عنوان اﻹجراء باللغة العر ية

مو افقة مبدئية ع دم أو ترميم عقارأو
الزادة ع البناء القائم

الغاية من اﻹجراء

تنظيم العﻼقات ب ن
اﳌالك ن و اﳌك ين
للمحﻼت معدة للسك او
ا رفة او اﻻدارة
العمومية و ال و قﻊ
سو غ ا عند صدور
القانون عدد 35لسنة
 1976اﳌؤرخ  18فيفري
1976

مدة صلوحية اﻹجراء

سنو ة

طر قة اﻹيداع

بصفة حضور ة

عنوان اﻹجراء باللغة الفر سية

Accord préalable de démolition ou ...
de restauration d'immeubles ou
d'addition de constructions à celles
dejà existantes

اﻵجال القانونية

ﻻ توجد آجال قانونية

معطيات إحصائية حول اﻹجراء

ورود حوا  50مطلب سنو ا
ستجيب م ا حوا  4مطالب
ّ
لشروط العرض ع ال نة

ا صول ع اﳌعلومات حول
اﻹجراء

بصفة حضور ة

اﳌق حات اﻻولية ﳌرحلة التقييم

مز د توضيح ذا القانون للمصا البلدية
مراحل إنجازاﻹجراء

الشروط اﳌستوجبة للقيام باﻹجراء

الوثائق اﳌطلو ة

توفرالشروط اﳌتعلقة بحق البقاء ال يتمتﻊ ا ل ص طبي او معنوي شغل
بوجه الكراء محﻼ اك اه طبقا للقانون عدد 35لسنة 1976

 .1مطلب يو
القائم (
2.صور فو غر افية لواج ات العقاراﳌزمﻊ دمه او ترميمه
3.ش ادة ملكية لم يمض ع صدور ا أك من ثﻼثة أش ر
4.مثال ند للبناية اﳌزمﻊ دم ا أو ترميم ا
5.مثال ند للبناية اﳌزمﻊ بناؤ ا
6.مثال ند ﳌوقﻊ العقار
 7.من عقود الكراء
8.معاينة ميدانية للعقاراﳌزمﻊ دمه او ترميمه تقوم ا مصا اﻹدارة ا

فيه اﳌالك نوعية اﻷشغال اﳌزمﻊ القيام ا ) دم اوترميم أو الز ادة البناء

و ة للتج و اﻹس ان

ّ
ّ
سلم اﳌلف من قبل اﻻدارة ا و ة للتج و اﻻس ان والتث ت من توفر افة الوثائق اﳌطلو ة .
.1
2.القيام بمعاينة ميدانية من قبل مصا اﻻدارة ا و ة للتج و اﻹس ان و اعداد جذاذة معاينة
الغرض.
3.ارسال اﳌلف مرفوقا با ذاذة ا اﻻدارة العامة لﻺس ان
4.درس اﳌلف للتث ت ان ان ستجيب لشروط العرض ع ال نة اﻻس شار ة.
5.عرض اﳌلف ع ال نة اﻻس شار ة اﳌ لفة بابداء الرأي مطالب دم او ترميم العقارات او الز ادة
البناء القائم.
 6.سليم اﳌو افقة اﳌبدئية صورة اس يفاء ل الشروط القانونية وال تي ية.

