
ية دم أو ترميم عقار أو   عنوان اإلجراء باللغة العر افقة مبدئية ع  مو

ادة ع  البناء القائم  الز

  

ن    الغاية من اإلجراء  تنظيم العالقات ب

ين   ن و املك املالك

للمحالت معدة للسك او  

رفة او االدارة   ا

قع  العمومية و ال و 

ا عند صدور   غ سو

لسنة  35القانون عدد

فيفري  18املؤرخ   1976

1976 

  

ة   مدة صلوحية اإلجراء   سنو

  

قة اإليداع ة   طر  بصفة حضور

  

سية  Accord préalable de démolition ou...  عنوان اإلجراء باللغة الفر

de restauration d'immeubles ou 

d'addition de constructions à celles 

dejà existantes 

  

 ال توجد آجال قانونية  اآلجال القانونية

  

ا  50ورود  حوا   معطيات إحصائية حول اإلجراء مطلب سنو

ا حوا  مطالب   4ستجيب م

نة 
ّ
 لشروط العرض ع ال

  

صول ع املعلومات حول   ا

  اإلجراء 

ة   بصفة حضور

  

حات االولية ملرحلة التقييم  د   املق ذا القانون للمصا البلدية مز   توضيح 

  

ة   الشروط املستوجبة للقيام باإلجراء   مراحل إنجاز اإلجراء   الوثائق املطلو

شغل   ص طبي او معنوي  ل  ا  توفر الشروط املتعلقة بحق البقاء ال يتمتع 

اه طبقا للقانون عدد  1976لسنة  35بوجه الكراء محال اك

  

ادة  البناء  1 دم اوترميم أو الز ا (  .        مطلب يو فيه املالك نوعية األشغال املزمع القيام 

  القائم ) 

دمه او ترميمه         .2 ات العقار املزمع  افية لواج غر   صور فو

ر        .3 ا أك من ثالثة أش ادة ملكية لم يمض ع صدور   ش

ند للبنا        .4 امثال  ا أو ترميم دم   ية املزمع 

ا        .5 ند للبناية املزمع بناؤ   مثال 

ند ملوقع العقار        .6   مثال 

   من عقود الكراء        .7

ان        .8 ة للتج و اإلس و ا مصا اإلدارة ا دمه او ترميمه تقوم    معاينة ميدانية للعقار املزمع 

 

  

ة  . .          1 افة الوثائق  املطلو ر 
ّ
ت من توف ان والتث ة للتج و االس و م امللف من قبل االدارة ا

ّ
  سل

ان و اعداد جذاذة معاينة          .2 ة للتج و اإلس و القيام بمعاينة ميدانية من قبل مصا االدارة ا

 .الغرض

ذاذة  ا          .3 انارسال امللف مرفوقا با   االدارة العامة لإلس

ة          .4 شار نة  االس ستجيب لشروط العرض ع ال ان  ت ان   . درس امللف للتث

ادة          .5 دم او ترميم العقارات او الز لفة بابداء الرأي  مطالب  ة امل شار نة االس عرض امللف ع ال

 .البناء القائم

افقة املبد        .6 ية سليم املو تي ل الشروط القانونية وال يفاء   .ئية  صورة اس

 

  

 


