عنوان اﻹجراء باللغة العر ية

إبداء الرأي رخص البناء و تجديد ا

الغاية من اﻹجراء

تنظيم ال سيج العمرا ي و
ا افظة ع الطا ع
العمرا ي و اﳌعماري اﳌم
للمدن من ج ة او و رفع
ضمان السﻼمة و اﳌتانة
اﳌطلو ة البناءات من
ج ة ثانية

مدة صلوحية اﻹجراء

 3سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة

طر قة اﻹيداع

ع ال يد العادي

عنوان اﻹجراء باللغة الفر سية

avis sur dossier de permis de batir ou
de son renouvellement

اﻵجال القانونية

حسﺐ
.1
الفصل  9من قرار س
ال ان :تتم دارسة اﳌلف
من قبل ال نة ا و ة
اجل ﻻ يتجاوز)3
اسابيع من تار خ سلم
اﳌلف  5 -اسابيع إذا ان
مثال ال يئة طور
اﳌراجعة  9 -اسابيع إذا
انت البناية قرب مو اقع
طبيعية او ثقافية او
تار خية أوأثر ة او مناطق
صيان

معطيات إحصائية حول اﻹجراء

تتم دراسة حوا  20000ملف
سنو ا من قبل مختلف ال ان
ا و ة لرخص البناء

ا صول ع اﳌعلومات حول
اﻹجراء

موقع واب

اﳌق حات اﻻولية ﳌرحلة التقييم

دعوة البلديات ا احداث ان فنية بلدية لرخص البناء حال توفراﻻم انيات اﳌادية و ال شر ة اﻻزمة لد ا

الشروط اﳌستوجبة للقيام باﻹجراء

الوثائق اﳌطلو ة

مراحل إنجازاﻹجراء

تقديم ملف تام اﳌوجبات طبقا لل شر ع ا اري به العمل .
.1
إثبات براءة ذمة الطالﺐ و العقار من اﻷداءات  :توف وثائق تث ت
2.
خﻼص ذمة طالﺐ الرخصة مع القباضة ) تصر ح ع الدخل( و خﻼص اﻷداءات
البلدية اﳌوظفة ع العقار) ش ادة ابراء(.
إثبات ملكية العقار  :إثبات ملكية العقار اﳌزمع بناءه ) مع تقديم
3.
مو افقة اﳌالك حالة الكراء( .
ّ
ّ
وجود اﳌنافذ وتوفرتج ات ال يئة  :أن تتوفر العقاراﳌنافذ وان يكون
4.
قابﻼ للبناء وتتوفر ه تج ات ال يئة ) اﳌاء و الك ر اء ( او مستخرجا من تقسيم م يأ .

مطلﺐ ع ورق عادي ممم من قبل طالﺐ الرخصة او من ينو ه
1.
1.
ش ادة ملكية او حكم استحقا او وثيقة أخرى تث ت تملك الطالﺐ لقطعة اﻷرض
2.
اﳌزمع اقامة البناء عل ا
بطاقة إرشادات فنية سلم من قبل اﻹدارة ممضاة من طرف اﳌ ندس اﳌعماري مصمم
3.
اﳌشروع باست ناء ا اﻻت ال ﻻ تقت ال وء إ م ندس معماري ﻹعداد رسوم مشار ع البناء  ،كما
حدد ا قرار و ز رالتج و اﻹس ان اﳌؤرخ  10أوت  1995اﳌشار إليه أعﻼه .
مشروع بناء  5نظائرمعد وجو ا من طرف م ندس معماري يتضمن الوثائق و البيانات
4.
اﳌشار ل ا بالفصل الثالث من قرارالوثائق اﳌكونة .
دراسة تتعلق بمؤثرات اﳌشروع ع ا يط وفقا ﻷح ام اﻷمرعدد  1991لسنة 2005
5.
اﳌؤرخ  11جو لية  2005اﳌشار ليه باﳌراجع،
قرار تصفيف إذا انت قطعة اﻷرض اﳌزمع إقامة البناء عل ا محاذية ﳌلك العمومي
6.
للطرقات أو للملك العمومي للمياه اﳌشارإل ا بالفصل  25من مجلة ال يئة ال ابية والتعم وا ددة
طبقا لل ات ﺐ ا اري ا العمل،

 .1قبول اﳌلف من قبل اﻻدارة ا
2.دراسة اﳌشروع.
3.إعداد جدول أعمال ا لسة و استدعاء اﳌ ندس ن اﳌعمار ن اﳌعني ن
4.عرض اﳌلف ع ال نة الفنية ا و ة لرخص البناء.
ّ
5.ابﻼغ رأي ال نة ا االبلدية اﳌعنية.

اح ام ال ات ﺐ العمرانية  :اح ام ال ات ﺐ العمرانية ا اري ا
5.
العمل منطقة العقار بالرجوع ا ّ
كراس شرو ط التقسيم او مثال ال يئة .

و ة للتج و اﻻس ان  :سلم اﳌلف من البلدية اﳌعنية.

الرخص اﻹدار ة اﳌتعلقة بوضعية قطعة اﻷرض اﳌزمع إقامة البناء عل ا إن انت
7.
محاذية ﳌنطقة خاضعة ﻻرتفاقات خاصة .
وصل إيداع التصر ح بالضر بة ع دخل اﻷ اص الطبيعي ن أو الضر بة ع
8.
الشر ات
وصل خﻼص اﳌعاليم اﳌوظفة ع العقار موضوع مطلﺐ رخصة البناء،
9.
ملف سﻼمة مصادق عليه من قبل مصا ا ماية اﳌدنية بال سبة إ البنايات
10.
ا اضعة لنظام الوقاية والسﻼمة من أخطارا ر ق واﻹنفجار والفزع وفقا لل ات ﺐ ا اري ا
العمل.
مﻼحظة:عﻼوة ع الوثائق اﳌنصوص عل ا أعﻼه يمكن اﳌطالبة بوثائق اخرى
11.
لل خيص عض اﳌشار ع ا صوصية.
جذاذة معاينة العقاراﳌعدة من قبل اﳌصا الفنية للبلدية اﳌعنية.
12.

