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 الخدمات اإلدارية العمرانية

 قرار مصادقة على تقسيم عقار
شروط االنتفاع 

 بالخدمة
 .تقسٌمه المزمع للعقار قانونا موكال أو مالكا المواطن ٌكون أن
 للمنطقة التهٌئة بمثال الوارد والتخصٌص العقار صبغة تتناقض ال أن         -
 العمل به الجاري للتشرٌع طبقا الموجب تام بملف المواطن ٌتقدم أن         -
 

 ( نظائر3)مطلب محرر على ورق عادي موقع من طرف المعنً           .1 الوثائق المطلوبة
 ( نظائر7) على األقل 1000/1مثال تقسٌمً بمقٌاس           .2
 ( نظائر7)مثال موقعً لألرض المراد تقسٌمها           .3
رسم جملً ٌبٌن التركٌبة العامة للمشروع ورسم بٌانً موجز ألحجام المشروع فً ثالثة أبعاد،  وعند           .4

االقتضاء صرر من نموذج مصغر أو غٌرها من الوسائل التً من شانها أن تمكن من تصور تجسٌم 
 ( نظائر7)المشروع وذلك بالنسبة للتقسٌمات التً تساوي أو تفوق مساحتها الخمسة هكتارات  

كراس شروط التقسٌم المحدد لحقوق وواجبات المقسم والمشترٌن أو المتسوغٌن للمقاسم وكذلك برنامج           .5

 ( نظائر7). التهٌئة والتطهٌر
 ( نظائر7). رزنامة تقدٌرٌة فً إنجاز وإتمام األشغال          .6
 ( نظائر7). مذكرة تقدٌم لعملٌة التقسٌم          .7
مثال ٌبٌن مختلف االرتفاعات عن سطح األرض المراد تقسٌمها واألراضً المحاذٌة حسب وضعٌتها           .8

 ( نظائر7).  على األقل معد من قبل مهندس مساح1/ 1000الحالٌة، بمقٌاس 
قرار تصنٌف إذا كانت قطعة األرض المزمع إقامة البناء علٌها محاذٌة للملك العمومً للطرقات أو           .9

 ( نظائر7).للملك العمومً البحري
 ( نظائر3 .)،(... رسم عقاري، عقد ملكٌة ، حكم استحقاقً)وثٌقة تملك       .10
مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسٌم على المحٌط طبقا للتشرٌع و التراتٌب الجاري بها       .11

 ( نظائر7).العمل
شهادة من كل مصلحة مختصة تثبت أن األرض المزمع تقسٌمها ٌمكن تطهٌرها أو تزوٌدها بالماء       .12

 ( نظائر7 ).الصالح للشراب أو بالطاقة الكهربائٌة أو قابلة للربط بشبكة االتصاالت 
مثال للرسم العقاري إن كانت األرض مسجلة وان لم تكن األرض مسجلة فمثال ٌشخصها بمقٌاس       .13

 ( نظائر3.) على األقل مرتبط باإلحداثٌات الجغرافٌة ومعد من قبل مهندس مساح، 1/ 1000
ٌّة الموّظفة على كل       .14   العقارات داخل المنطقة البلدٌة شهادة إبراء فً خالص المعالٌم البلد

أجل الحصول على 
 الخدمة

 أشهر بداٌة من تارٌخ إٌداع الملف 4فً أجل 

المراجع التشريعية 
 والترتيبية

و  لترابٌة التهٌئةا مجلة بإصدار المتعلق 1994 نوفمبر 28 فً المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون        

 .التعمٌر
بما  التقسٌم المكونةلملف الوثائق بضبط المتعلق 1995 أكتوبر 19 فً المؤرخ واإلسكان التجهٌز وزٌر قرار      

 .علٌه المصادقة وصٌغ طرق وكذلك الشروط، كراس فٌها
اجراءات انجاز 

 الخدمة
 استالم الملف    
 عاٌنات المٌدانٌةالمدراسة الملف و إجراء          -
 عرض الملف على اللجنة الفنٌة الجهوٌة للتقاسٌم         -
 تسلٌم الرخصة للمواطن         -

المصلحة المسداة 
 للخدمة

 المصلحة الفنٌة

 فضاء المواطن مكان تقديم المطلب

 فضاء المواطن مكان تسليم المطلب
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 قرار مصادقة على تجزئة عقار
 

 .تقسٌمه المزمع للعقار قانونا موكال أو مالكا المواطن ٌكون أن     

 للمنطقة التهٌئة بمثال الوارد والتخصٌص العقار صبغة تتناقض ال أن         -

 العمل به الجاري للتشرٌع طبقا الموجب تام بملف المواطن ٌتقدم أن         -

 أن تكون التجزئة لقطعتٌن فقط         -

 شروط االنتفاع بالخدمة

 ( نظائر3)مطلب محرر على ورق عادي و موقع من طرف المعنً           .1

 ( نظائر7) على األقل 1000/1مثال تقسٌمً بمقٌاس           .2

 ( نظائر7)مثال موقعً لألرض المراد تقسٌمها           .3

رسم جملً ٌبٌن التركٌبة العامة للمشروع ورسم بٌانً موجز ألحجام المشروع فً ثالثة أبعاد،  وعند           .4

االقتضاء صرر من نموذج مصغر أو غٌرها من الوسائل التً من شانها أن تمكن من تصور تجسٌم 
 ( نظائر7)المشروع وذلك بالنسبة للتقسٌمات التً تساوي أو تفوق مساحتها الخمسة هكتارات  

 ( نظائر7). رزنامة تقدٌرٌة فً إنجاز وإتمام األشغال          .5

 ( نظائر7). مذكرة تقدٌم لعملٌة التقسٌم          .6

مثال ٌبٌن مختلف االرتفاعات عن سطح األرض المراد تقسٌمها واألراضً المحاذٌة حسب وضعٌتها           .7

 ( نظائر7). على األقل معد من قبل مهندس مساح1/ 1000الحالٌة، بمقٌاس 

قرار تصنٌف إذا كانت قطعة األرض المزمع إقامة البناء علٌها محاذٌة للملك العمومً للطرقات أو           .8

 ( نظائر7).للملك العمومً البحري

 ( نظائر3 .)،(... رسم عقاري، عقد ملكٌة ، حكم استحقاقً)وثٌقة تملك           .9

مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسٌم على المحٌط طبقا للتشرٌع و التراتٌب الجاري بها       .10

 ( نظائر7).العمل

شهادة من كل مصلحة مختصة تثبت أن األرض المزمع تقسٌمها ٌمكن تطهٌرها أو تزوٌدها بالماء       .11

 ( نظائر7 ).الصالح للشراب أو بالطاقة الكهربائٌة أو قابلة للربط بشبكة االتصاالت 

مثال للرسم العقاري إن كانت األرض مسجلة وان لم تكن األرض مسجلة فمثال ٌشخصها بمقٌاس       .12

 ( نظائر3.) على األقل مرتبط باإلحداثٌات الجغرافٌة ومعد من قبل مهندس مساح، 1/ 1000

ٌّة الموّظفة على كل      .13   العقارات داخل المنطقة البلدٌة شهادة إبراء فً خالص المعالٌم البلد

 المطلوبة الوثائق

 أشهر بداٌة من تارٌخ إٌداع الملف 4فً أجل 
أجل الحصول على 

 الخدمة

و  التهٌئةالترابٌة مجلة بإصدار المتعلق 1994 نوفمبر 28 فً المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون        -

 .التعمٌر
-

التق المكونةلملف الوثائق بضبط المتعلق 1995 أكتوبر 19 فً المؤرخ واإلسكان التجهٌز وزٌر قرار        

 .علٌه المصادقة وصٌغ طرق وكذلك الشروط، كراس بما فٌها سٌم

 التشريعية المراجع

 الترتيبية و

 إستالم الملف         -
 عاٌنات المٌدانٌةالمدراسة الملف و إجراء          -
 عرض الملف على اللجنة الفنٌة الجهوٌة للتقاسٌم         -
 تسلٌم الرخصة للمواطن         -

 إجراءات إنجاز الخدمة

 اإلدارة أو المصلحة الفنٌة للبلدٌة
المصلحة المسداة 

 للخدمة

  مكان إيداع الملف فضاء المواطن

 فضاء المواطن
 الحصول على مكان

 الخدمة
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 شهادة في صبغة عقار

 لكل مواطن الحق فً طلب شهادة فً صبغة عقار
 شروط االنتفاع بالخدمة

 .ممضى من الطالبعلى ورق عادي  مطلب      .1

 .نسخة من شهادة الملكٌة      .2

ٌّة الموّظفة على كل      .3   العقارات داخل المنطقة البلدٌة شهادة إبراء فً خالص المعالٌم البلد

 المطلوبة الوثائق

  بداٌة من تارٌخ إٌداع الملففً أجل أسبوع
أجل الحصول على 

 الخدمة

التهٌئةالترابٌة  مجلة بإصدار المتعلق 1994 نوفمبر 28 فً المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون

 .و التعمٌر

 التشريعية المراجع
 الترتيبية و

 إستالم الملف       -
 عاٌنات المٌدانٌةالمدراسة الملف و إجراء        -
 تسلٌم الشهادة للمواطن       -

 إجراءات إنجاز الخدمة

 اإلدارة أو المصلحة الفنٌة للبلدٌة
المصلحة المسداة 

 للخدمة

  مكان إيداع الملف فضاء المواطن

 فضاء المواطن
 الحصول على مكان

 الخدمة

  

 رخصة أشغال
بالعالمات اإلشهارٌة أو )للمارٌن أو مصدر تعطٌل لحركة المرورخطر  أن ال ٌكون اإلشغال مصدر        -

 .(المنتوجات المعروضة

المرور سواء للراجلٌن أو  سٌولة حركة والمتساكنٌن  راحة ومتطلبات الترخٌص ٌتنافى ال أن        -
 .للعربات

 شروط االنتفاع بالخدمة

المعلومات الضرورٌة و خاصة المكان  على ممضى من الطالب و ٌنصعلى ورق عادي  مطلب     .1

 المطلوب و المساحة و مدة اإلشغال والعنوان

 .و بٌان الحاجة

 .نسخة من بطاقة  تعرٌف الطالب     .2

 .مطاعمال أو كالمقاهً للمحالت الضرورٌة بالنسبة التراخٌص     .3

 .نسخة من المعرف الجبائً     .4

 .وصل خالص األداءات البلدٌة المستوجبة على المحل     .5

 المطلوبة الوثائق

  بداٌة من تارٌخ إٌداع الملففً أجل شهر
أجل الحصول على 

 الخدمة

 . المتعلق بإصدار مجلة الجباٌة المحلٌة1997 فٌفري 3 المؤرخ فً 1997 لسنة 11القانون عدد        -

 المتعلق بمخالفات تراتٌب حفظ الصحة 2006 أوت 14 المؤرخ فً 2006 لسنة 59القانون عدد         -
 .فً المناطق التابعة للجماعات المحلٌة

 .العمومً الملك إشغال حول 1914 جانفً 15 فً المؤرخ األمر        -
-

ا اإلشغال شروطوصٌغ بضبط المتعلق 2007 فٌفري 19 فً المؤرخ 2007 لسنة 362 عدد األمر        

 .البلدي العمومً الملك فً العمومً المرفق لوقتً و لزمة
 المتعلق بضبط قائمة المخالفات 2007 جوٌلٌة 23 المؤرخ فً 2007 لسنة 1866األمر عدد         -

 .لتراتٌب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلٌة والخطاٌا المستوجبة
 .كراس الشروط البلدٌة المتعلقة باإلشهار والالفتات اإلشهارٌة        -

 التشريعية المراجع

 الترتيبية و

 .اسخالم الولف و الخثبج هٌه وقبىله هي طرف عىى االسخقببل بفضبء الوىاطي      -

 دراست الولف و إجراء زيبرة هيذاًيت      -

 إجراءات إنجاز الخدمة
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 عرض الولف على لجٌت الشؤوى االقخصبديت      -

 .حسلين الرخصت للطبلب هقببل اسخالم وصل خالص الوعبلين الوسخىجبت      -

المصلحة المسداة  هصلحت الشؤوى االقخصبديت
 للخدمة

  مكان إيداع الملف فضبء الوىاطي

 الحصول على مكان فضبء الوىاطي
 الخدمة

 
 

 رخصة في تغيير صبغة العقار
 .أن ٌكون الطالب مالكا للعقار موضوع الطلب        -

 .التهٌئة مثال حسب المحل بها المتواجد المنطقة وصبغة المطلوب النشاط تطابق        -
 ..(المرور– الضجٌج - التلوث حٌث من)العمل  بها الجاري والتراتٌب النشاط ٌتنافى ال أن        -

احترام التراتٌب المتعلقة بحماٌة المناطق الفالحٌة، المناطق الطبٌعٌة والمناطق الحضرٌة والمناطق         -
 .المحمٌة

-         

 شروط االنتفاع بالخدمة

 .مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ٌنوبه     .1

 .شهادة ملكٌة أو ماٌعادلها     .2

 .بطاقة إرشادات فنٌة معدة و ممضاة من طرف المهندس المعماري     .3

 .مشروع بناء     .4

 .وصل إٌداع التصرٌح بالضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن أو الضرٌبة على الشركات     .5

ٌّة الموّظفة على كل     .6  . العقارات داخل المنطقة البلدٌة شهادة إبراء فً خالص المعالٌم البلد

 .دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحٌط      .1

 المطلوبة الوثائق

 .تام ملف إٌداع تارٌخ من ٌوما 21 خالل       -

 .اإلنجاز بصدد تهٌئتها مثال منطقة فً البناٌة كانت إذا ٌوما 60 خالل       -

أو  األثرٌة الثقافٌةأو أو الطبٌعٌة المواقع من م 200 حدود فً البناٌة وجود صورة فً ٌوما 90 خالل       -

 .التارٌخٌة أو المصانة

أجل الحصول على 
 الخدمة

الترابٌة و  مجلةالتهٌئة بإصدار المتعلق 1994 نوفمبر 28 فً المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون       -

 .التعمٌر

 .األراضٌالفالحٌة حماٌة حول 1983 نوفمبر 11 فً المؤرخ 1983 لسنة 87 عدد لقانونا       -

 .والعمرانٌة والمواقعالطبٌعٌة اآلثار حماٌة حول 1986 ماي 9 فً المؤرخ 1986 لسنة 35 عدد القانون       -
-

ال الوثائق المتعلقبضبط 2007 أفرٌل 17 فً المؤرخ الترابٌة والتهٌئة واإلسكان التجهٌز وزٌرة قرار       

 .وشروطتجدٌدها فٌها والتمدٌد صلوحٌتها وأجل البناء رخصة مكونة لملف

 التشريعية المراجع

 الترتيبية و

 إسخالم الولف      -

 عبيٌبث الويذاًيتالندراست الولف و إجراء       -

 حسلين الرخصت للوىاطي      -

 إجراءات إنجاز الخدمة

المصلحة المسداة  اإلدارة أو الوصلحت الفٌيت للبلذيت
 للخدمة

  مكان إيداع الملف فضبء الوىاطي

 الحصول على مكان فضبء الوىاطي
 الخدمة
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     ملف رخصة البناء
 .علٌه البناء إقامة المزمع للعقار مالكا المواطن ٌكون أن       -

بمثال  والتخصٌصالوارد صبغتها تتناقض ال وأن علٌه مصادق تقسٌم من متأتٌة القطعة هذه تكون أن       -
 .للمنطقة التهٌئة

والمعالم  ثاراألو  الفالحٌة  األراضً حماٌة خصوص فً بها المعمول التراتٌب احترام       -

 .المصانة المناطق و والعمرانٌة الطبٌعٌة والمواقع التارٌخٌة
 .العمل به الجاري للتشرٌع طبقا الموجب تام بملف المواطن ٌتقدمّم  أن       -

 شروط االنتفاع بالخدمة

 .مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ٌنوبه     .1

 .نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة     .2

 .شهادة ملكٌة أو حكم استحقاقً أو وثٌقة أخرى     .3

 .بطاقة إرشادات فنٌة معدة و ممضاة من طرف المهندس المعماري     .4

 .نظائر (5)مشروع بناء فً خمسة      .5

 .رسم عقاري فً صورة شهادة ملكٌة     .6

قرار تصنٌف إذا كانت قطعة األرض المزمع إقامة البناء علٌها محاذٌة للملك العمومً للطرقات أو      .7

غٌر )للملك العمومً البحري أو الملك العمومً للسكك الحدٌدٌة أو ألحد مكونات الملك العمومً للمٌاه 
 .(ضروري

 .وصل إٌداع التصرٌح بالضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن أو الضرٌبة على الشركات     .8

ٌّة الموّظفة على كل     .9  . العقارات داخل المنطقة البلدٌة شهادة إبراء فً خالص المعالٌم البلد

 .ظرفان متنبران ٌحمالن العنوان   .10

مطلب إشغال وقتً للطرٌق العام ٌتم استالمه من فضاء المواطن و تعمٌره وإمضاءه من طرف   .11

 .المعنً

 المطلوبة الوثائق

 .تام ملف إٌداع تارٌخ من ٌوما 21 خالل       -

 .اإلنجاز بصدد تهٌئتها مثال منطقة فً البناٌة كانت إذا ٌوما 60 خالل       -

أو  األثرٌة الثقافٌةأو أو الطبٌعٌة المواقع من م 200 حدود فً البناٌة وجود صورة فً ٌوما 90 خالل       -

 .التارٌخٌة أو المصانة

أجل الحصول على 
 الخدمة

و  الترابٌة مجلةالتهٌئة بإصدار المتعلق 1994 نوفمبر 28 فً المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون       -

 .التعمٌر

 .األراضٌالفالحٌة حماٌة حول 1983 نوفمبر 11 فً المؤرخ 1983 لسنة 87 عدد لقانونا       -

 .والعمرانٌة والمواقعالطبٌعٌة اآلثار حماٌة حول 1986 ماي 9 فً المؤرخ 1986 لسنة 35 عدد القانون       -
-

ال الوثائق المتعلقبضبط 2007 أفرٌل 17 فً المؤرخ الترابٌة والتهٌئة واإلسكان التجهٌز وزٌرة قرار        

 .وشروطتجدٌدها فٌها والتمدٌد صلوحٌتها وأجل البناء رخصة مكونة لملف

 التشريعية المراجع

 الترتيبية و

 اسخالم الولف        -

 عبيٌبث الويذاًيتالندراست الولف و إجراء         -

 حسلين الرخصت للوىاطي        -

 إجراءات إنجاز الخدمة

المصلحة المسداة  اإلدارة أو الوصلحت الفٌيت للبلذيت
 للخدمة

  مكان إيداع الملف فضبء الوىاطي

 الحصول على مكان فضبء الوىاطي
 الخدمة
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 طلب نسخة من مخطط التهيئة
لكل مواطن الحق فً طلب نسخة أو خالصة من مخطط التهٌئة العمرانٌة مقابل خالص معلوم 

 .محدد حسب القوانٌن الجاري بها العمل

 شروط االنتفاع بالخدمة

 .ممضى من الطالب على ورق عادي  مطلب     .1

 .نسخة من شهادة تثبت ملكٌة العقار المعنً     .2
ٌّة الموّظفة على كل     .3  . العقارات داخل المنطقة البلدٌة شهادة إبراء فً خالص المعالٌم البلد

 المطلوبة الوثائق

  بداٌة من تارٌخ إٌداع الملففً أجل أسبوع
أجل الحصول على 

 الخدمة

-

ال مجلةالتهٌئة بإصدار المتعلق 1994 نوفمبر 28 فً المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون       

 .ترابٌة و التعمٌر

 التشريعية المراجع

 الترتيبية و

 إسخالم الولف      -

 .هخطظ الخهيئتإعذاد ًسخت هي       -

 حسلين الٌسخت للوىاطي      -

 إجراءات إنجاز الخدمة

المصلحة المسداة  اإلدارة أو الوصلحت الفٌيت للبلذيت
 للخدمة

  مكان إيداع الملف فضبء الوىاطي

 الحصول على مكان فضبء الوىاطي
 الخدمة

 

 محضر معاينة تطابق األشغال
 العمل بها الجاري وفقاللتراتٌب رخصة على شأنها فً تحصل التً البناء أشغال أنجز قد الخدمة طالب ٌكون أن   

 علٌها المصادق ولألمثلة الرخصة لمضمون مطابقة المنجزة البناء أشغال تكون أن       -

 شروط االنتفاع بالخدمة

 .مطلب محرر على ورق عادي و موقع من طرف المعنً     .1

 .آخر رخصة بناء متحصل علٌها من نسخة     .2
 .األمثلة المصادق علٌها عند الحصول على رخصة البناء     .3
ٌّة الموّظفة على كل     .4  . العقارات داخل المنطقة البلدٌة شهادة إبراء فً خالص المعالٌم البلد
 .نسخة من وثٌقة الملكٌة     .5

 المطلوبة الوثائق

أجل الحصول على   بداٌة من تارٌخ إٌداع الملففً أجل شهران
 الخدمة

و  الترابٌة مجلةالتهٌئة بإصدار المتعلق 1994 نوفمبر 28 فً المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون       -

 العمرانٌة

 التشريعية المراجع

 الترتيبية و

 اسخالم الولف       -

 عبيٌبث الويذاًيتالندراست الولف و إجراء        -

 حسلين ًظير هي هحضر الوعبيٌت للوىاطي       -

 إجراءات إنجاز الخدمة

المصلحة المسداة  اإلدارة أو الوصلحت الفٌيت للبلذيت
 للخدمة

  مكان إيداع الملف فضبء الوىاطي

 الحصول على مكان فضبء الوىاطي
 الخدمة

 


