
 

 ءاــبن خصةر
 :بالخدمة ع إلنتفاا وطشر

 ءلبنااقامة المزمع ر اطن مالكا للعقاالمون ایكوأن  •
 لتھیئةل ابمثاارد لوالتخصیص و اال تتناقض صبغتھا و أن علیھ دق لقطعة متأتیة من تقسیم مصاه اذن ھتكوأن  •
و یخیة رلتاالمعالم ر و اآلثاص افي خصوو لفالحیة اضي راألاحمایة ص بھا في خصول لمعمواتیب الترام احترا •

 وفي خصوص المناطق المصانة نیةالعمرو الطبیعیة اقع الموا
 .لعملا بھ ريلجاا للتشریع طبقا لموجبا متا بملف طنالموا میتقد أن •

 :لمطلوبةا لوثائقا

 .بھ من ینوأو لرخصة اقبل طالب ممضى من دي عاورق مطلب على  •
 .علیھاء لبنااقامة إلمزمع رض األالطالب لقطعة افي تملك ى خرأثیقة أو وستحقاقي إحكم أو ملكیة دة شھا •
ء بإستثناوع لمشرامصمم ري لمعماس المھندف امن طرة ممضادارة إلافنیة تسلم من قبل دات شاإربطاقة  •

 .ءلبناایع رمشام سواد رإلعدري معماس لى مھندء إللجوالتي ال تقتضي ت الحاالا
جملي ل مثار و موقعي للعقال یتضمن مثاري معماس مھندف جوبا من طرونظائر معد  5في ء بناوع مشر •

س بمقیات جھاالواكذلك ال و لألطودة لمحدالمقاطع امثلة و أبق الطواتصامیم مختلف ق و فما فو 1/500مقیاسھ 
مختص س مھندف من طرت أو سادرابنى معد من قبل مكتب لحامل للمالھیكل افي ل مثاق و فما فو 1/100

 .ین لمھندسدة اعماول مرسم بجد
على ي سم یحتوو را دھبعارض و أألاتتعلق بموقع قطعة ت على معطیاي سم یحتوریتضمن ء بناوع مشر •

لى ء اللجوالتي ال تقتضي ت الحاالالك في و ذمنھا ن لتي یتكوت المحالاتخصیص و یع زتوو لمبنى اتركیز 
 .ريمعماس ھندم

 2005لسنة  1991د ألمر عداستوجبھا التي ت الحاالالمحیط في اعلى وع لمشرات اسة تتعلق بمؤثردرا •
 . 2005جویلیة  11في رخ لمؤا
لعمومي الملك ت أو العمومي للطرقاایة للملك ذعلیھا محاء لبنااقامة المزمع القطعة  اكانت إذا تصفیف ار قر •

 لعمومي للسككالملك ي و البحرا
 .هلعمومي للمیاالملك ت األحد مكوناأو لحدیدیة ا •
 .خاصةت تفاقاریة لمنطقة خاضعة إلذكانت محارض ان ألالمتعلقة بوضعیة قطعة ایة دارإلا الرخص •
 .تلشركاالضریبة على أو الطبیعیین ص األشخااخل دلتصریح بالضریبة على اع ایدإصل و •
لمحلیة الجماعة ة ائرالكائنة بدرات العقاالمستوجب على م المعلوص المالیة تثبت خالامسلمة من قابض  دةشھا •

 .لمعنیةا
لسالمة من و الوقایة م الخاضعة لنظات المدنیة بالنسبة للبنایاالحمایة اعلیھ من قبل مصالح دق ملف سالمة مصا •

 .علفزر اإلنفجاو الحریق ر اخطاأ

 رلعقا لتخصیصا دةعاا أو لتھیئةا دةعاا وعمشر یتضمن أن یجب ه،عالأ علیھا صلمنصوا لوثائقا على وةعال : مالحظة
 :یریننظ في كل ،لتالیةا لوثائقا ثقافي موقع أو تقلیدیة أو یخیةرتا مجموعة خلن داكائ أو مرتب أو محمي

 .رموقعي للعقال مثا •
 .قفما فو 1/500جملي مقیاسھ ل مثا •
 .1/50مقیاسھ بق الطواتشخیص مدقق لمختلف  •
 .تشخیص للھیاكل •



 

 .1/20س لزخرفیة بمقیاالعناصر اتشخیص مجمل  •

 :لخدمةا على للحصوا جلأ

 .لموجبم الملف تااع ایدإیخ ریوما من تا 21ل خال •
 زإلنجاا دبصد تھیئتھا لمثا منطقة في لبنایةا كانت إذا یوما 45 لخال •
 لمصانةا أو ألثریةا أو لثقافیةأوا لطبیعیةا قعالموا من م 200 ودحد في لبنایةا دجوو رةصو في یوما 60 لخال •

 .یةیخرلتاا أو

 ضلغرا في صلو لرخصةا طالب یسلم : مالحظة

 :لترتیبیةوا لتشریعیةا جعالمرا

 و نوفمبر 28 في رخلمؤا 1994 لسنة 122 ددـع نوـلقانا بمقتضى درةاـلصا رـلتعمیوا ةـبیالترا ةـلتھیئا ةـمجل 
 .لھا لمتممةا و لمنقحةا صلنصوا
 ص لنصوو الفالحیة اضي راألاحمایة ل حو 1983نوفمبر  11في رخ لمؤا 1983لسنة  87د عدن لقانوا

 .لھلمتممة و المنقحة ا
 1994 لسنة 35 دعد نلقانوا بمقتضى درةلصاا لتقلیدیةا نلفنوا و یخيرلتاا و يألثرا اثلترا حمایة مجلة 

 .1994ي فیفر 24 في رخلمؤا
 يفیفر 3 في رخلمؤا 1997 لسنة 11 دعد نلقانوا بمقتضى درةلصاا لمحلیةا لجبایةا مجلة من 13 لفصلا 

 19المؤرخ في  2005لسنة 106تي نقحھا أو تممھا وخاصة القانون عدد لا صلنصوا جمیع على و 1997
 .2006المتعلق بقانون المالیة لسنة  2005دیسمبر 

 لمرخصا لمعالیما تعریفة بضبط لمتعلقا 1998 جویلیة 13 في رخلمؤا 1998 لسنة 1428 دعد ألمرا 
 لسنة 80 دعد ألمرا خاصة و تممتھ أو نقتحھ لتيا صلنصوا جمیع على، و ستخالصھاا في لمحلیةا تللجماعا
 .2004 جانفي 14 في رخلمؤا 2004

 لمكونةا لوثائقا بضبط لمتعلقا 2007 فریلأ 17 في رخلمؤا بیةالترا لتھیئةا و نالسكاا و لتجھیزا ةیروز ارقر 
 .اھتجدید وطشر و فیھا لتمدیدا و جل صلوحیتھاأ و ءلبناا خصةر لملف
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