عنوان اﻹجراء باللغة العر ية

رخصة إستغﻼل مقطع من الصنف الصنا

الغاية من اﻹجراء

ا صول ع رخصة
إستغﻼل مقطع

مدة صلوحية اﻹجراء

سنو ة

طر قة اﻹيداع

تودع اﳌلفات الوﻻيات و ل
و م انته

عنوان اﻹجراء باللغة الفر سية

Autorisation d’exploitation d’une
carrière de type industriel

اﻵجال القانونية

 33اسبوع مع إضافة مدة
ت اوح من  6أش رإ
س ت ن بخصوص الف
والقانو ي والعقاري

معطيات إحصائية حول اﻹجراء

عدد

ا صول ع اﳌعلومات حول
اﻹجراء

بصفة حضور ة ,ع ال اتف

اﳌق حات اﻻولية ﳌرحلة التقييم
الشروط اﳌستوجبة للقيام باﻹجراء

الوثائق اﳌطلو ة

مراحل إنجازاﻹجراء

الوضعية العقار ة الوضعية البي ية )فﻼحة  ،غابات (....،اﳌناطق اﻷثر ة...

(1مطلب ع ورقة جبائية وفقا للمطبوعة اﳌعدة للغرض.
)2وصل من القباضة اﳌالية دفعمعلوم قار ل ا اﻻت
) 3بطاقة إرشادات فنية تو نوعية اﳌواد وطر قة وكيفية اﻻستغﻼل والصنف
اﳌطلوب طبقا لنموذج مع
) 4ة من ا ر طة الطبوغر افية
)5مثال تفصي ﳌ ان اﳌقطع موج ا ومحددا من ل ا ات ومب نا ﳌ ان التج ات بمقياس ﻻ يقل
عن 2000/1مع توضيح ل اﳌعالم اﳌوجودة و اﻷخص ا موعات السكنية واﳌنازل والطرقات ومنا ع
اﳌياه وا طوط الك ر ائية وال اتفية وقنوات اﳌياه والغازا ...
ل ا اﻻت عد اﳌعاينة اﳌيدانية و صورة اﳌو افقة الفنية من طرف ال نة اﻻس شار ة للمقاطع
ا تصة يتع ن ع صاحب
اﳌلف أن يضيف الوثائق التالية:
6.ش ادة ملكية للموقع أو عقد سو غ ل ا اﻻت.
7.دراسة معمقة حول تأث استغﻼل اﳌقطع ع الب ئة وا يط ،و شمل ذه الدراسة ا اور التالية:
ا يومورفلوجيا وا يولوجيا وال درولوجيا ،طرق وتقنيات اﻻستغﻼل اﳌزمع اتباع ا ،السﻼمة والتأث
البي وال شري بصفة عامة
 8ت ن من كراس الشروط لصنف اﳌقطع اﳌطلوب ممضاة ومعرفا عل ا باﻻمضاء طبقا لﻸنموذج
اﳌعد الغرض . .ن
بال سبة للذوات اﳌعنو ة تضاف
ة من النظام اﻷسا للمؤسسة
الوثيقتان التاليتان. :
ة من الرائد الرس اﳌتضمن إعﻼن تكو ن اﳌؤسسة ا اﻻت
.

 (1مطلب ل صول ع رخصة إستغﻼل مقطع  8 -أسابيع
)2عرض اﳌلف ع أنظارال نة الوطنية اﻹس شار ة للمقاطع  8 -أسابيع
)3إستكمال اللف الف والقانو ي والعقاري من طرف الطالب  6 -أش رإ  24ش ر
)4تقديم دراسة تأث اﻹستغﻼل ع الب ئة ودراسة اﳌلف العقاري  3 -أسابيع
)5ا صول ع مو افقة الو الة الوطنية ماية ا يط  -من  3أسابيع إ  12أسبوع
)2إعداد كراس الشروط و سليم ا للطالب للتعر ف عل ا باﻹمضاء  1 -أسابيع
)7اﻹعداد اﳌادي لقرارال خيص  1 -أسابيع

