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 مقدمة:

دستور جزائري مبدأ  25من خالل نص املادة و لقد تبىن املشرع اجلزائري

 استغالهلاو ملكيته استعمال ي لصاحبها حقاليت تعطو حرية امللكية العقارية

بالتايل مزاولة كل نشاط عمراين من بناء وجتزئة وتقسيم وهدم و ،التصرف فيهاو

حيققه له منفعة ذاتية، غري أن مصلحة الفرد الشخصية يف هذا اجملال مرهونة 

علقة خاصة منها تلك القواعد املت ،املصلحة العامةو نظام العاممع ال هاتعارضبعدم 

بالتهيئة العمرانية اليت توخى الشارع من خالهلا ضبط أحكام مجلة من األنشطة 

اليت كان وسيكون هلا التأثري املباشر على البيئة وبالتايل وجب خلق  العمرانية،

 ،قواعد وأحكام تتماشى توافقيا مع األهداف املرجوة من قانون البيئة هذا من جهة

البناء لى األنشطة العمرانية خاصة منها عإحكام الرقابة ومن جهة ثانية 

 .املعمارية احلديثة ةمتاشيها مع معايري اهلندسو جناعتهاوالتشييد وهذا لضمان 

لقد تدخلت أحكام رخصة البناء من أجل حتقيق الكثري من األهداف عادة ما  

 ألن املنطق ،يف نفس الوقت اعرفت على أهنا أهداف متعارضة من العسر حتقيقه

التوفيق  حساب األخرى ومع ذلك حاول املشرعيفترض تفضيل وحتقق أحدمها على 

كذا املظهر اجلمايل و العام العمراين النظامو اخلاصة املصلحةو بني احلق يف البناء

 للمدينة.

 متكني سلطة الضبط اإلداري من ممارسة سلطة الرقابة القبليةوكذلك 

دم النظام العام كههة إدارية ومتكني أيضا على تنفيذ أحكام رخصة البناء مبا خي

 التعويض عن األضرارو مبدأ الشرعية كههات تسعى إلقراراجلهات القضائية 

ال جيوز االتفاق قواعد رخصة البناء كقواعد آمرة و ألحكاممعاقبة املخالفني و

 .يف حالة ارتكاهبم أحد جرائم البناء اجزائي مومتابعتهعلى خمالفتها 

ما ذكر يطرح اإلشكال التايل: مامدى فعالية أحكام رخصة  انطالقا من

التصـرف فيها عن و احلق يف التمتع مبلكية األرضالبناء يف حتقيق التوازن بني 

 ،واجب احترام القواعد املسطرة من طرف املشرع عند البناءبني و طريـق البنــاء

 عية؟االجتماو البيئيةو من أجل محاية املصاحل العامة االقتصادية

 :هذا ما سنحاول اإلجابة عليه من خالل املباحث التالية 
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القانوين لرخصة البناء من حيث  نلهأ إىل التعريف بالنظاماملبحث األول  

 القانونية. خصائصهاو تعريفها

أما املبحث الثاين فهو خمصص ألحكام منح رخصة البناء من خالل  

 شكل إجراءاتو ء املعينة بالترخيصالتعرض إىل طالب رخصة البناء وأعمال البنا

 كذا اجلهات اإلدارية املؤهلة قانونا لتسليمها.و إيداع الطلب

 

 النظام القانوني لرخصة البناء المبحث األول:

 إن دراسة النظام القانوين لرخصة البناء يقوم على وضع تعريف هلا 

 األساسية، وكذلك مدى احلق يف احلصول عليها. حتديد خصائصهاو

 البناء:تعريف رخصة  األول:طلب امل

 50-09باستقراء التشريعات اخلاصة باألنشطة العمرانية خاصة منها القانون 

جند أن املشرع اجلزائري مل يتعرض لتعريف دقيق  92-90املتمم بالقانون و املعدل

غري تبيان إشتراطها إلقامة أي بناءو كوهنا أحد األمثلة الكثرية عن رخصة البناء ل

الترخيص هو اإلذن الصادر عن اإلدارة و تطبيق من تطبيقاتهو الترخيص نظام

املختصة ملمارسة نشاط معني، والترخيص ما هو إال وسيلة من وسائل الضبط 

، وهو عبارة عن قرار صادر عن السلطة العامة، اهلدف منه تقييد حريات (1)اإلداري

األسلوب تطبيق واسع يف جمال األفراد مبا حيقق النظام العام داخل اجملتمع، وهلذا 

محاية البيئة السيما يف التشريعات األوربية، ويف هذه احلالة وجب الرجوع إىل 

رأي الفقه الذي تعرض إىل تعريف دقيق لرخصة البناء من خالل مجلة 

 :التعريفات التالية 

 قرار إداري ترخص مبوجبه السلطة اإلدارية املختصة بالبناء بعد أن تتحقق) هي

 .(2)املعينة املطبقة باملنطقة قواعد التعمرين احترام م

حق أي شخص طبيعي أو  اليت تثبت الوثيقة الرمسية)كما أعطى هلا التعريف: 

لو كان عبارة عن جدار ساند و أمهيته حىت بناء جديد مهما كانتيف إقامة  معنوي

 .(3)(توسيع بناء قائم تعلية أو  على الساحة أو الطريق العمومي أو أو جدار حاجز

 جهة خمتصةتصدره  قرار إداري هناك من الفقهاء من يعرفها على أهناو

 .بشأنه باملبىن الذي يصدر يتعلق بإجراء معنيبتنظيم املباين تأذن فيه 
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 تسلمه السلطة خمتصة بذلك انطالقا من هنا فرخصة البناء هي ترخيص

وكما أهنا من حيث طبيعتها تعد قرارا إداريا  ،باعتباره عمال من األعمال القانونية

وهذا الترخيص من حيث األصل يكون دائما مامل ينص ( 0)أي تصرف إداري إنفرادي

وقد يصدر من السلطات  ،ومن حيث السلطة املختصة ،القانون على خالف ذلك

 .احمللية كرئيس البلدية أو الوايل

لبناء موضوع طلب من أن ا داهلدف من إصدار هذه الرخصة، التأكو

وفقا التعمري و املتعلقة بالتهيئةالتنظيمية و األحكام القانونيةالف خيال الرخصة 

 له. املراسيم املطبقةو املتممو املعدل 50-09من قانون  29لنص املادة 

 القانونية:طبيعتها و البناءخصائص رخصة  الثاين:املطلب 

نظام الترخيص مع  تشترك رخصة البناء باعتبارها تطبيق من تطبيقات

 التراخيص األخرى بعدة خصائص أمهها:  مجلة

 471-04التنفيذي  من املرسوم 05-04-09باستقراء نص املادة  -أ

صادر عن إرادة منفردة وهي جهة اإلدارة  إداري البناء هي قراررخصة فيتضح أن 

كلف بالتعمري رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو الوايل أو الوزير امل قانونا يفاحملددة و

  .(5)كل يف نطاق اختصاصه

هتدف اإلدارة من خالل منحها  اليت (6)رخصة البناء من رخص الضبط -ب

تنفيذ عمليات البناء طبقا و إنشاءالقبلية على و الرقابة املسبقة أو رفض منحها

ملقتضيات و التقنيةو للمقاييس الفنية خضوعها العمل على، ورسومة هلااملللقواعد 

 األمن والقواعد الصحية وعدم تركها ألهواء األفراد.

ي تأكد اإلدارة من خالهلا املركز طابع تقريرذات  رخصة البناء -ج

اإلبقاء على نفس املركز القانوين دون و القانوين لطالبها يف حالة قبوهلا بالبناء

 تغيري يف حالة الرفض. 

هلا إمكانية  ليست اليتو لههة اإلداريةلمقيد  اختصاصرخصة البناء  -د

طلب  رفض ميكن العلى سلطتها التقديرية وبالتايل منح أو رفض منح رخصة بناء 

التنظيمية،السيما يف و أو قبوله إال بعد مراعاة األحكام التشريعية رخصة البناء

 .محاية األراضي الفالحيةو األمنو جمال البناء والنظافة
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سلطة التقديرية الواسعة يف غري انه هناك من يرى أن يكون لإلدارة ال

جمال منح رخص البناء، وبالتايل فإن اإلدارة ليست مقيدة مبا نص عليه املشرع 

 إذ أن النص التشريعي جاء عاما.  فقط،

التعمري الذي نص صراحة و املتمم املتعلق بالتهيئةو املعدل 50/ 09مث جاء القانون 

ومن هنا يظهر التوفيق بني ،صة البناءعلى ضرورة احلصول على رخ 25يف املادة 

قواعد العمران ومحاية البيئة بصفة جد واضحة وهذا ليس من خالل املواد اليت 

ونفس ،تؤكد هذه احلماية ذكرناها سابقا فحسب وإمنا جند أن املادة األوىل منه

املتعلق مبناطق التوسع واملواقع  90/90الشيء قد أكدته املادة األوىل من القانون 

السياحية اليت نصت على أن هتيئة وترقية مناطق التوسع يتم يف إطار االستعمال 

التنمية املستدامة  نالعقالين واملنسهم للفضاءات واملوارد السياحية قصد ضما

 للسياحة.

ومن خالل ما سبق فإن السلطة التقديرية لإلدارة يف منح رخصة البناء 

 .ارمة سيما إدا تعلق األمر باملناطق احملميةمتتاز باملرونة واملراقبة التشريعية الص

 وهذا من خالل وضع الضوابطوقائي ذات طابع رخصة البناء  -هـ

  مجيع اجملاالت. أضرار يفو لوقوع كوارثاألحكام العامة للبناء ملنع و

 

 أحكام منح رخصة البناء :المبحث الثاني

تنفيذي الشروط املرسوم الو 50-09التعمري و لقد حدد قانون التهيئة  

 الطلب شكل إيداعو البناء املعنية بالترخيص األعمالو اخلاصة بطالب الرخصة

اإلدارية املختصة يف البت  كذا اجلهاتو ومكونات ملف طلب الرخصةو إجراءاتهو

 :ناوله كما يليهو ما سنتو تسليمهاو يف طلب رخصة البناء

 الشروط املتعلقة بالطالب. األول:املطلب 

التعمري حيق و من قانون التهيئة 50 -09من ق  29اءا على نص املادة بن 

يف إطار ممارسة احلقوق املنبثقة على حق امللكية إقامة بنائه على و لكل مالك

 .اليت ينصب عليها الطلبملكيته 

لفئة  471– 04املرسوم التنفيذي من  00يثبت هذا احلق أيضا وطبقا لنص املادة 

 تدعيما لالستثمارات األصلي أواملالك  ذا احلق منمن األشخاص استمدت ه
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شهادة احليازة الذي مكنته صاحب وهو نفس األمر ل .(7)األنشطة االجتماعيةو

من املرسوم  00املادة و 52-09قانون التوجيه العقاري  من 09 - 00نصوص املواد 

  للبناء.صول على رخصة من احل 471-04التنفيذي

واملتضمن قانون املالية 4007.45.04املؤرخ يف  95.07ون من القان 24املادة  أما

على األمالك الوطنية اخلاصة  االمتيازصاحب حق  فقد أهلت 4001لسنة 

  .للحصول على رخصة البناء

يف األحكام اخلاصة بتعديل قانون  5990كما نص قانون املالية لسنة   

ترقيم العقاري املؤقت التسهيل اخلاصة برسم اإلشهار العقاري على أن شهادة ال

بالتايل ميكن و ترتب نفس اآلثار القانونية املنصوص عليها يف جمال شهادة احليازة

 لصاحبها طلب احلصول على رخصة بناء.

 املالك أو وكيله:  األول:الفرع 

" حقوق املالك للعقار بقوهلا من القـانون املدين  172املادة  لقد جسدت

عناصره اجلوهرية حبيث ال ميكن فصـله عنـه  د منما يـع مـالـك الشيء ميلك كل

ما حتتهـا إىل و وتشمل ملكيـة األرض ما فوقـها يتغري دون أن يفسد أو يتلف أو

من  29 وهو األمر الذي أكدته املادة..".عمقاو علوا هبااحلـد املفيد يف التمتع 

يف  الكملحق امبدأ حول  471.04املرسوم التنفيذي من  00املادة وكذا  50.09ق

التصرف فيها من خالل منحه حق تشييد البناءات عليها غري أهنا و استغالل ملكيته

 .بنسخة من عقد امللكية اشترطت على الطالب ملمارسة هذا احلق إرفاقه

بقا طعقد رمسي وتثبت حقوق امللكية وفقا للقواعد العامة للقانون املدين ب

مع مراعاة ما تنص عليه  انون املدينمن الق (8) 4مكرر  050 ،050للنص املادة 

كذلك نفس القانون  من700 القوانني اخلاصة يف هذا اجملال وهو ما بينته املادة

 .10/025رر وفقا للمرسوم احملشهرة عقد  صاحب

 كذلك يعد الدفتر العقاري املسلم من قبل مصاحل الفظ العقاري سندا

املناطق اليت مشلتها عمليات املسح يف الكتساب الشخص مللكية عقارا وذلك  امنطلقو

الذي يتضمن 45/45/4072املؤرخ يف  70-72أمر 41 ادةملوهو ما أكدته ا العام

 .(9) منه40املادة و تأسيس السهل العقاريو إعداد مسح األراضي العام
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بالتايل حق و أما وبالنسبة حلق الشخص املعنوي يف إقامة البناءات

م من أن املشرع اجلزائري مل يتناول ذلك احلصول على رخص البناء فبالرغ

التعمري إال أننا ال جند إشكال يف إثبات هذا و صراحة، من خالل قانون التهيئة

 .رضيةاأل ةلقطعاحلق مىت امتلك الشخص املعنوي ل

ذلك عن طريق و أما بالنسبة للوكيل فإنه جيوز له طلب رخصة البناء 

 ن القانون املدين.م 270تقدمي وكالة خاصة طبقا لنص املادة 

 لهاملستأجر املرخص  :الثاينالفرع 

ستأجر العقار سواء جيوز مل 471 -04من املرسوم  00بناء على نص املادة  

غري أن ذلك ال يتم إال بعد احلصول قطعة أرضية أو بناية طلب رخصة البناء لكان 

يكون على أن يرفقه يف ملف طلب الرخصة من مالك العقار ترخيص مكتوب  على

 باسم املستأجر وحلسابه. ستغاللاال

 اهليئة أو املصلحة املخصصة هلا قطعة األرض أو البناية :الثالثالفرع 

اجلماعات اإلقليمية يف إدارة أمالكها اخلاصة، جيوز هلذه و يف إطار حق الدولة

األخرية منح حق استعمال أمالكها اخلاصة هليئات ومصاحل خاصة كاملؤسسات 

جل أداء نشاطات وخدمات للصاحل العام وهذا مبوجب ترخيص خاص العمومية أل

املتضمن  4009ديسمرب  94املؤرخ يف  09/09من القانون  15حددت معامله املادة 

من املرسوم من  00خمول هلا مبوجب نص املادة  وهو حق قانون األمالك الوطنية

 .471.04املرسوم التنفيذي 

 احلائز :الرابعالفرع 

من  حلدولة اجلزائرية لسنوات لوضع خمطط تنظيمي، تستوضلقد سعت ا

هو و هذا من خالل مسح عام لكل اإلقليم اجلزائريو خالله معامل كل عقار ومالكه

قلة و إجراء يتسم بنوع من الصعوبة نظرا لشساعة إقليم الدولة اجلزائرية

 .اهليئات املكلفة هبذه املهمةو اإلمكانات

وقت واإلصرار على املخطط مها األساسيات واعترافا منها بأن عامل ال

الذي فرض نفسه وبصفة  مإىل حني إمتام ذلك ولتسوية الوضع القائو لنهاح املهمة

اليت  لقانون التوجيه العقاري 00نص املادة من خالل و إستعهالية، جلأت الدولة

ميارس يف  21-72من األمر  150ميكن كل شخص حسب مفهوم املادة »تنص على 
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ملكية مستمرة وغري متقطعة وهادئة  امللكية اخلاصة اليت مل حترر عقودها أراضي

وعقالنية ال تشوهبا شبهة أن حيصل على سند حيازي يسمى شهادة احليازة وهي 

وذلك يف املناطق اليت مل يتم فيها إعداد .ختضع لشكليات التسهيل واإلشهار العقاري

مثل يف منح احلائز لألراضي اليت لعملية تنظيمية مساعدة تت« سهل مسح األراضي 

هو شهادة و مل تشملها عملية املسح حق احلصول على سند يثبت شغله هلذا العقار

احليازة إىل حني استكمال عملية املسح ومن مث احلصول على سند رمسي للملكية، 

بعد التأكد من قيام مجيع  رئيس اجمللس الشعيب البلديهذه الشهادة تسلم من قبل 

 متقطعة. وهي أن تكون مستمرة، هادئة، ظاهرة، غري عناصرها

وبناء على ذلك جيوز للحائز العقار احلصول على رخصة البناء بشرط 

من املرسوم  00/5إرفاق الطلب بنسخة من شهادة احليازة وهو ما نصت عليه املادة 

  .471.04التنفيذي 

 صاحب حق االمتياز :اخلامسالفرع 

هذه الفئة من الطالبني للرخصة إىل غاية  لقد أغفل املشرع اجلزائرية

اليت (11) 24يف مادته  4001املتضمن قانون املالية لسنة  95-07صدور القانون

وعند استقرائها، يتضح أنه وضمن احلقوق املمنوحة للدولة للتصرف يف أمالكها 

يف  أو متنح حق االمتياز عليها لكن اخلاصة، حيق هلا أن تتنازل على أمالكها اخلاصة

استثمارية وأن يتم الجناز مشاريع املقابل جيب أن يتم ذلك يف أيطار سياسة الدولة 

عمومية أو املعترف مبنفعتها العمومية أو الهيئات لل باملزاد العلين وأن مينح هذا احلق

عمومية ذات الطابع الؤسسات املإىل اجلمعيات اليت ال تتسم بالطابع السياسي و

 .اضعني للقانون اخلاصاخل االعتباريني طبيعيني أوالشخاص األاالقتصادي و

 أعمال البناء املعنية بالترخيص. املطلب الثاين:

بالتايل فكل و مطلقا يف طلب رخصة البناء املشرع اجلزائري لقد جاء

بناية مهما كان استعماهلا من الضروري أن ختضع لرخصة البناء وذلك باستقراء 

 املتعلق بالتهيئة 92-90من القانون  5واملادة  50-09من القانون  25 املادة صن

تأكيد على أن رخصة البناء تعترب من أهم التراخيص اليت تعرب عن  والتعمري وهو

 الرقابة السابقة على احمليط البيئي والوسط الطبيعي، لذلك نظمها وفقا حلاالت

على أنه  اليت تنص 50-09من القانون  25من خالل نص ما نص عليه يف املادة 
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 تشترط رخصة البناء من أجل تشيد البنايات اجلديدة مهما كان استعماهلا»

الضخمة منه أو  لتغري البناء الذي ميس احليطانو لتحديد البنايات املوجودةو

 «جناز جدار صلب لتدعيم أو التسييجالواجهات املفضية على الساحات العمومية وال

" ال تكون قابلة للبناء إال القطع :نص علىاليت تو 92-90من قانون  5واملادة 

 :األرضية اليت

تراعي االقتصاد احلضري عندما تكون هذه القطع داخل األجزاء املعمرة  -

 .للبلدية

تكون يف احلدود املتالئمة مع القابلية لالستغالالت الفالحية عندما تكون  -

 .موجودة على أراض فالحيه

داف احملافظة على التوازنات البيئية عندما تكون تكون يف احلدود املتالئمة مع أه -

 .موجودة يف مواقع طبيعية

 .الثقافيةو تكون يف احلدود املتالئمة مع ضرورة محاية املعامل األثرية -

 التكنولوجية.و تكون غري معرضة مباشرة ألخطار الكوارث الطبيعية -

 حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم ".

 :ن تلخيص إلزامية احلصول على رخص البناء يف احلاالت التاليةإذن ميك

 إحداث تغيريات يف البناءات القائمة و إنشاء بناءات جديدة :الفرع األول

يعطي املنح باعتبار املذكور يف الفقرتني السابقتني للمستفيد منه احلق يف 

 تسليم رخصة البناء طبقا للتشريع الساري املفعول "

رخصة جتزئة األراضي و ون املتعلق برخصة البناءفقد نص القان

للبناء،على ضرورة احلصول على رخصة البناء يف حالة تشيد بنايات جديدة مهما 

أو تغري البناء الذي ميس اجلدران الضخمة أو الواجهات أو هيكل ،كان استعماهلا

  البناية أو الزيادات يف العلو اليت ينهر عنها تغري يف التوزيع اخلارجي.

ويقصد بإنشاء بنايات جديدة إقامة منشآت جديدة أو إعادة البناء بعد 

 .(11)، أما إحداث التغيريات فيقصد هبا وفقا لنفس املادةاألساسات اهلدم بوضع

األفقي  تشمل التمديدو حهمها بالزيادة يفذلك و املوجودةمتديد البيانات  -أ

الزيادة يف و البناء ي بتعليةالعلوكذا التمديد و لتوسيع البناء وزيادته عرضا.
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يف  العدد الوارد أكثر من األدوار إىلكزيادة عدد طوابق املبىن أو  ارتفاعه طوال

 الترخيص القدمي.

لبناء ذلك بتعديل املعامل او تغيري البناء الذي ميس احليطان الضخمة منه -ب

مة للبناء هو ألن املساس باحليطان الضخ ،ملا كان عليه القائم بشكل مغاير وخمالف

 و متانتهاو الشيء الذي يفقدها توازهنا هبيكلها مساس

 لكل البناء. تدعيمها

تغيري الواجهات املفضية على الساحات العمومية وهي الواجهات اخلارجية  -ج

املطلة على الطريق العام دون الداخلية باعتبار ذلك يؤثر على تناسق ومجال 

 .للمدينةاملنظر العمراين العام و البناء

إجناز جدار صلب للتدعيم أو التسييج كتقوية البناء وإزالة ما شابه من خلل  -د

 .وإقامة جدار حييط بالبناء اخلارجي للمبىن

 50-09من قانون  00وال يفوتنا يف هذا اجملال للتنويه أن أحكام املادة 

 .92-90املتمم بالقانون و املعدل

حيث أضاف  رخصة البناء اشتراط احلصول على ت يف جمالوسع وقد

يشترط كل تشييد لبناية أو » البناية إذ نصت على أنه:  هي حتويلو حالة أخرى

وذلك يكون كما يف حالة تغيري  «…حتويل لبناية على حيازة رخصة البناء 

سكين إىل بناية  استعمالمثال من بناية ذات  أنشأ البناء من ألجلهالغرض الذي 

 أمرمهم نظرا ملا حتتاجه هذه البنايات من مقاييس للبناية هوو جتاري استعمالذات 

 آليات لألمن ضد احلرائق مثال وهلذا تشترط إستشارة بعض املصاحل األخرىو

نظرا كذلك ألهنا سوف تعد و الثقافةو كمصاحل احلماية املدنية أو مديرات السياحة

 ال بد من مطابقتها. هلذاو الستقبال اجلمهور واملستخدمني

 املناطق اخلاصة و رخصة البناء يف املواقع :فرع الثاينال

ال يفوتنا يف هذا اجملال أن نذكر وبعيدا عن أحكام رخصة الببناء يف 

املناطق الذكورة سلفا أن املشرع اجلزائري ويف أيطار سياسة توسيع حركة تنظيم 

إشترط وبصفة إجبارية  ،(12)عالقتها حبماية البيئةو أحكام رخصة البناء

حلصول على رخصة البناء إجبارية يف بل اشترطت بعض القوانني على من يريد ا

البناء يف بعض املناطق احملمية احلصول على موافقة الوزارة املكلفة بالتسيري أو 
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كطلب رخصة البناء املتعلق بعملية  اإلشراف على األمكنة املراد إجناز البناء فيها.

ة أو النقل املدين واجلوي والبحري أوتصفية البناء اليت تتعلق باملنشآت الصناعي

 صرفها أو معاجلة النفايات املزنليةو املياه ومعاجلتها أو تصفية املياه املستعملة

عنصر من عناصر  بالصحة العمومية اليت تعد إعادة استعماهلا نظرا لعالقتهاو

روط النظام العام الذي تسعى إجراءات الضبط حلمايته، ففي حالة خمالفة الش

 املتعلقة حبماية البيئة فإن السلطات اإلدارية ملزمة برفض تسليم رخصة البناء.

أما ويف ما خيص جهود الدولة حلماية لتنظيم احلركة العمرانية يف املناطق 

املتعلق حبماية الساحل  95/95بالتايل محاية الساحل فقد صدر قانون و الساحلية

ة عشر على انه جيب أن يراعى يف علو الرابعو الذي نص يف مادته الثالثة عشر

اجملمعات السكنية والبناءات األخرى املربجمة على مرتفعات املدن الساحلية 

 .التقاطيع الطبيعية

أما فيما يتعلق حبماية املواقع السياحية اجلزائرية من فوضى العمران 

ع املتعلق مبناطق التوسع واملواق 90/90فقد نصت املادة األوىل من القانون 

 السياحية على أن هتيئة وترقية مناطق التوسع يتم يف إطار االستعمال

التنمية املستدامة  نالعقالين واملنسهم للفضاءات واملوارد السياحية قصد ضما

. وأخضع منح رخصة البناء فيها إىل أخذ الرأي املسبق للوزير املكلف (12)للسياحة

املعنية يعترب إجراء مسبق وليس بالسياحة.علما أن احلصول على موافقة الوزارة 

، وإمنا جيب احلصول على الرخصة من اهليئة اإلدارية املختصة اليت (13)رخصة

 عينها قانون التهيئة والتعمري.

على أن أي  املتعلق حبماية التراث الثقايف فقد نص 01/90أما القانون 

قة تسلم من تغيري يراد إدخاله على عقار مصنف ضمن التراث الثقايف لرخصة مسب

 .(11)طرف الوزير املكلف بالبيئة 

من  02من خالل نص املادة و وليس بعيدا عن ذلك أوجب املشرع اجلزائري

عمليات بناء  القانون املتعلق حبماية البيئةيف إطار التنمية املستدامة، خضوع

 ةاحلرفية والزراعيو التهاريةو املؤسسات الصناعيةو واستعمال واستغالل البنايات

 .احلد منهو تفادي إحداث التلوث اجلويو مقتضيات محاية البيئة إىل
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 عفاة من احلصول على رخصة البناءالبنايات امل :الفرع الثالث

استثناءا من شرط إلزامية احلصول على رخصة البناء قبل إقامة أي 

إنشاء وفقا ملا مت ذكره أنفا أعفى املشرع اجلزائري بعض البنايات من هذا الشرط 

اليت حتتمي  البناياتب املتعلقةو (15) 50-09من قانون  20املادة نها ما نصت عليه م

البنايات اليت حتتمي بسرية  ال ختضع لرخصة البناء» :بسرية الدفاع الوطين

على توافقها مع األحكام  يسهر صاحب املشروع جيب أن اليتو الدفاع الوطين

هذا نظرا ملا يتطلبه هذا القطاع و «لبناء او التشريعية التنظيمية يف جمال التعمري

 من سرية.

لهياكل القاعدية اخلاصة اليت تكتسي طابع كذلك هو الشأن بالنسبة ل

الوزارية أو اهليئات أو  التابعة لبعض الدوائر األوىلاستراتيهي من الدرجة 

اليت استثنيت هي األحرى من إلزامية احلصول على رخصة البناء بناءا  املؤسسات

 وحتددكيفيات تطبيق ،471-04املرسوم التنفيذي  من 95/4 لى حكم نص املادةع

 (.16)قرار مشترك بني الوزراء املعنيني هذه املادة مبوجب

 إيداعهإجراءات و ملف طلب رخصة البناءاملطلب الثالث: 

 -09من قانون  22واملادة  00،02 ويف مادته 471-04 ملقد أورد املرسو

أهم الوثائق اليت حيويها ملف رخصة  92- 90تمم بالقانون املو املعدل 50

 واملالحظ أن املشرع اجلزائري أوجب إصدار بعض الوثائق من مصاحل،البناء

مانعا بذلك طالب الرخصة اإلخالل بالنصوص  ،خمتصة تقوم بالتأشري عليها 

 .البيئةو التنظيمية املتعلقة بالعمران

  ملف الطلب :الفرع األول

على طالب رخصة البناء أن يرفق طلبه بوثائق إدارية تثبت صفته جيب 

 تصميم املوقعك:هشروعملوثائق تقنية ، مث تقومي كيفي ونوعي ملشروع البناُء وكذا

 التوزيع مع بيان طبيعتها شبكاتو يبني االجتاه 4/2999أو  4/5999يعد على سلم 

تهيئة التعمري على سلم الو خمطط كتلة البياناتو نقاط االستداللو تسميتهاو

 البيانات املتعلقة حبدود األرض والطوابق مجيع يتضمن 4/299أو  4/599

القنوات و رسم شبكة الطرقو وصل طاملبنية ونقا اإلمجاليةواملساحة  ارتفاعهاو

مجيع الوثائق الفنية التقنية األخرى، إضافة و املربجمة على املساحة األرضية
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زئة للبيانات املربجمة على قطعة أرضية تدخل ضمن إىل مستندات رخصة الته

أما وبالنسبة للمباين الصناعية آخر. السكن أو لغرض أرض جمزئة لغرض

ى مدوثائق تثبت فباإلضافة إىل الوثائق السابقة على طالب الرخصة أن يقدم 

يبني فيها نوع املواد السائلة الصلبة  مع قواعد محاية البيئة املشروع انسهام

تصفيتها و أساليب املعاجلةو احمليطو املضرة بالصحة العمومية الغازية وكمياهتاو

غري  املؤسسات اخلطرية بإنشاءومستوى الضهيج املنبعث منها وكذا قرار الوايل 

 .(17)أو املزعهة الصحية

ألزم املشرع  ،ستكماال لإلجراءات القانونية املتطلبة مللف الرخصةوا

املعدل واملتمم بالقانون  50-09من القانون  22املادة اجلزائري ومن خالل نص 

طالب الرخصة وباعتبار أن امللف يضم يف جانه الكبري تقنيات املشروع أن  90-92

عقد  إطارمهندس معتمدين يف  يؤشر على هذه الوثائق مهندس معماري معتمد أو

خصة البناء من يتم إعداد مشاريع للبناء اخلاضعة لرجيب أن » (18)إدارة املشروع

 .«مهندسني معتمدين يف إطار تسيري مشروع و طرف مهندس معماري

مل يعطي فقط للمهندس  22إذن يتضح أن التعديل اجلديدة للمادة 

اليت مل يعد دوره يقتصر على  املعماري صالحية التأشري على الوثائق التقنية فقط

تعرف  الوثائق اليتو اضماهنو إمنا امتد إىل وضع تصاميم املشروعو التأشري فقط

 يهدف الشارع اجلزائري من وراء هذا اإلجراءمظهرها وو مبوقع البناية وتكوينها

احترام متطلبات و ممارسة رقابة السلطات اإلداريةو محاية احمليط العمراين

 .و إمنا وسع له إختصاصته لتشمل عملية إعداد املشروع حبد ذاته .(19)البيئة

 الطلب. إيداع تإجراءا :الفرع الثاين

ملف الرخصة فإن  471 – 04من املرسوم  07 بالرجوع إىل نص املادة 

يرسل إىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي حمل  الوثائقو الذي حيتوي على الطلب

بعد التأكد من مطابقة امللف و الذي بدوره، ويف مخسة نسخو وجود قطعة األرض

يداع صة إيصال باالستالم بتاريخ اإلاملسلم بالوثائق املطلوبة يسلم لطالب الرخ

ميعاد انطالق اآلجال  تربز أمهية هذا الوصل من عدة نواحي األهم منهاو الطلب

الطالب من الطعن يف حالة  اإلدارة لتمكنيالقانونية للبت يف الطلب من قبل 

 .الرفض
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 البناء البت يف طلب رخصة  الرابع:املطلب 

لكل  50-09ت يف طلب رخصة البناء لقد منح املشرع اجلزائري سلطة الب

 الوايل. البلدي،رئيس اجمللس الشعيب 

 منح الرخصة من قبل رئيس اجمللس الشعيب البلدياألول: الفرع 

يكون أحيانا لس الشعيب البلدي اجملإن منح رخصة البناء من قبل رئيس  

 أخرى بصفته ممثال للبلدية. أحياناو بصفته ممثال للدولة

القرار لس الشعيب البلدي اجمليصدر رئيس للبلدية: بصفة ممثال  -1

 مغطاةموقع الرخصة  املتعلق برخصة البناء هبذه الصفة إذا كانت البلدية

هذا بعد و 50-09من قانون  00شغل األراضي طبقا للنص املادة  مشمولة مبخططو

 ططاملخ من عدمها وكذا تعليمات -املخطط  –التأكد من مدى مطابقة األشغال له 

يف حالة وجود أدوات التتعمري أما يف غياهبا فإن دراسة التعمري و التوجيهي للتهيئة

الطلب والرد عليه يكون بالرجوع للقواعد العامة للتعمري، اليت نص عليها القانون 

املتعلق بالقواعد العامة للتهيئة والتعمري، الذي بني يف  04/472وضبطها املرسوم 

لقواعد اليت جيب أن حتترم يف البناء حبيث نصت املواد مواده احلد األدىن من ا

منه على إمكانية رفض تسليم رخصة البناء بالنسبة للبنايات والتهيئات  2و 0،0

املقرر تشيدها يف أراضي معرضة لألخطار الطبيعية مثل الفيضانات، اإلجنراف 

ة يتسبب وإخنفاض التربة وإنزالقها والزالزل واجلرف أو املعرضة ألضرار خطري

فيها الضهيج، أو إذا كانت بفعل موضعها ومآهلا أو حهمها من طبيعتها أن تكون هلا 

 .(21)عواقب ضارة بالبيئة

 عدة مصاحل استشارةإىل  يف حاالت عديدةو وخيضع طلب رخصة البناء 

احلماية املدنية يف  مصاحلكمن املرسوم  00الرأي طبقا ألحكام املادة  إبداءمن أجل 

ال سيما  ،البنايات السكنيةو شيد البنايات اليت تستعمل لإلستقبال اجلمهورحالة ت

 ،البنايات ذات االستعمال الصناعي أو التهاريو فيما يتعلق مبكافحة احلرائق

باألماكن واآلثار التارخيية والسياحية عندما تكون مشاريع  املصاحل املختصة

رية الفالحة على مستوى الوالية مدي،البنايات موجودة يف مناطق أو أماكن مصنفة

 أو لتعديل البنايات املوجودة ألفالحي لالستغالل املنشآت الالزمةو بالنسبة للبنايات
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الثقافية أو الدينية  ة آراء اجلمعيات املعنية باملشروع كاملباينأخريا وعند احلاجة و

 أو الرياضية.

امللف اخلاص نسخة من  رئيس اجمللس الشعيب البلدي بصفته تلك يرسل

بطلب الرخصة إىل مصلحة الدولة املكلفة بالتعمري على مستوى الوالية يف أجل 

امللف  تكلف هذه األخرية بتحضريو نسخ 90أيام املوالية لتاريخ إيداع امللف ويف 91

وإعطاء رأيها حول املطابقة وبعد ذلك تأيت مرحلة صدور القرار املتعلق برخصة 

لتاريخ إيداع  به يف غضون األشهر الثالث املواليةالبناء الذي يبلغ إىل صاح

 .(21)الطلب

يبت يف طلب رخصة البناء من قبل رئيس  للدولة:بصفته ممثال  -2

بلدية غري اجمللس الشعيب البلدي كممثل عن الدولة إذا تعلق األمر بإنشاءات تقع ب

 التعمري.و من قانون التهيئة 12املادة ما بينته  واألراضي وهمغطاة مبخطط شغل 

 أربع نسخ إلبداء رأيهايف البناء بالوالية و ريسل ملف الطلب إىل مصاحل التعمريف 

شهرين  ومتنح مهلة (22)أيام تسري من تاريخ إيداع ملف الطلب 91يف أجل  ذلكو

رئيس  هذا بعد أن يقدمو ثالثة نسخ من امللف مرفقا برأيها إلعادةهلذه املصاحل 

 الطلب. إيداعيب البلدي رأيه حول املشروع خالل شهر من اجمللس الشع

قراره بعد اإلطالع على الرأي املوافق  اجمللس الشعيب البلدي يتخذ رئيس 

الطلب املعين يف  يبلغ املقرر املتضمن رخصة بناء يف هذه احلالة إىل صاحبو للوايل

 غضون األربعة أشهر املوالية لتاريخ إيداع الطلب.

 الرخصة من قبل الوايل: ورصد :ثانيا

سلطة البت يف طلب رخصة البناء  50 -50من قانون  11 لقد أعطت املادة 

بعض املشاريع والبنايات اليت رأى فيها املشرع األولوية للوايل وهذا إذا تعلق األمر ب

الوالية أو  املنشآت املنهزة لصاحل الدولة أوو البناياتكودرجة من األمهية 

كذلك املوارد و الطاقة ختزينو توزيعو منشآت اإلنتاج والنقل ،موميةملصاحلها الع

– 46– 02 -00البنايات الواقعة يف املناطق املشار إليها يف املواد  اإلستراتيهية،

بعد موافقة اهليئات و احملمية وهي مجيع املناطق 50-09من ق  01– 07-00

 .املعنية
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-04من مرسوم  05باملادة  صوص عليهانفس األشكال املن و يتم حتضري امللف حسب

471. 

 صدور رخصة البناء من قبل الوزير املكلف بالتعمري: /ثالثا 

البناء و لوزير املكلف بالتعمري 50-09 من القانون 17املادة طبقا لنص  

 تسليم رخصة البناءسلطة 

ع على ذلك بعد اإلطالو ةاجلهويبالنسبة للمشاريع اهليكلة ذات املصلحة الوطنية أو 

 رأي الوايل أو الوالة املعنيني.

 البث يف الطلبات رخصة البناء الثاين:الفرع 

التحقيق فيه و تتوىل اهليئات اإلدارية السابقة دراسة طلب رخصة البناء 

 استعدادا إلصدار املقرر املناسب 

 :ي ال خيرج عن االحتماالت التاليةالذ

 قبول طلب رخصة البناء: / أوال

املعروفة أن السكوت عالمة الرضى أو القبول فقد أوجب  خالف للقاعدة

على اهليئة اإلدارية صاحبة االختصاص التعبري عن رأيها  50-09 القانون

صراحة بالرفض أو القبول وعدم اختاذ موقف السكوت ملغيا بذلك كل االعتبارات 

نوين لقبول الضمين بعد انقضاء أجل امليعاد القاالسكوت معرب عن ا اليت جتعل

عدم و البناء للرد على الطلب الرامي إىل احلصول على رخصة لإلدارةاملمنوح 

  .أية قرار منها إما بالرفض أو القبول صدور

كانت و وعليه إذا كانت وثائق امللف مطابقة ملا ينص عليه القانون من وثائق

توجيهات لو للقواعد املعمول هبا يف جمال البناء والتعمري أشغال البناء مطابقة

أصدرت اهليئة املعنية قرار املوافقة والذي مينح من خالله صاحب أدوات التعمري. 

 .الطلب رخصة البناء

يف بعض احلاالت جبملة من القيود أو و غري أنه قد يرفق قرار القبول

هي يف األساس التزامات تكميلية أو تعديليه تفرضها ملشاريع  بتعبري آخر حتفظات

 :اصة كالتايليف حاالت خو معينة
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 (23) منح رخصة البناء بتحفظ -1

رفض اهليئة  عن 472-04يف املرسوم  ال يعرب هذا التحفظ احملدد حصرا 

احملددة من قبل و إمنا هو قبول مقيد بضرورة إقامة التعديالت املطلوبةو املعنية

 .واالعتبارات املطلوبة نفس اهليئة حىت يتالءم

 : منح الرخصة بإلزام -2

بالقيام بأعمال  ي هذه احلالة إرفاق القبول مع إلزام طالب الرخصةتقتض

 نظرا لطبيعة أو ملوقعه حيتاج إىل هتيئة خاصة التهيئة حالة كون مشروع البناء

وخدمات خاصة كإجناز شبكات التطهري بالنسبة للعمارات إال إذا كان مربجمة ضمن 

اخلدمات و ى االلتزاماتجيب أن تشمل رخصة البناء عل خمطط شغل األراضي إذ

خدمات و البناء هتيئةطبيعة  على الباين أن حيترمها عندما تقتضيب اليت جي

 كإجناز صاحب العمارة للطرق ،(21)خاصة باملوقع العمومي أو اخلدمات اخلاصة

 .اخل…مواقف السياراتو التطهريو شبكات توزيع املياهو

 رفض منح رخصة البناء  / ثانيا

لصور واملظاهر اليت يعرب من خالهلا األشخاص على البناء صورة من ا

ال حيد من هذا احلق إذا تعرضت السلطات و استغالهلاو استعمال حقوق ملكيتهم

يتحقق هذا احلق يف حالة احلصول على رخصة البناء و املعنية إىل تنظيمه قانونيا

ض لنفس اهليئة اليت أصدرت القبول أن ترفو بعد صدور قرار القبول،غري أنه

 الطلب فيصبح هذا الرفض تقييدا للحقوق املنبثقة عن امللكية اخلاصة منها حق

 :لينظم حاالت الرفض املبينة كالتايل 50-09القانون ولذلك جاء 

 :ود أو عدم وجود خمطط شغل األراضيحالة وج -أ

 و اليت تنص على471-04من املرسوم التنفيذي  00 باستقراء نص املادة

كان املشروع املتعلق به موافقا ألحكام  رخص بالبناء إال إذاأنه ال ميكن بأن ي»

يتضح أن « وثيقة حتل حمل ذلك لخمطط شغل األراضي املصادق عليه أو مطابقا 

، إذا كان مشروع البناء ال يتوافق وأحكام ضاهليئات املختصة قد تصدر قرار الرف

لفقرة الثانية من كما هلا حق إصدار نفس القرار ومن خالل ا،خمطط شغل األراضي 

مشروع البناء غري مطابق نفس املادة ويف حالة انعدام خمطط لشغل األراضي وكان 
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 التعمري كحد أدىن من القواعد والشروط الواجب احترامهاو للقواعد العامة للتهيئة

  توافرها يف أية بناية.و

 :أو الرفض االختياري من قبل اإلدارة اإللزاميالرفض  -ب

الذي يسمح و ئة املختصة قرار القبول املشرع كما بينا سابققد تصدر اهلي

لصاحبه االنطالق يف األشغال، لكن يف املقابل قد ترفض اإلدارة منح الرخصة 

ألزم  قد تتهاوز ذلك لذلكو ألسباب موضوعية متعددة قد تتقيد فيها بالقانون

مصدرة القرار  ةئاهلي 50-09من القانون  10املشرع اجلزائري من خالل نص املادة 

تبيان أسبابه اليت قد تكون نتيهة و كافياقرار الرفض أو التحفظ تعليال  لبتعلي

الرفض جاء ألسباب موضوعية وقانونية أو نتيهة ممارسة و ملمارسة سلطة مقيدة

إذٌ قد تلزم اإلدارة برفض الطلب كما رأينا سابقا ،سلطة تقديرية كما يراها البعض

روع مع خمطط شغل األراضي أو عدم احترام املسافات بسبب عدم مطابقة املش

القانونية عن الطريق لتشييد البناء أو إذا كانت األعمال املطلوب الترخيص هبا تقع 

يف املدن أو املناطق أو الشوارع اليت يصدر قرار مسبب من اهليئة املختصة بوقف 

 (.25)ية الترخيص فيها العتبارات تارخيية أو ثقافية أو سياحية أو بيئ

كما أسلفنا الذكر  اإلدارة والذي اختذتهبالقرار الذي بالطلب  يبلغ املعين

يكون لطالب الرخصة احلق يف تقدمي تظلم و قانونا ومسببا علالوجب أن يكون م

 من 10-15املواد  سلمي أو رفع دعوى قضائية أمام اجلهات القضائية املختصة طبقا

 ة تصرف اإلدارة مع القانون.مدى مشروعي ملراقبة 50 -09قانون 

 :تأجيل البث يف طلب رخصة البناء -ج

فللهيئة املختصة أن ترجأ  (26)التعمريو بالرجوع إىل أحكام قانون التهيئة  

أن تكون أداة الفصل يف قرار منح رخصة البناء إذا حتقق شرطان أوليان أوهلما

 سنة واحدة. تأجيلأن ال يتهاوز ال، ثانيهما التعمري قيد اإلجنازو التهيئة
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وعرب مراحل و لقد توصلنا من خالل دراستنا إىل أن املشرع اجلزائري

أحد شروط  الذي هوو التعمري يسعى إىل إن هتيئة اإلقليمو تطور تشريعات التهيئة

 طبيعية...إخل. ،الوقاية، من أحار الكوارث بشىت أنواعها، بيئية

ملساس املتواصل بالقواعد اخلاصة او تدهور البيئة، نلو علمنا أو خاصة

يعود السبب يف ذلك، إضافة و بالبناء، أضحى كاإلعصار الكارثي الذي يهدد البالد،

التصنيع املتواصل، و إىل األسباب املباشرة للعشرية السوداء، االنفهار الدميغرايف،

البنايات الفوضوية يف حميط املدن الكربى، بسبب و وتكاثر البيوت القصديرية

 املشاكل األمنية للعشرية األخرية. و زنوح الريفيال

أمام هذا الوضع الفوضوي الذي أخذ يتسع بشكل خطري على كل و بالتايل

فإن الدولة قامت بعدة عمليات، ترمجت من خالل تعزيز  ،اإلقليم اجلزائري

التنظيمية، ووضع إجراءات هيكلية جديدة، بغية التكفل و اإلجراءات القانونية

كل املخالفات املتعلقة بالبناء، وهذا من خالل القواعد العامة اليت حيددها الفعال ب

، 50 – 09املتمم للقانون رقم و ، املعدل5990أوت  40املؤرخ يف  92 – 90القانون 

الذي يهدف إىل تنظيم و العمران،و املتعلق بتهيئة اإلقليمو ،4009نوفمرب  94املؤرخ 

حتويل واجهات البنايات، يف إطار و بناء استغالل األراضي املخصصة للعمران،

 تنظيم استغالل األراضي، لتحقيق التوازن بني التسيري االقتصادي لألراضي، وكذا

كذا و املناظر الطبيعية،و الطبيعة،و الصناعة، وكذا محاية البيئةو السكن، الزراعة

 التارخيي. و التراث الثقايف

 تفعيلها على أرض الواقعو شريعاتعليه أصبح من الضروري اإلمتام هبذه التو

 40، املؤرخ يف 92 – 90فرض االحترام الصارم للتشريع املعمول به، خاصة القانونو

 ، للوصول إىل هتيئة إقليمية مناسبة.5990أوت 

 

 الهوامش:

يعرف الدكتور عمار بوضياف أسلوب الترخيص على أنه:" اشتراط اإلدارة وطبقا لنصوص  (4)

على األفراد ترخيصا معينا إن هم أرادوا ممارسة حرية معينة أو القيام بعمل  القانون أو التنظيم

معني كما لو أراد األفراد ممارسة حق التهمع أو إقامة مسرية فمن حق اإلدارة أن تفرض عليهم 

احلصول على رخصة قبل القيام بالنشاط وإال كان عملهم مشوبا بعيب يف املشروعية، كما تستطيع 
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فرض على حامل السالح استصدار رخصة لذلك أو أن تفرض على من أراد الدخول اإلدارة أن ت

 ملنطقة معينة احلصول على إذن من جهة حمددة وعادة ما يكون ذلك يف احلاالت االستثنائية."

 عبد الوهاب معوض. الوسيط يف شرح تشريعات البناء. القاهرة. دار الفكر العريب.( 5)

 .91. ص 4077ر: تشريعات تنظيم املباين. مطبعة السعادة.عبد الناصر توفيق العطا( 0)

جملة  –منازعات رخصة البناء بني القضاء اإلداري والقضاء العادي  –د ميلود بوطريكي ( 0)

 .ma.new .majala .wwwالفقه والقانون_

قاهتا دراسة مقارنة ألسس ومبادئ القانون اإلداري وتطبي القانون اإلداري، ،بسيوين عبد اهلل (2)

 012ص 4004اإلسكندرية،منشأة املعارف باإلسكندرية، يف مصر،

 .097ص ،4009 اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية، القانون اإلداري، ،عمار عوابدي (1)

بطلب  أن يتقدم ينبغي» على أنه   من املرسوم التنفيذي  من   تنص املادة (7)

 أو املستأجر لديه املرخص له قانونا أو اهليئة أو أو موكله ملالكعليه من ا رخصة البناء والتوقيع

  «األرض أو البناية املصلحة املخصصة هلا قطعة

 .من قانون مدين جزائري 4مكرر  050واملادة  050( أنظر املادة 1)

الذي يتضمن إعداد مسح 45/45/4072املؤرخ يف  70- 72من األمر  40و 41أنظر املادة ( 0)

 .يألراضي العام وتأسيس السهل العقارا

" ميكن التنازل أو املنح بامتياز لألراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة أو املوجهة إلجناز  (49)

مشاريع استثمارية باملزاد العلين وذلك هليئات عمومية أو املعترف ملنفعتها العمومية أو إىل 

واألشخاص  املؤسسات ذات الطابع االقتصاديالسياسي و بالطابع اجلمعيات اليت ال تتسم

 اخلاص الطبيعيني أو االعتبارين اخلاضعني للقانون

مذكرة حترج  –رخصة البناء يف املناطق اخلاصة واملنازعات املتهلقة به  -( العريب رابح أمني44)

  51ص– 5992-5990الدفعة الرابعة عشر _ –لنيإلجازة القضاء 

ما يلي: "يهدف هذا القانون... محاية احمليط  ىعل 50/ 09انون تنص املادة األويل من الق

 واألوساط الطبيعية واملناظر والتراث الثقايف

املتعلق بالتنمية املستدامة  94/ 90من القانون  92أنظر أيضا يف هذا اإلطار نص املادة  (45)

 ثمينه.املتعلق حبماية الساحل وت 95/ 95من القانون  90للسياحة وكذا نص املادة 

 -من املرسوم التنفيذي  /أنظر نص املادة ( 40)

 من القانون املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة  ( أنظر نص املادة )

 .92 -90معدل ومتمم بالقانون  50-09من قانون  22( أنظر املادة 42)

البناء قبل تعديله ملهندس املعماري يف االستعانة خبدمات ا وكان قانون التهيئة والتعمري يعفي

 .92-90مبنظومة 

واملتعلق مبناطق التوسع واملواقع  5990فيفري  47املؤرخ يف  90/90 من القانون رقم 50( املادة 41)

 السياحية.
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 واملتعلق حبماية التراث الثقايف. 4001جوان  42املؤرخ يف  01/90من القانون رقم  42املادة  (47)

 .09/50من القانون  20ملادة أنظر ا (41)

 . 5994-45_42والتنمية املستدامة املؤرخ يف  املتعلق بتهيئة اإلقليم 95-94أنظر قانون  (40)

.50-09وما يليها من قانون  49واملواد  471 -04تنفيذي. مرسوم 00-01أنظر املادة  (59)

  -من مرسوم  / أنظر املادة ()

 . 471 -04.من املرسوم ة أنظر املاد ()

ميكن رفض رخصة البناء أو منحها » على أنه: - التنفيذي من املرسوم املادة  أنظر ()

بناؤها متس مبوقعها أو حهمها أو  أو إذا كانت البنايات واملنشئات املزمع مقيدة بأحكام خاصة

عامل واملناظر الطبيعية أو احلضرية وكذا مظهرها اخلارجي بالطابع أو بأمهية األماكن اجملاورة وامل

 «باحملافظة على آفاق املعامل األثرية.

   -من املرسوم  اأنظر املادة  ()

– -اإلسكندرية  –املسؤولية املعمارية _ دار الفكر اجلامعي  –حممد حسني منصور  ()

 .ص

.-املرسوم  من واملادة  -من قانون  املادة أنظر ( )
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