   25الم ا ددت  1936رب ددع الثددئن  عددئم  4المددؤرخ  دد   19-15مددن المرسدد م التنف ددذي  31الددى  07المدد اد   3
 .7،  حدد ك ف ئت تح  ر عق د التعم ر  تسم ميئ، جر دة رسم   عدد 2015
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 عدددر  المشدددرع الجزا دددري رخصددد  التجز ددد   ددد  قدددئن ن التي  ددد   التعم دددر  ال  ددد    لدددم  
بل عر دت  قدط  د   19-15التنفيذي  المرسوم ال     176-91 رقم التنفيذي المرسوم
منددو.  79 الماااد  دد   29-90 قااانونبم جددب  الممغااي 24 الماااد  دد   02-82 القااانون

تعدد تجز د  األرا د  لمبندئ  عمم د  تتمثدل  د  تقسد م ممد  عقدئري أ  عددة  '' الت  جدئ    يدئ:
 .1''أمال  عقئر   إلى قطعت ن أ  أكثر لغرض إقئم  بنئ   أ ئ كئن تخص صو

بئ  ئ   إلدى الدرخص سدئلف  الدذكر، ت جدد رخصد  ثئلثد   األخ درة  ىد  رخصد  اليددم  
تصد  التد  تمدنم حدت إزالد  البندئ   الت  تعتبر بمثئب  قرار إداري صئدر من جيد  إدار د  مخ

 كم ئ أ  جز  ئ.

إجدددرا  إجبدددئري  خدددص عمم دددئت اليددددم الكم ددد  أ  »  تعدددر  رخصددد  اليددددم عمدددى أنيدددئ: 
الجز  دددد  لمبنئ ددددئت الم جدددد دة  دددد  األمددددئكن المصددددنف  أ  عددددن طر ددددت التصددددن    دددد  قئ مدددد  

  عر ددددت أ  ددددئ:، «األمددددال  التئر خ دددد  أ  المعمئر دددد  أ  السدددد ئح   أ  الثقئ  دددد  أ  الطب ع دددد 
أنيئ قرار إداري صئدر من الجي  المختص   الت  تمنم بم جبو لممسدتف د حدت إزالد  البندئ  »

 2«.كم ئ أ  جز  ئ متى كئن ىذا البنئ   اقعئ  من مكئن مصن  أ  عن طر ت التصن  

 خ ددع كددل  ''عمددى أنددو: 29-90 قااانونمددن  60 الماااد  تددنظم أحكددئم رخصدد  البنددئ  
أعاله، أ   46ىدم كم  أ  جز   لمبنئ  لرخص  اليدم    المنئطت المشئر إل يئ    المئدة 

 كممئ إقت ت ذل  الشر ط التقن    األمن  .

 3''.تح ر رخص  اليدم  تسمم    األشكئل  بئلشر ط  اآلجئل الت   حددىئ التنظ م

                                                           
(، مدذكرة 29-90التعم در    شعالل سيئم، عطئ  نئد  :) نظئم الرخص  الشيئدات    ظدل القدئن ن المت دمن التي  د  1

، 2017محمدددد ا لحدددئج، البددد  رة، سدددن   شددديئدة مئسدددتر  ددد  القدددئن ن الخدددئص، تخصدددص عقددد د  مسدددؤ ل  ، جئمعددد  اكمددد 
 .35،36ص

 .  58،59شعالل سيئم، عطئ  نئد  ، نفس المرجع، ص 2
 . 29-90من قئن ن  60المئدة  3
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القدددرارات الق دددئ    التددد   تشدددتمل ا جتيدددئدات الق دددئ    الجزا ر ددد  عمدددى مجم عددد  مدددن 
تتعمددت برخصدد  اليدددم   مكددن ا شددئرة  دد  ىددذا الصدددد لمجم عدد  مددن ا جتيددئدات  الفئصددم  

    المسأل   الصئدرة س ا  عن المحكم  ا دار    مجمس الد ل .
بمد ددد  ) دددد  (ش.د.ب)ق ددد    27/04/1998بتدددئر    167252 رقااام فددد  القدددرار  
طدر  البمد د   الدذي أقئمدو أحدد األشدخئص عمدى   التد  م  د عيئ تحطد م حدئ ط مدن (بن رة

ممك تددو مددن أجددل ت سددد عئتيئ  أنددو حسددب البمد ددد  تمددت  دد  مجددرد الددد اد  بئلتددئل   ددنن بندددئؤه 
 عتبر     ي  تم عمى أرض عئم    سد ال ادي  ى  مم  لمبمد   مخصص لتمد د قند ات 

بيمدد  لددم تبدد ن بشددكل مددئ  الشددرب  أنددو تددم تع دد ن خب ددر  بق ددت النتددئ ب الدد اردة  دد  الخبددرة م
دق ت أحق   الطئعن بقطع محل النزاع  بئلتئل   نن زعم البمد   بأن الحئ ط م  د ع الندزاع 
غ ددر قددئن ن  لدد س لددو مددئ  بددرره بددل بددئلعكس  ددنن طمددب المدددع  مبددرر  ىدد  صددئحب حددت   
بأن البمد   قد أخطأت عندمئ قئمت بيدم الحدئ ط رغدم حصد ل الطدئعن عمدى رخصد  البندئ  

 ئن ن    الت  قئم بم جبيئ بتش  د البنئ .بطر ق  ق

 ألجل ذل   نن قرار الغر   ا دار   بئلمحكم  العم دئ قدد أقدر بأحق د  الطدئعن  د  البندئ  
عمى أر و  بئلحكم عمدى بمد د  بند رة ) ال د  غردا د ( بدئلتع  ض  ذلد  نظدرا ل جد د رخصد  

 1البنئ   الت  تمت بطر ق  قئن ن    صح ح .

 الط يعة القانونية لمرخصالمطم  الثاني: 

رخصددد  البندددئ  تمدددنم بم جدددب قدددرار إداري قبدددل الشدددر ع  ددد  األشدددغئل،  يددد  تصدددر    
صددئدر بددنرادة منفددردة عددن السددمط  ا دار دد  المختصدد  المركددزي  الالمركز دد  حسددب الحددئالت 
المقدررة قئن نددئ، بيددد  إحددداث أثددر قددئن ن  متمثدل  دد  التددرخ ص بنقئمدد  بنددئ  أ  إجددرا  تغ ددر 

حتدددرام األحكدددئم  ا جدددرا ات القئن ن ددد   عم دددو  كدددذا إحدددداث التددد ازن بددد ن المصدددمح  العئمددد ،  ا 
                                                           

-1(  د )بمد   بن رة(، المجم  الق ئ   ، العدد األ ل، ق    )ش.د.ب 27/04/1998بتئر    167252القرار رقم  1
 ،  المر ت بممحت مذكرتنئ.  203-198، ص1998
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 حفدددظ الصدددح   األمدددن العمددد م   المصدددمح  الخئصددد ،  تمب ددد  حئج دددئت األ دددراد  ددد  مجدددئل 
 1البنئ .

إن الطب عدددد  القئن ن دددد  لرخصدددد  البنددددئ  ىدددد  عبددددئرة عددددن قددددرار إداري  ىددددذا بددددئلنظر إلددددى 
الجيئت ا دار   الت  تصدرىئ  المحّددة قئن نئ    ر  س المجمس الشدعب  البمددي ا  الد ال  

 .ا  ال ز ر المكم  بئلتعم ر كّل    نطئت إختصئصو
مددن خددالل منحيددئ أ  كمددئ تعتبددر رخصدد  البنددئ  مددن رخددص ال ددبط ح ددث تيددد  ا دارة 

ر دددض منحيددددئ، الرقئبددد  المسددددبق   القبم ددد  عمددددى إنشدددئ   تنف ددددذ عمم دددئت البنددددئ  طبقدددئ لق اعددددد 
مرسدد م  ليددئ،  العمددل عمددى خ دد عيئ لممقددئ  س الفن دد   التقن دد   لمقت دد ئت األمددن  الق اعددد 

  الصح    عدم تركزىئ ألى ا  األ راد.
ذ تيدد   د  حئلد  تأ  دد ا دارة طمدب إلى جئنب ذل   نّن لرخص  البنئ  طئبع تقر دري إ

رخصددد  البندددئ  إلدددى االبقدددئ   التأك دددد عمدددى األ  دددئع القئن ن ددد   المركدددز القدددئن ن  لمشدددخص 
 تكر س حقو    البندئ  أمدئ   مدئ  تعمدت بدئلر ض  فد  ىدذه الحئلد  ال  غ در ىدذا  2المعن  بيئ

لرخصد  قبدل ر دض الر ض أي ش    د  األ  دئع  المراكدز القئن ن د  القئ مد ، ألّن طئلدب ا
ا دارة لددم  كددن  دد  إسددتطئعتو ممئرسدد  األشددغئل م  دد ع الطمددب  أّنددو بعددد الددر ض المددذك ر 

 ال  مكنو أ  ئ الق ئم بتم  األشغئل.
بدددل ىددد  إختصدددئص مقّ دددد  ددد  الجيددد   عماااق تقاااديريا كمدددئ أّن رخصددد  البندددئ  ل سدددت    

حك م دد ،  ىددذا مددن ا دار دد  ل سددت ليددئ إمكئن دد  مددنم أ  ر ددض مددنم رخصدد  البنددئ  بصددف  ت
ح ددث أّنددو ال  مكددن ر ددض طمددب رخصدد  البنددئ  إاّل لألسددبئب المستخمصدد  لألحكددئم  القدد ان ن 

                                                           
رخص  البنئ  كأل   لمتخط ط العمران  الحدد ث  د  الجزا در )دراسد  عمدى  د   أحكدئم المرسد م »عبد العظ م سمطئن :  1

، 03العدددد، 10المجمدد  الجزا ر دد  لألمددن  التنم دد ، المجمددد ،«المتعمددت بعقدد د التعم ددر المعدددل  المددتمم( 15/19التنف ددذي
 .868، ص881-866، ص2021، الجزا ر، ج  م   1جئمع  بئتن 

طددئع اف  دد زي، كددر ش مم كدد ، تحددت عندد ان: )رخصدد  البنددئ   المنئزعددئت المتعمقدد  بيددئ  دد  التشددر ع الجزا ددري(، رسددئل   2
 .13، ص 2014/2015ع  اكم  محند ا لحئج، الب  رة، سن  مئستر    القئن ن، تخصص إدارة  مئل  ، جئم
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 التنظ مددددئت، المعمدددد ل بيددددئ  أن  كدددد ن القددددرار الددددذي إتخذتددددو ا دارة معمّددددال تعمدددد ال قئن ن ددددئ 
 1 كئ  ئ.

   لتحد دددد مددددد جسدددئم  الجر مددد  ك نيدددئ مدددن جنئ دددئت أم جدددنم أم مخئلفدددئت مدددن خدددالل
العق ب  المقررة ليدئ  بئلنسدب  لجر مد  البندئ  المخدئل  ألحكدئم الرخصد  نصدت عمدى عق بتيدئ 

المعدددل  المددتمم  ت ددمن  ح اىددئ أنددو  دد  حئلدد    29-90قااانون مددن  5مكاارر  76الماااد  
ارتكددئب ىددذه الجر مدد  عمددى المعندد  بددئألمر أن  مجددأ إلددى مطئبقدد  البنددئ  أ  ىدمددو جز  ددئ أ  

متثئل  نفذ الحكدم مدن قبدل الد ال  أ  ر د س مجمدس الشدعب  البمددي، كم ئ      حئل  عدم اال
تتمثددل ىددذه العق بدد   دد  عق بدد  مئد دد  أي لجدد   إلددى عمم دد  اليدددم كمدد  أ  جز دد  أ  مطئبقدد  

 عئقدب ''المعددل  المدتمم عمدى أندو  29-90 قاانونمدن  77 الماد البنئ ،    ح ن نصدت 
تنف دددذ أشدددغئل أ  إسدددتعمئل أرض  عدددن دج300.000  دج3000بددد ن  2بغرامددد  تتدددرا ح مدددئ

 تجئىل ا لتزامئت الت   فر يئ ىذا القئن ن  التنظ مئت المتخدذة لتطب قدو أ  الدرخص التد  
 تسمم   قئ ألحكئميئ.

 ''. مكن الحكم بئلحبس لمدة شير إلى ست  أشير    حئل  الع د......
المنصد ص عنيدئ  من خالل نص المئدة أ  حت العق ب     حئلد  إخدالل بئ لتزامدئت

   قئن ن التي     التعم ر   عتبر ىذا نص عئم لجم دع مخئلفدئت التعم در،  مدن خدالل مددة 
مدن قدئن ن العق بدئت الجزا دري الدذي  5المااد  العق ب   ت دم أنيدئ جنحد   ىدذا حسدب ندص 

 حدد طب ع  الجر م  إن كئنت جنئ   أم جنح  أم مخئلفد   ئلعق بد  األصدم    د  الجدنم ىد  
لتدد   قررىددئ القددئن ن  غرامدد  التدد  مدددة تتجددئ ز شددير ن إلددى خمددس سددن ات مددئ عدددا االحددبس 
 .3دج20000تتجئ ز

                                                           
 .14، صالمرجع السئبتطئع اف   زي  كر ش مم ك ،  1
، مجمد  الدراسدئت «النزاع الق ئ   الجزا   النئتب عن جر م  البندئ  المخدئل  ألحكدئم رخصد  البندئ »د. كمث م حج ج:  2

-1201، ص2020، سددن 02، كم دد  الحقدد ت  العمدد م الس ئسدد  ، جئمعدد  البم دددة02، العدددد06القئن ن دد  المقئرندد ، المجمددد
 .1204، ص1219

 من قئن ن العق بئت الجزا ري. 5المئدة  3
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إذا  جر مدد  البنددئ  المخددئل  ألحكددئم رخصدد  البنددئ  تعددد جنحدد   عئقددب عم يددئ، تتفددت  دد  
طب عتيددئ مددع المخئلفددئت ح ددث  شددمل النشددئط   يددئ مخئلفدد  تنظ مددئت ال ح دد  تتعمددت بئلبنددئ  

 ىذا لطب ع  الق ان ن المنظم  لمبنئ   يد  ذات الطب عد  ا دار د  تنطد ي   التخط ط العمران 
 1عمى أحكئم إدار   ال ح   مجرم   أخرد عقئب  .

 رغم أن رخص  البنئ  تخ ل صدئحبيئ حدت البندئ ، إال أندو ال  مكدن إجبدئر المسدتف د    
ا لتزامددئت  مدن الرخصدد  عمدى الق ددئم بئلبندئ ،  تمقددى رخصد  البنددئ  عمدى صددئحبيئ جممد  مددن

منيددئ: إعددالم ر دد س المجمددس الشددعب  البمدددي بتددئر    ددتم  رشدد  البنددئ     ددع ال تدد  مر  دد  
ت  م مراجع البندئ  الممن حد   ند ع البندئ ،  تدئر   إ تتدئح ال رشد   التدئر   المت قدع  نتيدئ  

صدئحب المشدر ع  غ رىدئ مدن الب ئندئت.  أن   دع حدئجز  ئصدل مر د  لدد ال   اسدماألشدغئل 
.   دد  حئلدد  عدددم إسددتكمئل البنددئ   دد  المدددة المحددددة  دد  رخصدد  البنددئ   جددب تقددد م  نيددئرا

    2طمب جد د  ست نئ  األشغئل.

                                                           
 .1205، صالمرجع السئبتد. كمث م حج ج،  1
، مجمد  الفكدر القدئن ن   الس ئسد ، المجمددد األ ل، «المنئزعدئت المتعمقد  برخصد  البندئ » سدرد:  عكد ش حندئن، ب عكدئز 2

 .32، ص42-30، ص2017العدد األ ل، جئمع  عمئر ثم ج ، االغ اط، سن  
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 النطاق التط يقي لرخصة ال ناء الم حث الثاني:
)المطمااا  إّن رخصدد  البندددئ  مددن النئح ددد  النظر دد  عبدددئرة عددن قدددرار إداري  سددنق م  ددد   

النطدئت المكدئن   )المطما  الثااني(بمنئقش  ب  ع تعر د  ليدئ  ب دئن شدر طيئ   د  األول( 
رخصد  البندئ   ذلد    قدئ لمدئ  إجدرا ات مدنم )المطما  الثالاث( الزمئن  لرخص  البنئ      

  م :
 المطم  األول: الط يعة القانونية لرخصة ال ناء 

ئصددرىئ  خصئ صدديئ  سددنق م  دد  ىددذا المطمددب بدراسدد  تعر دد  رخصدد  البنددئ   ب ددئن عن
   قئ لمئ  م :

 الفرع األول: تعريف رخصة ال ناء
  ردت عدة تعئر    قي   لرخص  البنئ ، منيئ مثال، تعر فيئ بأّنيئ: 

الرخص  الت  تمنحيئ سدمط  إدار د  مختصد   قئمد  بندئ  جد دد أ  تغ  در بندئ  قدئ م قبدل 
 تنف ذ أعمئل البنئ .

ئبت لمبندئ  الدذي تقدرر بم جبدو السدمط  ا دار د  لّتصدر  السد''ا  عر دت أ  دئ بأّنيدئ:   
 ''.أّن أعمئل البنئ  الت  ستتم تحترم ال ر رات القئن ن    التنظ م      مجئل العمران

 مددئ  الحددظ عمددى ىددذ ن التعددر ف ن، أّن األ ل أغفددل ربددط التددرخ ص بئلبنددئ ، بمددئ  جددب  
إذ ال  كفد  مدنم رخصد  د ن مراعدئة الشدر ط التنظ م د    مئنو من إحترام ق اعدد العمدران،

ن كدددئن ذكدددر ذلددد ، إاّل أّندددو  قدددع  ددد  عم م ددد    التقن ددد  ليدددذا البندددئ ، أّمدددئ التعر ددد  الثدددئن ،  ا 
،  يدددل كدددل تصدددر  سدددئبت عدددن ''أعمدددئل البندددئ  '' '' التصدددر  السدددئبت''التعب دددر  ددد  لفظددد  

 !.ئ بوالبنئ  تق م بو السمط  ا دار   المختص   عتبر ترخ ص
 لددذل  كددئن مددن األ  ددل تحد ددد شددكل ىددذا التصددر ، إذ  جددب أن  كدد ن قددرارا إدار ددئ    

اّل لم  عتبر رخص  بنئ  بئلمفي م القئن ن ، كمئ أن ذكدر أعمدئل  مت منئ الترخ ص بئلبنئ   ا 
البندددئ  د ن تحد دددد ليدددئ،   قدددع األ دددراد عممّ دددئ  ددد  إشدددكئلّ ئت، أىّميدددئ، أي األعمدددئل تسدددت جب 
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كل بنئ  جد د  قط د ن حئالت التغ  ر  التحس ن  غ رىدئ،  كدئن  نبغد  عمدى  ىل ؟الرخص 
 المشّرع تفص ل ذل .

أحددد ا جددرا ات '' قددد حصددر الددبعض المعنددى القددئن ن  لمتددرخ ص  دد  أّنددو عبددئرة عددن  
ال قئ    الت  تحّدد مئى   المبندى المدرخص بدو،  ذكدر م اصدفئتو،  ب دئن الغدرض مندو سدكن 

 تسدتخدميئ سدمطئت ال دبط ا داري  د  الد لد  بغدرض  قئ تيدئ،  كدل أم خدم  أم تجئري، 
أ راد المجتمدع مدن األ درار التد  قدد تدنجم عدن ممئرسد  الحر دئت  الحقد ت الفرد د ،  حمئ د  

 1''.المصئلم العئم   الخئص 
لنئ أّن التعر    جب أن  ك ن بذكر خصئ ص المعر ،  عم دو  مكدن أن ند رد    نبغ 

 التعر   الثئن  لرخص  البنئ   ى :
رخصدد  البنددئ  ىدد  القددرار ا داري الصددئدر مددن سددمط  مختصدد  قئن نددئ، تمددنم    «

بنقئم  بنئ  جد د أ  تغ  ر بنئ  قدئ م قبدل البدد   (طب ع ئ أ  معن  ئ)بمقت ئه الحت لمشخص 
 2.»   أعمئل البنئ  الت   جب أن تحترم ق اعد قئن ن العمران

  كتعر   أخر لرخص  البنئ :
بئلرج ع لقئن ن التي     التعم ر المعّدل  المتّمم،  نّنو لم  عطدى تعر د  لرخصد  البندئ   

كتفددى بددذكر أنيّددئ تشددترط مددن أجددل تشدد  د البنئ  ددئت الجد دددة أ  تمد دددىئ أ  إدخددئل تغ  ددرات  ا 
 عم يئ، أ  لمتدع م أ  التس  ب.

 رخص  البنئ   ث قد  إدار د  تصددر بم جدب قدرار إداري  مدنم بمقت دئه ا دارة لطئلبيدئ  
الحدت  دد  إنجددئز مشدر عو، بعدددمئ تتأكددد مدن عدددم خرقددو لألحكدئم المتعمقدد  بئلتي  دد   التعم ددر 

 3خص  ق د عمى حت البنئ  الذي  تمتع بو المئل . الب   ،  ىكذا تك ن ىذه الر 
                                                           

، كم دد  ، مجمدد  العمدد م ا نسددئن  ، العدددد الثددئمن«النظددئم القددئن ن  لرخصدد  البنددئ   دد  التشددر ع الجزا ددري»عددزري الددز ن:  1
   03، ص32-01، ص 2005الجزا ر، ج ان -جئمع  محمد خ  رة بسكرة-الحق ت  العم م الس ئس  

 .04عزري الز ن، نفس المرجع، ص 2
، مجمددد  التعم دددر  البندددئ ، «رخصددد  البنددئ   ددد  التشدددر ع الجزا دددري بددد ن القددئن ن  التطب دددت»عطددئب  ددد نس، عمددد  محمدددد:  3

 .58، ص 76-55، ص2019، جئمع  ادرار، مئرس09د التسمسم ، العد01، العدد03المجمد
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 تعددد رخصدد  البنددئ  ال سدد م  القئن ن دد  األسئسدد   ل ددمئن الددتحكم  دد  الت سددع العمراندد  
 1بشكل منتظم ك نيئ شرط أسئس  قبل الشر ع    أّي بنئ   جد دة ا  تغ  ر البنئ .

 الفرع الثاني: عناصر رخصة ال ناء
 ء من سمطة مختصة   أوال: صدور قرار إداري  ال نا

ال  عد ترخ صئ بئلبندئ ، أي شدكل مدن التصدر ئت القئن ن د  التد  ال تدتم  د  صد رة قدرار 
إداري، إذ كث ددرا مددئ تثدد ر نزاعددئت حدد ل عدددم شددرع   األعمددئل القئن ن دد  بشددأن البنددئ  بسددبب 
عدددم إحتددرام ا دارة الشددكم   الالزمدد   دد  إصدددار قراراتيددئ ممددئ  جعددل مصددمح  المسددتف د مددن 
الرخصددد  ميدددددة، كدددأن  مدددنم ر ددد س المجمدددس الشدددعب  البمددددي ترخ صدددئ بئلبندددئ  د ن إتّبدددئع 

 .ا جرا ات الت   ستمزميئ القئن ن لمنم الرخص  كعدم  ج د مم  طمب الرخص  أصال
كمدددئ أّن رخصددد  البندددئ  ال تمدددنم إاّل مدددن سدددمط  إدار ددد  مختصددد  بم جدددب القدددئن ن،  دددال 

ىددذه الرخصدد ، إاّل  تعر ددت لبلغددئ  بسددبب ع ددب   مكددن أل دد  جيدد  إدار دد  أخددرد أن تمددنم
 .عدم ا ختصئص كمئ سنرد الحقئ

 ثانيا: أن يكون قرارا ق ميا 
إّن رخص  البنئ ، من ح ث األصل، تمنم بم جب قدرار قبدل الشدر ع  د  أعمدئل البندئ  
 يد  ال تمددنم لتسد    بنئ ددئت قئ مدد ، إذ كدل بنددئ  قدئ م د ن رخصدد   عتبددر بندئ  غ ددر مشددر ع 

 .ارة سمط  إجبئر صئحبو  زالتولبد
 فددرض الرخصدد  قبددل البنددئ ، مددن أجددل أال  فسددم المجددئل لأل ددراد  قئمدد  أبن دد  د ن    

رخص     ع ا دارة أمئم أمر  اقع  جبئرىدئ عمدى مدنم تدراخ ص بعدد ذلد ، إذ أّن  دمئن 
دارة احتددرام ق اعددد العمددران مددن خددالل رخصدد  البنددئ   كدد ن بعددد المددر ر بددنجرا ات تّمكددن ا 

 من الق ئم بدراس  تنظ م     ن   لمبنئ  المزمع إقئمتو  ل س بعد إقئمتو.

                                                           
 .59، صالسئبت عطئب   نس، عم  محمد، المرجع 1
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كمدددددئ أّن عمدددددى ا دارة أن تصددددددر القدددددرار المتعمدددددت برخصددددد  البندددددئ  محترمدددددئ الشدددددر ط  
ذا خئلفت مقت  ئت المصدمح  العئمد  العمران د    األحكئم الت   ّنص عم يئ قئن ن العمران  ا 

مّمدددن لدددو مصدددمح   ددد  ذلددد ، كجمع دددئت حمئ ددد  الب  ددد ،   مكدددن أن  كددد ن قرارىدددئ محدددل طعدددن
، إذ ال  كفدد  مجددّرد الحصدد ل عمددى القددرار بددل  جددب أن  كدد ن مراع ددئ … النقئبددئت  الج ددران

 لمشر ط الفن    التنظ م   لمبنئ .
 ثالثا: أن يشتمل الترخيص عمى إقامة  ناء جديد أو تغيير  ناء قائم  
ال  مكددن أن تقتصددر التددراخ ص بئلبنددئ  عمددى مجددرد إنشددئ  البنئ ددئت الجد دددة بددل تشددمل  

أ  ئ عمم ئت التغ  ر  التحس ن    المبدئن  القئ مد ،  كممدئ ر  دت ا دارة مدنم التدراخ ص 
ليددذه األعمددئل األخ ددرة، كددئن ر  دديئ إمتنئعددئ تؤسددس عم ددو دعدد د ق ددئ    م  دد عيئ إلددزام 

 ا دارة بمنم الترخ ص.
عدددل تتّبدددع صددد ا النصددد ص القئن ن ددد  المتعمقددد  برخصددد  البندددئ  نجدددد المشدددّرع الجزا دددري  ل

مدن  02الماد   ّصل أح ئنئ    المقص د بأعمئل البنئ   لم  فّصل أح ئنئ أخرد،  جئ     
ال  ج ز ألي شخص كئن عئّمدئ أ  خئّصدئ، طب عّ دئ أ  إعتبئرّ دئ ''عمى أّنو:  02-82قانون

مسبق  تسّمميئ السدمط  المختصد    قدئ لمشدر ط المحدّددة  د  ىدذا  أن  ق م د ن رخص  ببنئ 
القددددئن ن ببنددددئ  محددددل أ ددددّئ كددددئن تخص صددددو،  كددددذا أشددددغئل تغ  ددددر ال اجيدددد  أ  ى كددددل البنئ دددد  

 ''. الز ئدات    العم   األشغئل الت  تنجر عنيئ تغ  ر    الت ز ع الخئرج 

لتي  دد   التعم ددر التدد  المتعمددت بئ 29/ 90قااانون  مددن 02/ 52الماااد   كددذل   دد    
تشددددترط رخصدددد  البنددددئ  مددددن أجددددل تشدددد  د البنئ ددددئت الجد دددددة ميمددددئ كددددئن ''نّصددددت عمددددى أّنددددو: 

إسددتعمئليئ  لتمد ددد البنئ ددئت الم جدد دة  لتغ  ددر البنددئ  الددذي  مددس الح طددئن ال ددخم  منددو أ  
 .  ''ال اجيئت المف    عمى السئح  العم م  ،   نجئزىئ جدار صمب لمتدع م أ  التس  ب
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المااد   بيذا  ك ن المشّرع ىنئ، قد  ّ م معنى أعمئل البنئ ،    ح ن نجده    نص 
 شدددترط كدددل تشددد  د لبنئ ددد  أ  ''قدددد إكتفدددى بدددذكر:  176-91التنفياااذي  المرساااوممدددن  33

 1''.تح  ل لبنئ   عمى ح ئزة رخص  البنئ 
 الفرع الثالث: خصائص رخصة ال ناء
الكث دددر مدددن الفقيدددئ  لرخصددد  البندددئ  نجدددد أن ىدددذه مدددن خدددالل القدددرا ة المتأن ددد  لتعدددئر   

 األخ رة تتم ز بخصئ ص أسئس   تتمثل   مئ  م :
رخصدد  البنددئ  ىدد  قددرار إداري صددئدر عددن سددمط  إدار دد  مختصدد  إمددئ مددن طددر    -1

ر ددددد س المجمدددددس الشدددددعب  البمددددددي أ  الددددد ال  أ  الددددد ز ر المكمددددد  بدددددئلتعم ر   ت دددددمن ىدددددذا 
ل بنئ دددد  قئ مدددد  مددددع مراعددددئة أحكددددئم قددددئن ن التي  دددد  التددددرخ ص إنشددددئ  بنئ دددد  جد دددددة أ  تعددددد 

  التعم ر.
رخص  البنئ  ى  رخص   دبط  ىدذه الخئصد    قصدد بيدئ  دبط السدمط  ا دار د    -2

المختصدد  الرقئبدد  المسددبق  بمعنددى أن  كدد ن قددرار رخصدد  البنددئ  قددرارا قبم ددئ  ىددذا مددئ نصددت 
قبددل البددد   دد  بنددئ   التدد  إشددترطت 15/19المرسااوم التنفيااذي رقاام مددن  41الماااد  عم ددو 

 .2بنئ   جد دة أ  تح  ل لبنئ   الحص ل عمى رخص  البنئ 
رخصددد  البندددئ  عمدددل قدددئن ن  إنفدددرادي  صددددر بدددنرادة إحددددد السدددمطئت ا دار ددد   ددد    -3

 (.ر  س المجمس الشعب  البمدي، ال ال   ال ز ر المكم  بئلتي     التعم ر)الد ل  
البنددئ  ترتددب لممسددتف د أي طئلددب الرخصدد  الحددت  دد  الق ددئم بئلتصددر ئت أ   رخصدد   -4

 إنجئز أعمئل  تنف ذ نشئطئت    م قع أر   محدد المعئلم.
رخصدد  البنددئ  ذات طددئبع تقر ددري تأكددد ا دارة مددن خالليددئ المركددز القددئن ن  لطئلبيددئ   -5

    حئل  قب ليئ بئلبنئ .

                                                           
 . 5-4عزري الز ن، المرجع السئبت، ص 1
 . 19-15م التنف ذي من المرس   41المئدة  2
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ار ددد  المختصددد  بدددئلرغم مدددن  جددد د مدددنم رخصددد  البندددئ  إختصدددئص مق دددد لمجيددد  ا د -6
السددددمط  التقد ر دددد  ل سددددت ليددددئ إمكئن دددد  مددددنم أ  ر ددددض رخصدددد  البنددددئ  إال بمراعددددئة األحكددددئم 
 1التشر ع    التنظ م   ال س مئ    مجئل البنئ   النظئ    األمن  حمئ   األرا   الفالح  .

  المطم  الثاني: النطاق المكاني والزماني لرخصة ال ناء   
تتطمددب رخصدد  البنددئ  حتددى  ددتم قب ليددئ  ددر رة إحتددرام إنشددئ يئ  ددمن إطئرىددئ الزمددئن   

 المكئن  الس مئ إحترام الق ان ن  التنظ مدئت  مراعدئة ا طدئر المكدئن   ىد  مدئ سدنتنئ لو  د  
 )الفرع الثاني(. كذا إحترامو لمنطئت الزمئن   ىذا مئ سنتنئ لو    )الفرع األول( 

 المكاني لرخصة ال ناء الفرع األول: النطاق
تشدترط رخصد  البندئ   ''أندو: 90/29رقام من القئن ن الجزا ري  52الماد   جئ       

من أجل تشد  د البنئ دئت الجد ددة ميمدئ كدئن إسدتعمئليئ،  لتجد دد البنئ دئت الم جد دة  لتغ  در 
البندددئ  الدددذي  مدددس الح طدددئن ال ددددخم  أ  ال اجيدددئت المف ددد   عمدددى السدددئحئت العم م دددد ، 

، مددن خددالل ىددذه المددئدة  تبدد ن أن حظددر البنددئ  2نجددئز جدددار صددمب لمتدددع م أ  التسدد  ب  
بددد ن تددرخ ص  شددمل مجمدد عت ن مددن األعمددئل ىدد  إنشددئ   تشدد  د المبددئن  الجد دددة،  كددذا 

 مجم ع  من األعمئل الخئص  بئلمبئن  القئ م .
نصددت التدد   91/176المرسااوم التنفيااذي مددن  33الماااد  تعددزز ىددذا الت جددو بم جددب 

رخصددد  البندددئ  طبقدددئ  3 شدددترط كدددل تشددد  د لبنئ ددد  أ  تح  دددل لبنئ ددد  عمدددى ح دددئزة ''عمدددى أندددو:
مدن ىدذا  المااد  األولاى،  مدع مراعدئة 90/29القاانون من  55  52  49المواد ألحكئم 

                                                           
 رخصددد  التجز ددد   ددد  تشدددر عئت التعم دددر  البنددددئ  االحكدددئم القئن ن ددد   التنظ م ددد  لرخصددد  البندددئ  »جمدددئل د بددد  ب نددد ة:  1

-48، ص2018الجزا ددر، د سددمبر-، المركددز الجددئمع  غم ددزان04، العدددد02، مجمدد  التعم ددر  البنددئ ، المجمددد«الجزا ددري
 .54،53، ص74

عدددد ، المتعمددت بئلتي  دد   التعم ددر، جر دددة رسددم   1990د سددمبر  01المددؤرخ  دد   29-90مددن القددئن ن رقددم  52المددئدة  2
 .51، جر دة رسم   عدد2004ا ت  4المؤرخ     05-04، المعدل  المتمم بئلقئن ن رقم 1990لسن   52

د. م ندد  مقالتدد ، ق دد د الممك دد  العقئر دد  الخئصدد   دد  التشددر ع الجزا ددري المقددئرن، دار ى مدد  لمطبئعدد   النشددر  الت ز ددع،  3
 .178ص ،2019الجزا ر، ج ان
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 06 المااد  دمن نفدس السد ئت الدذي أكدد  د   08/15رقام  القانون، كمئ صدر 1المرس م
 منددع الق ددئم بتشدد  د أي '' منددو عمددى  ددر رة الحصدد ل عمددى رخصدد  البنددئ  بنصدديئ عمددى أنددو:

بنئ دد  ميمددئ تكددن طب عتيددئ د ن الحصدد ل المسددبت عمددى رخصدد  البنددئ ، مسددمم  مددن السددمط  
 .2المحددة قئن نئ المختص     اآلجئل

نستشددد  مدددن خدددالل ىدددذه النصددد ص الحكمددد  مدددن  دددر رة إشدددتراط رخصددد  البندددئ   ددد  
الجزا دددري،  التددد  تكمدددن  دد   دددمئن الرقئبددد  عمدددى مدددد مطئبقددد  أعمدددئل البندددئ  لمدددئ  التشددر ع

 ددنص عم ددو قددئن ن التي  دد   التعم ددر، أ  مددئ  سددت جبو السدد ر الحسددن  نجددئز المبددئن ،  كددذا 
سدددتغالل البنئ دددئت،  تأسددد س    دددع حدددد لحدددئالت عددددم إنيدددئ  البندددئ   تحد دددد شدددر ط شدددغل  ا 

    ق اعد التعم ر.تداب ر ردع      مجئل إحترام البنئ
عتبرىئ مئ  سدعى إل دو الفدرد عندد الحئجد  إلدى   إىتم المشرع المصري بتراخ ص البنئ   ا 

الددذي جددئ    2008لساانة 119 رقاامإنشددئ  عقددئر أ  تعم تددو  تحسدد نو،  نظميددئ  دد  القددئن ن 
   س ئت  بط التخط ط العمران   التنس ت الح ري،  تنظ م أعمئل البندئ   الحفدئظ عمدى 

...  صددددر التدددرخ ص بئلمبدددئن  أ   ''مندددو مدددئ نصدددو: 39المااااد العقئر ددد ،  جدددئ   ددد  الثدددر ة 
إذا كئندت مطئبقد  ألحكدئم ىدذا القدئن ن،  ا شدتراطئت  01الفقار  األعمئل المشدئر إل يدئ  د  

التخط ط    البنئ ئت المعتمدة،  أسس التصم م  شر ط التنف دذ بدئلك دات المصدر  ،  متفقد  
 مقت ددد ئت األمددن  السدددالم   الق اعددد الصدددح    3 اصدددفئت العئمدد مددع األصددد ل الفن دد ،  الم

                                                           
،  حددددد ك ف دددئت تح ددد ر شددديئدة التعم دددر 1991مدددئ    28المدددؤرخ  ددد   91/176لمرسددد م التنف دددذي مدددن ا 33المدددئدة  1

 26 رخصدد  التجز دد   شدديئدة التقسدد م  رخصدد  البنددئ   شدديئدة المطئبقدد   رخصدد  اليدددم  تسددم م ذلدد ، جر دددة رسددم   عدددد 
، المعددددل أ  دددئ 2006 لسدددن  01. جر ددددة رسدددم   عددددد 06/03، المعددددل بئلمرسددد م التنف دددذي 1991جددد ان  01بتدددئر   

 .2009، لسن  55جر دة رسم   عدد  09/307بئلمرس م التنف ذي 
تمددئم إنجئزىددئ، جر دددة ،  حدددد ق اعددد مطئبقدد  البنئ ددئت   2008ج  م دد   20المددؤرخ  دد   15/08مددن القددئن ن  06المددئدة  2 ا 

 .2008ا ت  30، بتئر   44رسم   عدد 
 .179السئبت، صد. م ن  مقالت ، المرجع  3
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شدددددتراطئت تدددددأم ن المبندددددى  شدددددئغم و  دددددد أخطدددددئر   أحكدددددئم ا  دددددئ ة  التي  ددددد   األ ن ددددد   ا 
 ''الحر ت...

من خالل ىذا النص نالحظ أن المشرع المصري  بط مقت  ئت منم رخص  البندئ ، 
 التدددرخ ص بدددو،  جدددئ  ذلددد   ددد    ىددد  الرخصددد  التددد  سدددمئىئ ب دددئن صدددالح   الم قدددع لمبندددئ 

ت م لندئ أندو أراد أن  كفدل جممد  مدن ال دمئنئت، خئصد   الفصل الثئن  من ىذا القئن ن،  ا 
 المتعمق  بمنيئ بمعئ  ر األمن  السالم .

إ دددئ   إلدددى ذلددد  نجدددد أن المشدددرع المصدددري   دددع ترت بدددئت أخدددرد  ددد  تق  دددد مدددنم    
ال  ''مدن القددئن ن نفسددو التد  جددئ    يددئ: 46 الماااد رخصد  البنددئ ،  ذلد   ددمن مددئ  رد  د  

 جددد ز إصددددار تدددرخ ص البندددئ  أ  البدددد   ددد  تنف دددذ األعمدددئل التددد  تبمدددا ق متيدددئ مم ددد ن جن دددو 
ط ابددت  ددأكثر أ  التعم ددئت أ ددئ كئنددت ق متيددئ، إال بعددد أن  04 ددأكثر، أ  المبنددى المكدد ن مددن 

عمددئل التعم دد  التدد  ال  قدددم طئلددب التددرخ ص  ث قدد  التددأم ن،   سددتثنى مددن الحكددم المتقدددم أ
تجدددددئ ز ق متيدددددئ م تددددد  ألددددد  جن دددددو لمدددددرة  احددددددة  بطدددددئبت  احدددددد،   ددددد  حدددددد د ا شدددددتراطئت 

 التخط ط    البنئ    المعتمدة.
ألعمدئل  ربط المشرع المصري منم ترخ ص البنئ  ب ث ق  التدأم ن،  التد  تشدكل غطدئ ا

البنئ     حد د مئل   محددة، ليذا نجد ىذا التشر ع أ جب عمى المئل  إ قئ  األعمئل  د  
 مدزم  ''التد  نصدت عمدى أندو: 47 المااد حئل  غ ئب الغطئ  التأم ن ،  ذلد  مدئ جدئ ت بدو 

المئل     حئل  ر ع الغطئ  التأم ن  ألي سبب من األسبئب بن قئ  األعمئل،  ال تسدتأن  
إعئدة التغط   التأم ن  ،     حئل  إصدار شيئدة الصدالح   لممبندى، ال  جد ز ر دع  إال بعد

عمددى  2008 لساانة 119 1رقاامالغطددئ  التددأم ن ،  أكدددت الال حدد  التنف ذ دد  لقددئن ن البنددئ  
 جدد ب إسددت فئ  أي طمددب بنددئ  لجممدد  مددن ا شددتراطئت، قبددل مددنم المئلدد  تددرخ ص البنددئ ، 

ال  صرح بنصدار تدرخ ص ألي مبندى  ''الال ح  مئ  م : من ىذه 92 الماد ح ث  رد    

                                                           
 .180د. م ن  مقالت ، المرجع السئبت، ص 1
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عمدددددى أي قطعددددد  أرض، إال إذا كدددددئن مطئبقدددددئ لبشدددددتراطئت التخط ط ددددد   البنئ  ددددد  لمندددددئطت 
 إستعمئالت األرا   المختمف  الصئدرة من الجي  ا دار   المختص .

رخصدد  بددذل   ددنن ىددذه المددئدة مددن الال حدد  التنف ذ دد  ليددذا القددئن ن، نظمددت عمم دد  مددنم  
 المشئر إل و آنفئ. 2018 لسنة 119 القانونالبنئ ، عمى نح  تكم م  لمئ  رد    

 1996 لسانة 79رقام تعرض المشرع األردن     قئن ن تنظ م المدن  القرد  األبن د  
إلى نطدئت تطب دت رخصد  البندئ ،  ذلد  د ن إعطدئ  تعر د  صدر م ليدئ  ا كتفدئ  بت دم ن 

 شددر ط مددنم تمدد  الرخصدد   المعن دد ن بيددئ، ح ددث  رد  دد   ذلدد   دد  المدد اد المتعمقدد  بنطددئت
ال  جددد ز الشدددر ع  دددمن مندددئطت التنظددد م  ''مدددن ىدددذا القدددئن ن عمدددى أندددو:''أ''  ف34 المااااد 

المعمن     عمدل  تطمدب الق دئم بدو، الحصد ل عمدى رخصد ،  ال  جد ز تنظد م أ  إعمدئر أ د  
تصدددر رخصدد  بددذل  أرض أ  إسددتعمئليئ إسددتعمئال  تطمددب الحصدد ل عمددى رخصدد  إلددى أن 

العمددددل أ  التنظدددد م أ  ا عمددددئر أ  ا سددددتعمئل  ال تمددددنم مثددددل ىددددذه الرخصدددد  إال إذا كئنددددت 
مطئبقدد  ليددذا القددئن ن  األنظمدد  الصددئدرة بم جبددو  مخطددط التنظدد م الي كمدد   التفصدد م ، أ  

 لمخطط التقس م  األحكئم  التعم مئت الت  تشكل جز ا ال  تجزأ منيئ.
 ت م لنئ من خالل ىذا النص، ت جو المشرع األردن  إلى إلزام المعنى بيدذه الرخصد  
بجممدد  مددن التنظ مددئت   ددمن نطددئت محدددد، ح ددث تقتصددر الرخصدد  عمددى منددئطت التنظدد م 

ستعمئليئ،  ىذا مئ أكدتدو المدئدة  بشدأن األعمدئل  ''أ'' /ف35المعمن ،  كذا إعمئر األرض  ا 
بنئ ،  من ذل  إنشئ  أي بنئ  أ  إحداث تغ در   دو أ   الحص ل عمى رخص  1الت  تتطمب

 '' التد  شدممت: 12  ناد 02 المااد ت س عو أ  تعد مو،  كذا أعمئل البنئ  الت  جئ ت  د  
أي إنشدئ  سد ا  كدئن مددن الحجدر أ  الخرسدئن  أ  الطد ن أ  الحد ددد أ  الخشدب أ  أ د  مددئدة 

 ''.أخرد ألغراض البنئ ...

                                                           
 .181د. م ن  مقالت ، المرجع السئبت، ص 1
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عنصددر جدد ىري  دد  التشددر ع األردندد ، بشددأن مبئشددرة أعمددئل  إن إلزام دد  رخصدد  البنددئ 
البنئ  أ ئ كئنت صفتيئ  حجميئ،   حتب بيئ عند التقئ   أ  الطعن  د  إجدرا ات الجيدئت 

 1ا دار   بخص ص الممك   الخئص .
خ ددع النظددئم القددئن ن  لرخصدد  البنددئ   دد  التشددر ع الفرنسدد  إلددى جممدد  مددن ا عتبددئرات 

نتيت بتنظد م المددن، خص صدئ مدع تطب دت مبددأ بدأت ب ر رات األمن    السالم  العئم ،  ا 
 جعميددئ إلزام دد  كممددئ تعمددت األمددر بننشددئ  بنئ ددئت جد دددة ميمددئ كددئن  ،عم م دد  رخصدد  البنددئ 

ن لم تقم عمى أسئسئت، أ  تح  دل  د  أحجدئم األبن د  القئ مد  أ  تعدد ميئ  إستعمئليئ، حتى  ا 
يئ كددنجرا  أسئسدد  قبددل تنف ددذ أي مشددر ع سددكن ، أ  إ ددئ   مسددت  ئت ثئن  دد ،   رد إشددتراط

مددددن قددددئن ن التعم ددددر الفرنسدددد ، ح ددددث جددددئ  الددددنص األصددددم   421/01 الماااااد  أكددددد ذلدددد  
 كئلتئل :

''Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction a 

usage d’habitation ou non، même ne comportons pas de fondations، doit 

au préalable، obtenir un permis de construire، cette obligation s’impose 

aux services publics et concessionnaires de services publics de l’état de 

département et de communes comme aux personnes privées ''
2  

ن  رغددب  دد  الق ددئم بأعمددئل نسددتنتب مددن ذلدد  أن المشددرع الفرنسدد  أ جددب عمددى كددل مدد
ن لدددم  مدددزم ليدددذه ا نشدددئ ات   دددع  البندددئ ، أ  إنشدددئ  بندددئ  بغدددرض السدددكن أ  غ دددره حتدددى  ا 
أسئسددئت الحصدد ل عمددى تددرخ ص بنددئ ، كمددئ  جددب الحصدد ل عمددى تددرخ ص بشددأن األعمددئل 
التدد  تنجددز  دد  أبن دد  سددبت إنشددئؤىئ، إذا مددئ أراد صددئحبيئ تغ  ددر نشددئطيئ أ  تحددد ث شددكميئ 

أ  تغ  ر حجميئ أ  إنشئ  أد ار إ ئ   ،  تراخ ص البنئ  لدد المشدرع الفرنسد  الخئرج ، 
الزم    ر ر   بئلنسب  لبنشدئ ات  المبدئن  الحد ثد ، كئألبن د   الصدر ح التد  تد  ر مكدئن 
 سددد حئ بدددداخميئ صدددئلحئ لبسدددتعمئل أ  ا سدددتغالل ميمدددئ كئندددت طب عددد  ىدددذه األبن ددد  أ  نددد ع 

                                                           
 .182، صالسئبت د. م ن  مقالت ، المرجع  1

2
Art 421/1, code de l’urbanisme, modifié par l’ordonnance n°2005, 1527 du 8 décembre 

2005, jorf, n°286, 09 décembre 2005.   
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 المبئن  المقئم  سد ا  لتعم تيدئ أ  1إداري ألعمئل الت س ع، اختصئصيئ سكن  أ  خدم  أ 
 جدرا  أعمددئل التعددد ل   يدئ أ  تدددع مئ أ  تق  تيددئ،  تشددمل ىدذه الرخصدد  جم ددع األشددخئص 

 .2العئم   الخئص ،  ممتزم  المرا ت العئم  التئبع  لمد ل   المحئ ظئت  البمد ئت
ن لددد    م تعدددط تعر فدددئ صدددر حئ لرخصددد  نستشددد  ممدددئ سدددبت أن التشدددر عئت المعتمددددة  ا 

البنئ ، إال أنيئ ركزت عمى ك ن ىذه األخ رة بمثئب  تق  د لحر   طئلبيئ    تنف ذ أي أعمدئل 
بنددئ ، أ  تعدددد ميئ أ  تعم تيددئ،   ت دددم ىددذا الت جدددو أكثددر مدددن خددالل تندددئ ل ىددذه التشدددر عئت 

ال  ددد  لممجدددئل الم  ددد ع  لرخصددد  البندددئ ،  لمدددئ كئندددت رخصددد  البندددئ  تشدددكل عنصدددرا  عدددئ
المجدددئل العمرانددد ،  دددنن إعمدددئل حدددت البندددئ   ت قددد  عمدددى إثبدددئت المعنددد  بدددئألمر  صدددئحب 
المصمح     ذلد  ممك د  العقدئر المدراد إقئمد  المنشدهت عم دو،  بدذل   دنن صدف  طئلدب ىدذه 

مددن  34 الماااد الرخصدد  تختمدد  مددن تشددر ع ألخددر،  بئلنسددب  لممشددرع الجزا ددري حددددىئ  دد  
التددد  ق دددت بدددأن طئلدددب رخصددد  البندددئ   مكدددن أن  كددد ن   91/1763 التنفياااذي المرساااوم

المئلدد  أ  م كمددو أ  المسددتأجر لد ددو المددرخص لددو قئن نددئ، الي  دد  أ  المصددمح  المخصصدد  
مدن قدئن ن الت ج دو العقدئري لصدئحب  40 المااد ليئ قطعد  األرض أ  البنئ د ، كمدئ أجدئزت 

أن  حصدل عمدى رخصد  شيئدة الح ئزة الممن ح  من طر  ر د س المجمدس الشدعب  البمددي 
 1998 لسااااانةالمت دددددمن قدددددئن ن المئل ددددد    97/02 رقااااام،  أجدددددئز أ  دددددئ القدددددئن ن 4البنددددئ 

 5لصئحب حت ا مت ئز    األمال  ال طن   الخئص  الحص ل عمى الرخص .
أمددئ المشددرع المصددري مددنم ىددذه الصددف  لممئلدد  أ  ممثمددو القددئن ن ، سدد ا  كددئن شخصددئ 

 مكدن تقد مدو مدن الممثدل القدئن ن  لدو، إذا كدئن قئصدرا أ  طب ع ئ كئمل األىم   أ  غ دره، إذ 
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2-Henri Jacquot, François priet, Droit de l’urbanisme, 3eme Edition 1998, Dalloz, p 558. 
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أ  الددددد ل  الشدددددرع  كئلجدددددد أ  ال صددددد  بئلنسدددددب   ( األب)عدددددد م األىم ددددد  كدددددئل ل  الطب عددددد  
لمصغ ر، أ  الق م بئلنسب  لممحج ر عم و، أ  تقد مو عن طر ت محئم   ند ب عندو،  تمدت 

 53 المااد ة ال اردة    ندص ا شئرة الصر ح  إلى صف  طئلب الترخ ص من خالل العبئر 
 جددب عمددى المئلدد  أ  مددن  مثمددو  ''التدد  جددئ    يددئ: 2008 لساانة 119مددن قددئن ن البنددئ  

 ''.قئن نئ
بدد ن المشددرع المصددري تحددت عندد ان إلتزامددئت طئلددب التددرخ ص الق دد د التدد  تقددع عمدددى 
المئل  نظ ر إسدتفئدتو مدن رخصد  البندئ   التد   قت د  عددم ت   رىدئ سدحب تمد  الرخصد ، 

 المتعمقدد  بددنلزام طئلددب التددرخ ص تدد   ر  (50-49-48) جددئ   دد  مدد اد الفصددل الخددئمس
مرأب مع إشتراطئت الحمئ   مدن الحر دت،  تد   ر العددد الدالزم مدن المصدئعد، بمدئ  تنئسدب 

 مع إرتفئع المبنى  عدد أد اره.
 الثانياة المااد حدد المشرع األردن  من لو صف  تقد م طمدب رخصد  البندئ  بم جدب    

مدن قدئن ن تنظد م المددن  القدرد  األبن د ، بدد ا بمئلد  البنئ د  أ  األرض المسدجل،  36 فقار 
أ  مئلكيدددئ المعدددر   أ  أي شدددر    ددد  ممك تيدددئ، أ  متددد ل  ال قددد  أ  المسدددتأجر بمقت دددى 
عقددد إ جددئرة مسددجل  دد  دا ددرة تسددج ل األرا دد ،  ددنذا كددئن المئلدد  غئ بددئ أ  تعددذرت معر دد  

ل  ى  الشخص الذي  تقئ ى بدل إ جئر أ  إ راد أ  ر ع البنئ د  أ  مكئنو،  عندىئ  عد المئ
األرض،  تشمل صف  المئل  كذل  أي شخص  د ع ال درا ب  الع ا دد عدن تمد  البنئ د  أ  

شدددخص أخدددر،  كدددذا  1األرض، سددد ا  كدددئن ذلددد  لحسدددئبو الخدددئص، أم ب صدددفو  كددد ال ألي
 د ،  مثممدئ ذىدب إل دو المشدرع األشخئص الخئص ن  أشخئص القئن ن العئم  ال حدات المحم

الجزا ددري بددنقرار الصددف  لصددئحب ا مت ددئز  دد  طمددب رخصدد  البنددئ ، إتجددو المشددرع األردندد  
من قئن ن تنظ م المدن  القدرد  05 فقر  02 الماد    ذات الطرح،  شممو    ذل  بنص 

  األبن   األردن .
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، أنددو  صدل  دد   تبد ن لندئ مددن طدرح م قد  المشددرع األردند  بخصدد ص ىدذه المسدئل    
تحد دددد صدددف  طئلدددب الرخصددد ،  أدرج ا حتمدددئالت الممكنددد  عندددد الطمدددب،   سدددع  ددد  دا دددرة 

 األشخئص الذ ن ليم أحق   المطئلب  بيئ.
أ  مدن  ندد ب -بصدف  أسئسدد  -تمدنم رخصد  البنددئ   د  التشدر ع الفرنسدد  لمئلد  األرض

لددذي  كدد ن ىد ددو مددن عنددو كميندددس البنددئ  أ  المقددئ ل أ  الميندددس المعمددئري،  المسددتأجر ا
ا مت ئز عمى العقدئر، ح دث  سدتط ع أن  1ا  جئر البنئ  عمى األرض المستأجرة،  صئحب

 نفذ جم ع األعمئل س ا  الترم م أ  البنئ  عمى العقئر المسدتأجر، إذا أثبدت م ا قد  المئلد ، 
 ت سددع المشددرع  دد  ىددذه الصددف   أجددئز لمشددخص الددذي لد ددو  عددد بب ددع قطعدد  األرض، أن 

دم بطمب رخص  البنئ ،  تمنم ىذه الرخص  أ  دئ لألشدخئص المسدتف د ن مدن حدت ندزع  تق
الممك ددد  لممنفعددد  العئمددد ، إذ  سدددتط ع ن البندددئ  عمدددى العقدددئر محدددل قدددرار ندددزع الممك ددد  مثدددل 
 حدددات ا دارة المحم ددد ،  البمدددد ئت، المحئ ظدددئت، األقددئل م،  المؤسسدددئت العئمددد   مؤسسدددئت 

 البنددئ ،  غددر  التجددئرة، ح ددث  سددتط ع جم ددع ىددؤال  الحصدد ل ا قتصددئد المخددتمط لمتنظدد م 
عمى الرخص ، د ن الحئج  إلى الحص ل عمى م ا قد  المئلد  ألن ا سدتمال   مدنحيم ىدذا 

 الحت.
أن المشددرع الفرنسدد  جددئ  م سددعئ لدددا رة األشددخئص الددذ ن ليددم حددت المطئلبدد   نالحددظ   

ليددذه الرخصدد ، إذ أجددئز حتددى لمشددخص الددذي لد ددو  عددد بب ددع قطعدد  األرض التقدددم بطمددب 
 رخص  البنئ ،  ىذا مئ أغفمتو التشر عئت األخرد.

ممدددئ سدددبت نخمدددص إلدددى أن التشدددر عئت السدددئلف  إعتبدددرت رخصددد  البندددئ  أداة مدددن أد ات 
التي  دد   التعم ددر الرقئب ددد  المسددبق ، لدددذا ق دددت طئلبيددئ ب دددر رة الحصدد ل عم يدددئ لمتأكددد مدددن 
مطئبقد  أعمددئل البنددئ  لألصد ل الفن دد   الم اصددفئت العئمد  المقددررة قئن نددئ،  كدذا التحقددت مددن 
مددددددد مراعدددددئة القدددددئ م ن بأعمدددددئل البندددددئ  لمقت ددددد ئت النظدددددئم العدددددئم،  بئلتدددددئل  منحدددددت ىدددددذه 
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د ر دد  لددبدارة  دد  إتخددئذ قددرار ر ددض مددنم رخصدد  البنددئ   ذلدد  عندددمئ التشددر عئت سددمط  تق
 كدد ن مشددر ع البنددئ  غ ددر مطددئبت لت ج يددئت مخطددط التي  دد   التعم ددر، أ  قددد تمنحيددئ مددع 
الدددتحفظ بتق  دددد منحدددو بشدددر ط إ دددئ   ، تتمحددد ر  ددد  معظميدددئ حددد ل  دددر رة مراعدددئة أحكدددئم 

عالقئت مبئشرة بق ان ن البندئ   التي  د  الق ان ن الخئص  المنظم  لمجئالت مع ن ،  مرتبط  ب
لزام البئن  بت   ر  مئنئت إ ئ     د  عمم د  تشد  د البندئ ،  أدا دو الغدرض أ    التعم ر،  ا 

التدد  شدد د مددن أجميددئ، كددل ىددذا حمئ دد  لممصددمح  العئمدد   حقدد ت الجدد ار بددل  حتددى  1ال ظ فد 
 ت العمراند  جمئل دئ،  عمدى مراعئة الجئنب الجمئل  ل اجيئت المبئن   المحئ ظ  عمدى التنسد

حددددئ ز رخصدددد  البنددددئ  ا لتددددزام بأحكئميددددئ لممحئ ظدددد  عمددددى سددددالم  المبنددددى  األر اح،  كددددذا 
الممتمكئت المجئ رة،   بذل  عم دو التق دد بئلم اصدفئت  الرسد مئت  المسدتندات  مد اد البندئ  

 2المال م .
 الفرع الثاني: النطاق الزماني لرخصة ال ناء

  تتطمبيئ   تشترطيئ رخص  البندئ  ىد  إحتراميدئ لممجدئل الزمدئن  من ب ن األىدا  الت
حتددرام  قددت تسددم م الددرخص  كددذا م اع ددد ا تمددئم خددالل أجددل معدد ن  قددد  مددن ح ددث اآلجددئل  ا 

متعمددت بق اعددد  مطئبقدد  البنئ ددئت   إتمددئم  15-08 قااانونمددن  2 فقاار  06 الماااد نصددت 
 (1ساانة)رخصدد  البنددئ  غ ددر صددئلح  إذا لددم  شددرع  دد  البنددئ   دد  أجددل  ''إنجئزىددئ عمددى أن:

  سددتفئد مددن نددص ىددذه المددئدة أن رخصدد  البنددئ  لددد يئ تددئر    ''إبتدددا ا مددن تددئر   تسددم ميئ 
حتدددرام آجدددئل ا تمدددئم  ا نجدددئز ألن السدددمط   بدا ددد  تعطددد  لممئلددد  حدددت الشدددر ع  ددد  البندددئ   ا 

لتدد ار   الميمدد    يددئ ال سدد مئ المدددة القئن ن دد  المصدددرة لمرخصدد  تددذكر   يددئ بشددكل  جدد ب   ا
لتحد دددد بدا ددد    نيئ ددد  األشدددغئل   ددد  كث دددر مدددن األح دددئن  شدددترط عمدددى المئلددد  إحتدددرام ىدددذه 

بم اصدم  األشدغئل خئصد   أن المئلد  عنددمئ  (لممئلد )اآلجئل تحت طئ م  عدم السدمئح لدو 
انظدددر نمددد ذج طمدددب ) حدددرر طمدددب رخصددد  البندددئ   نندددو  قتدددرح آجدددئل  نجدددئز أشدددغئل البندددئ  
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 األكثددر مددن ذلدد   ددنن م اصددم  المئلدد  لألشددغئل بعددد  دد ات المدددة  (4رخصدد  البنددئ  مر ددت 
 1القئن ن   جعل من البنئ   كأنيئ مش دة بد ن ترخ ص   عئقب صئحبيئ بغرام . (الم عئد)

 دددنذا إنتيدددى األجدددل المحددددد  ددد  رخصددد  البندددئ   جدددب عمدددى الطئلدددب تقدددد م طمدددب جد دددد 
تددد  تمنحدددو إ ئىدددئ د ن دراسددد  جد دددده شدددر ط  أال تتغ دددر إجدددرا ات التي  ددد  لرخصددد  أخدددرد  ال

  التعم ر.
 تطرح  كرة ا ختصدئص الزمند  عددة إشدكئالت قئن ن د  ال سد مئ تمد  المرتبطد  بتحد دد 
الرخص   ىل تعتبر البنئ   التد   قددت رخصدتيئ المددة القئن ن د  إن كئندت تعتبدر بنئ د  غ در 

ن كدددئن شدددرع   أ  ىددد   اجبددد  اليددددم  ا   ن كئندددت الرخصددد  الجد ددددة ال تطبدددت بدددأثر رجعددد   ا 
البنئ  الذي لم  تم إتمئميئ    اآلجئل القئن ن    مكن أن  تم بتمد د العمل برخص   د  أجدل 
شددير ن كأخصدد  تقددد ر قبددل إنق ددئ  آجددئل الرخصدد  المسددمم ، كددل ىددذه ا شددكئالت تبقددى 

 2محل بحث  مكن دراستيئ    المستقبل.
 جراءات منح رخصة ال ناءالمطم  الثالث: إ

تعتبر ا جرا ات القئن ن   لطمب رخص  البنئ  الخط ة األسئس   الت  تجب مراعئتيدئ،  
ألن إتبددئع إجددرا ات مع ندد  ت ددمن الرقئبدد  الفعئلدد  عمددى حركدد  البنددئ ،  عمددى المعنددى بددئألمر 

 نيااا()ثاالتدد  تقدد م بفحددص الطمددب  التحق ددت   ددو  )أوال(المختصدد   3تقددد م طمددب إلددى الجيدد 
 )ثالثا(. الت  تق م   مئ بعد بنصدار قرار بشأن الطمب 
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 الفرع األول: طم  رخصة ال ناء
 قدم طمب رخص  البنئ  من قبل الممد  أ  ال ك دل الدذي  جدب أن تتد  ر لد دو شدر ط   

 خئص ،   ر رة تح  ر مم   حت ي عمى بعض المستندات  الب ئنئت.
 ال ناءأوال: الشروط الخاصة  طم  رخصة 

 التد  ع  دت  )الممغاى( 176-91المرسوم التنفيذي رقام من  34الماد  حسب    
 ،  جب أن  قدم طمب رخص  البنئ :19-15 رقم التنفيذي المرسوممن  42  الماد 
المئلددد  الدددذي  ممددد  القطعددد  األر ددد   المدددراد البندددئ  عم يدددئ بمقت دددى عقدددد رسدددم   -   

  ن  مشير ن لدد محئ ظ  الشير العقئري.لمممك   أ  نسخ  من شيئدة الح ئزة مسجم
أ  ال ك ل  ى  الشخص الذي  ف  و المئل  األصدم  لمق دئم بطمدب رخصد  البندئ   -  

 لحسئبو  بنسمو.  
أ  المسددددتأجر المددددرخص لددددو قئن نددددئ:  سددددمم القددددئن ن لممسددددتأجر بئلحصدددد ل عمددددى  -   

    رخص  البنئ    تعمت األمر بئألعمئل ال ر ر   لمع ن المؤجرة.
 أجددئز قددئن ن الت ج ددو العقددئري لصددئحب شدديئدة الح ددئزة الممن حدد  مددن طددر  ر دد س    

 39 المااادتينالمجمددس الشددعب  البمدددي أن  حصددل عمددى رخصدد  البنددئ   ىددذا طبقددئ ألحكددئم 
    .1منو 40و

لصدددئحب  1998المت ددمن قددئن ن المئل دد  لسددن   02-97 رقاامكمددئ أجددئز القددئن ن    
    الخئص  الحص ل عمى رخص  البنئ .حت ا مت ئز    األمال  ال طن

عمددددى أن شدددديئدة التددددرق م المؤقددددت ترتددددب األثددددئر  2004 نددددص قددددئن ن المئل دددد  لسددددن    
 42 الماااوادالقئن ن دد  المنص صددد  عم يدددئ  ددد  مجدددئل شددديئدة الح دددئزة المنصدد ص عم يدددئ  ددد  

من قئن ن الت ج و العقئري  بئلتئل   مم  صئحبيئ طمدب الحصد ل  46و 45و 44و 43و
 خص  البنئ .عمى ر 
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 ثانيا: مضمون الطال 
 جددب عمددى صددئحب الطمددب أن  ر ددت ممفددو ب ثددئ ت تثبددت صددفتو كمئلدد  كمددئ حددددتيئ    
سددئلف  الددذكر،  بمسددتندات خئصدد  بئلبنددئ   19-15رقاام التنفيااذي المرسااوممددن  42المددئدة 

 .المرسوممن نفس  43 الماد حسب مئ حددتيئ 
 الوثائق التي تث ت الصفة:-أ/

 :1تتمثل ىذه ال ثئ ت الت   جب عمى صئحب المم  أن  قدميئ   مئ  م    
 القاانوننسخ  من عقد الممك   أ  شيئدة الح ئزة عمى النحد  المنصد ص عم دو  د  -1

 المت من القئن ن العقئري. 1990 نوفم ر 18المؤرخ     25-90 رقم
ت ك ددل طبقددئ ألحكددئم القددئن ن المدددن ، الددذي  كدد ن  دد  شددكل رسددم  طبقددئ ألحكددئم  _أ 2
 .  من التقن ن المدن  الجزا ري 324المئدة 
 .2أ  نسخ  من العقد ا داري الذي  نص عمى تخص ص قطع  األرض أ  البنئ   -3
 أ  نسخ  من القئن ن األسئس  إذا كئن المئل  أ  م كمو شخصئ معن  ئ.-4
حب الطمددب أن  قدددم كددل ال ثددئ ت المكت بدد   الب ئن دد  التدد  تبدد ن أن إنجددئز  متددزم صددئ-5

 األشغئل تخص بنئ   أ  عدة بنئ ئت    حص  أ  عدة حصص.
 الوثائق الخاصة  ال ناء:- /

 مددددن 42 الماااااد إلددددى جئنددددب ال ثددددئ ت التدددد  تثبددددت صددددف  المئلدددد  التدددد  نصددددت عم يددددئ  
مددن ىددذا المرسدد م بعددض ال ثدددئ ت  43 الماااد ، ت دد   19-15 رقاام التنفيااذي المرسااوم

الخئص  بئلبنئ  تتمثل    ممفئ إدار ئ  ممفدئ تقن دئ  آخدر  تعمدت بئليندسد  المعمئر د ، كدل ىدذه 
الممفدددئت تحتددد ي عمدددى  ثدددئ ت تبددد ن مددددد إنسدددجئم مشدددر ع البندددئ  مدددع ق اعدددد العمدددران  مددددد 
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 المتمثمدد    مددئ إنسددجئمو مددع ق اعددد حمئ دد  الب  دد   التدد   تدد لى تقددد ميئ طئلددب رخصدد  البنددئ  
 1  م :

  جب أن  حت ي عمى: لمممف اإلداري:بئلنسب  

مراجع رخص  التجز   بئلنسب  البنئ ئت المبرمج  عمى قطع  أر د   تقدع  دمن تجز د  
 .مخصص  لمسكنئت أ  لغرض أخر

قددرار السدددمط  المختصدد  الدددذي  دددرخص إنشددئ  أ  ت سددد ع مؤسسددئت صدددنئع    تجئر ددد   
مصنف   د    دئت المؤسسدئت الخط درة  غ در الصدح    المزعجد ، شديئدة قئبم د  ا سدتغالل، 
بئلنسددب  لمبنئ ددئت ال اقعدد   ددمن أرض مجددزأة برخصدد  تجز دد ،  متددزم صددئحب الطمددب بتقددد م 

تب ن أن إنجئز األشغئل تخدص بنئ د  أ  عددة بنئ دئت  د  كل ال ثئ ت المكت ب   الب ئن   الت  
 .حص  أ  عدة حصص

   حت ي عمى: الهندسة المعماريةأمئ بئلنسب  لمم    
 .مخطط الم قع عمى سمم منئسب  سمم بتحد د م قع المشر ع  
بئلنسدددب  لمقطدددع األر ددد   التددد  مسدددئحتيئ تقدددل أ   1/200مخطدددط الكتمددد  عمدددى سدددمم   
بئلنسب  لمقطع األر    الت  مسدئحتيئ تقدل  1/500أ  عمى سمم   متر مر ع 500تسئ ي 

بئلنسددب   1/1000 عمددى سددمم  متاار مر ااع  500 تتعدددد  2متاار مر ااع 5000أ  تسددئ ي 
  حتددد ي ىددذا المخطددط عمدددى  متااار مر ااع  5000لمقطددع األر دد   التدد  مسدددئحتيئ تتجددئ ز 

 الب ئنئت األت  :
م األسددد ج  عندددد ا قت دددئ   كدددذل  حدددد د القطعددد  األر ددد    مسدددئحتيئ،  ت جييدددئ  رسددد

 منحن ئت المست د أ  مسئح  التسط م  المقئطع التخط ط   لمقطع  األر   .
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 ب دددئن نددد ع ط ابدددت البنئ دددئت المجدددئ رة أ  إرتفئعيدددئ أ  عدددددىئ  ب دددئن إرتفدددئع البنئ دددئت  
الم جددد دة أ  المبرمجددد  أ  عددددد ط ابقيدددئ،  تخصددد ص المسدددئحئت المبن ددد  أ  غ دددر المبن ددد  

المسدئح  ا جمئل د  لألر د    المسدئح  المبن د  عمدى األرض   در رة ب دئن شدبكئت   كذل 
قئبم   ا ستغالل التد  تخددم القطعد  األر د   مدع م اصدفئتيئ التقن د  الر  سد    نقدئط  صدل 
 رسدددم شدددبك  الطدددرت  القنددد ات المبرمجددد  عمدددى المسدددئح  المبن ددد  عمدددى األرض،  التصدددئم م 

 300بئلنسددب  لمبنئ ددئت التدد  تقددل مسددئح  مشددتمالتيئ عددن  1/50المختمفدد  المعدددة عمددى سددمم
 300بئلنسددب  لمبنئ ددئت التدد  تتددرا ح مسددئح  مشددتمالتيئ بدد ن  1/100 عمددى سددمم متاار مر ااع
بئلنسدددب  لبدددئق  البنئ دددئت: لمت ز عدددئت  1/200 عمدددى سدددمم متااار مر اااع  600   متااار مر اااع

 اجيئت، بمئ  د  ذلد   اجيدئت الداخم   لمختم  مست  ئت البنئ    المحالت التقن  ،  كذا ال
األس ج   المقئطع الترش د    الص ر ثالث د  األبعدئد التد  تسدمم بتحد دد م قدع المشدر ع  د  

 مح طو القر ب عند ا قت ئ . 
كمددئ  نبغدد  أن    ددم تخصدد ص مختمدد  المحددالت عمددى التصددئم م،   جددب أن تبدد ن 

بيدددئ أ  ىددددميئ أ  األجدددزا  المبرمجددد ،  ذلددد   1ب  ددد ح األجدددزا  القد مددد  التددد  تدددم ا حتفدددئظ
 بئلنسب  لمشئر ع تح  ل ال اجيئت أ  االشغئل الكبرد.

كمئ تت من مذكرة كش  المق دئس ال صدف   التقدد ري لألشدغئل  آجدئل إنجدئز ذلد .    
  ال ثئ ت المكت ب   الب ئن   الت  تدل عمى البنئ  بحصص، إذا اقت ى األمر.

  جب أن  حت ي عمى: ني:لمممف التقأمئ بئلنسب  
مدددذكرة تر دددت بئلرسددد م الب ئن ددد  ال دددر ر    تت دددمن عددددد العمدددئل  طئقددد  إسدددتقبئل كدددل  

محدددل،  طر قددد  بندددئ  الي ئكدددل  األسدددق   نددد ع المددد اد المسدددتعمم ،  شدددرح مختصدددر ألجيدددزة 
التمددد  ن بئلكيربدددئ   الغدددئز  التد  ددد   ت صددد ل الم دددئه الصدددئلح  لمشدددرب  التطي دددر  التي  ددد ، 

ختصر ألد ات إنتدئج المد اد األ ل د   المنتجدئت المصدنع   تح  ميدئ  تخز نيدئ،  كدذا  شرح م
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ال سدئ ل الخئصدد  بئلدد ئع  محئربدد  الحرا دت  ندد ع المد اد السددئ م   الصدمب   الغئز دد   كم ئتيددئ 
الم ددددرة بئلصددددح  العم م دددد   الزراعدددد   المحدددد ط،  الم جدددد دة  دددد  الم ددددئه القددددذرة المصددددر    

نبعددئث الغددئزات  تر  ات ددب المعئلجدد   التخددز ن  التصددف    تحد ددد مسددت د ال ددج ب المنبعددث  ا 
مددددن البنئ ددددئت ذات ا سددددتعمئل الصددددنئع   التجددددئري أ  المؤسسددددئت المخصصدددد   سددددتقبئل 

 الجمي ر.
 وتتضمن دراسة الهندسة المدنية:   
تقر ددرا  عددده    قعددو ميندددس معتمددد  دد  اليندسدد  المدن دد ،    ددم   ددو تحد ددد   صدد   

 1ئمل لمبنئ  ،  أبعئد المنشهت  العنئصر الت  تك ن الي كل.الي كل الح
 مع تصئم م الي ئكل عمى نفس سمم تصئم م مم  اليندس  المعمئر  .  

 تجدددر ا شددئرة ىنددئ إلددى أن المشددرع الجزا ددري أ جددب تدد   ر ىددذه الب ئنددئت بصددف  دق قدد  
ة أ  حئلد  التعدد ل    طمب رخص  البنئ  س ا  أكدئن الطمدب مدن أجدل تشد  د البنئ د  الجد دد

 أ  التعم   أ  الدعم. 
 مم  فرت ب ن ىذه الممفئت،     كل الحدئالت  طمدب الب ئندئت  المسدتندات التد  تحتد ي 

 عمى الدق   التفص ل.
 2  جب أن تعد ال ثئ ت المر ق  بطمب رخص  البنئ   تؤشر مدن قبدل مينددس معمدئري 

سدددئل  الدددذكر عمدددى أن تعدددد  19-15المرساااوم التنفياااذي رقااام مدددن  44المااااد   ت ددد   
ال ثدددئ ت المتعمقددد  بئلتصددددم م المعمدددئري  دراسددددئت اليندسددد  المدن ددد  المر قدددد  بطمدددب رخصدددد  
البنئ ، بئ شترا  ب ن ميندس معمئري  مينددس  د  اليندسد  المدن د   تؤشدر مدن طر  يمدئ، 
ذلددد  بغدددرض تشدددد د الرقئبددد . كمدددئ  مكدددن أن  طمدددب مدددن مصدددئلم التعم دددر المختصددد  إقم م دددئ 
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  مم  اليندسد  المعمئر د  لمشدئر ع البندئ  قصدد الحصد ل عمدى رأي مسدبت قبدل إعدداد دراس
 1الدراسئت التقن   المتعمق  بئليندس  المدن    أجزا  البنئ  الثئن   .

 تبدد ن ممددئ إحت تددو الممفددئت المددذك رة تأك ددد المشددرع لمرقئبدد  القبم دد  لعمم دد  البنددئ  بددئلنظر 
ر بعددض دال مددن تبسدد طيئ،  المالحددظ ىنددئ أن المشددرع أظيددلكثددرة  تعق ددد ال ثددئ ت المطم بدد  بدد
 الصرام     منم ىذه الرخص.

 الجهات المختصة  تسمم الطم  ثالثا:
 176-91المرساااوم التنفياااذي رقااام مدددن  37المااااد  حددددد المشدددرع الجزا دددري  ددد     

سدئل  الدذكر الي  د   19-15المرساوم التنفياذي رقام مدن  45المااد   كذا  د   ( الممغى)
ا دار دد  المختصدد  بتسددمم طمددب رخصدد  البنددئ   المتمثمدد   دد  ر دد س المجمددس الشددعب  البمدددي 

رقاام مددن القددئن ن  61الماااد  لبمد دد  محددل  جدد د قطعدد  األرض  ىدد  مددئ نصددت عم ددو أ  ددئ 
 الت  جئ    يئ: 90-29

رخصااة التجزئااة أو ال ناااء أو الهاادم  مقاار المجمااس الشااع ي ال ماادي  ''يااودع طماا    
 رسددل  (الممغدد ) 176- 91المرسااوم التنفيااذي رقاام مددن  37الماااد   حسددب المعنااي...'' 

المرساوم مدن  45المااد  المم     خمس نس     جم ع الحئالت، ب نمئ م ز المشرع  د  
صددد  بئلسدددكنئت الفرد ددد   بق ددد  بددد ن الممددد  الخدددئص بئلب ئندددئت الخئ 19-15التنفياااذي رقااام 

المشدددئر ع التددد  تحتدددئج إلدددى رأي المصدددئلم العم م ددد ، ح دددث ترسدددل ثدددالث نسددد   ددد  الحئلددد  
األ لددى،  ثمئن ددد  نسددد   ددد  الحئلدد  الثئن ددد ،   دددتم تسدددج ل تددئر   إ دددداع الطمدددب مقئبدددل  صدددل 

 ذلدد  بعددد التحقددت مددن ال ثددئ ت المر قدد   2إسددت الم  قدمددو لددو ر دد س المجمددس الشددعب  البمدددي
 بئلطمب مع تسج ميئ عمى  صل ا ست الم بشكل دق ت.
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 الجهات المختصة  التحقيق في طم  رخصة ال ناء الفرع الثاني:

، الدذي  قدع 1بعدد إ دداع ممد  طمدب رخصد  البندئ  لددد ر د س المجمدس الشدعب  البمددي 
لجيدد  المختصدد   ددد  التحق ددت  دد  طمدددب العقددئر  دد  دا ددرة إختصئصدددو،  قدد م بنرسددئلو إلدددى ا

رخص  البنئ  لمتحق ت   و ثم تق م بدد رىئ بنرسدئل الطمدب إلدى الي  دئت المحدددة  د  القدئن ن 
  ستشئرتيئ ح ل طمب رخص  البنئ .

 الجهة المختصة  التحقيق في طم  رخصة ال ناء: أوال:
 عمى أن: 19-15المرس م التنف ذي رقم من  46المئدة تنص    
 ل تح  ر الطمب مدد مطئبق  مشر ع البنئ  لت ج يئت مخطدط شدغل األرا د ، '' تنئ

أ   ددد  حئلددد  عددددم  جددد ده، لتعم مدددئت المخطدددط التددد ج ي  لمتي  ددد   التعم دددر  /أ  لمتعم مدددئت 
 المنص ص عم يئ تطب قئ لألحكئم المتعمق  بئلق اعد العئم  لمتي     التعم ر.

ع البنئ دد  أ  البنئ ددئت المبرمجدد   ن عيددئ  ليددذا الغددرض،  نبغدد  أن  راعدد  التح دد ر م قدد
 محددل إنشددئ يئ  خدددمئتيئ  حجميددئ  مظيرىددئ العدددئم،  تنئسددقيئ مددع المكددئن مددع األخددذ بعددد ن 

التعم ددددر  ا رتفئقددددئت ا دار دددد  المطبقدددد  عمددددى الم قددددع المعنددددى،  كددددذا  2ا عتبددددئر ت ج يددددئت
 التجي زات العم م    الخئص  الم ج دة أ  المبرمج .

كمئ  جب أن  راع  التح  ر مدد إحتدرام األحكدئم التشدر ع    التنظ م د  المعمد ل بيدئ 
   م ددان األمدن  النظئ د   البندئ   الفدن الجمدئل    د  مجدئل حمئ د  الب  د   المحئ ظد  عمدى 

 االقتصئد الفالح ''.
إسددتنئدا إلددى ذلدد  عندددمئ  كدد ن إصدددار رخصدد  البنددئ  مددن إختصددئص ر دد س المجمددس 

مدي تتم دراس  الطمب من طر  الشبئ  ال ح دد لمبمد د ،   رسدل نسدخ  مدن ممد  الشعب  الب
 ثمانياة أياامالطمب إلى المصئلم المستشئرة من خالل ممثم يئ    الشبئ  ال ح د،    أجل 
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التئل دد  لتدددئر   إ دددداع الممددد ،   جددب أن  فصدددل الشدددبئ  ال ح دددد لمبمد دد   ددد  طمبدددئت رخدددص 
تددئر   إ ددداع الطمددب.  بمددا رأي مصددئلم الد لدد  المكمفدد  التدد  تمدد  يومااا  15 البنددئ   دد  أجددل

 بئلعمران عمى مست د الدا رة من خالل ممثل قسميئ الفرع .
 عندددمئ  كدد ن تسددم م رخصدد  البنددئ  مددن إختصددئص الدد ال  أ  الدد ز ر المكمدد  بددئلعمران، 
 دددر  س المجمدددس الشدددعب  البمددددي  رسدددل ممددد  الطمدددب  ددد  سدددبع نسددد  إلدددى مصدددمح  الد لددد  

التئل دد  لتددئر    األيااام الثمانيااةئلعمران قصددد إبدددا  رأ يددئ بئلم ا قدد ،  ذلدد   دد  أجددل المكمفدد  بدد
 1إ داع المم .

  ددتم تح دد ر الممدد  مددن طددر  الشددبئ  ال ح ددد لم ال دد ، ثددم ترسددل نسددخ  مددن الممدد     
إلددى المصددئلم المستشددئرة مددن خددالل ممثم يددئ  دد  الشددبئ  ال ح ددد لم ال دد ،   جددب عمددى ىددذا 

 يومااا 15سددو مددد ر التعم ددر أ  ممثمددو، أن  فصددل  دد  الطمبددئت  دد  أجددل األخ ددر الددذي  رأ
 الم ال   لتئر   إ داع الطمب.

  جددب عمددى ر دد س المجمددس الشددعب  البمدددي  األعدد ان المددؤىم ن قئن ن ددئ، ز ددئرة كددل    
البنئ ددئت  دد  طدد ر ا نجددئز  الق ددئم بئلمعئ نددئت التدد   ر نيددئ  ددر ر    طمددب ال ثددئ ت التقن دد  

 .2بنئ   ا طالع عم يئ،    أي  قتالخئص  بئل
 المصالح المستشار  أثناء التحقيق ثانيا:

تجمدددع المصدددمح  المختصددد  المكمفددد  بتح ددد ر طمدددب رخصددد  البندددئ  لكددد  تفصدددل بنسدددم 
 السمط  المختص     الم ا قئت  اآلرا  طبقئ لألحكئم التشر ع    التنظ م   المعم ل بيئ.

الشخصددد ئت العم م ددد   المصدددئلم المعن ددد  بئلمشدددر ع  التددد   جدددب أن   تقددد م بنستشدددئرة
ذا لدددم  3إبتددددا  مدددن تدددئر   ثمانياااة أياااامتصددددر ردا  ددد  أجدددل  إسدددت الم طمدددب إبددددا  الدددرأي،  ا 

 ساااعة 48تصدددر ردا  دد  ىددذه المدددة تعددد كأنيددئ أصدددرت أمددرا بئلم ا قدد ، بعددد تددذك ر مدتددو 
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 المشدئر ع التد  تراعد    يدئ  د ابط األمدن  بئلنسب  لممشئر ع الصدنئع   المسدتقبم  لمجميد ر
    الدرج  األ لى   مئ  خص معئلجو الممفئت.

 إصدار القرار الفرع الثالث:
مددن دراسدد  الطمددب  التحق ددت   ددو مددن الجيددئت المختصدد  بددئلتحق ت،  تعدد ن  بعددد ا نتيددئ 

عمددى ا دارة أن تصدددر قرارىددئ بشددأن الطمددب،  قددد  كدد ن بئلم ا قدد  عمددى الطمددب إذا تدد  رت 
الشددر ط المطم بدد   قددد  كدد ن بددئلر ض إذا لددم تتدد  ر الشددر ط القئن ن دد  أ  حئلدد  عدددم ت ا ددت 

 العئم  لمتي     التعم ر.الطمب لمخطط شغل األرا   أ  األحكئم 
 قرار الموافقة عمى الطم  أوال:

، الجيددددئت المختصدددد  19-15المرسااااوم التنفيااااذي رقاااام بدددد ن المشددددرع الجزا ددددري  دددد  
بنصددددار قدددرار رخصددد  البندددئ   ذلددد   ددد  شدددخص ر ددد س المجمدددس الشدددعب  البمددددي  الددد ال  

 مرسوم.المن نفس  51  49  48 المواد ال ز ر المكم  بئلتعم ر.  ى  مئ حددتو 
 الت  تنص عمى أن: 19-15المرسوم التنفيذي رقممن  51الماد   حسب 

''يجاا  ت ميااق القاارار المتضاامن رخصااة ال ناااء ماان طاارف رئاايس المجمااس الشااع ي  
ال ماادي إلااى صاااح  الطماا   صاافة إلزاميااة  فااي جميااع الحاااالت  خااقل العشاارين يومااا 

 1الموالية لتاريخ إيداع الطم .
عنددددمئ  كددد ن ممددد  الطمدددب م  ددد ع إسدددتكمئل بئل ثدددئ ت أ  المعم مدددئت النئقصددد  التددد   

 نبغددد  عمدددى صدددئحب الطمدددب أن  قددددميئ،  ت قددد  األجدددل المحددددد أعددداله إبتددددا  مدددن تدددئر   
التبم دددددا عدددددن ىدددددذا الدددددنقص،   سدددددري مفع لدددددو إبتددددددا  مدددددن تدددددئر   إسدددددتالم ىدددددذه ال ثدددددئ ت أ  

 المعم مئت''.
أن الجيدد  الخئصدد  بتسددم م رخصدد  البنددئ  تتمثددل  دد    الماااد تبدد ن لنددئ مددن خددالل ىددذه 

ر د س المجمددس الشددعب  البمددي  دد  جم ددع الحدئالت، إذا كئنددت األشددغئل  البنئ دئت ت جددد  دد  
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قطئع مغطى بمخطط شغل األرا د ، أمدئ  د  حئلد  غ دئب مخطدط شدغل األرا د   در  س 
 ت لم ال   ىد  مدئ المجمس الشعب   صدر قرار رخص  البنئ  بعد ا طالع عمى الرأي الم ا

 الت  جئ    يئ:29-90القانون رقم من  65/2الماد  نصت عم و 
''تسمم رخصة التجزئة أو رخصة ال ناء من ق ل رئايس المجماس الشاع ي ال مادي.... 
ممااثق لمدولااة فااي حالااة طيااا  مخطااط شااغل األراضااي  عااد اإلطااقع عمااى الاارأي الموافااق 

 .29-90ون رقم القانمن  67  66المادتين  كذا  لموالي''

المرساوم    ظل   ثقثة أشهركمئ خفض المشرع من مدة التبم ا،  بعدمئ كئنت تحدد 
-15المرساوم التنفياذي رقام  د    عشرين يوماأصبحت تحددد   176-91التنفيذي رقم 

 الغددرض مددن ذلدد  ىدد  تجنددب التمئطددل ا داري  الب ر قراطدد  الددذي عددئن منددو المدد اطن  19
الجزا ري  كئن  ؤدي بو إلى خرت النص ص العمران    المج   إلى البندئ  الف  د ي  الغ در 

 1القئن ن .
 قرار رفض الطم  ثانيا:

 عمى أنو: 19-15المرسوم التنفيذي رقم من  52الماد  تنص   
رخص بئلبنددئ  إال إذا كددئن المشددر ع المتعمددت بددو م ا قددئ ألحكددئم مخطددط ''ال  مكددن أن  دد

شغل األرا   المصئدت عم و، أ  مخطط شغل األرا      ط ر المصدئدق  عم دو  الدذي 
 تجئ ز مرحم  التحق ت العم م ، أ  مطئبقئ ل ث ق  تحل محل ذل .

المب ند   د  الفقدرة   مكن أن  مندع التدرخ ص بئلبندئ   د  البمدد ئت التد  ال تمتمد  ال ثدئ ت
أعددددداله، إذا كدددددئن مشدددددر ع البندددددئ  غ دددددر مطدددددئبت لت ج يدددددئت مخطدددددط التي  ددددد   التعم دددددر أ  
 لمت ج يئت المنص ص عم يئ تطب قئ لألحكئم المحددة    الق اعد العئم  لمتي     التعم ر''.
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ذا لددم تتدد  ر ا جددرا ات  الشددر ط الخئصدد  بطئلددب الرخصدد   مكددن لددبدارة أن تددر ض   ا 
رخصدد  البنددئ ، إذ ال  مكددن التددرخ ص بئلبنددئ  الددذي  شدد د عمددى أرض مجددزأة إذا كددئن مددنم 

 ت   ت منيئ مم  األرا   المجزأة.غ ر مطئبت لت ج يئت رخص  التجز    األحكئم ال
 قرار تأجيل الفصل في الطم  ثالثا:

 مكدددن لدددبدارة المختصددد  تأج دددل تسدددم م رخصددد  البندددئ    جدددب أن  كددد ن ىدددذا مسدددببئ  ال 
-91المرسوم التنفيذي رقم مدن  45الماد   ى  مئ نصت عم و  السنة.أن  تجئ ز   ج ز
سدددئل  الدددذكر  19-15المرساااوم التنفياااذي رقااام مدددن  53المااااد   كدددذا  ( الممغدددى) 176

 :1  ك ن تأج ل الفصل    طمب رخص  البنئ     حئلت ن
تأج ل قصدد إتمدئم دراسدئت  د  طد ر إنجدئز المخطدط التد ج ي  لمتي  د   الحالة األولى:

 التعم ر أ  مخطط شغل األرا  ، ألن ىذه األد ات تحدد األرا د  المعن د ، كمدئ ت دبط 
ت قعئت التعم در  ق اعدده، بئ  دئ   إلدى الترشد د  د  إسدتعمئل المسدئحئت  المحئ ظد  عمدى 

 ن األرا ددددد  المخصصددددد  لمنشدددددئطئت ذات النشدددددئطئت الفالح ددددد   الم اقدددددع  المندددددئظر  تع ددددد
 المنفع  العئم   البنئ ئت الم جي  لبحت ئجئت الحئل    المستقبم  .

   حئل  نقص ال ثئ ت لمم  طمب رخص  البنئ ،  ى  مئ نصدت عم دو  الحالة الثانية:
مددن  51/2الماااد  سددئل  الددذكر   176-91المرسااوم التنفيااذي رقاام مددن  43/2الماااد  

 .19-15ي رقم المرسوم التنفيذ
 ت ميق رخصة ال ناء الفرع الرا ع:

المرسااوم التنفيااذي رقاام مددن  47الماااد   بئلنسددب  لمتبم ددا بقددرار رخصدد  البنددئ ، ب نددت  
ذلددد  كئلتدددئل : تبم دددا السدددمط  المختصددد  المقدددرر المتعمدددت بطمدددب رخصددد  البندددئ   91-176

عم ر عمى مست د مر قئ بنسخ  من المم  إلى صئحب الطمب  مصمح  الد ل  المكمف  بئلت
 ال ال  .
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كمئ ت  ع نسخ  من ىدذا القدرار تحدت تصدر  الجميد ر بمقدر مجمدس الشدعب  البمددي 
بغ دد  ا طددالع عمددى ال ثددئ ت الب ئن دد  لممدد  الطئلددب.  تحددتفظ السددمط  التدد  سددممت رخصدد  

 البنئ  بنسخ   احدة من المقرر.
-15المرسوم التنفيذي رقام من  55  45المادتين  المالحظ ىنئ  ج د تنئقص ب ن 

السئلف  الذكر، بئلنسب  لعدد النس    مم  رخص  البنئ  لمسدكنئت الفرد د  ح دث  طمدب  19
المددئدة ) عنددد صددد ر رخصدد  البنددئ   (45المددئدة)مددن المعندد  بددئألمر  دد  إ ددداع ثالثدد  نسدد  

ثئلثددد  تتعدددئرض ب جددد د أربعددد  نسددد ،  احددددة تسدددمم لممعنددد  بدددئألمر،  الثئن ددد  لمبمد ددد ،  ال (55
 1 لمد ر   التعم ر  الرابع  تعمت عمى جدران البمد   لمجمي ر.

مدددن ىدددذا المرسددد م عمدددى أندددو  دددتم الحفدددئظ بنسدددخ   56المااااد   ا  دددئ   الدددى ذلددد  تدددنص 
حتدى  تسددنى لكددل  ساانة وشااهر واحااد المقدرر الممصددق  بمقدر المجمددس الشدعب  البمدددي لمددة 

 مب  ذل  إلى إنق ئ  ىذه المدة.شخص معن  بئ طالع عمى ال ثئ ت الب ئن   لمم  الط
 تجددددر ا شدددئرة كدددذل  إلدددى أن رخصددد  البندددئ  تعتبدددر الغ ددد  إذا لدددم  سدددتكمل البندددئ   ددد  
اآلجددئل المحدددددة  دد  القدددرار المت ددمن رخصددد  البندددئ ،   صددبم تقدددد م طمددب جد دددد لرخصددد  
البندددئ  إجبئر دددئ  لكدددن د ن إتبدددئع ا جدددرا ات نفسددديئ إال  ددد  حئلددد  تطددد ر إجدددرا ات التي  ددد  

رقاام مددن القددئن ن  6الماااد   التعم ددر  ت ج ييددئ بنتجددئه مخددئل  ليددذا التجد ددد.  ىدد  مددئ أكدتددو 
تمددئم إنجئزىددئ  التدد  جددئ    يددئ مددئ  مدد : 08-15 ''... الددذي  حدددد ق اعددد مطئبقدد  البنئ ددئت  ا 

تص ح رخصة ال ناء طير صالحة إذا لم يشرع في ال ناء في أجل سنة واحد  إ تاداء مان 
أنددو إذا  19-15التنفيااذي رقاام  3المرسااوممددن  57/3الماااد   ت دد   2 تاااريخ تسااميمها''

كئنددت رخصدد  البنددئ  مسددمم  مددن أجددل تشدد  د بنئ دد  أ  مجم عدد  مددن البنئ ددئت  دد  مرحمدد  أ  
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عدددة مراحددل، تعتبددر ىددذه الرخصدد  ممغددئة إذا لددم تددتم المرحمدد   دد  اآلجددئل المحددددة  دد  القددرار 
 1المت من رخص  البنئ .

تجددر ا شدئرة إلددى أن إجدرا ات الحصد ل عمددى رخصد  البندئ  كقئعدددة عئمد  تدرد عم يددئ 
المتعمدت بئلتي  د   التعم در  29-90 قاانونمدن  53 المااد بعض ا سدتثنئ ات  قدد نصدت 

ال تخ ددع لرخصدد  البنددئ  البنئ ددئت التدد  تحتمدد  بسددر   الددد ئع الدد طن ،  التدد  ''عمددى أنددو: 
ت ا قيئ مدع األحكدئم التشدر ع    التنظ م د   د  مجدئل  جب أن  سير صئحب المشر ع عمى 

   ''.التعم ر  البنئ 
عمدى  19-15 التنفياذي المرساوممدن  الثانياة الفقار  األولاى المااد كمئ نصدت أ  دئ 

ال تعندد  ىددذه ال ثددئ ت الي ئكددل القئعد دد  التدد  تحتمدد  بسددر   الددد ئع الدد طن   تشددمل ''أنددو: 
تنف ذ الميئم الر  س   لد زارة الدد ئع الد طن ، كمدئ ال الي ئكل القئعد   العسكر   المخصص  ل

تعندد  بعددض الي ئكددل القئعد دد  الخئصدد  التدد  تكتسدد  طئبعددئ إسددترات ج ئ مددن الدرجدد  األ لددى 
 2''. التئبع  لبعض الد ا ر ال زار   أ  الي  ئت أ  المؤسسئت

-15 فياذيالمرساوم التن  عتبر ىذا ا ستثنئ   احد من أىم ا ستثنئ ات الت  أ ردىدئ 
بح دث أعطدى لممنشدهت العسدكر   طئبعدئ حمئ  ددئ نظدرا لمخص صد   التد  تتمتدع بدو ىددذه  19

 التد  نصدت عمدى  15-08 القاانونمدن  13 المااد المنشهت، بئ  ئ   إلى ذل  ذكدرت 
سددتغالل ''أنددو: البنئ ددئت العسددكر    ال تخ ددع ألحكددئم ىددذا القددئن ن، شددر ط إنجددئز  تي  دد   ا 

 المرساااوم التنفياااذيكمدددئ أ رد  ''. التددد  تقددد م بيدددئ  زارة الدددد ئع الددد طن   التددد  تدددتم لحسدددئبيئ
إسددتثنئ  آخددر ت ددمن إعفددئ  المنشددهت ا سددترات ج   ذات الطددئبع العسددكري مددن  91-176

  3الحص ل عمى الرخص .
                                                           

 .164، صالسئبت المرجع ،د.اقم ل  ا لد رابم صئ   ّ   1
الددذي  حدددد ك ف ددئت تح دد ر عقدد د التعم ددر  1436رب ددع الثددئن  عددئم  4المددؤرخ  دد   19-15المرسدد م التنف ددذي رقددم   2

 .7، الجر دة الرسم   عدد 176-91 تسم ميئ  المعدل لممرس م التنف ذي رقم 
الددذي  حدددد ك ف ددئت تح دد ر عقدد د التعم ددر  1436رب ددع الثددئن  عددئم  4المددؤرخ  دد   19-15المرسدد م التنف ددذي رقددم   3

 .191، ص201-181، ص.7ر دة الرسم   عدد ، الج176-91 تسم ميئ  المعدل لممرس م التنف ذي رقم 
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 خقصة الفصل األول:

 دد  دراسدد  مجددئل التي  دد   التعم ددر  عتبددر م  دد ع الددرخص ا دار دد  م  دد عئ ىئمددئ    
 تعتبدددر رخصددد   ،أي أندددو  ددددخل كم  ددد ع أسئسددد  ال  مكدددن التخمددد  عندددو  ددد  ىدددذا المجدددئل

البنئ  جز  ال  تجزأ من ىذا الم  د ع الدذي ال  قدل أىم د  عدن بدئق  القدرارات ا دار د   ىد  
در عدن محت د مئ ت صمت إل و مذكرتنئ من منطمت أن رخص  البنئ  تعتبر قرار إداري صدئ

جيدد  إدار ددد  مع نددد   خ ددع الطعدددن   دددو لمق ددئ  االداري  قدددد قمندددئ  دد  بحثندددئ لتقسددد مو إلدددى 
جددز  ن  عتبددر الجددز  األ ل كمدددخل ليددذا الم  دد ع بح ددث قمنددئ بدراسدد  ا طددئر المفددئى م  
ليددذه الددرخص  قددد قمنددئ ب  ددع تعر دد  ليددئ كمددئ قمنددئ بب ددئن الطب عدد  القئن ن دد  ليددذه الددرخص 

ى أسدددم ب التحم دددل  قدددد ت صدددمنئ إلدددى مجم عددد  مدددن النتدددئ ب قدددد تدددم معتمدددد ن  ددد  ذلددد  عمددد
 ت م نيئ    الخئتم .

 

 

 



 

 الفصل الثاني
 برخصة المرتبطة المنازعات

 البناء
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 الفصل الثاني: المنازعات المرتبطة برخصة البناء
إف موضػػػوع ر اػػػا امرتػػػبا مػػػرارط ربمدرتػػػا الومػػػ  رػػػبماتظضـ امما  ػػػؽ رم  هػػػب ام ضػػػب   

ل ضهػػب ا ػػاـ ورمػػدب ر ػػدنب لػػف اممتبزلػػبت فضػػر ثتػػم  ػػ  ام تضػػر مػػف ال ضػػبف اطػػرث طػػوارئ 
 ضػػولهب م تػػزاع ولتػػؿ ذمػػؾ  ػػتف ر تتػػب ضاطػػرؽ متبتػػب اممتبزلػػبت  ضػػم و  ػػب م  اػػؿ امتػػبت  

 وو  ب ممب ض  :
  المبحث األول: المنازعات العامة

ااضػػػػػمف اممتبزلػػػػػبت اممرارطػػػػػا رر اػػػػػا امرتػػػػػبا وضم ػػػػػف ا  ػػػػػضمهب   ػػػػػب ام بمػػػػػا إمػػػػػ  
ا ام ػبد  ونػو ا  ػضـ ض ضػ  متبزلبت مرارطا ربم ضػبا اددار  ومتبزلػبت مرارطػا ربم ضػب

مرارطػا رموضػوع امػدلوب ث  ثتتػب تتظػر إمػ  طرض ػا امتػزاع  ت امػد ل ػ  امم ضػبر  إلعتبارات
(  بمػػػا ام تػػػوا م  ضػػػبا المطلبببأل األولامموضػػػول  وقػػػد قمتػػػب را  ػػػضـ ر تتػػػب إمػػػ  مط رػػػضف  

م      بما ام توا م  ضبا ام بد . الثاني( المطلألاددار  وا 
 األول: حالة اللجوء للقضاء اإلداري المطلأل
 ات  ـ اممتبزلبت اددارضا    نذا ام اوص ام  ق مضف:    

  الفرع األول: دعوى اإللغاء
ربمطرض ػػا  ضػػاـ  ام  تػػوا  ػػ  نػػذ  امػػدلوب إذ مػػب اػػو رت ث  ػػهبي واػػرارط نػػذ  ال ضػػرة  

اممزدوتػػػا مر اػػػا امرتػػػباي  مػػػف تب ضػػػا ا ارػػػر ر اػػػا امرتػػػبا و ػػػض ا مػػػف رػػػضف الدوات اماػػػ  
ا ػا دمهب اددارة ما  ضػؽ امرقبرػا ام ر ضػا ل ػ  ثلمػبؿ امرتػبا وام مػراف ضػمبتب د اػراـ قوالػػد 
قػػبتوف اما مضػػري ومػػف تب ضػػا ث ػػربي ا ارػػر مػػف   ػػوؽ اممػػواطف لت ػػم ر اػػومم ل ضهػػب إت مػػب 

  م    إ اغالؿ م  ضامي ونذا ما  نذا  بز ل ػ  م ػؼ م ػاوؼ م ب ػا امم ػاتدات ضمبرس 
 وامشروط امش  ض اي و بف مشرولم فضر م بمؼ م بتوف اما مضر وثدواام.

 وا ـو نذ  اممتبزلا و  ب م  بالت امابمضا:   
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 حالة رفض اإلدارة تسليم الرخصة:-أ/
ارنػب رػػبمر ض ا ػرضرب قبتوتضػػب مػ  ضػػرورة ثمػـز اشػرض  اددارة  ػػ  نػذ  ام بمػػا ا ػرضب قر   

ذا مب ثادرت قرارنب رػر ض مػت  ( (29. 90مف ام بتوف   2/ 62) المادةار ضغم م م ت   وا 
امم تػػ  ر اػػا امرتػػػباي  تتػػم ض ػػػوف مهػػذا ال ضػػػر ام  تػػوا إمػػػ  امم ػػب ـ اددارضػػػا دمغػػبا نػػػذا 

 ام رار.
ر نانونببا أن  لبب دارة مببن  ''و ػػ  نػػذا اماػػدد قضػػ  ام ضػػبا امتزا ػػر  رمػػب ض ػػ :   المقببر 

 الحق في تأجيل البث  في طلأل رخصة البناء لمدة ال تزيد عن سنة.
مشػورب ر ضػب ام طػػ   ػ  اطرضػػؽ  ومػف تػـ  ػػتف  ام ػرار اددار  امم ػبمؼ مهػػذا اممرػدثي ض ػػد  
ام ػػبتوفي وممػػب  ػػبف مػػف امتبرػػت  ػػ  قضػػضا ام ػػبؿي ثف  امطػػبلف قػػد ـ ط ػػب ر اػػا امرتػػبا ومػػـ 

قط ضػػب رػػبم روؿ ثو رػػبمر ضي وثف  اددارة امم مت ػػػا  ػػ  شػػ ص امػػوام   ػػ  مت مػػػم ضا ػػؽ توارػػب 
ػػم مػػف  المهػػبي رػػ ف  ام ط ػػا الرضػػضا اماػػ  ضتػػو  امرتػػبا  وقهػػب م ػػؿ درا ػػا. دوف  ر ػػبما ا  م 
ثف اا ػػذ موق ػػب ضا  ػػػؽ رط ػػب امطػػبلف امما  ػػػؽ رر اػػا امرتػػبا رفػػػـ  ػػوات اممػػدة ام بتوتضػػػاي 

 ''.ب إرطبؿ ام رار امضمت وما   بف المر  ذمؾ إ اوت
سببتوت اإلدارة  مػػب ثف  اممػػواطف قػػد ضواتػػم  بمػػا ث ػػرب اػػد ؿ  ػػ  نػػذا ادطػػبري ونػػ    

 ض  ػػر نػػذا ام ػػ وت ر ضػػب ضػػمتضب إت جبباا البببت فببي طلببب  الحصببول علببء رخصببة البنبباء  
مط ب امر ااي وم ف ام ضبا امتزا ر   بف واض ب    نذ  امت طػا لتػدمب قضػ  رمػبض  : 

رر نانونببا أن  السببتوت التببي تلتببزم ببب  السببلطات البلديببة إت جبباا البببت فببي طلببأل ''مببن المقبب
تسليم رخصبة البنباء يعبد نبرارا ضبمنيا ببالقبول  وأن  الرخصبة الضبمنية المستخلصبة مبن 

ومن ثم  فإن  القضباء  1ستوت اإلدارة  تنتج نفس األثار التي تنتجها الرخصة الصريحة 
 أ في تطبيق القانون''.بما يخالف هذا المقتضيات  يعد خط

                                                           
ي مت ا «ر اا امرتبا    ام بتوف امتزا ر  رضف ا اابص ام ضبا االدار  وام ضبا ام بد » مضرة:  لمبروش 1

ي ص 02 طضؼ-تبم ا ممضف دربفضف-امر وث ام ضب ضا واددارضاي ام دد ام بدسي   ضا ام  وؽ وام  ـو ام ضب ضا
 .201ي ص197-208
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 حالة سحأل رخصة البناء:-أل/
إف  قػػرار اددارة ر ػػ ب ثو إمغػػبا ر اػػا امرتػػبا ضم ػػف ثف ض ػػوف م ػػال م ط ػػف ربدمغػػبا 
ثمبـ امم ب ـ اددارضاي و متبؿ لف نذ  ام بما تذ ر قرار ام ضبا امتزا ر     نذا ادطبر 

ػم:  ر نانونا أن   وعلء ما جرى ب  الوتا  قضاء الثاببت  إسبتحالة سبحأل القبرار ''من المقر 
 اإلداري الصحيح الذي تتخذا السلطة ويتون منشأ لحقوق.     

ومػػف تػػـ  ػػتف  ام ػػرار اددار  اماػػبدر لػػف امر دضػػا امم غػػ  مر اػػا امرتػػبا ممتػػرد إد لػػبا 
روتود تزاع    امم  ضاي ض د قرارا مشورب راتبوز ام  طاي وممب  بف تبراػب  ػ  قضػضا ام ػبؿي 

 ػػرار امما  ػػذ مػػف ر ػػضس اممت ػػس امشػػ ر  امر ػػد  امػػذ  مػػت  رم اضػػب  م طػػبلف ر اػػا ثف  ام
امرتبا ض ا   اماضغا امات ضذضا وضرا ب   وقب م م ا ضد متم وامذ  دوف ثف ض ػوف مشػورب رػ    
م بم اي  تف  امط بلف  ػبف ل ػ  اػواب لتػد ام ػ م رػرطالف ام ػرار اممط ػوف  ضػم اممشػوب 

 ''.راتبوز ام  طا
 الثاني: دعوى التعويضالفرع 

ن  دلػوب ش اػضاي ضاوتػب ل ػ  اممػدل   ضهػب إترػبت  طػ  ضت ػب مػهدارة وثت ػم ضمػس 
ر ػػػػؽ ذااػػػػ  مػػػػم ض مضػػػػم ام ػػػػبتوف وثضضػػػػب ام القػػػػا ام ػػػػررضا رػػػػضف ام طػػػػ  وامضػػػػرري ونتػػػػب ا ػػػػـو 

 م ؤومضا اددارة    ام بالت امابمضا:
ل ػربب فضػر مشػرولا  ر ض اددارة امم ااا مت  ر اا امرتبا ثو ا تضػؿ مت هػب-ث/

ربمرفـ مف ادور قػرار إدار  رتمغػبا قػرار ر ػض مػت  امر اػاي  ضػث ا ػبمؼ رػذمؾ  تضػا 
 امش ا امم ض   ضم.

إاػػدار اددارة امم ااػػا قػػرار قرػػوؿ مػػت  ر اػػا امرتػػباي تػػـ متو هػػب م ػػ ب نػػذا -أل/
 ام رار ر د  وات امموالضد ام بتوتضا مذمؾي ثو اوقضؼ الشغبؿ دوف مررر.

ا اما  ػػد  مػػف اددارةي   تػػوا نػػذ  ال ضػػرة مربشػػرة إمػػ  امهػػدـ دوف ال ػػذ رػػرث   بمػػ-ج/
ام ضبا    نذا امش ف ثو ندـ دوف مررري ومتبمم مب اػدر لػف ام ضػبا امتزا ػر   ػ  نػذا 
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ر نانونا بالمادة ام اػوص:  مبن القبانون المبدني أن  تبل عمبل أي با تبان  124''من المقر 
  يلبزم مبن تبان سبببا فبي حدوثب  ببالتعويض  ولمبا تبان يرتتب  المرء ويسبأل ضررا للغير

ثابتببا فببي نضببية الحببال. أن  البلديببة نامببت بالتعببد ي علببء الجببدار وتحطيمبب   بببدون أن 
تحصل علء حتم يرخ ص لها بذلك  بحجة أن  الحائط تم بناءا بطريقبة فوضبوية ر بم أن  

غلببق مجببرى ميبباا المسببتأنف إسببتظهر رخصببة البنبباء ومحضببر اثبببات حالببة علببء أن بب  لببم ي
 الوادي تما تدعي  البلدية.

ول ضػػم  ػػتف  امر دضػػا اا مػػؿ م ػػؤومضا  ط نػػبي ممػػب ضا ػػضف إمغػػبا ام ػػرار امم ػػا تؼ امػػذ  
 ''.  ر ض ا وضض امم ا تؼ

ػت  -د/    قضبـ امم ؤومضا اددارضا ل   ث بس مردث امم ػبواة ثمػبـ اللرػبا ام بمػا وتا 
 (.90.29) من القانون 19المادة ل ضم 

و  ػػػػؿ امػػػػدلبوبي  تت ػػػػم مػػػػدلوب ادمغػػػػبا واما ػػػػوضض إتػػػػرااات ار  ػػػػبف رموترهمػػػػب ثمػػػػبـ 
ام ضػػبا اددار   ضمػػب ضا  ػػؽ رر اػػا امرتػػبا واا  ػػؽ نػػذ  ادتػػرااات را دضػػد اػػ ا اممػػد ل  

 1وشرط اماظ  ـ اددار  امم رؽ ومض بد امط ف ام ضب  .
 فبالنسبة:   
 لصفة المدعي:-/1

ا ارر اما ا شرطب ث ب ضب مر   امدلوب ام ضب ضا ون  ثضضػب شػرط ث ب ػ  ما ػدضـ ث  
ط ػػبي ال ػػضمب لتػػد ر ػػ  امػػدلوب مػػف قرػػؿ مػػف مػػم اماػػ ا وامماػػ  ا  ضهػػب ث  ثتػػم ض اػػرض 
م ش ص ر   امدلوب ثف ض وف نو ذاام امش ص امذ  ضظهر إ مم    ر اا امرتبا ونػذا 

 نببانونمػػف  13 المببادة  امػػدلبوب وقػػد تاػػت مػػب ض ػػم   ػػ  ام ػػبتوف رشػػرط اماػػ ا  ػػ  ر ػػ
ال ضتوز ل  ش ص اما بض  مب مـ ا ػف مػم  ''ادترااات اممدتضا واددارضا تدضد ل   ثتم:

 ''.ا اي ومم ما  ا قب ما ثو م ام ا ض رنب ام بتوف

                                                           
 . 202لمبروش  مضرةي اممرت  ام برؽي ص 1
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 وضشضر ام ضبا ات داـ اما ا مف ا  با ت  م إذا وتد.   
اددارضػػا تدضػػد رشػػرط اماػػ ا  ػػ   ػػال مػػف وقػػد ثضػػبؼ قػػبتوف ادتػػرااات اممدتضػػا و     

 1اممدل  ل ضم واممدل  ل ضم.
 التظلم اإلداري المسبق:-/2

ض ارػػػر امػػػاظ ـ اددار  امم ػػػرؽ شػػػرطب إ اضبرضػػػب   ػػػد اػػػـ إمغب ػػػم وثاػػػر  إ اضبرضػػػب ر ضػػػث 
م طبمػػػب ام ضػػػبر رػػػضف إتػػػراا امػػػاظ ـ  ''ل ػػػ  ثتػػػم: 29-90نبببانون مػػػف  69 المبببادةتاػػػت 

 ''.امدلوب مربشرة ثمبـ ام ضبا امم اص اددار  امم رؽ ثو ر  
وقػػػػد ثتػػػػبز اممشػػػػرع امتزا ػػػػر  امػػػػاظ ـ مػػػػف ام ػػػػرارات اماػػػػ  ااػػػػدرنب امتهػػػػبت اددارضػػػػا 

 امم ااا رش ف مت  ر اا امرتبا ثو   رهب.
 مػػب ثتػػبز م مػػاظ ـ ر ػػ  دلػػوب قضػػب ضا مربشػػرةي ومػػـ ض ػػدد ام ػػبتوف اممػػدة ام بتوتضػػا اماػػ  

 29-90 نبببانونمػػػف  63 المبببادةدار  وذمػػػؾ متط ػػػؽ ثف ضر ػػػ   المهػػػب اممػػػاظ ـ اظ مػػػم اد
ار ت  رافب قبتوتضب رش ف اممدة ام بتوتضا ممب ضت  تب ترت  م  والد ام بمػا اممتاػوص ل ضهػب 

 2   قبتوف ادترااات اممدتضا واددارضا.
 ميعاد الطعن القضائي:-/3

ادتػرااات اممدتضػا واددارضػا تدضػد ل ػ  مض ػبد امط ػف  نبانونمػف  829 المبادةتات 
ام ضػػب   ضػػد ام ػػرارات امما   ػػا رر اػػا امرتػػبا وذمػػؾ   ػػب إ ػػاالؼ امتهػػا امماػػدرة مهػػب 

 المبادةر ضث ثف ام رارات امابدرة لف اموام  ثو ر ضس اممت س امش ر  امر د  وقد ت  ػت 
ام ػرار ربمت ػرا مطبمػب امر اػا  مض بد امط ف نو ثرر ا ثشهر ا ر  إراداا مػف ار ضػ  829

 ثو مف ابرضخ امتشر ربمت را م غضر.
وضرػدث  ببالرفض نبرارض ارر   وت اددارة امماظ ـ ثمبمهب لف امرد  الؿ شػهرضف رمتبرػا 

 نذا التؿ مف ابرضخ ار ض  اماظ ـ.
                                                           

 .56ع اهلل  وز ي  رضش م ض اي اممرت  ام برؽي صطب 1
 .59طبع اهلل  وز ي  رضش م ض اي اممرت  ام برؽي ص 2
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ثمػػب  ضمػػب ض ػػص مض ػػبد امط ػػف ام ضػػب    ػػ  قػػرار امػػوزضر امم  ػػؼ رػػبما مضر  تتػػم طر ػػب 
 ػػػػتف مض ػػػػبد امط ػػػػف  832امػػػػ   829مػػػػف  المببببواد تتهػػػػب ا ض تػػػػب إمػػػػ   907 ةالمببببادمػػػػتص 

 ام ضب   م طبمب وم غضر نو ثرر ا ثشهر.
 1و    بما   وت اموزضر ثو إماتبلم لف امرد ض ر  ل ضم ت س اممض بد ام بتوت .

 المطلأل الثاني: حالة اللجوء للقضاء العادي
ثف ا ػػرؼ ل ػػ  ثتهػػب م بم ػػا قوالػػد إف اممتبزلػػبت اممرارطػػا ربم ضػػبا ام ػػبد  ضم ػػف   

اماهض ا واما مضر ذات امطبر  اممدت  واما  اا  ؽ ربممطبمربت اممرارطا رهػدـ امرتػبا ثو رغ ػؽ 
امتوا ػػػذ ثو رتزامػػػا امشػػػر بت ثو فضرنػػػب مػػػف الشػػػغبؿ امضػػػبرة و ػػػذا  ػػػؿ ثتػػػواع مضػػػبر امتػػػوار 

امما   ػا رػبم الؼ  705 المبادةامما   ػا ر ػؽ اممػرور و ػذا  695 المبوادواما  تذ ر متهػب 
 ػػػوؿ  ػػػؽ اممطػػػؿي وض ػػػاص ام ضػػػبا اممػػػدت   709 المبببادة ػػػوؿ ام ػػػب ط اممشػػػارؾ و ػػػذا 

رمتمولػػػا مػػػف اممتبزلػػػبت اممرارطػػػا رم بم ػػػا ث  ػػػبـ رتػػػود امر اػػػا وم بم ػػػا قوالػػػد اماهض ػػػا 
 :2واما مضر و  ب ممب ض  

 الفرع األول: مخالفة أحتام بنود الرخصة
د ل ضػػم ثف ضا ضػػد ر   ػػبـ ر اػػا امرتػػبا و ػػؽ مػػب نػػ  واردة إف امشػػ ص ام ػػب ـ م رتػػبا الرػػ

رش ؿ مربشر    رتودنب  تذا قبـ ربمرتبا  ال ب ل  ػبـ نػذ  امر اػا ال ػضمب إذا  ػررت نػذ  
ض اػػـز رموترهػػب نػػذا ال ضػػر و  الشػػغبؿ ثضػػرارا م غضػػر  ا ػػـو امم ػػؤومضا اممدتضػػا م مػػر ص مػػم

 بما   ف ض ـو ش ص رتقبما رتبضػا ض تػب را وضض امضرر امتبتـ لف ذمؾ و  ب م  والد ام
رموترهػب امتػور ثو امهػواا لػف امتػبر ثو ض ػـو ر ػػا  مطػؿ ثو تب ػذة م برػؿ م  ضػا تػبر  ال ا ػػؿ 
لػػف ماػػرضف ثو لػػدـ إماػػزاـ امم تػػ  ر ضػػود ادرا ػػبع رشػػ ؿ ضاتػػب   مػػ  م طػػط شػػغؿ الراضػػ  

                                                           
 .60طبع اهلل  وز ي  رضش م ض اي اممرت  ام برؽي ص 1
ي مت ا «ر اا امرتبا    ام بتوف امتزا ر  رضف ا اابص ام ضبا االدار  وام ضبا ام بد » مضرة:  لمبروش 2

-260ص 02 طضؼ-تبم ا ممضف دربفضف-امر وث ام ضب ضا واددارضاي ام دد ام بدسي   ضا ام  وؽ وام  ـو ام ضب ضا
 .278ي ص283



 الفصل الثاني:.............................................. المنازعات المرتبطة برخصة البناء
 

48 
 

ضهػب ثتػم ال ضتػوز م تػبر وقد ث د ام ضػبا  ػ  ام ػرار اماػبدر لػف امم  مػا ام  ضػب اماػ  ورد  
ثف ض ػػػػوف مػػػػم ل ػػػػ  تػػػػبر  مطػػػػؿ مواتػػػػم ل ػػػػ  م ػػػػب ا ا ػػػػؿ لػػػػف ماػػػػرضف وربماػػػػبم   ػػػػتف  ػػػػا  

 .1اممطالت    م ب ا ثقؿ مف مارضف ض ارر فضر قبتوت 
وقػػد ث ػػدت مػػف تهػػا ث ػػرب امم  مػػا ام  ضػػب ر تػػم ضترغػػ  إ اػػراـ امم ػػب ا امم ػػددة قبتوتػػب 

مػف ام ػبتوف اممػدت ي وربماػبم  ال  709 المبادةبـ لتد  ا  اممطالت    امرتبضا اطرض ػب ل  ػ
ضتػػػوز رػػػ    ػػػبؿ مػػػف ال ػػػواؿ ف ػػػؽ اممطػػػؿ ثو امتب ػػػذة ل ػػػ  امتػػػبر وام رػػػرة مض ػػػت روتػػػود 

تمب اا  ؽ رت اراـ امم ب ا امم ررة قبتوتب  .2امضرر ثو لدـ وتود  وا 
  مب تات امم  مػا ام  ضػب  ػ  قػرار ث ػر ر تػم ال ض ػؽ ممبمػؾ ام  ػبر امام ػؾ رػبمر ص
ومطبر ػػا الشػػغبؿ م والػػد ام مػػراف قاػػد إل ب ػػم مػػف م ػػؤومضا مضػػبر امتػػوار ور تػػم ضتػػدرج 
اشػػضضد ام  ػػبر ضػػمف مضػػبر امتػػوار فضػػر امم مو ػػاي وا ػػد مػػف مضػػبر امتػػوار فضػػر امم مو ػػا 

 .3الضرار امال  ا ربمرض ا امتبش ا لف اممتشآت ام ال ضا اممتبورة ممتط ا   تضا
 ومف تها تبتضم اوتد:

 الثاني: مخالفة أحتام نواعد التهيئة والتعمير الفرع 
ا ارر نذ  ام بما امتبتضا للمبؿ امرتبا اممر ص رهب واما  ا م  مم رر   دلػوب ثمػبـ و 

ام ضبا ام  بر  دمغبا امر اا لتهب لمؿ إدار  ابدر مف تها إدارضا م ااػا ومػف تػـ 
امػػػذ  ضاػػػدر قػػػرار ر ػػػدـ   بم ضػػػبا اددار  نػػػو امم ػػػاص رتمغب هػػػب ومػػػضس ام ضػػػبا ام  ػػػبر 

اد ااػػػبص ول ضػػػم ضم ػػػف امماضػػػػرر ثف ضر ػػػ  دلػػػوضضف: دلػػػػوب إرطػػػبؿ ر اػػػا امرتػػػػبا ثو 
إمغب هػػػػب ماتػػػػبوز ام ػػػػ طا ثمػػػػبـ ام ضػػػػبا اددار   مػػػػب ضم تػػػػم ثف ضر ػػػػ  دلػػػػوب ثمػػػػبـ ام ضػػػػبا 
اممدت  داالح امضرر امتبتـ لف امم ؤومضا اممدتضا لشغبؿ امرتبا اما  ثتتػزت لػف نػذ  

مم غػػػبة وضم ػػػف متم ضػػػبت اممؤ  ػػػا و  ػػػب م  ػػػبتوف ثف ار ػػػ  دلػػػوب قضػػػب ضا ثمػػػبـ امر اػػػا ا

                                                           
 .1985مب   29قرار ابدر ل   امم  ما ام  ضب رابرضخ  1

مف ام بتوف اممدت . 709اممبدة      2  
.2007 رامرر  12ام رار لف امم  ما ام  ضب امابدر رابرضخ   3  
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-10 رنببمامتهػػبت ام ضػػب ضا ام بدضػػا ثو اددارضػػا ال ػػضمب ضػػمف ث  ػػبـ قػػبتوف  مبضػػا امرض ػػا 
امػػػذ  ض طػػػ  م تم ضػػػبت امرض ضػػػا ث  امتم ضػػػبت اماػػػ  ضاضػػػمف موضػػػولهب  مبضػػػا امرض ػػػا  03

 .1ش بص اممتا رضف مهبوذمؾ  ا     ام بالت اما  ال ا ت  ال
ض ػػؽ م تم ضػػبت ممبر ػػا  ػػؽ اددلػػبا اممػػدت  ربمت ػػرا م   ػػوؽ امم اػػرؼ رهػػب م طػػرؼ 
اممدت  ورػبل ص لتػد امم ػبس ر ػؽ امماضػرر ال  ػضمب ا ػؾ اماػ  ا  ػؽ ضػررا مربشػرا ثو 
فضر مربشر ربممابم  امتمبلضا اماػ  اػدا   لتهػبم ومػف رػضف امم بم ػبت اماػ  ا طػ  ام ػؽ 

اا  ػػس  طػػرؼ مػػدت  تتػػد امم بم ػػبت اممرارطػػا ربل  ػػبـ اماشػػرض ضا امما   ػػا  م تم ضػػبت ثف
ب: مبضػػػػا امرض ػػػػا وا  ػػػػضف إطػػػػبر ام ضػػػػبة و مبضػػػػا اممضػػػػب  وامتػػػػوار والرض ورػػػػبطف الرض 
وام ضباات امطرض ضا واآلتبر واممواق  وام مراف وم ب  ا اما وث واما  ام ف نذ  امتم ضػبت 

شػ ؿ مربشػر إمػب ثمػبـ قبضػ  اما  ضػؽ لتػد ا رضػؾ امػدلوب اددلبا مدتضب وذمػؾ ربما  ػضس ر
مػػػف  74 المببادةقػػد تػػص اممشػػرع  ػػ  و  ام مومضػػا ثو ثمػػبـ امم  مػػا امم ااػػا  ػػ  امت  ػػا

ضم ػف م ػػؿ تم ضػا اشػ  ت راػػ ا  ''امما  ػؽ ربماهض ػا واما مضػػر ل ػ  ثتػم: 29-90 القبانون
قبتوتضػػػاي اتػػػو  رموتػػػب قبتوتهػػػب ال ب ػػػ  ثف ا مػػػؿ مػػػف ثتػػػؿ اهض ػػػا إطػػػبر ام ضػػػبة و مبضػػػا 
امم ضطي ثف اطبمب ربم  وؽ امم ارؼ رهػب م طػرؼ اممػدت ي  ضمػب ضا  ػؽ ربمم بم ػبت ل  ػبـ 

 .2''اماشرض  ام بر  امم  وؿ    متبؿ اماهض ا واما مضر
 الؿ مػب  ػرؽ ت ػاتاأ رػ ف اممشػرع  ػ  تمضػ  نػذ  ام ػبالت قػد  ػ   إمػ   مبضػا  ومف

 ػػػؽ امرتػػػبا مػػػف  ػػػالؿ إدراج متمولػػػا مػػػف امم بم ػػػبت ونػػػ  ا ػػػؾ اممرارطػػػا ر بمػػػا م بم ػػػا 
 ث  بـ رتود امر اا و بما م بم ا ث  بـ قوالد اماهض ا واما مضر.

 

                                                           

.03-10قبتوف  مبضا امرض ا رقـ  1  
ي 1ي مت ا ام بتوف ام  بر  وامرض اي اممت د«ا  بـ ر اا امرتبا واممتبزلبت امما   ا رهب»شضخ  تباي شضخ ت ضما:   2

ي 100-86ي ص 2013ي   ضا ام  وؽ وام  ـو ام ضب ضاي تبم ا لرد ام مضد ارف ربدضس م اغبتـ(ي تواف 1ام دد
 .93-97ص
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 ناءالمبحث الثاني: المنازعات الجزائية المرتبطة برخصة الب
إف  اممتبزلػػبت اممرارطػػا رر اػػا امرتػػبا ماتولػػا وما ػػددة وقػػد  ػػرؽ متػػب وثف اتبومتػػب  ػػ  

رػبماطرؽ م متبزلػبت  المبحبث الثباني(اممتبزلبت اممدتضا  ضهب و ػت ـو  ػ    المبحث األول( 
امتزا ضا واما  اهدؼ ممت  ردع شبمؿ ممرا ب م بم ا ث  بـ قبتوف اشرض  ام مراف ال  ػضمب 

مب ا رر اا امرتبا ر ضث ضػاـ ا رضػؾ امػدلوب ام مومضػا مػف طػرؼ امتضبرػا ام بمػا امترا ـ ام
 ثو مف طرؼ اال راد ونذا مب  تاتبومم    اممط رضف امابمضضف:

 المطلأل األول: تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة
امػػذ ر  إف اممتبزلػػبت اممرارطػػا رتت ػػداـ ر اػػا امرتػػبا ربدضػػب ا إمػػ  ام ػػبالت ام ػػبر ا

اممرارطػػػا ربمتبتػػػب اممػػػدت  واددار   تتهػػػب اماػػػد إمػػػ  امتبتػػػب امتزا ػػػ  ر ضػػػث اواػػػؼ نػػػذ  
امم بم ػبت ر تهػب تػرا ـ واترػت نػذ  امتػرا ـ  ػ  م بضػر وضػاـ م بضتاهػب مػف طػرؼ ثشػػ بص 

 مؤن وف قبتوتب ولتؿ ذمؾ  ت ـو ردرا ا نذ  امت بط و  ب م  رلضف امابمضضف:
 ومعاينة الجرائم المرتبطة برخصة البناءإثبات  الفرع األول:

ا ػػـو امتضبرػػا ام بمػػا را رضػػؾ امػػدلوب ام مومضػػا  ػػ  ر ػػض تػػرا ـ امرتػػبا ام وضػػو  و ػػؿ 
امم ػػب ؿ اممرارطػػا رر اػػا امرتػػبا وضػػاـ إ طبرنػػب مػػف طػػرؼ ر ػػضس اممت ػػس امشػػ ر  امر ػػد  

ر مػف طػرؼ اللػواف اممػؤن ضف مػذمؾ اطرض ػب ل   المبادة ػبـ رتباا ل ػ  م ضػر م بضتػا ض ػر 
سبباعة  72).... ويرسببل المحضببر خبب ل واماػػ  اػػتص ل ػػ  ثت ػػم:  15/08 نببانونو 66

 1الموالية إلء الجهة القضائية المختصة(.
وض ضػػ  ا رضػػؾ امػػدلوب ام مومضػػا م  والػػد ام بمػػا اماػػ  اطرػػؽ ل ػػ  تمضػػ  امتػػرا ـ مػػف 

ظروؼ اماشػدضد  ضث مربشراهب وا رض هب و ذا مف  ضث ا دضر امتزاا امم رر مهب مف  ضث 
 واما  ضؼ و ذا مف  الؿ ا دد امترا ـ وفضرنب.

                                                           
ي مذ رة متضؿ شهبدة اممب ار    «متبزلبت ر اا امرتبا    اماشرض  امتزا ر »ش ضب زنضاي لرد ام ابر امضتا:  1

 .2021-2020  ضدةي-ام  وؽي تبم ا موال  امطبنر
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ا ـو امتضبرا رتمض  ادترااات امالزما اما  ا ػرؽ ا رضػؾ امػدلوب ام مومضػا إمػ  فبضػا و 
اماػ  و  ض ارر امرتبا ردوف ر اا ترضما م بقب ل ضهب و  ب م  بتوفو  ادور   ـ تهب    ضهب

ضرػدث   ػبب و  نػ  ترضمػا م ػامرةو   بم ػا سبنوات 3ااتؼ ل   ثتهػب تت ػا اا ػبدـ رمػرور 
نذ  اممدة مف ضـو إرا بب آ ر   ؿ مػف ث  ػبؿ امات ضػذي ث  مػف ضػـو ام ضػبـ  رػآ ر لمػؿ مػف 
ثلمبؿ امرتبا امما ررة امم وتا مترضما امرتبا رػدوف ر اػاي ومهػذا  ػتف دترػبت اػبرضخ إتاهػبا 

 ػرضبف ثتػؿ اما ػبدـي  مػف ثشغبؿ امرتبا ثنمضا  ررب ضمبتا ث ب ضا م مػاهـ  ضمػب ض ػص رػدث 
اممم ػػػف ثف ضػػػد   اممػػػاهـ را ػػػبدـ امػػػدلوب ام مومضػػػا  ماػػػ  ثترػػػت ثتػػػم ثاػػػـ ثلمػػػبؿ امرتػػػبا قرػػػؿ 
مربشػػرة إتػػرااات امػػدلوب ضػػد  رػػتالث  ػػتواتي دوف ثف ض طػػ  مػػدة ذمػػؾ اما ػػبدـ ث  إتػػراا 

ال ض بد إ ا بب  رضبف اممدة  إرادااا مف ابرضخ ث ر إتراا.    قبط   وا 
ذ  امم ػػػ ما ل ػػػ  فر ػػػا امتػػػت  وامم بم ػػػبت  ػػػ  امم  مػػػا ام  ضػػػب راػػػدد وم ػػػد طر ػػػت نػػػ

رػػػضف  ب ت( ضػػػد امتضبرػػػا ام بمػػػا اماػػػ  اػػػدر قػػػرار رشػػػ تهب فضػػػر  490613ام ضػػػضا رقػػػـ 
 77المبادة اػـ إداتػا اممػاهـ  ب ت( ل ػ  ث ػبس  1 ضث   25/03/2010متشور رابرضخ 
امما  ػػؽ ربماهض ػػا واما مضػػر راهمػػا  01/12/1990اممػػؤرخ  ػػ   29-90رنببم مػػف ام ػػبتوف 

امرتػػبا رػػدوف ر اػػا وم ػػد ام ػػؾ  ب ت( رػػ ف امػػدلوب ام مومضػػا ا بدمػػت لف إتتػػبز امرتػػبا 
وثف امرتػػػبا  ػػػبف مػػػر ص رػػػم رموتػػػب ر اػػػا امرتػػػبا طر ػػػب م ػػػوتض اضف   1986 سبببنةإتاهػػػ  

إال ثف امم  مػػا ام  ضػػب ر ضػػت نػػذا  01/10/1986و ػػ  04/06/1986 اممػػؤر اضف  ػػ 
ا ػدضـ امط ػبـ مػب ضترػت إدلػبا   ضػث تػبا ا ػرضب امم  مػا ام  ضػب  م ط ػف وذمػؾ م ػدـ اموتػم

  مب ض  :
سببنة  ضػػث مػػب ضتضػػر  امطػػبلف را ػػبدـ امػػدلوب  ػػوف اػػبرضخ اشػػضضد  م  ػػ ف ض ػػود إمػػ   «
ومػبداـ  2005 سبنةضاطدـ رمب تبا ربم رار اممضموف  ضم ر ف اموقب   ا ػود إمػ   1986

                                                           
 ا  قزاا  ضب مضفي  امتزاع امتزا ر  امتباأ لف امرتبا ردوف ر اا رضف ا ر ا دضالت ام بتوف واطرض م لم ضب  1

 .157ي ص2016وم ا ؼ مواقؼ امم  ما ام  ضب(ي امطر ا امتبتضاي دارنومم م طربلا وامتشري امتزا ري  تا
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مػػػب ضتضػػػر  امطػػػبلف ض ػػػوف فضػػػر  ػػػدضد ا ػػػضف ر ضػػػم ور ػػػض ثتػػػم ض مػػػؿ دمضػػػؿ شػػػرلضام  ػػػتف 
 .»امط ف

ضاػػػ ب لم ضػػػب ا دضػػػد اػػػبرضخ إتاهػػػبا امرتػػػبا   ػػػد ض ػػػامد مػػػف ثقػػػواؿ اممهتػػػدس امػػػذ  ض ػػػـو 
را رضػػر م ضػػر إتاهػػبا الشػػغبؿ  مػػب ضم ػػف ثف ا ػػوف واػػوالت اممػػبا وام هررػػبا دمػػضال ل ػػ  

ضم ػػف إترباهػػب ر ػػؿ طػػرؽ ادترػػبتي ادترػػبتي ولمومػػب  ػػتف اػػبرضخ إتاهػػبا امرتػػبا م ػػبما مبدضػػا 
وم ػػد  ػػدد ام بضػػ  ام رت ػػ  ثف ام رػػرة را دضػػد اػػبرضخ إتاهػػبا الشػػغبؿ ا ػػوف لتػػدمب ضاػػر  
ذا مب ثردتب ال ذ رهذا امم ضبر ضم تتب اال ػا بتا ربممػبدة  امرتبا قبرؿ مه ا مبؿ امموتم ممي وا 

امم ػػدد م والػػد مطبر ػػا  20/07/2007اممػػؤرخ  ػػ   15-08 1القببانون رنببمامتبتضػػا مػػف 
امبـ إتتبزنب اما   ددت م ا ؼ ثوتم إ ا مبؿ امرتبا.  2امرتبضبت وا 

وضػػاـ إترػػبت امترضمػػا مػػف طػػرؼ امضػػرطضا ام ضػػب ضا رموتػػب م ضػػر م ػػرر ل ػػ  ضػػد 
اللػػواف اممػػؤن ضف ونػػـ ضػػربط امشػػرطا ام ضػػب ضا وفضػػرنـ مػػف اللػػواف اممتاػػوص ل ػػضهـ 

 ممبض  :  وضم تتب ثف تذ ر نذ  ام بالت و  ب
 06/01/1990اممػػػػؤرخ  ػػػػ   01-99القببببانون مػػػػف  50 المببببادة:  بمػػػػا تػػػػص أوال

ل ػػػ  ثتػػػم  ػػ   بمػػػا م بضتػػػا لػػػدـ إ اػػػراـ قوالػػػد ام مػػػراف  3امم ػػدد م  والػػػد امما   ػػػا ربم تدقػػػا
وامرتػػػبا ضط ػػػب اللػػػواف اممؤن ػػػوف مػػػف اػػػػب ب اممشػػػروع اماوقػػػؼ لػػػف موااػػػ ا الشػػػػغبؿ 

ي وثتػػػم ال أشبببهر 3تاػػػوص ل ضهػػػب  ػػػ  ثتػػػؿ ال ضا ػػػدب وادماتػػػبؿ م م ططػػػبت وام والػػػد امم
ضم ػػػف ا رضػػػر م ضػػػر امم بضتػػػا إال ر ػػػد إتاهػػػبا اآلتػػػبؿ ر ػػػدـ ادماتػػػبؿي ممػػػب ضت ػػػؿ ط ػػػب 

 4اماوقؼ لف مواا ا الشغبؿ إتراا م رؽ ل   ا رضر امم ضر.

                                                           

.158 ا  قزاا  ضب مضفي اممرت  ام برؽي ص  1  
.159قزاا  ضب مضفي ت س اممرت ي ص  ا   2  

امم دد م  والد امما   ا ربم تدقا. 06/01/1990اممؤرخ     01-99مف ام بتوف  50اممبدة    3  
.130 ا  قزاا  ضب مضفي اممرت  ام برؽي ص   4  
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 15/06/1998اممػػػؤرخ  ػػػ   04-98القبببانون رنبببم مػػػف  105المبببادة :  بمػػػا ثانيبببا
مف ا رضػر م ضػر امم بضتػا ثتػر مربشػر وا  ػب   دتػرااات  1راث امت ب  امما  ؽ ر مبضا اما

اما  ضػػػؽ وامم بضتػػػاي واتمػػػب ل ػػػؽ ا رضػػػر  مػػػف طػػػرؼ اللػػػواف اممؤن ػػػوف ل ػػػ  ط ػػػب امػػػوزضر 
  امم  ؼ ربمت ب ا.

امما  ػػػؽ  17/02/2003اممػػػؤرخ  ػػػ  03-03القبببانونمػػػف  37المبببادة :  بمػػػا ثالثبببا
إمػ  تبتػب ا رضػر م ضػر ر ػد اممراقرػا وامم بضتػا ثتػر ي 2رمتبطؽ اماو ػ  واممواقػ  ام ػضب ضا

آ ػػر واممامتػػؿ  ػػ  اوتضػػم اددارة امم   ػػا ربم ػػضب ا إتػػذار م م ػػبمؼ قاػػد إ اػػراـ اما  ضمػػبت 
   اممػدة اماػ  ا ػددنب مػم لتػد لػدـ ادماتػبؿ ر ػد ات ضػبا اآلتػبؿي ا تػ  اددارة إمػ  امتهػا 

اد ػػػا تبم  مط ػػػب ام ضػػػبا راوقضػػػؼ  ام ضػػػب ضا امم ااػػػا واممامت ػػػا  ػػػ  ام بضػػػ  اددار 
الشػػغبؿ  مػػب ثتػػم ضم تهػػب ام تػػوا إمػػ  قبضػػػ  امموضػػوع مط ػػب إمػػب مطبر ػػا الشػػغبؿ و ػػػؽ 

مب امهدـ والمر رتلبدة امم بف إم   بماهب ام بر ا.  م طط اماهض ا وام ضب ا وا 
 مب ضم ف مأللواف وام تتا اموال ضا امم   ا رمراقرا وم بضتا امرتبا امم بمؼ م  بتوف  ػوؽ 
الراض  ام ال ضا  مػب ضم ػف مأللػواف ا رضػر م بضػر لػف  ػؿ م بضتػا واممراقرػا ربدضػب ا 

ومػػب  212المببادة إمػػ  ار ضػػ  امػػوام  ل ػػ  اتػػذارات الزمػػا م م ػػبم ضف واطرػػؽ نػػذ   ػػ  ث  ػػبـ 
   3ادترااات امتزا ضا. ض ضهب مف قبتوف

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لمحاضر الضبطية القضائية 
 ػػتا رض إمػػ  ام ضمػػا ام بتوتضػػا امذااضػػا مم ضػػر امم بضتػػا مػػف  ضػػث قواػػم امترواضػػا ثوالي 

 مترضف م بتام ضمف م ا ؼ طرؽ ادتربت ال رب تبتضب.
 
 

                                                           

ت ب  .امما  ؽ ر مبضا اماراث ام 15/06/1998اممؤرخ     04-98مف ام بتوف رقـ  105اممبدة     1  
امما  ؽ رمتبطؽ اماو   واممواق  ام ضب ضا. 17/02/2003اممؤرخ    03-03مف ام بتوف 37اممبدة     2  

.131 ا  قزاا  ضب مضفي ت س اممرت ي ص    3  
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 أوال: حجية محضر المعاينة
ض اػػػد ر تضػػػا م ضػػػر امم بضتػػػا قواػػػم ام بتوتضػػػا ومػػػدب إلامػػػبد ام بضػػػ  ل ضػػػم ما ػػػوضف  

اػدار   مػػم رتػباا ل ػ  مػػب ض ػا  ص متػم مػػف ثدمػا ادترػبت شػػرضطا  إقاتبلػم امش اػ ي وا 
 ثف ا وف ا ض ا وم ررة طر ب مألش بؿ اما  تص ل ضهب ام بتوف.

قػػػبتوف ادتػػػرااات مػػػف  218و 216و 215المبببواد ا  ػػػـ ام ػػػوة امترواضػػػا م م بضػػػر   
امتزا ضػػا واماػػ  ت  ػػت مػػف امم بضػػر ااػػتؼ إمػػ  تػػالث درتػػبت مػػف  ضػػث قواهػػب امترواضػػا 
ون  اامتؿ   : امم بضر اد ادالمضا وامم بضػر اماػ  مهػب  تضػا إمػ   ػضف ترػوت ل  ػهب 
وامم بضػػػر اماػػػ  مهػػػب  تضػػػا م ػػػضف امط ػػػف رازوضرنػػػب وترواػػػمي وال تتػػػد  ػػػ  م بضػػػر م بضتػػػا 

 ف ر اا إال امات ضف الوؿ وامتبت  ونذا مب  ترضتم  ضمب ض  :ترضما امرتبا ردو 
 محضر معاينة الجريمة البناء بدون رخصة اإلستداللي:-أ
ا ارػػر امم بضػػر  ال «مػػف قػػبتوف ادتػػرااات امتزا ضػػا ل ػػ  ثتػػم 215المببادة اػػتص   

 ػػػػ  واما ػػػبرضر اممتراػػػا م تتبضػػػبت ثو امتػػػػت  إال متػػػرد اد ػػػادالالت مػػػب مػػػػـ ضػػػتص ام ػػػبتوف ل
  «. الؼ ذمؾ

ثقػػػرت نػػػذ  اممػػػبدة ام بلػػػدة ام بمػػػا  ػػػ   تضػػػا امم بضػػػر واممامت ػػػا  ػػػ  إلاربرنػػػب متػػػرد 
م بضر م  ومبت مت دما ام تضاي  ال ض ؽ م  بضػ  امتزا ػ  إ ػاتربط امػدمضؿ متهػب و ػدنب 

ال  بف ام  ـ م ضرب.  1لتهب ا د فضر  ب ضا وا 
م بضػػر م بضتػػا ترضمػػا امرتػػبا رػػدوف ر اػػا متػػرد  ول ضػػم ضا ػػضف ل ػػ  ام بضػػ  إلارػػبر

إ ػػادالؿ إذا مػػب اػػـ ا رضػػر   ػػ  إطػػبر قػػبتوت  لف اممشػػرع  ػػ ت لػػف  تضاهػػب ر ػػدـ امػػتص 
 ارا ا ل ضهب مهمب  بتت ا ا امموظؼ امم رر مم.

 
 

                                                           
 .139 ا  قزاا  ضب مضفي اممرت  ام برؽي ص  1
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 محضر معاينة جريمة البناء بدون رخصة ذي حجية إلء حين ثبوت عتس : -أل
   ال واؿ اماػ  ض ػوؿ  «ترااات امتزا ضا ل   ثتممف قبتوف اد 216المادة اتص   

ام ػػػبتوف  ضهػػػب رػػػتص  ػػػبص ضػػػربط امشػػػرطا ام ضػػػب ضا ثو ثلػػػواتهـ ثو م مػػػوظ ضف وثلػػػواتهـ 
اممو  ا إمضهـ ر ض مهبـ امضرط ام ضب     طا إتربت تت     م بضر ثو ا ػبرضر ا ػوف 

دمضػػػػؿ ل  ػػػػ  ربم ابرػػػػا ثو شػػػػهبدة  مهػػػػذ  امم بضػػػػر ثو اما ػػػػبرضر  تضاهػػػػب مػػػػب مػػػػـ ضد ضػػػػهب
  .«شهود

ض اتاأ مػف نػذا امػتص ثتػم ضشػارط م ػ  ض ػوف م م ضػر  تضػا إمػ   ػضف ترػوت ل  ػم 
ثف ضتص ل ضم ام بتوف اػرا ا رموتػب تػص  ػبصي وثف الدمػا اماػ  ا رػؿ دترػبت ام  ػس 

ضم ػػف ات اػػر  ػػ  شػػهبدة امشػػهود وام ابرػػا  ػػال ض اػػد رتت ػػبر ثو ت ػػ  اممػػاهـ ثو ام ػػرا في   ػػـ 
تمػػػب قضػػػدنب و اػػػرنب وذمػػػؾ م ػػػدـ  اممشػػػرع مػػػف إلػػػداـ قضمػػػا م بضػػػر امم بضتػػػا ر ضػػػا و ػػػض ا وا 
ارػذضر متهػػودات اللػػواف اممؤن ػػوف  ػػ  اممراقرػػا وامم بضتػػا ضػػمبتب م  بمضػػا  ػػ طاهـ  ػػ  قمػػ  

 امترا ـ.
مػػـ تتػػد ضػػمف ام ػػواتضف ام باػػا مػػب ضػػتص ل ػػ  إلارػػبر م بضػػر امم بضتػػا  ػػ  نػػذا    

مط  ػػا ل ػػس ام تضػػا امت ػػرضا اماػػ  تػػص ل ضهػػب اممشػػرع امتزا ػػر   ػػ   ادطػػبر ذات  تضػػا
لػػدة تاػػوص  باػػا ممػػب ضت  هػػب دمػػضال  ب ضػػب ضم ػػف م  بضػػ  امتزا ػػ  ادداتػػا ل ػػ  ث ب ػػم 

 واامتؿ نذ  امتاوص  ضمب ض  :
 1990دض ػػػػػمرر 01اممػػػػػؤرخ  ػػػػػ   29-90مػػػػػف ام ػػػػػبتوف رقػػػػػـ  2م ػػػػػرر 76اممػػػػػبدة -1

 1.امما  ؽ ربماهض ا واما مضر
ي ض ػػػدد قوالػػػد 2008ضومضػػػو 20اممػػػؤرخ  ػػػ   15-08مػػػف ام ػػػبتوف رقػػػـ  66اممػػػبدة -2

امبـ إتتبزنب  .مطبر ا امرتبضبت وا 
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ض ػػػدد ام والػػػد  1999ضتػػػبضر 06اممػػػؤرخ  ػػػ   01-90مػػػف ام ػػػبتوف رقػػػـ 71اممػػػبدة -3
 .امما   ا ربم تدقا

ضا  ػػػؽ ر مبضػػػا  2002 رراضػػػر  05اممػػػؤرخ  ػػػ  02-02مػػػف ام ػػػبتوف رقػػػـ 38ممػػػبدة ا-4
 . ب ؿ واتمضتمام

ضا  ػػؽ رمتػػبطؽ  2003 رراضػػر  17اممػػؤرخ  ػػ   03-03مػػف ام ػػبتوف رقػػـ 35اممػػبدة -5
 .اماو   واممواق  ام ضب ضا

ول ضػػم  ػػتف امم بضػػػر اماػػ  ا ػػػرر إترباػػب م م بم ػػػبت اممتاػػوص ل ضهػػػب  ػػ  ام ػػػواتضف   
 ػػد اممػػذ ورة ثلػػال  ا ػػد ذات  تضػػا ت ػػرضاي ومػػب دوف نػػذ  ام ػػبالت  ػػتف رػػبق  امم بضػػر ا

رضد ثتم اطرض ب م بلدة لدـ تواز اماو      اد اتتبا ضترغ  إ اتربط ث  بـ نػذ   يإ ادالمضا
اممػذ ورضف  15-08القبانون رنبمو 29-90القبانون رنبم اممواد ردقا ماتبنضام  رضتمب تص 

 ػػبر ب ل ػػ  ثف امم بضػػر اماػػ  ض ررنػػب الشػػ بص اممؤن ػػوف رموترهػػب إترباػػب مترضمػػا امرتػػبا 
 ػػػد ذات  تضػػػا ت ػػػرضاي  ػػػتف ام ػػػواتضف ال ػػػرب امما   ػػػا ربم ػػػضب ا مػػػـ اػػػتص رػػػدوف ر اػػػا ا

تمػػػب ترمػػػت امرتػػػبا رػػػدوف اػػػر ضص م ػػػرؽ مػػػف  اػػػرا ا ل ػػػ  اتػػػرضـ امرتػػػبا رػػػدوف ر اػػػا وا 
ام ػػػػ طا ثو اددارة امم ااػػػػا. ومتػػػػم ضا ػػػػضف ادلاػػػػداد ربمم ضػػػػبرضف امش اػػػػ  وامموضػػػػول  

اممؤن ػػوف رموتػػب ام ػػواتضف امما   ػػا ما دضػػد قضمػػا م ضػػر امم بضتػػام  ػػتذا مػػب قػػبـ الشػػ بص 
ربم ػػضب ا را رضػػر م ضػػر م بضتػػا راػػدد  بمػػا ا ػػدد رػػ ف ضاضػػمف امم ضػػر امتػػرضماضف م ػػب 
 تتم ضم ف اد اتبد إم   تضػا امم ضػر دترػبت ترضمػا امرتػبا رػدوف ر اػاي ثمػب إذا مػب اػـ 

روف م بضتا ترضما امرتبا ردوف ر اا مو دنب مف طرؼ نؤالا الشػ بص ثو ثشػ بص ث ػ
ام ػػبر   امػػذ ر  ػػتف امم بضػػر  ػػ   15-08و 29-90القببانونينفضػػر اممؤن ػػوف رموتػػب 

 1 نذ  ام بما ا ض  قضماهب م  بلدة ام بما ر ضث ا ارر مترد إ ادالؿ.
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لاربرنػػب إ ػػاتتباا  ذات  إف ام  مػػا مػػف ت ػػؿ الاػػؿ  ػػ  امم بضػػر ثتهػػب إ ػػادالمضا وا 
 تضا ت رضا نو ضمبف  مبضا ام  وؽ امم ررة م م بمؼ مف ا  ؼ اللواف اممؤن وف لتػم 
  مب إا  ت دا رة  تضا امم بضر   مب  بف ذمؾ ل ػ    ػبب امضػمبتبت امم ػررة مأل ػرادي 
 مػػب ثف إلطػػبا ام تضػػا م م بضػػر ض ػػهؿ ل ػػ  ام ضػػبا اد ػػراع  ػػ  ام اػػؿ  ػػ  ام ضػػبضب 

متبؿ م بم ا قواتضف امرتبا واما مضر وذمؾ رتلامبدنب ل   ا ػؾ  باا وثف لددنب  رضر    
امم بضػػػر   دمػػػا إترػػػبت ممػػػب ض  ػػػ  مػػػف ام  ػػػص واما ػػػر  وض ػػػم  م مػػػاهـ رػػػ ف ض اػػػؿ  ػػػ  

 إاهبمم    آتبؿ م  وما.
لم ضػػب  تضػػػرا مػػػب ض تػػ  الشػػػ بص اممؤن ػػػوف م م بضتػػػا واممراقرػػا امػػػذضف ال ضم ػػػتهـ ا رضػػػر 

اممػؤرخ  55-06بالمرسبوم التنفيبذي رنبممم بضتػا امم  ػؽ م بضرنـ و  ب متموذج م ضػر ا
امم دد مشروط و ض ضبت ا ضضف اللواف اممؤن ضف م ر ث لػف م بم ػبت  30/01/2006  

م ثو امػػذضف 1اماشػػرض  واماتظػػضـ  ػػ  متػػبؿ اماهض ػػا واما مضػػر وم بضتباهػػب و ػػذا إتػػرااات اممراقرػػا
ام مػػػػػرافم إمػػػػ  امات ػػػػػضؽ مػػػػػ  ا ػػػػوف م بضػػػػػرنـ إ ػػػػادالمضا ال ا ػػػػػوز ام تضػػػػا متػػػػػؿ شػػػػرطا 

الش بص امذضف ضم ػتهـ ا رضػر م بضػر ذات ام تضػاي  ضػث ثتػم ضػاـ إلالمهػـ لػف طرضػؽ 
إر ػبمضا ر ػػبالت امرتػػبا رػػدوف ر اػػا وضط ػػب مػػتهـ ادتا ػػبؿ وا رضػػر م ضػػر م بضتػػا رػػذمؾي 
تػػـ ضػػاـ إر ػػبؽ نػػذا امم ضػػر امػػذ  ض ػػوز ام تضػػا رم ػػؼ امضػػرطضا امػػذ  ضر ػػؿ إمػػ  و ضػػؿ 

ي ورهػػػػذا ضتهػػػػز م ػػػػؼ اممابر ػػػػا رمػػػػب ضاضػػػػمف ثدمػػػػا ادداتػػػػا اماػػػػ  ضم ػػػػف م  بضػػػػ  امتمهورضػػػػا
 2 امتزا   ال ذ رهب    ال ض  ت امتبت  مف ادداتا وام  بب.

م ػػد ثقػػرت امم  مػػا ام  ضػػب  ػػ  لػػدة متب ػػربت ثف مم بضػػر امم بضتػػا اماػػ  ض ررنػػب      
اماػػػػػػبدر لتهػػػػػػب اللػػػػػػواف اممؤن ػػػػػػوف  تضػػػػػػا  ػػػػػػ  ادترػػػػػػبتي   ػػػػػػ  ام ػػػػػػرار فضػػػػػػر اممتشػػػػػػور 

رػػػػػػضف  ؿ.ب. ث( ضػػػػػػد ممتػػػػػػؿ ر دضػػػػػػا  450303 ػػػػػػ  ام ضػػػػػػضا رقػػػػػػـ 29/10/2009راػػػػػػبرضخ

                                                           
امم دد مشروط و ض ضبت ا ضضف اللواف اممؤن ضف م ر ث  30/01/2006اممؤرخ    55-06اممر ـو امات ضذ  رقـ   1

 لف م بم بت اماشرض  واماتظضـ    متبؿ اماهض ا واما مضر وم بضتباهب و ذا إترااات اممراقرا.   
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ابتتبتػػػػت وامتضبرػػػػا ام بمػػػػاي ر ضػػػػت امم  مػػػػا ام  ضػػػػب امط ػػػػف رػػػػبمت ض امػػػػذ  ر  ػػػػم امطػػػػبلف 
را  ػػػضس ث ػػػد ثوتهػػػم ل ػػػ  ام اػػػور  ػػػ  اما ػػػرضب دلامػػػبد قضػػػبة اممت ػػػس ل ػػػ  م ضػػػر 

 هداتا وورد    ا رضرهب مب ض  :م بضتا الشغبؿ مف قرؿ امم   ضف رذمؾ م
 ضػػػػث ثتػػػػم ورػػػػبمرتوع إمػػػػ  ام  ػػػػـ امم ػػػػا تؼ وام ػػػػرار اممط ػػػػوف  ضػػػػم ضارػػػػضف ثف قضػػػػبة «

امموضػػػػوع ور ػػػػد ثف لرضػػػػوا ربما اػػػػضؿ موقػػػػب   امػػػػدلوب  ػػػػرروا قضػػػػب هـ رمػػػػب  ضػػػػم ام  بضػػػػا 
واموضػوح إ ػػاتبدا إمػػ  م ضػر امم بضتػػا امم ػػرر مػف قرػػؿ اللػػواف امم ااػضف امػػذضف لػػبضتوا 

 »  ود ا وضالت وا دضالت تونرضا ل   الشغبؿ امتبرضا....وت
 مػػػػػػػػػػب ثف امم  مػػػػػػػػػػا ام  ضػػػػػػػػػػب رموتػػػػػػػػػػب ام ػػػػػػػػػػرار فضػػػػػػػػػػر اممتشػػػػػػػػػػور اماػػػػػػػػػػبدر لتهػػػػػػػػػػب   
رضف  ع.ع( ضد ر ػضس اممت ػس امشػ ر   474689   ام ضضا رقـ 28/01/2010رابرضخ

وامتضبرا ام بماي ر ضت امط ف ربمت ض امذ  اـ ا  ض م ل ػ  ام اػور  ػ   امر د  ابتتبتت
اما ػػرضب والارػػرت ثف قضػػبة امموضػػوع ث  ػػتوا اطرضػػؽ ام ػػبتوف رػػتداتاهـ م مػػاهـ إ ػػاتبدا إمػػ  
م ضر امم بضتا امذ   رر  اللواف امم ااوف امابر وف ممدضرضا امرتبا واما مضر وتػبا  ػ  

 ا رضرهب مب ض  :
 ب ممب ضت ب  امطبلف  ػتف ام ػرار اممتا ػد ثضػد ام  ػـ امم ػا تؼ وم تػب  ثتػم  ضث ثتم  ال«

ارت  ث ربرم وثتػم رػبمرتوع إمػ  نػذا ال ضػر  تتػم رػضف روضػوح ال  ػبؿ اماػ  إرا رهػب امطػبلف 
إلامػػػػد ل ضهػػػػب وذمػػػػؾ ممػػػػب ثورد  ػػػػ  اػػػػ رم وثتػػػػم ترػػػػت م م  مػػػػا مػػػػف  ػػػػالؿ  1وامػػػػدال ؿ اماػػػػ 

قشػػػػػبت اماػػػػػ  دارت ربمت  ػػػػػا ثف تت ػػػػػا لػػػػػدـ مطبر ػػػػػا ادطػػػػػالع ل ػػػػػ  ثوراؽ امم ػػػػػؼ واممتب
الشػغبؿ مر اػا امرتػبا تبراػػا  ػ   ػؽ اممػػاهـ إ ػاتبدا مم ضػر امم بضتػػا اما تضػا اممتتػز مػػف 
قرػػؿ اللػػواف امم ااػػضف وامػػذضف لػػبضتوا إد بمػػم ا ػػوضالت وا ػػدضالت تونرضػػا ل ػػ  الشػػغبؿ 

 . » امتبرضا...
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ار فضػػػػػػر اممتشػػػػػور اماػػػػػػبدر لتهػػػػػػب  ػػػػػذمؾ قبمػػػػػػت امم  مػػػػػا ام  ضػػػػػػب رموتػػػػػػب ام ػػػػػر      
رػػػضف امتضبرػػػا ام بمػػػا ضػػػد ر.ث(ي رػػػت ض  556378 ػػػ  ام ضػػػضا رقػػػـ 02/09/2010راػػػبرضخ

رطبؿ ام رار اممط وف  ضم م  اد بما ل   ال ػبس ثتػم قضػ  رارر ػا اممػاهـ ل ػ  ث ػبس  وا 
اارض بام ر د ادور ضد    ـ ربدداتا إ اتبدا إمػ  م ضػر امم بضتػا امم ػرر مػف طػرؼ 

امغبربت وذمؾ دوف متبقشا ال ربب اما  رت  ل ػ  ث ب ػهب   ػـ امم  مػاي ونػذا مػب  ثلواف
 ضؤ ػػػد ل ػػػ  ر ػػػض امم  مػػػا ام  ضػػػب إ ػػػ بط  تضػػػا م بضػػػر امم بضتػػػا ل ػػػ  ث ػػػبس متػػػرد

مػف قػبتوف ادتػرااات امتزا ضػا ال ا ػم  رتترػبت ل ػس  216المادةاارض بت     ضف ثف 
  د ورد    ا رضرهب مب ض  :مب ورد ربمم بضر إال ربم ابرا وامشهود وم

 ضػػػث ثتػػػم ضارػػػضف مػػػف ام ػػػرار اممط ػػػوف  ضػػػم ثف قضػػػبة اممت ػػػس  ػػػرروا قضػػػب هـ رارر ػػػا «
اما ػػد  ل ػػ  امم  ضػػا ام  برضػػا وامرتػػبا رػػدوف )اممط ػػوف ضػػد  مػػف اماهماػػضف اممت ػػوراضف مػػم 

ل ػ  ث ػبس ااػرض بام... دوف ثف ضتبقشػوا ا ػؾ امااػرض بت ومػب إذا  ػبف مدضػم مػب ( ر اا
راهب  مب ثتهـ مـ ضاطرقوا ث ب ب ماهما امرتبا رػدوف ر اػا ومػـ ضتبقشػوا ال ػربب اماػ  رتػ  ضت

ل ضهػػب ام  ػػـ ادراػػدا  ... وممػػب ثف  ػػوا ذمػػؾ ومػػـ ضتبقشػػوا ث ب ػػب اماهمػػا امتبتضػػا  ػػتتهـ شػػبروا 
 «.1قضب هـ ربم اور    اما رضب ولرضو  م ت ض

 الجزائي ثانيا: خضوع محضر المعاينة لقاعدا حرية اإلثبات
 مف قبتوف ادترااات امتزا ضا ل   مب ض  : 212 المادةاتص 

ضتوز إتربت امترا ـ ر   طرضػؽ مػف طػرؽ ادترػبت مػب لػدا ال ػواؿ اماػ  ضػتص  ضهػب « 
ام بتوف ل   فضر ذمؾ وم  بض  ثف ضادر   مم ار ب دقاتبلم ام بص وال ض ػوغ م  بضػ  

  م ػػرض اممرا  ػػبت واماػػ   اػػ ت اممتبقشػػا ثف ضرتػػ  قػػرار  إال ل ػػ  الدمػػا امم دمػػا مػػم  ػػ
  . »  ضهب  ضورضب ثمبمم
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رتلارػػػبر ثف ادترػػػبت امتزا ػػػ  ضتاػػػب ل ػػػ  وقػػػب   مبدضػػػا وت  ػػػضا ثقػػػر امػػػتص اممػػػذ ور 
ثلػال  قبلػدة  رضػا ادترػبت امتزا ػ  اماػ  ا اضػػ  ثتػم ض ػؽ م تضبرػا ام بمػا ام تػوا إمػ   ب ػػا 

هـي  مب ثتم ض ؽ مرد ضب م ماهـ د ػ  اماهمػا لتػم امو ب ؿ دتربت وقوع امترضما وا  تبدنب م ما
ر ب ػػػا امطػػػرؽ ثضضػػػبي  ػػػذمؾ  ػػػتف ام بضػػػ  امتزا ػػػ   ػػػر  ػػػ  اد ػػػا بتا ر ػػػؿ طػػػرؽ ادترػػػبت 
م  شؼ لف ام  ض ا و   ا دضر   ب إقاتبلم امرات  إم  ظروؼ  ػؿ دلػوب اػرتض  امػدمضؿ 

 ػػوف ضػػمف م ػػؼ امػػذ  ضػػرا  متب ػػرب رشػػرط ثف ضػػاـ ام اػػوؿ ل ضػػم رػػتترااات اػػ ض ا وثف ض
 امدلوب.

مػػف قػػبتوف ادتػػرااات امتزا ضػػا ثدمػػا ادترػػبت  235الببء  213مببن  لمببوادم ػػد  ػػددت ا
امتزا ػػػ  ام بتوتضػػػا واممامت ػػػا ربماراضػػػب  ػػػ   ػػػؿ مػػػف ادلاػػػراؼي وامم ػػػررات اماػػػ  مػػػف رضتهػػػب 
م ضػػر امم بضتػػاي وام رػػرةي وامشػػهبدةي وادتا ػػبؿ م م بضتػػاي ول ضػػم ض ػػؽ م ػػؿ ثطػػراؼ امػػدلوب 

مومضا وم  بض  امتزا   اد اتبد ل ػ  ث  متهػب طر ػب م بلػدة  رضػا ادترػبت وال ضوتػد مػب ام 
ض ػػػزمهـ ربد ا ػػػبا رم ضػػػر امم بضتػػػا  ػػػوااا  ػػػبف إ ػػػادالم  ثو ذا  تضػػػا ت ػػػرضاي  ضػػػث ثتػػػم 

 .1ضم ف إ ار بد نذا ال ضر وادلامبد ل   ث  دمضؿ ث ر
ام ػػرار فضػػر اممتشػػور اماػػبدر ول ػػ  نػػذا ال ػػبس    ػػد قر ػػت امم  مػػا ام  ضػػب رموتػػب 

رػػػضف ـ.ب( ضػػد ص.ر( وامتضبرػػػا  450782 ػػ  ام ضػػػضا رقػػـ 30/09/2010لتهػػب راػػػبرضخ
لارا ػبت اممػاهـ  ام بماي إ اتبد قضبة امموضػوع ل ػ  ااػرض بت اممط ػوف ضػد  ص.ر( وا 
ثمػػبـ امم  مػػا ربدضػػب ا إمػػ  م ضػػر امم بضتػػا اماػػ  قػػبـ رهػػب ثلػػواف مدضرضػػا امرتػػبا واما مضػػر 

اممػػػػػػػاهـي  مػػػػػػػب ثتهػػػػػػػب قر ػػػػػػػت ثضضػػػػػػػب  ػػػػػػػ  ام ػػػػػػػرار فضػػػػػػػر اممتشػػػػػػػور اماػػػػػػػبدر لتهػػػػػػػب  دداتػػػػػػػا
رػضف ح.ع.ث( ضػد ر دضػا  ػ ض دة وامتضبرػا  500618 ػ  ام ضػضا رقػـ 26/11/2009رابرضخ

ام بمػػاي إ ػػاتبد ادداتػػا ل ػػ   ػػؿ مػػف م ضػػر م بضتػػا شػػرطا ام مػػراف مم بم ػػا اشػػضضد رتػػبا 
لارا  ػػبت اممػػاهـ. رضتمػػب إ ا ػػت  ػػ  ام ػػرار ل ػػ  ثرض ابر ػػا لمػػالؾ امدومػػا رػػدوف ر اػػا وا 
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رػضف ب.س(  450557   ام ضضا رقـ 03/12/2008فضر اممتشور امابدر لتهب رابرضخ
ضد ر دضا ش را ام بمر وامتضبرا ام بمػاي ربدلامػبد ل ػ  إلارا ػبت اممػاهـ   ػط مهداتػا.  مػب 

امماهمػػضف ثف امم  مػػا ام  ضػػب إلارػػرت إتامػػبع م ضػػر إترػػبت  بمػػاي امػػذ  ثترػػت إ ػػا تبؼ 
لشػػغبؿ امرتػػبا ر ػػد اػػدور  ػػ    هػػـ ثمػػر إ ػػا تبم  قضػػ  ل ػػ  امماهمػػضف روقػػؼ ثشػػغبؿ 
امرتػػػبا ل ػػػ  ثرض م ػػػاتمرة  ال ضػػػاي ووتػػػود إ ػػػادلباات مػػػف مدضرضػػػا امماػػػبم  ام ال ضػػػا 
م ماهمػػضف مػػف ثتػػؿ امرتػػبا ام وضػػو   ػػوؽ ثرض  ال ضػػا ضشػػ الف قػػرا ف قوضػػا ضػػد امماهمػػضف 

وف ر اػػا ممػػب ا ػػضف ل ػػ  ث ب ػػهب ادداتػػا رموتػػب ام ػػرار فضػػر درا ػػبرهـ ترضمػػا امرتػػبا رػػد
رػػػػػضف  ػػػػػؿ  462239 ػػػػػ  ام ضػػػػػضا رقػػػػػـ 25/03/2010اممتشػػػػػور اماػػػػػبدر لتهػػػػػب راػػػػػبرضخ

 مف ب.ث( و ب.ع.ؽ( ؽ ضد ث.ـ( و ب.ـ( و ع.ـ( و ؼ.ـ( وامتضبرا ام بما.
 ػػ   03/06/2006ثمػػب  ػػ  ام ػػرار فضػػر اممتشػػور اماػػبدر لػػف امم  مػػا ام  ضػػب راػػبرضخ

رػػػػضف ب.ـ.ث( ضػػػػد ط.ـ.ث( وامتضبرػػػا ام بمػػػػاي قبمػػػػت امم  مػػػػا ام  ضػػػػب  571458ام ضػػػضا رقػػػػـ
ثف فضبرػػػم لػػػف اممرا  ػػػبت رفػػػـ ار ضغػػػم ار ضغػػػب  1رػػػت ض ام ػػػرار امػػػذ  ثداف مػػػاهـ ل ػػػ  ث ػػػبس

ش اػػػضب ض ػػػػد دمضػػػػؿ إترػػػػبتي وثقػػػػرت إ ػػػػاتبدا إمػػػ  ا دضػػػػد قػػػػبتوف ادتػػػػرااات امتزا ضػػػػا لدمػػػػا 
ال ض ػػد قرضتػػا ل ػػ  ترػػوت اماهمػػا اممت ػػورا إمضػػمي و ػػررت قرارنػػب  ادترػػبتي ثف فضػػبب اممػػاهـ

فضبب امماهـ لف اممرا  بت رفـ ار ضغم ار ضغب ش اضب رابرضخ امت  ػا ال ض ػد  ػ   « بآلا :
 د ذاام قرضتا ابم ا دترػبت ال  ػبؿ اممت ػورا إمضػم مػب مػـ اؤ ػذ الدمػا وام ػرا ف مػف ثوراؽ 

 . » مف قبتوف ادترااات امتزا ضا 212دة الماامم ؼ واتبقش طر ب مم اضضبت 
م ػػد ثاػػبرت امم  مػػا ام  ضػػب  ػػ  قرارنػػب نػػذا اطرضػػؽ ام ػػبتوف لف قبلػػدة  رضػػا ادترػػبت 
مض ت مط  ا وام بضػ  م ضػد ر   ػبـ ام ػبتوف امما بم ػا  ػ  ال ػذ رهػب وامتطػؽ ربدداتػا ونػذا 

 ػػس امتضبرػػا ام بمػػا مضػػمبف   ػػف  ػػضر ام دامػػا وامم ب ظػػا ل ػػ   رضػػبت و  ػػوؽ ال ػػرادي ل
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اماػػ  ا ظػػ  ر رضػػا ثو ػػ  مػػف ام بضػػ   ػػ  ممبر ػػا  ػػ طا اوتضػػم اداهػػبـ إ ػػاتبدا م ػػ طا 
 .1اممال ما    اممابر ا ام ضب ضا اما  ااما  رهب

 المطلأل الثاني: تحريك الدعوى العمومية من طرف األفراد
مػدتضب ثمػبـ قبضػ   إف ال راد ضم ػف مهػـ ا رضػؾ امػدلوب ام مومضػا لػف طرضػؽ اددلػبا 

م ؿ تم ضػا اشػ  ت راػ ا قبتوتضػا   29-90لقانون مف ا 74 المادةاما  ضؽ وقد  م ت 
اما  ضس مدتضب ثمبـ امتها ام ضب ضا امم ااا م مطبمرا ربما وضض لف امرتػبا رػدوف ر اػا 

ضم ػف م ػؿ تم ضػا اشػ  ت  ''ثو امرتبا امم بمؼ ل  بمهب  وقد تات نػذ  اممػبدة ل ػ  ثتػم:
بتوتضا اتو  رموتب قبتوتهب ال ب   ثف ا مؿ مف ثتػؿ اهض ػا إطػبر ام ضػبة و مبضػا را ا ق

امم ػػػضط ثف اطبمػػػب رػػػبم  وؽ امم اػػػرؼ رهػػػب  طػػػرؼ مػػػدت   ضمػػػب ضا  ػػػؽ ربمم بم ػػػبت ل  ػػػبـ 
 .2اماشرض  ام بر  امم  وؿ    متبؿ اماهض ا واما مضر

تػػػرااات امتزا ضػػػا وا ارػػػر نػػػذ  ام بمػػػا نػػػ  تػػػزا مػػػف ادتػػػرااات اممار ػػػا  ػػػ  قػػػبتوف اد
ضتػػوز م ػػؿ شػػ ص ماضػػرر مػػف ''متػػم واماػػ  تاػػت ل ػػ  ثتػػم:  72 المببادةال ػػضمب ث  ػػبـ 

 ''.تتبضا ثو تت ا ثف ضدل  مدتضب ر ف ضا دـ رش وا  ثمبـ قبض  اما  ضؽ امم اص
ورتػػباا ل ػػ  ذمػػؾ  ػػتف  ػػؿ شػػ ص اضػػرر مػػف م بم ػػا امرتػػبا رػػدوف ر اػػا  ػػواا  ػػبف 

 ػبم ا امػذ ر ثف ضط ػب اما ػوضض لتهػب  74المبادة   تػص  ردا ثو تم ضا وذمػؾ إ ػاتبدا إمػ
وض وف نذا اما وضض ت دضب ر ضث ضاـ ا ضضـ امضرر ال ؽ ربمض ضا ت دا ونػذا مػب ضشػ ؿ  ػ  

 3ا  ضؽ م ردع ام بـ.
ال اوقػػؼ '' مػػف قػػبتوف ادتػػرااات اممدتضػا واددارضػػا ل ػػ  ثتػػم: 833 المببادة مػب تاػػت 

امػػدلوب اددارضػػا اممر ولػػا ثمػػبـ امم  مػػا اددارضػػا ات ضػػذ ام ػػرار اددار  امماتػػبزع  ضػػمي مػػب مػػـ 
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ضػػػتص ام ػػػبتوف ل ػػػ   ػػػالؼ ذمػػػؾي فضػػػر ثتػػػم ضم ػػػف م م  مػػػا اددارضػػػا ثف اػػػ مري رتػػػبا ل ػػػ  
 ''.ط ب امطرؼ امم ت  روقؼ ات ضذ ام رار اددار 

رؾ رتػباا ل ػ  شػ وب امماضػرر ثمػبـ ومف تهػا ث ػرب ضم ػف م ػدلوب ام مومضػا ثف اا ػ
مػػف قػػبتوف ادتػػرااات امتزا ضػػا واماػػ   37 المببادةام ػػضد و ضػػؿ امتمهورضػػا رتػػبا ل ػػ  تػػص 

وا ارػػر ''؛ ضا ػػدد اد ااػػبص امم  ػػ  مو ضػػؿ امتمهورضػػا رم ػػبف وقػػوع امترضمػػا... ''اػػتص:
 ضهػب ثو  تت ا امرتبا ردوف ر اا مف رضف امترا ـ اممبدضا اما  ضا دد اد ااػبص امم  ػ 

 امم بت  رم بف إقبما امرتبا ثو إتشبا اممربت .
و اػػػػ  ا ػػػػـو تت ػػػػا امرتػػػػبا رػػػػدوف ر اػػػػا وضا ػػػػدد إ ااباػػػػهب ادق ضمػػػػ   ػػػػتف و ضػػػػؿ 
امتمهورضػػا ضم تػػم ثف ضط ػػب مػػف امم تػػ  ثف ض ضػػر امم ػػؼ الاػػ   مط ػػب ر اػػا امرتػػبا 

ربؾ اممو ػػػد واماػػػ  مػػػف رضتهػػػب: امط ػػػب اممػػػودع مػػػف طػػػرؼ امم تػػػ  لتػػػد إضدالػػػم م م ػػػؼ ربمشػػػ
ر ضث ضط   و ضؿ امتمهورضا ل   نذا امم ؼ مض رؼ رشػ ؿ دقضػؽ م ػبف إقبمػا امرتػبا امغضػر 

لتػد ا رضػؾ امػدلوب و  م1مر ص رم وامذ  ضواؼ  ضمب ر د ر تم تت ػا امرتػبا رػدوف ر اػا
ام مومضػػا وواػػومهب ثمػػبـ امم  مػػا امم ااػػا ضم ػػف م شػػ ص امماضػػرر ثف ضا  ػػس  طػػرؼ 

 س م بم  م د بع لف ماػبم م رمػب  ػ  ذمػؾ ماػبم  امتم ضػا إف مدت   مب ضم تم ثف ضؤ 
وتػػدت ثو امشػػػ ص امماضػػػرر  ػػ   ػػػد ذااػػػم وضا  ػػس امطػػػرؼ اممػػػدت  ر ػػد مطبمرػػػا امتضبرػػػا 

 ربم  وربت امم ررة قبتوتب.
ثو )ل ػ  تت ػا امرتػبا رػدوف ر اػا وقػد ذ ػرت نػذ  امتت ػا ر رػبرة  77 المادةواتص 

واشػػمؿ نػػذ  ام رػػبرة ر اػػا امرتػػبا ث   بمػػا إت ػػدامهب  (؛امػػر ص اماػػ  ا ػػ ـ و  ػػب ل  بمهػػب
ر ضػػث ثف امشػػ ص ام ػػب ـ ربمرتػػبا ضاػػر  م ػػؿ مابر ػػا لتػػدمب ض  ػػد ر اػػا امرتػػبا ثو ضتػػر  
ث  ا دضالت لف امرتبا م بم ػب مر اػا امرتػبا وقػد إلارػرت نػذ  اممػبدة ثف ات ضػذ ثضػا ثشػغبؿ 

                                                           
ضا دد اال اابص امم    مو ضؿ امتمهورضا رم بف »مف قبتوف ادترااات امتزا ضا واما  اتص ل   اتم:  37اممبدة   1

اممشارم  ضهب او ربمم بف امذ  اـ    دا رام ام رض ل   ث د نؤالا  وقوع امترضماي ورم ؿ إقبما ث د الش بص
 «.  الش بص  ا  ومو  اؿ نذا ام رض م رب ا ر
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قػػبتوف اماهض ػػا واما مضػػر و ػػذا  ثو إ ػػا مبؿ مػػألرض راتبنػػؿ إ ػػدب ادمازامػػبت اماػػ  ض رضػػهب
 اماتظضمبت اممرارطا رشهبدة اما مضر.

وقد ثوض ت نذ  اممبدة مف تها ث رب ام  ورػبت امم ػررة ممرا ػب نػذ  امتت ػا ونػ : 
دج وشػػػددت  ػػػ  متػػػبؿ امم ػػػبودة رت ػػػؿ ام  ورػػػا  300.000دج إمػػػ  3000امغرامػػػا مػػػف 

وربمابم   تف نذ  ال  ػبؿ ا ارػر امم ررة ل   ام بلؿ ن  ام رس ممدة شهر إم   اا ثشهر 
   تظر ام بتوف و ضال لف ذمؾ  ػتف م بم ػا اماتظضمػبت امال  ضػا اممرارطػا ر ػواتضف  جنحة

 .1اماهض ا واما مضر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 76 اـ ا دضؿ ا  بـ اممبدة  2004اوت  14اممؤرخ     05-04ربم بتوف  29-90وم   ـ   د اـ ا دضؿ ام بتوف  1

 .    51رقـ ي امترضدة امر مضا 5 ا  م رر  1م رر  76رتضب ا اممبدة 
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 خ صة الفصل الثاني:
ضػػػػرارط موضػػػػوع ر اػػػػا امرتػػػػبا مػػػػف تهػػػػا تبتضػػػػا ربممتبزلػػػػبت ام ضػػػػب ضا امتبشػػػػ ا لتهػػػػب 
وامتبتمػا لػف اممتبزلػبت اممرارطػا ال  ػػضمب ا ػؾ اممرارطػا ربممتبزلػبت ذات امطػبر  امتزا ػػ  
ثو ا ؾ امما   ا ربممتبزلبت ام بما  ػواا  بتػت ذات طػبر  مػدت  ثو ذات طػبر  إدار  ونػو 

اممر ػػػث الوؿ وقػػػد اتبومتػػػب  ضػػػم  بمػػػا ام تػػػوا م  ضػػػبا م اػػػوب ومضػػػموف  ػػػؿ مط ػػػب مػػػف 
اددار  ون  ام بما اما  ارارط ربمط ف    ر اا امرتبا واماػ  اػاـ ثمػبـ امم  مػا اددارضػا 
رتلاربر ثف اممتبزلا    ر اا امرتبا ن  متبزلا إدارضا ربمدرتا الومػ  م وتهػب اط ػف  ػ  

ها تبتضا قد ض وف نذا امتػزاع تزا ضػب ث  قرار إدار  ابدر لف تها إدارضا مف تها ومف ت
ثف ام مبضػػا ام بتوتضػػا مر اػػا امرتػػبا قػػد ااضػػمف تبترػػب تزا ضػػب ال  ػػضمب لتػػد ا رضػػؾ امػػدلوب 
ام مومضػػػا  ػػػواا مػػػف طػػػرؼ امتضبرػػػا ثو مػػػف طػػػرؼ الشػػػ بص وقػػػد اواػػػ تب  ػػػ  ر تتػػػب إمػػػ  

قضػػػب ضا متمولػػػا مػػػف امتاػػػب أ مرارطػػػا رتترػػػبت امترضمػػػا وم بضتباهػػػب  ػػػ  م بضػػػر ضػػػرطضا 
وا رضر م بضر م م بم ضف ونو م اوب مب ا ـو رم شػرطا ام مػراف و ػؿ اللػواف اممؤن ػوف 
قبتوتػػب مم بضتػػا متػػؿ نػػذ  امتػػرا ـ  اػػ  ال ااػػر  اممدضتػػا  ػػ   بمػػا مػػف ام وضػػ   ػػ  امرتػػبا 

ااػػر  اممدضتػػا اػػاال ـ مػػ  ام ضػػبة و  واماشػػضضد وارقػػ  رػػم إمػػ  ماػػبؼ امرؤضػػا امتمبمضػػا امالزمػػا
 ام دضتا. االتامبلضم
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 :الخاتمة 
طالبيذا  تلذاا قيذد المسبقة، الرقابيةوالتعمير  التييئةدوات أمن  ةداأالبناء  ةتعتبر رخص

والمواصذذذفات  الفنيذذذة لألصذذذولهمذذذال البنذذذاء أ ةمذذذن مطابقذذذ لمتأكذذذدالحصذذذول همييذذذا  بضذذذرورة
 ،القذائمين لمقتضذيات النمذام العذام ةوكالك التحقق من مدى مراهذا ،لو قانونا المقررة العامة

 لذددارة ةتقديريذ ةالقائمين وبالتالي منحت ىاه التشذريعات سذمط الشيادةوبالتالي منحت ىاه 
البنذذاء والذذك هنذذدما يكذذون مشذذروي البنذذاء  يذذر مطذذابق  ةتخذذاا قذذرار رفذذر مذذن  رخصذذإفذذي 

قذذذد تمنحيذذذا مذذذب الذذذتحفم بتقييذذذد منحذذذو مذذذب الشذذذروط  وأ ،والتعميذذذر التييئذذذةلتوجييذذذات مخطذذذط 
 المنممذذذة الخاصذذذةحكذذذام القذذذوانين أ ةمراهذذذا ضذذذرورةعمميذذذا حذذذول تتمحذذذور فذذذي م اإلضذذذافية،

 ةلذذمام طالذذص رخصذذا  و  ،والتعميذذر التييئذذةبقذذوانين  ةمباشذذر  ةبعالقذذ المرتبطذذة ة،لمجذذا ت معينذذ
كذذل ىذذاا  ،جميذذاأوالتذذي شذذيد مذذن  ،تشذذييد البنذذاء ةفذذي همميذذ ةضذذافيإالبنذذاء بتذذوفير ضذذمانات 

الجانص الجمذالي لواجيذات المبذاني  ةوحقوق الحوار بل وحتى مراها العامة لممصمحة ةحماي
 بأحكاميذذذالتذذذمام البنذذذاء اإل ةوهمذذذى حذذذائم رخصذذذ ،همذذذى التنسذذذيق العمرانذذذي جماليذذذا والمحافمذذذة
وبذذذالك هميذذذو التقيذذذد  المجذذذاورة،وكذذذاا الممتمكذذذات  ،رواحالمبنذذذى واأ ةهمذذذى سذذذالم لممحافمذذذة

 .بالمواصفات
طالبيذذا فذذي تنفيذذا  ةلتقييذذد حريذذ ةداأهذذن  ةالبنذذاء هبذذار  ةن رخصذذأن نسذذتنتب بذذأكمذذا يمكذذن 

كثذذر مذذن خذذالل تنذذاول ىذذاه التشذذريعات أويتضذذ  ىذذاا التوجذذو  ،اأو تعذذديمي ،همذذال بنذذاءأي أ
تشذذكل هنصذذرا فعذذا  فذذذي  ءالبنذذذا ةرخصذذو لمذذا كانذذت  ،البنذذذاء ةلممجذذال الموضذذوهي لرخصذذ

وصذذذاحص  بذذذاأمرثبذذذات المعنذذذي إبنذذذاء يتوقذذذ  همذذذى الهمذذذال حذذذق إن إفذذذ ،المجذذذال العمرانذذذي
طالذص ىذاه  ةن صذفإوبذالك فذ ،هميذو المنشذتت ةقامذإالعقذار المذراد  ةفي الذك ممكيذ المصمحة
مذذن  43 المااا  لممشذذري الجمائذذري حذذددىا فذذي  فبالنسذذبة أخذذر،تختمذذ  مذذن تشذذريب  الرخصذذة

ن يكون المالذك أالبناء يمكن  ةن طالص رخصأالتي قضت ب 971 /19 المرسوم التنفيذي
 ةليذا قطعذ المخصصذة ةالمصمح وأ الييئة ،لديو المرخص لو قانونا المستأجرو أو موكمو أ

 ةمذذذن قذذذانون التوجيذذذو العقذذذاري لصذذذاحص شذذذياد 34 الماااا   تجذذذام أكمذذذا  البنايذذذة،و أرر اأ
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 ،البنذاء ةن يحصذل همذى رخصذأمن طر  رئيس المجمس الشذعبي البمذدي  الممنوحة الحيامة
لصذذاحص حذذق  9111 ةلساان الماليذذةالمتضذذمن قذذانون  40 /17رقاام يضذذا القذذانون أجذذام أو 

 ة.الحصول همى الرخص الخاصة الوطنيةمالك متيام في اأاإل
لذى تحسذين إوالتعميذر  التييئذةوقد سعى المشذري مذن خذالل سذن التشذريب فذي مجذال     

حذذذذداث نذذذذوي مذذذذن التناسذذذذق ا  و  المخالفذذذذةوتطذذذذوير النسذذذذيب العمرانذذذذي والقضذذذذاء همذذذذى البنذذذذاءات 
 النمطيذذذذةفيمذذذذا تعمذذذذق بالجانذذذذص الجمذذذذالي لمبنذذذذاء والذذذذك لفذذذذرر نذذذذوي مذذذذن  ةخاصذذذذوالتجذذذذانس 
 .والتجانس

 لمجيذذذذةسذذذذندىا و أحكذذذذام المنامهذذذذات أن المشذذذذري قذذذذد نمذذذذم ألمذذذذا سذذذذبق نجذذذذد  وباإلضذذذذافة
كذذل  لطبيعذذةوالذذك بذذالنمر  ةو هاديذذأ ةداريذذإ قضذذائية جيذذةسذذواء كانذذت  المختصذذة القضذذائية

و مخالفذذذات  الرخصذذذةبنذذذود  بأحكذذذام متعمقذذذةفتوجذذذد مخالفذذذات  الضذذذارة، لألشذذذ النذذذماي وفقذذذا 
 سذيما  ىمنيذا همذى حذد ةبكل واحذد مرتبطةلى نتائب إوقد توصمنا  ،والتعمير التييئةلقواهد 

جتيذادا قضذائيا ثريذا وقذد قامذت مذاكرتنا بذالتطرق ليذا همذى إصذدرت أالعميا قذد  المحكمةن أو 
البنذاء متناسذص  ةد الصذادر فذي مجذال رخصذجتيذان ىذاا اإلألى إمناسبات وقد توصمنا  ةهد
 التييئة و التعمير.قواهد  مب لو المتالئم المكممةو النصوص  01-14 القانونمب 

مذذذام المحذذذاكم أوالمقاضذذذاة  المرافعذذذةن لمجمعيذذذات الحذذذق فذذذي ألذذذى إننذذذا توصذذذمنا أكمذذذا    
  الماكرة.وفقا لما تم بيانو في  المختصة الجمائية

 



 

 قائمة المصادر والمراجع 
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 قائمة المراجع :

 و المراسيم :القانونية النصوص  -1
 1411جمادى األول عام  14المؤرخ في  29-90من قانون  59الى  57المواد  -1

 .52يتعمق بالتهيئة والتعمير، جريدة رسمية عدد  1990الموافق اول ديسمبر سنة 
قضية )ش.د.ب( ضد )بمدية بنورة(،  27/04/1998بتاريخ  167252القرار رقم  -2

 ، والمرفق بممحق مذكرتنا.  203-198، ص1998-1األول، المجمة القضائية، العدد 
 .1985ماي  29قرار صادر عمى المحكمة العميا بتاريخ  -3
، يحدد قواعد 2008جويمية  20المؤرخ في  15/08من القانون  06المادة  -4

تمام إنجازها، جريدة رسمية عدد   .2008اوت  30، بتاريخ 44مطابقة البنايات وا 
المتعمق بحماية  15/06/1998المؤرخ في  04-98من القانون رقم  105المادة  -5

 التراث الثقافي.   
، يحدد 1991مايو  28المؤرخ في  91/176من المرسوم التنفيذي  33المادة  -6

كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة 
، 1991جوان  01بتاريخ  26ذلك، جريدة رسمية عدد  المطابقة ورخصة الهدم وتسميم

، المعدل أيضا 2006لسنة  01. جريدة رسمية عدد 06/03المعدل بالمرسوم التنفيذي 
 .2009، لسنة 55جريدة رسمية عدد  09/307بالمرسوم التنفيذي 

المتعمق بمناطق التوسع  17/02/2003المؤرخ في 03-03من القانون 37المادة  -7
 السياحية. والمواقع

من  45)الممغى(، وكذا المادة 176-91من المرسوم التنفيذي رقم  37المادة   -8
 ، سالف الذكر.19-15المرسوم التنفيذي رقم 

يتحدد »من قانون اإلجراءات الجزائية والتي تنص عمى انه:  37المادة  -9
خاص االختصاص المحمي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، وبمحل إقامة أحد األش

المشتبه فيها او بالمكان الذي تم في دائرته القبض عمى أحد هؤالء األشخاص حتى ولو 
 .حصل هذا القبض لسبب اخر
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، 1990نوفمبر 18المؤرخ في  90/29من قانون التوجيه العقاري رقم  40المادة  -11
 1990نوفمبر  18، بتاريخ 49جريدة رسمية عدد 

، 1990نوفمبر 18المؤرخ في  90/29 من قانون التوجيه العقاري رقم 40المادة  -11
 .1990نوفمبر  18، بتاريخ 49جريدة رسمية عدد 

 .19-15من المرسوم التنفيذي  41المادة  -12
 من قانون العقوبات الجزائري. 5المادة  -13
المحدد لمقواعد  06/01/1990المؤرخ في  01-99من القانون  50المادة  -14

 المتعمقة بالفندقة.
، المتعمق 1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90من القانون رقم  52المادة  -15

-04، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990لسنة  52بالتهيئة والتعمير، جريدة رسمية عدد 
 .51، جريدة رسمية عدد2004اوت  4المؤرخ في  05
 . 29-90من قانون  60المادة  -16
ام ربيع الثاني ع 4المؤرخ في  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  73المادة  -17

الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسميمها والمعدل لممرسوم التنفيذي رقم  1436
 ، سالف الذكر.05-04. القانون 7، الجريدة الرسمية عدد 91-176
الذي يحدد  1436ربيع الثاني عام  4المؤرخ في  19-15المرسوم التنفيذي رقم  -18

، 176-91رسوم التنفيذي رقم كيفيات تحضير عقود التعمير وتسميمها والمعدل لمم
 .7الجريدة الرسمية عدد 

المحدد لشروط وكيفيات  30/01/2006المؤرخ في 55-06المرسوم التنفيذي رقم -19
تعيين األعوان المؤهمين لمبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير 

 ومعايناتها وكذا إجراءات المراقبة.   
ربيع الثاني عام  4المؤرخ في  19-15لمرسوم التنفيذي من ا 31الى  07المواد  -20

، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسميمها، 2015يناير سنة  25الموافق  1936
 .7جريدة رسمية عدد 
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اوت  14المؤرخ في  05-04بالقانون  29-90ولمعمم فقد تم تعديل القانون  -11
، الجريدة 5حتى مكرر  1مكرر  76بإضافة المادة  76فتم تعديل احكام المادة  2004

 .    51الرسمية رقم 
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 .2021جويمية 
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 ممخص:ال
فيممو   مم  م ضمم ع   زا يمم ةحجممم   التعميممم م ضمم ع  يعت ممم التهيئمم يتضمممق نمم   ق        

ال  م    نمد ت   ل م     م   م ا الممخص  جمد م ضم ع مخ مأ لعل مق  ميق  اإلدامي .المخص 
 الق    يم   الط يعم في  حث   ال ظ   الق    ي لمخص ال     مق حيمث التعميمو  الخ م ئص 

 .جما ات م حه إكم  ت   ل   ال ط ق التط يقي له  مق حيث الزم ق  المك ق  ك ا 
   هم  وم ا  ك  مت م  زعم ت ع مم الممت طم كم  ت   ل   في الف ل الثم  ي الم  زعم ت  

في ال  م ص  ال ويم  التعميم  التهيئ  ند ت   ل المشمع في ن   ق  جزائي  ط يع    ات أ
 571-05 الممومم   الت فيمم    50-51 كمم ا الممومم   الت فيمم    90-09لهمم   الخ  مم 
تممم   إ ج ز مم   51-90 القمم   ق  ت ظيممم   ت ظيممما لهمم ا المتعمممق  ق اعممد مط  قمم  ال   يمم ت  اج

محت ى ال      مضم  و  م  يخد  التشميع العمما مي  يمنمى  تأطيمالمخص حتى يتمكق مق 
 الحديث . المع  مة لحي ة   جه  مشمف  ممت ط   لممدي  ت ى يجعل و و لم

 
Résumé : 

  Le droit de l’urbanisme contient un sujet important et qui peut être 

considéré comme une pierre angulaire au domaine de permis de 

construction qui est un domaine vaste et que notre mémoire a traité surtout 

en ce qui concerne son régime juridique et sa nature juridique et ses 

caractéristiques ainsi que la portée de leur application en termes de temps, 

de lieu, et de procédures . 

 Et nous avons traité dans le deuxième chapitre le contentieux qui 

concerne du permis de construire et qui se divise en deux principaux axes : 

soit générales ou pénale, telle qu’elle se présente dans la loi de l’urbanisme 

et les textes particuliers 90-29, ainsi que du décret exécutif 15-19 et décret 

exécutif 91-176 et la loi 08-15 relative aux règles de conformité des 

immeubles et de leur réalisation ; afin qu’ il puisse finalisé sa réalisation 

dans le cadre d’une politique globale d’ urbanisme et qui donne à la ville un 

visage honorable lier a la vie contemporaine.  

 
 


