طلب وصل بالتصريح
حضرة رئيس بلدية سن الفيل المحترم،
المستدعي_______________________________________________________:

العنوان  ،_________________________________ :رقم الهاتف______________:
نتقدم هبذا الطلب للحصول على ____________________________________________ عن
العقار رقم ________،القسم رقم __________ ،الواقع يف منطقة _______________ العقارية.
المستندات

المرفقة ( :إستناداً اىل القرار رقم  1/672صاادر يف  6تشارين اولل  ( 1991لزيار اوغالال العاماة) لاملرساوم رقام 6001/11871

( املرسوم التطبيقي لقانون البناء)









إفادة عقارية لخريطة مساحة  /.يف حال عدم لجود خريطة مسااحة اايياة ل خريطاة ددياد للعقاار ،يقتداي تقاد خريطاة لا
مساااا ةلعاات مااع إفااادة امل تااار ( علاام لخاار) يباام ملتيتا لحاادلد العقااار يف املنااا ا
منظمااة لموقعااة ماان قبااأ ممنااد ل ع
املمسوحة.
موافقة املالك ل الشركاء إذا كان العقار مملوكاً من الل ل كان مق عدم التصريح غريتاً يف العقار.
إفادة ختطيط لإرتفاق صادرة عن الدلاير امل تصة يف بلدييت ب لت ل رابلس لفرلع لمتاتب التنظيم املدين.
تعمااد مساادأ لااد إحااد نقااابيت املمندساام يف ب ا لت ل ارابلس ماان قبااأ املمنااد عناادما تتنااالل عم اال التص اريح إباادال
ع
الساقو لالشارفات املوجااودة لالتلباايس اجاارجي لجاادران الاادعم الاايت يملياد علوغااا عاان املايتين ل غالال ا فريااات الاايت تسااتوجب
تدعيم العقارات لاإلنشاءات اجملالرة.
يف حااال كااان البناااء مفاارزاً اااب مجاام موافقااة عيااة املااالتم ل موافقااة  %71ماان املااالتم علااى ن يااتم التأكااد ماان ان البناااء
مومجوع لب التصريح مطاب لل رايط العايدة لرخصة اإلستان ل إلفادة إجناز البناء.

توقيع املستدعي______________:

ابع مايل

خاص بالبلدية
سدأ الطلب بتاريخ _______ دت رقم ________ بعد التأكد من توفر يع املستندات املطلوبة.

توقيع املوظت*________________________ :

املقدمةبالتصريح
وصل
طلب
* إن توقيع املوظت ال يعين موافقة البلدية على قانونية املرفقات

المستندات المطلوبة( :قرار  ،1/672املادة  ،6الفقرة )3
 -1لب موقع من صاحب العالقة ل من ينوب عن قانوناً.
 -6موافقة الدلاير الفنية امل تصة (التشت الفين) يف ا االت اليت تستوجب موافقة الدلاير الفنية امل تصة.
 -3إفادة عقارية لخريطة مساحة  /.يف حال عدم لجود خريطة مسااحة اايياة ل خريطاة ددياد للعقاار ،يقتداي تقاد خريطاة لا
مساااا ةلعاات مااع إفااادة امل تااار ( علاام لخاار) يباام ملتيتا لحاادلد العقااار يف املنااا ا
منظمااة لموقعااة ماان قبااأ ممنااد ل ع
املمسوحة.
 -1موافقة املالك ل الشركاء إذا كان العقار مملوكاً من الل ل كان مق عدم التصريح غريتاً يف العقار.
 -1إفادة ختطيط لإرتفاق صادرة عن الدلاير امل تصة يف بلدييت ب لت ل رابلس لفرلع لمتاتب التنظيم املدين.
تعمااد مساادأ لااد إحااد نقااابيت املمندساام يف ب ا لت ل ارابلس ماان قبااأ املمنااد عناادما تتنااالل عمااال التص اريح إباادال
 -2ع
الساقو لالشارفات املوجااودة لالتلبايس اجااارجي لجاادران الادعم الاايت يمليااد علوغاا عاان املايتين ل غالال ا فريااات الاايت تسااتوجب
تدعيم العقارات لاإلنشاءات اجملالرة.
 -7يف حااال كااان البناااء مفاارزاً اااب مجاام موافقااة عيااة املااالتم ل موافقااة  %71ماان املااالتم علااى ن يااتم التأكااد ماان ان البناااء
مومجوع لب التصريح مطاب لل رايط العايدة لرخصة اإلستان ل إلفادة إجناز البناء.

الرسوم المتوجبة:

تتااون الرسااوم املتوجبااة لفقااً لبعمااال املبينااة يف الفقارتم ( ) ل(ب) ماان نانيااً ماان املااادة ال انيااة ماان املرسااوم رقاام  6001/11871لكمااا
يلي - :الفقرة ( ) :يُعطى التصريح من رييس السلطة التنفيذية .1
 الفقاارة (ب) :يُعطااى التص اريح ماان رياايس الساالطة التنفيذيااة يف البلديااة املعنيااة بعااد موافقااة الاادلاير الفنيااةامل تصة .6
مهلة اإلنجاز( :مرسوم رقم  6001/11871مادة  3فقرة )6
على الدايرة الفنية امل تصة إعطاء املوافقة الفنية ل الرفض مع تعليأ اوسباب خالل غمر لاحد من تاريخ تسديأ التصريح لاديما لمان
مث إحالة املعاملة إىل البلدية إلعطاء املالك الوصأ بالتصريح خالل نالنة يام على اوك ر بعد استيفاء الرسوم املتوجبة.

1عندما يتعلّق التصريح بما يلي  :غلال البناء اجارجية العايدة وعمال الصيانة العادية لالتدمياأ الايت ال تتعلا باليتاأ اوساساي للبنااء لال تا نر علاى انطبااق
البناء على اونظمة النافذة كالتوري لالدغان لالطرش ل عمال منع النش لالتلبيس اجارجي ،تركياب لتليا الشابتة املايياة لالصاحية لالتمربايياة اجارجياة ،عماال فاك

لتركيب ل تلي املندور اجارجي من ية مواد كانت .كذلك بناء التصالين اليت ال تستوجب إستصالا رض العقار.
ليف حااال كااان البناااء مفاارزاً اااب مجاام موافقااة عيااة املااالتم ل موافقااة  71باملئااة ماان املااالتم علااى ن يااتم التأكااد ماان ن البناااء مومجااوع لااب التص اريح مطاااب
لل رايط العايدة لرخصة اإلستان ل إلفادة إجناز البناء.

 6عندما يتعلّقق التصقريح بمقا يلقي  :عماال اليتمايم لالتسانيد (  ) Piling or Shoring upلإبادال الساقو املوجاودة ل عماال تساوية اورض الطبيعياة
للعقار لإنشاء جدران الدعم لالسند ل عمال الدم ،غلال التقوية اليت تتنالل اليتأ اوساسي للبناء لالتعديالت لتليا لإنشااء حيطاان داخلياة لفاتح ل ساد نوافاذ

ل باواب خارجيااة ل داخليااة مجاامن ا ا امل تلاات لالاايت ال تا نر علااى العناصاار اإلنشااايية لاوقسااام املشاايتكة لال تا نر علااى قانونيااة الوحاادة ( ا ا امل تلاات) لذلااك يف
مجوء خرايط موقعة من املمند املس لل لمسدلة لد إحد نقابيت املمندسم.

مالحظات( :مرسوم رقم  6001/11871مادة  -6لالً لنانياً لنال اً)
األشغال المستثناة من التصريح:
أولا :ال ختدع وية رخصة ل تصاريح اوعماال الداخلياة العايادة وعماال الصايانة العادياة لالتدمياأ الايت ال تتعلا باليتاأ اوساساي
للبناء لال ت نر على إنطباق البناء على اونظمة النافذة كالتوري لالدغان لالطرش لالتبليط لالتلبيس ل عمال الاديتور لالتدمياأ
لإستبدال املندور الداخلي لتلي الشبتة لاوجمملة الصحية لالتمربايية لاملايية ل عماال التدفئاة لتتييات الاواء لالارادل امل لفاة
من درفات متحركة مصنعة من مواد غفافة ملونة لاليت تومجع على الشرفات.
ثانيا :األشغال التي تخضع للتصريح :
يف اوبنيااة املوجااودة قانون ااً ل الاايت ا تسااويتما ،ل املندااملة قبااأ تاااريخ  ،1971-9-13يسااتعاض عاان لااب الرخصااة املساابقة
بتصريح خطي موقاع مان ممناد مسا لل لمصا عدق مان إحاد نقاابيت املمندسام ليعطاى مشارل اً باختااذ كافاة التاداب الالزماة
لتأمم غرلط السالمة العامة يف ةيط البناء لذلك لبغلال التالية:
 من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية:غالال البنااء اجارجياة العاياادة وعماال الصايانة العادياة لالتدميااأ الايت ال تتعلا باليتاأ اوساسااي للبنااء لال تا نر علااى
انطباااق البناااء علااى اونظمااة النافااذة كااالتوري لالاادغان لالطاارش ل عمااال منااع الاانش لالتلباايس اجااارجي ،تركيااب لتلي ا
الشبتة املايية لالصحية لالتمربايية اجارجية ،عمال فك لتركيب ل تلي املندور اجارجي من ية مواد كانت ،كاذلك
بناء التصالين اليت ال تستوجب استصالا رض العقار.
ليف حال كان البناء مفرزاً اب مجم موافقة عية املالتم ل موافقة  71باملئة من املالتم على ن يتم التأكد من ن
البناء مومجوع لب التصريح مطاب لل رايط العايدة لرخصة اإلستان ل إلفادة إجناز البناء.
ب -من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة:
عمال اليتميم لالتسنيد )  (Piling or shoring upلإبادال الساقو املوجاودة ل عماال تساوية اورض الطبيعياة
للعقااار لإنشاااء جاادران الاادعم لالسااند ل عمااال الاادم ،غاالال التقويااة الاايت تتنااالل اليتااأ اوساسااي للبناااء لالتع اديالت
لتليا لإنشاااء حيطااان داخليااة لفااتح ل سااد نوافااذ ل باواب خارجيااة ل داخليااة مجاامن ا ا امل تلاات لالاايت ال تا نر علااى
العناصاار اإلنشااايية لاوقسااام املشاايتكة لال تا نر علااى قانونيااة الوحاادة "ا ا امل تلاات" لذلااك يف مجااوء خارايط موقعااة ماان
املمند املس لل لمسدلة لد إحد نقابيت املمندسم.
ج -شروط إضافية:
خيدع منح التصاريح املشار إليماا يف الفقارتم ( ) ل(ب) عاال ل اليتاخايا املتدامنة غالاالً ممانلاة للشارلط اإلمجاافية
التالية:
ج -1-ضمن التراجع عن العقارات المجاورة:
يف اوبنية ل جملاء اوبنية الواقعة مجمن اليتاجعات عان العقاارات اجملاالرة يسامح فيماا بتافاة اوعماال الاواردة يف
ادأ املالااك علااى صااحيفة العقااار العينيااة
الفق ارتم ( ) ل(ب) عااال  .مااا عمااال التقويااة فيساامح هبااا غاارط ن يسا ع
ٍ
تعمداً منظماً لد التاتب العدل بالتقيد باليتاجعات املفرلمجة حسب نظام املنطقة عند إمجافة ل بناء علاول ماا
ع
مل يسمح نظام املنطقة بالبناء فوق ٍ
بناء موجود مع إمتانية التدعيم.

ج-6-ضمن التخطيط المص ّدق واألمالك العامة أو ضمن التراجعات عنها:
عنااد تاارميم اوبنيااة ل اوج املاء الواقعااة مجاامن الت طاايط املص ا عدق لاومااالت العامااة ل مجاامن اليتاجعااات عنمااا لمااع
التقياد بأحتااام قااانون اإلسااتمالت ،يشاايتط علااى املالااك ن يسادأ علااى صااحيفة العقااار العينيااة تنااازالً منظمااً لااد
التاتااب العاادل بعاادم مطالبااة اإلدارة بااأل تعا ٍ
اويض عاان التحساام الااذل ينااتب عاان عمليااة اليتماايم لإباادال السااقو
لذلااك لااد قيااام اإلدارة ب سااتمالت اوج املاء املصااابة بااالت طيط املص ا عدق ل الواقعااة مجاامن اليتاجعااات عن ا ل عاان
اومالت العامة مع لجوب التقيعد باليتاجع عن الت طيطات املص عد عّقة لاومالت العامة عناد إمجاافة بنااء فاوق البنااء
املوجود.
ثالثا :الشروط الفنية لألعمال المستثناة من الترخيص
أ -بناء التصاوين:
–  -1خارج اليتاجع عن الطرق ل الت طيطات ل اومالت العامة:
يساامح ببن اااء التصااالين غ اارط ن ال يتد ااالز العلااو اوقص ااى للقساام الس ااد م اان غااذ التص ااالين املاايتين ع اان مس ااتو اورض
الطبيعية ال اورض املسالاة للعقار التابعة لا التصاوينة ،كماا يسامح ن يعلاو القسام الساد مان التصاوينة حااجمل مان القدابان
املعدنيااة ال ماان اجشااب ل ماان البااا ون امل قااب ،علاى ن ال يتدااالز إرتفاااع التااأ (القساام السااد لا اااجمل) نالنااة متااار عاان
مستو اورض الطبيعية.
–  -6على حدلد العقار مع الطري ل الت طيط ل اومالت العامة لمجمن اليتاجعات عنما:
يسمح ببناء تصالين غرط ن ال يتدالز العلو اوقصى للقسم السد من غذ التصالين ميتاً لعشرين سم ( 1260ميتاً) عان
مستو الطري ل اورض الطبيعية قباأ التساوية للعقاار التابعاة لا التصاوينة ،كماا يسامح ن يعلاو القسام الساد مان التصاوينة
حاجمل من القدبان املعدنية ل من اجشب ل من الباا ون امل قاب علاى ن ال يتداالز ارتفااع التاأ (القسام الساد لا ااجمل)
ال النة متار ( 3200م) عن مستو اورض الطبيعية لذلك يف حال مل تنا اونظمة اجاصة على خال ذلك.
كماا يسامح ببناااء التصاالين علااى حادلد العقاار بقساام املصااب بااالت طيط ا املساتملك غاارط تقاد تعمااد مسادأ علااى
الصحيفة العقارية بعدم املطالبة بأل تعويض عنما عند تنفيذ الت طيط.
–  -3عندما تقام التصوينة خارج اليتاجعات عن الطري فوق حايط (داعم ل ساند) تطبيقاً للفقرة ب دنا :
إذا مل يتدالز علو ا ايط امليتين ،يسمح ب قامة قسم سد فوق بارتفاع ال يتدالز امليتين على ن ال يتداالز علاو ا اايط ماع
القسم السد ال النة متار ،ليسمح ن يعلو القسم السد املذكور حاجمل من القدبان املعدنية ل من اجشب ل من الباا ون
امل قب على ن ال يتدالز علو مع القسم السد ال النة متار.
إذا جتالز علو ا ايط امليتين يسمح ب قامة قسم سد فوق بارتفاع ال يتدالز امليت الواحد لب قامة حاجمل من القدابان املعدنياة
ل من اجشب ل من البا ون امل قب فوق على ن ال يتدالز علو مع القسم السد امليتين.

ب -أعمال تسوية األرض الطبيعية:

العامة :

ختدع للتصريح عمال استصالا اورامجي مبا فيما بناء جدران السند لالدعم العايدة ليتكيمل اوبنية.يعطاى التصاريح بعاد تقاد
خرايطة موقعة من قبأ ممند مس لل لمسدلة يف ال نقابة مع تعمد من قبل يبم عليما مساتو اورض الطبيعياة قباأ املباغارة
بالعمأ ،يبم يف لب التصريح الد من اإلستصالا للجمة االستعمال على ن ال تتداالز مسااحة اورض املستصالحة يف
كأ مرة  3000م 6ل ن ال يمليد ارتفاع اجلدران عن نالناة امتاار لنصات .تراعاى حتاام قاانون البيئاة رقام  6006/111عنادما
تمليد مساحة اورض املستصلحة عن عشرة آال ميت.تطب البنود:
ب –  1ماان نال ااً ماان املااادة ال انيااة املتعلقااة بالشاارلط الفنيااة وعمااال تسااوية اورض الطبيعيااة خااارج حاادلد اليتاجعااات عاان
الطرق لالت طيطات لاومالت العامة :
ب 1 -1 -جلمة غرلط الردم لبناء جدران الدعم
ب 6-1-جلمة غرلط ا فر لبناء جدران السند
ب 6 -جلمااة الشااورط الفنيااة وعمااال تسااوية اورض الطبيعيااة مجاامن حاادلد اليتاجعااات عاان الطاارق لالتت طيطااات لاومااالت
ب 1-6-جلمة العقارات املنحدرة فوق مستو الطري .
ب 6-6-يف العقارات املنحدرة دت مستو الطري .

ج -أعمال الهدم:
ختدع للتصريح عمال غدم اوبنية لاملنشاتت اساتناداً جارايط لتعماد باإلغارا علاى عماال الادم ماوقعم مان قباأ ممناد
لمسادلة يف نقاباة املمندسام ،تظمار يف اجارايط تركيامل البنااء يف العقااار لعادد الطوابا ماع تادعيم اوبنياة لاملنشاتت اجملاالرة للمجااع
حاواجمل علااى ةاايط املوقااع لإنااارة لإغااارات لتنبيا املااارة ليفاادد يف التصاريح املعاادات املسااتعملة لالوسااايأ "تفدا  ،غاادم ،جرافااات
لمجم بوليصة تأمم تلطي كافة اومجرار اليت قد تنشأ من جراء عمال الدم.
د -أعمال الصيانة :
ال يطبا نظااام التصاريح علااى عمااال الصاايانة العاديااة لالتدميااأ لاليتماايم لالاادم العاياادة لببنيااة لاملنشااتت اونريااة املصاانفة لاوبنيااة
الواقعة مجمن منطقة فرض نظامما املصدق غرل اً خاصة هبا:
 يقاادم التص اريح عاان اإلغاالال ا ااددة يف البنااد ناني ااً فقاارة (ب) ماان املااادة ال انيااة ماان املرسااومر قاام  6001/11871إىلالدايرة الفنية امل تصة مرفقاً بالوناي اليت تومجح لددد غذ اإلغلال (خرايط بيانات) باإلمجافة إىل املستندات ا ددة بقرار لزير
اوغلال العامة عمالً بنا املادة  3من قانون البناء.
 على الدايرة الفنية إعطاء املالك الوصاأ بالتصاريح مجامن مملاة نالناة ياام علاى اوك ار بعاد إساتيفاء الرساوم املتوجباة ،فا ذاتأخرت الدايرة الفنية عن البت بالتصريح ،يعود للممند املس لل ا دور إىل الدايرة امل تصة لتدلين مالحظة على السادالت
بعدم إستالم ل جواب من اإلدارة 2لي غر رييس الدايرة الفنية على ذلك.
 كما ميتن للممناد املسا لل توجيا كتااب بواساطة الرياد املدامون إىل ريايس الادايرة الفنياة يعلما فيا عادم اساتالم لج اواب ماان االدارة لعلااى رياايس الاادايرة الفنيااة إيداع ا جواب ااً بواسااطة الريااد املداامون لإيااداع رياايس الساالطة التنفيذيااة يف البلديااة
نس ة عن مبملة مخسة عشر يوماً من تبلل  .لرييس السلطة التنفيذية يف البلدية إعطاء التصاريح باالساتناد إىل إفاادة مان املمناد
املسا لل مساادلة لااد إحااد نقااابيت املمندساام بأنا مل يباات بطلااب التصاريح باملوافقااة ل بااالرفض مجاامن املاادة املنصااو عنمااا
عال .

 لإذا تأخر رييس السلطة التنفيذية يف البلدياة عان اإلجاباة مبملاة ال الناة ياام ،متان لطالاب التصاريح ن يتوجا مباغارة لبواسطة التاتب العدل لخالل مملة ستة غمر على اوك ر من نقداء املمأ ا اددة بتتااب يعتار فيا نفسا مرخصااً مجامنياً لا
باوعمال مرفقاً ب قيمة الرسوم املتوجبة ،غرط تعمد بالتقيد مبدمون ملت اليتخيا لبالقوانم لاونظمة النافذة.
 إن الوصأ بالتصريح غو مب اباة اليتخايا الاذل يسامح للمالاك املباغارة يف اوغالال بعاد موافقاة املمناد املسا لل اجطياةلاملس ا اادلة يف إحا ااد نقا ااابيت املمندسا اام ليبق ا ااى معما ااوالً ب ا ا ملا اادة سا اانة لاحا اادة ( .املا ااادة  3البنا ااد الرابا ااع ما اان املرسا ااوم رق ا اام
.)6001/11871

