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البنایات المعنیة بالمطابقة
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على سبیل 

التسویة

غیر متممة

رخصة اتمام  
على سبیل 

التسویة

  رخصة تملك
البناء

متممة

شھادة  
مطابقة
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إلى  06/09/2012المؤرخة في  04نشیر في ھذه النقطة انھ من خالل التعلیمة  الوزاریة المشتركة رقم    -1
أنھ تدرس ملفات البنایات التي یعد تسلیم رخص البناء الخاصة بھا من طرف ر م ش ب من طرف مصالح 

و البناء التي ترسل نسخة فقط لھا التعمیر البلدیة و ترسل مباشرة إلى لجنة الدائرة دون المرور بمدیریة التعمیر 
و الصناعیة أ ستقبل الجمھوروتستثنى في ھذه النقطة البنایات ذات الخصوصیة كالبنایات التي ت. لالعالم 

  .التجاریة أو السیاحیةو

التحصیصات السكنیة في مدن میلة  فرجیوة  القراررم   اإلطار القانوني كلفة التعمیر . بوشلوش عبد الغني -2
. جامعة قسنطینة . معھد علوم االرض و التھیئة العمرایة. رسالة ماجیستیر. كاسات المجالیة و اإلجتماعیةاإلنع

  .213ص . 2009اكتوبر 

 
 

 یحدد قواعد مطابقة البنایات واتمام  2008جویلیة 20مؤرخ في  15/08قانون رقم ،

 .19ص. 44/2008الجریدة الرسمیة عدد .إنجازھا

 یحدد إجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة 2009ماي  02مؤرخ في  09/154قم مرسوم تنفیذي ر ،

 .28صفحة . 27/2009الجریدة الرسمیة عدد . البنایات 

  یحدد تشكیلتي لجنة الدائرة و لجنة 2009ماي  02مؤرخ في  09/155مرسوم تنفیذي رقم ،

صفحة . 27/2009الجریدة الرسمیة عدد . الطعون المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات و كیفیات سیرھما

36. 

  یحدد شروط و كیفیة تعین فرق المتابعة 2009ماي  20مؤرخ في  09/156مرسوم تنفیذي رقم ،

الجریدة الرسمیة عدد . . و التحقیق في انشاء التجزئات و المجموعات السكنیة و ورشات البناء وسیرھا

 39صفحة . 27/2009

  المتعلقة بتسلیم عقود التعمیر  03/01/2012المؤرخة في  01المشتركة رقم التعلیمة الوزاریة

 .للتجھیزات و السكنات المنجزة من طرف االدارات و المؤسسات العمومیة

  المتضمنة تبسیط كیفیات تحقیق  06/12/2012المؤرخة في  04التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم

 .مطابقة البنایات و إتمام إنجازھا


