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 خذياث األداءاث

 شهادة انًسكن انرئيسي 

 
 .للمتوفى الرئٌسً المسكن هو الطلب موضوع العقار ٌكون أن        -

 .العقار مالك ورثة أحد باألمر (المعنٌٌن أو) المعنً ٌكون أن        -

 شروط االنتفاع بالخدمة

ممضى من الطالب و على ورق عادي  مطلب     .1

 .للعقارالمعنً الكامل العنوان على خاصة ٌنص

 .للمتوفى الوفاة حجة     .2

 العقارات داخل المنطقة  شهادة إبراء في خالص المعاليم البلدّية الموّظفة على كل     .3

 .البلدية

 .شهادة ملكٌة العقار     .4

 .نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة     .5

 المطلوبة الوثائق

  بداٌة من تارٌخ إٌداع الملففً أجل أربعة أٌام
أجل الحصول على 

 الخدمة

 التشريعية المراجع 1997 فٌفري 3 فً المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد قانونالجباٌة المحلٌة الصادرة بمجلة 

 الترتيبية و
 إسخالو انًهف      -

 إعذاد انشهادة      -

 حسهيى ااشهادة نهًىاطٍ      -

 إجراءات إنجاز الخدمة

المصلحة المسداة  يصهحت األداءاث و اإلسخخالصاث
 للخدمة

  مكان إيداع الملف فضاء انًىاطٍ

 الحصول على مكان فضاء انًىاطٍ
 الخدمة

 شهادة ترسيى عقار بجذول انتحصيم
 العقار في التصرف له يخول توكيل له يكون أن للعقار أو مالكا باألمر المعني يكون أن 

 .العقارات على األداء بعنوان المعلوم خالص         -

 شروط االنتفاع بالخدمة

ممضى من الطالب و على ورق عادي  مطلب      .1

 للعقارالمعنً الكامل العنوان على خاصة ٌنص

 العقارات داخل المنطقة  شهادة إبراء في خالص المعاليم البلدّية الموّظفة على كل      .2

 البلدية

 .شهادة ملكٌة العقار      .3

 نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة      .4

 المطلوبة الوثائق

  بداٌة من تارٌخ إٌداع الملففً أجل أربعة أٌام
أجل الحصول على 

 الخدمة

 التشريعية المراجع 1997 فٌفري 3 فً المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد قانونالجباٌة المحلٌة الصادرة بمجلة 

 الترتيبية و

 إستالم الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون االستقبال بفضاء المواطن         -
 دراسة الملف و إعداد الشهادة من طرف مصلحة األداءات         -
 تسليم الشهادة للمواطن         -

 إجراءات إنجاز الخدمة

 مصلحة األداءات و اإلستخالصات
المصلحة المسداة 

 للخدمة

  مكان إيداع الملف فضاء المواطن

 الحصول على مكان فضاء المواطن
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 الخدمة

 

 شهادة عذو ترسيى عقار بجذول انتحصيم
 .بطلب من المواطن أو بطلب من مكتب مراقبة األداءات         -

 .تمنح الشهادة عندما يتسلم مواطن إذن بدفع األداء على عقار ليس على ملكه الخاص         -

 شروط االنتفاع بالخدمة

ممضى من الطالب و على ورق عادي  مطلب      .5

 للعقارالمعنً الكامل العنوان على خاصة ٌنص

 العقارات داخل المنطقة  شهادة إبراء في خالص المعاليم البلدّية الموّظفة على كل      .6

 البلدية

 .شهادة ملكٌة العقار      .7

 نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة      .8

 المطلوبة الوثائق

  بداٌة من تارٌخ إٌداع الملففً أجل أربعة أٌام
أجل الحصول على 

 الخدمة

 التشريعية المراجع 1997 فٌفري 3 فً المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد قانونالجباٌة المحلٌة الصادرة بمجلة 

 الترتيبية و

 .إستالم الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون االستقبال بفضاء المواطن         -
 .دراسة الملف و إعداد الشهادة من طرف مصلحة األداءات         -
 .تسليم الشهادة للمواطن         -

 إجراءات إنجاز الخدمة

 مصلحة األداءات و اإلستخالصات
المصلحة المسداة 

 للخدمة

  مكان إيداع الملف فضاء المواطن

 فضاء المواطن
 الحصول على مكان

 الخدمة
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 تغيير صبغت أرض غير يبنيت انً أرض يبنيت 

 
 طلب عادي من المواطن      -

 تبعا لمعاٌنة من طرف األمن أو عون بلدي      -

 شروط االنتفاع بالخدمة

ممضى من الطالب و على ورق عادي  مطلب     .1
 . و المعلومات الخاصة بالطالبللعقارالمعنً الكامل العنوان على خاصة ٌنص

 .نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة     .2
 .نسخة من رخصة البناء     .3
  العقارات داخل المنطقة البلدية شهادة إبراء في خالص المعاليم البلدّية الموّظفة على كل     .4

 المطلوبة الوثائق

 أجل الحصول على الخدمة  بداٌة من تارٌخ إٌداع الملففً أجل أربعة أٌام

 التشريعية المراجع 1997 فٌفري 3 فً المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد قانونالجباٌة المحلٌة الصادرة بمجلة 

 الترتيبية و

 .إسخالو انًهف و انخثبج يُه وقبىنه يٍ طرف عىٌ االسخقبال بفضاء انًىاطٍ       -

 دراست انًهف و إجراء يعايُت ييذاَيت       -

  يقابم اسخالو يعهىو انخسجيمGRBحغيير صبغت األرض عهى انًُظىيت        -

 إجراءات إنجاز الخدمة

 المصلحة المسداة للخدمة يصهحت األداءاث و اإلسخخالصاث

  مكان إيداع الملف فضاء انًىاطٍ

 فضاء انًىاطٍ
 الحصول على مكان

 الخدمة

 تغيير يهكيت عقار
 عند شراء عقار      -

 تبعا ألي وثٌقة تغٌٌر ملكٌة عقار      -

 شروط االنتفاع بالخدمة

ممضى من الطالب و على ورق عادي  مطلب     .1
 . و المعلومات الخاصة بالطالبللعقارالمعنً الكامل العنوان على خاصة ٌنص

 .نسخة من عقد الشراء     .2
 نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة     .3

  العقارات داخل المنطقة البلدية شهادة إبراء في خالص المعاليم البلدّية الموّظفة على كل     .4

 المطلوبة الوثائق

 أجل الحصول على الخدمة  بداٌة من تارٌخ إٌداع الملففً أجل أربعة أٌام

 التشريعية المراجع 1997 فٌفري 3 فً المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد قانونالجباٌة المحلٌة الصادرة بمجلة 

 الترتيبية و

 .إسخالو انًهف و انخثبج يُه وقبىنه يٍ طرف عىٌ االسخقبال بفضاء انًىاطٍ       -

 دراست انًهف و إعالو انقابط كخابيا يٍ طرف يصهحت األداءاث       -

 GRBحغيير يهكيت انعقار في يُظىيت        -

 إجراءات إنجاز الخدمة

 المصلحة المسداة للخدمة يصهحت األداءاث و اإلسخخالصاث

  مكان إيداع الملف فضاء انًىاطٍ

 فضاء انًىاطٍ
 الحصول على مكان

 الخدمة
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 طهب اإلعفاء ين ضريبت األداء

 

 كل مواطن له بطاقة مساعدة اجتماعٌة
 شروط االنتفاع بالخدمة

ممضى من الطالب و على ورق عادي  مطلب     .1

 .للعقارالمعنً و معلومات حول الطالب الكامل العنوان على خاصة ٌنص

 .نسخة من شهادة الملكٌة أو ماٌعادلها     .2

 .نسخة من وصل المساعدة االجتماعٌة     .3

 .نسخة من وصل خالص األداء     .4

 المطلوبة الوثائق

  بداٌة من تارٌخ إٌداع الملففً أجل أربعة أشهر
أجل الحصول على 

 الخدمة

 التشريعية المراجع 1997 فٌفري 3 فً المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد قانونالجباٌة المحلٌة الصادرة بمجلة 

 الترتيبية و
 .اسخالو انًهف و انخثبج يُه وقبىنه يٍ طرف عىٌ االسخقبال بفضاء انًىاطٍ      -

 دراست انًهف و إجراء زيارة ييذاَيت يٍ طرف يصهحت األداءاث      -

 .عرض انًهف عهى نجُت انًراجعت      -

 .يىافقت انىاني      -

 .إعالو انًىاطٍ بانًىافقت      -

 GRB في يُظىيت إدراج انًىافقت      -

 إجراءات إنجاز الخدمة

المصلحة المسداة  يصهحت األداءاث و اإلسخخالصاث
 للخدمة

  مكان إيداع الملف فضاء انًىاطٍ

 الحصول على مكان فضاء انًىاطٍ
 الخدمة
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 شكىي تخص انًساحت انخاضعت نألداء
تبعا لتقدٌم مطلب من طرف مواطن ٌعترض على المساحة المبنٌة أو على عدد المحالت       

 .الخاضعة لألداء

 شروط االنتفاع بالخدمة

ممضى من الطالب و على ورق عادي  مطلب     .1

 للعقارالمعنً الكامل العنوان على خاصة ٌنص

 .نسخة من شهادة الملكٌة أو ماٌعادلها     .2

 .نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة     .3

 العقارات داخل المنطقة  شهادة إبراء في خالص المعاليم البلدّية الموّظفة على كل     .4

 .البلدية

 المطلوبة الوثائق

  بداٌة من تارٌخ إٌداع الملففً أجل أربعة أشهر
أجل الحصول على 

 الخدمة

 التشريعية المراجع 1997 فٌفري 3 فً المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد قانونالجباٌة المحلٌة الصادرة بمجلة 

 الترتيبية و
 .إسخالو انًهف و انخثبج يُه وقبىنه يٍ طرف عىٌ االسخقبال بفضاء انًىاطٍ      -

 دراست انًهف و إجراء زيارة ييذاَيت يٍ طرف يصهحت األداءاث      -

 .عرض انًهف عهى نجُت انًراجعت      -

 .يىافقت انىاني      -

 .إعالو انًىاطٍ بانًىافقت      -

 GRB في يُظىيت إدراج انًىافقت      -

 إجراءات إنجاز الخدمة

المصلحة المسداة  يصهحت األداءاث و اإلسخخالصاث
 للخدمة

  مكان إيداع الملف فضاء انًىاطٍ

 الحصول على مكان فضاء انًىاطٍ
 الخدمة
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 رخصت تركيز عالياث اشهاريت
تستوجب الرخصة لكل المعدات أو الرسوم أو الكتابة سواء تعلق األمر بمعلقة اشهارٌة         

على الطرٌق العام، أوعالمة مضٌئة أو غٌر مضٌئة أو كتابة على واجهة محل تجاري 
أو غٌر تجاري ومهما كان موضوعها تجارٌا أو ال، وبصرف النظر عن طرٌقة 

 .انجازها أو القائم بانجازها

 :ٌمنع تركٌز معدات اشهارٌة إذا احتوى مضمونها على         -
 .تحدٌد منطقة مع سهم توجٌهً أو مسافة كٌلومترٌة       ( أ

 .تقلٌد عالمة مرورٌة أو إشارة   ( ب

 شروط االنتفاع بالخدمة

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

 .خاصة المكان المعنً و المساحة و مدة اإلشغال و عنوان و بٌان الحاجة

األمثلة أو الرسوم على أن تكون واضحة من حٌث المحتوى والشكل والمقاٌٌس بالنسبة      .2

 .للعالمة أو النص والمساحة المزمع إشغالها بالواجهة بالنسبة للكتابة

 .صور لألمكنة     .3

 .نسخة من بطاقة المعرف الجبائً     .4

 .نسخة من المصادقة فً النشاط     .5

 .نسخة من ملف التأمٌن     .1

 المطلوبة الوثائق

  بداٌة من تارٌخ إٌداع الملففً أجل سبعة أٌام
أجل الحصول على 

 الخدمة

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

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

 لسنة 656 عدد األمر        -
وصٌغإقامة ركائز اشهارٌة  شروط بضبط المتعلق 1987 فٌفري 20 فً المؤرخ 1987

 .على ملك الدولة العمومً للطرقات أو على األمالك المجاورة له
 المتعلق بضبط قائمة 2007 جوٌلٌة 23 المؤرخ فً 2007 لسنة 1866األمر عدد         -

المخالفات لتراتٌب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلٌة والخطاٌا 
 .المستوجبة

 .كراس الشروط البلدٌة المتعلقة باإلشهار والمعلقات اإلشهارٌة        -

 التشريعية المراجع

 الترتيبية و

 .إسخالو انًهف و انخثبج يُه وقبىنه يٍ طرف عىٌ االسخقبال بفضاء انًىاطٍ      -

 دراست انًهف و إجراء زيارة ييذاَيت      -

 عرض انًهف عهى نجُت انشؤوٌ االقخصاديت      -

 .حسهيى انرخصت نهطانب يقابم اسخالو وصم خالص انًعانيى انًسخىجبت      -

 إجراءات إنجاز الخدمة

المصلحة المسداة  يصهحت انشؤوٌ االقخصاديت
 للخدمة

  مكان إيداع الملف فضاء انًىاطٍ

 الحصول على مكان فضاء انًىاطٍ
 الخدمة

 


