
 رخصة البناء

 : تكٍٕٚ يهف طهت سخظخ انجُبء  .1 

 ٘عمذ انًهكٛخ أٔ عمذ انحٛبصح أٔ عمذ إداس. 

   1/5000أٔ  1/2000يخطظ انًٕلع لٛبط 

  500/  1 - 200/  1انًخططبد انضشٔسٚخ 

  (1/50)يخطظ انتٕصٚع 

 يشخع سخظخ انتدضئخ. 

 تمٛٛى تفظٛهٙ نألشغبل 

 : ٍلذسح االعتمجبل ، َٕع انجُبء ٔ طجٛعخ انًٕاد انًغتعًهخ تمشٚش ع. 

 طشٚفخ انتضٔٚذ ثبنًٛبِ انظبنحخ نهششة، انكٓشثبء، انظشف انظحٙ، انتذفئخ ٔ انتٕٓٚخ. 

 ّٔطف انتدٓٛضاد ٔ يغتٕٖ انضدٛح انتٙ تحذث. 

 لشاس انٕانٙ ثبنُغجخ نهًُشآد انًظُفخ. 

 تمٛٛى األثش انجٛئٙ ٚبنُغجخ نهًشبسٚع انظُبعٛخ. 

 : إٚذاع يهف طهت سخظخ انجُبء .2 

  َغخ يمبثم ٔطم إٚذاع 5ٚتى إٚذاع يهف انطهت عهٗ يغتٕٖ انجهذٚخ فٙ خًغخ. 

  أٚبو 8ٚحٕل انًهف إنٗ يظبنح انذٔنخ انًكهفخ ثبنعًشاٌ فٙ ظشف 

 : دساعخ طهت سخظخ انجُبء  .3 

 دساعخ انطهت يٍ لجم انًظبنح انًحهٛخ انًؤْهخ انًكهفخ ثبنتعًٛش ثبنتشبٔس يٍ يظبنح انمطبعبد  تتى

 انًعُٛخ األخشٖ

  تمٕو يذٚشٚخ انتعًٛش ٔ انجُبء نهٕالٚخ ثبنتشبٔس يع يظبنح انمطبعبد األخشٖ ثبنتحمك يٍ يطبثمخ

انتعًٛش، انًخطظ انتٕخٛٓٙ انًششٔع يع انتعهًٛبد انعًشاَٛخ انًطجمخ ثبنًٕلع انًتضًُخ فٙ يخطظ 

 .نهتٓٛئخ انعًشاَٛخ ٔ يخطظ شغم األساضٙ

 : تغهٛى سخظخ انجُبء .4 

  ِأشٓش ثبنُغجخ  4أشٓش كًًثم نهجهذٚخ ٔ  3تغهى سخظخ انجُبء يٍ لجم سئٛظ انجهذٚخ فٙ أخم ألظب

 .نهحبالد األخشٖ كًًثم نهذٔنخ

 يٍ لجم انٕانٙ ثبنُغجخ نهًشبسٚع انتبنٛخ : 

o انجُبٚبد ٔ انتدٓٛضاد انًُدضح نحغبة انذٔنخ، انٕالٚخ ٔ انًؤعغبد انعًٕيٛخ. 

o يُشآد إَتبج، تٕصٚع ٔ تخضٍٚ انطبلخ ٔ انًٕاد اإلعتشاتٛدٛخ. 

o  ٙانجُبٚبد انٕالعخ فٙ انمطبعبد انغٛش يضٔدح ثًخطظ شغم األساضٙ، فٙ انششٚظ انغبحهٙ، ف

 .ساضٙ انفالحٛخانًٕالع انثمبفٛخ ٔ انتبسٚخٛخ ٔ انطجٛعٛخ ٔ األ

 ٕ٘ٓيٍ لٛم ٔصٚش انعًشاٌ : ثبنُغجخ نهًشبسٚع انٓٛكهٛخ راد انطبثع انٕطُٙ أٔ اند. 

 عُٕاد 3 : يذح طالحٛخ سخظخ انجُبء  .5

  عُٕاد لبثهخ نهتدذٚذ ثبنُغجخ نجُبٚبد  3ْٙ انًذح انًذَٔخ فٙ انمشاس انًتضًٍ سخظخ انجُبء ٔ تكٌٕ عبدح

 .انعبدٚخ

 ء فٙ حبنخ تدبٔص انًذح انًحذدحٚدت تدذٚذ سخظخ انجُب. 

 تعتجش سخظخ انجُبء الغٛخ إرا نى ٚتى إَٓبء انجُبء فٙ ظشف انًٓهخ انًزكٕسح فٙ انمشاس. 

 َشش سخظخ انجُبء .6 



  ٚدت َشش َغخخ يٍ انمشاس انًتضًٍ سخظخ انجُبء ثًمش انًدهظ انشعجٙ انجهذ٘ حتٗ اَمضبء فتشح عُخ

 .ٔ شٓش ٔاحذ

  االطالع عهٗ خًٛع انٕثبئك اندغشافٛخ نهًهفٚحك نكم شخض يٓتى. 

  خالل فتشح انجُبء ٚدت عهٗ انًغتفٛذ يٍ سخظخ انجُبء إضفبء نٕحخ يشئٛخ يٍ انخبسج تجٍٛ يشاخع

 .انشخظخ، تبسٚخ ثذاٚخ ٔ َٓبٚخ انجُبء ٔ طجٛعخ انجُبء

 .انفتشح انًحذدحتهغٗ سخظخ انجُبء إرا نى ٚششع فٙ انعًم أٔ نى ٚكتًم انجُبء فٙ غضٌٕ  : مالحظة

  

 

 

 انشعى انخبص عهٗ انشخض انعمبسٚخ  .7

 .ٚخضع تغهٛى سخظخ انجُبء نذفع سعى تحذد لًٛتّ حغت انمًٛخ انتدبسٚخ نهجُبٚخ

 

 قيمة الرسم قيمة البناية

 دج 1.875  دج 750.000إنٗ غبٚخ 

 دج 3.125  دج 1.000.000إنٗ غبٚخ 

 دج  5.000 دج 1.500.000إنٗ غبٚخ 

 دج 15.000 دج 2.000.000إنٗ غبٚخ 

 دج 17.000 دج 3.000.000إنٗ غبٚخ 

 دج 25.000 دج 5.000.000إنٗ غبٚخ 

 دج 30.000 دج 7.000.000إنٗ غبٚخ 

 دج 36.000 دج 10.000.000إنٗ غبٚخ 

 دج 40.000 دج 15.000.000إنٗ غبٚخ 

 دج 45.000 دج 20.000.000إنٗ غبٚخ 

 دج 50.000 دج de 20.000.000فٕق 

 

 الرسم قيمة قيمة البناية

 دج 50.000 دج 7.000.000إنٗ غبٚخ 

 دج 60.000 دج 10.000.000إنٗ غبٚخ 

 دج 70.000 دج 15.000.000إنٗ غبٚخ 

 دج 80.000 دج 20.000.000إنٗ غبٚخ 

 دج 90.000 دج 25.000.000إنٗ غبٚخ 

 دج 100.000 دج 30.000.000إنٗ غبٚخ 

 دج 110.000 دج 50.000.000إنٗ غبٚخ 

 دج 120.000 دج 70.000.000إنٗ غبٚخ 

 دج 130.000 دج 100.000.000إنٗ غبٚخ 

 دج 150.000 دج de 100.000.000فٕق 



 

 

 


