
ية يئة األولية    عنوان اإلجراء باللغة العر إبداء الرأي عند معاينة أشغال ال

ائية للتقسيمات  وال

  

ت من إنجاز األشغال   اإلجراء الغاية من  التث

يئة وتج  ة ل الضرور

التقسيم وفقا لكراس  

شروط التقسيم والرسوم  

البيانية وخاصة أمثلة  

ات.  إنجاز الشب

  

 دائمة   مدة صلوحية اإلجراء 

  

قة اإليداع يد العادي   طر  ع ال

  

سية  Avis lors de l’achèvement des travaux  عنوان اإلجراء باللغة الفر

de lotissements 

  

 غ محددة   اآلجال القانونية

  

صول ع املعلومات حول      معطيات إحصائية حول اإلجراء ا

  اإلجراء 

ة, موقع واب   بصفة حضور

  

حات االولية ملرحلة التقييم      املق

  

ة   الشروط املستوجبة للقيام باإلجراء   مراحل إنجاز اإلجراء   الوثائق املطلو

ل  إنجاز  يا ا من قبل ال ام كراس الشروط واألمثلة املصادق عل يئة باح أشغال ال

ائية حسب ما تقتضيه  يئة األولية أو ال الفنية املعنية : يتو املقسم إنجاز أشغال ال

ا. ات املصادق عل   كراس الشروط وأمثلة إنجاز الشب

 

  

 ـ مطلب عادي 1

 ـ كراس الشروط 2 

 ـ الرسوم البيانية3 

ن أو من قبل مكتب  4  ن املعني عة للمتدخل ا من طرف املصا التا ات املؤشر عل ـ أمثلة انجاز الشب

اقبة   املر

  

نة للقيام بمعاينة األشغال  1 لية قصد دعوة ال ماعة ا ـ تقديم مطلب : يتو املقسم تقديم مطلب ل

ائية للتقسيم    األولية أو األشغال ال

       

ن ـ دعوة 2  نة املتكونة من ممثل لية دعوة ال ماعة ا يئة : تتو ا ل املتدخلة املعنية بأشغال ال يا ال

يئة املنجزة  ل املتدخلة املعنية بأشغال ال يا لية وال ماعة ا  عن ا

     

ل املتد3  يا لية وال ماعة ا ن عن ا نة تتكون من ممثل خلة املعنية  ـ معاينة األشغال املنجزة : تقوم 

يئة املنجزة  بمعاينة أشغال ال

      

ة  4  عرض ع تأش ر محضر  لية تحر ماعة ا سليمه للمقسم : يتو ممثل ا ـ إعداد محضر املعاينة و

سليمه للمقسم تم  اء االشغال و يجة معاينة ان تضمن ن  بقية األطراف و

 

  

 


