
 أو بیان طلب إفادة
   

 المحترم،   القعقورحضرة رئیس بلدیة 

   

 _ _________________________________________________________________المستدعي:

 ________________________ رقم الهاتف:__________________________________،  العنوان:

   

 ، _________ __________________________ عن العقار رقمالطلب للحصول على________ نتقدم بهذا
 القسم رقم __________، الواقع في منطقة _______________ العقاریة.  

   

 (:  ١) ات المرفقةالمستند

1-     ______________________________________________________________________ 

2-     ______________________________________________________________________ 

3-     ______________________________________________________________________ 

4-     ______________________________________________________________________ 

5-     ______________________________________________________________________ 

   

  ___________________________________________________________ مالحظات:
___________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

                    

   

   _______________________    توقیع المستدعي:

   

   

       خاص بالبلدیة 
 

                           الطلب الموظف:*بتاریخ ________ تحت _______________رقم _________ بعد التأكد جلس
      من توفر جمیع المستندات المطلوبة .

     یعني موافقة البلدیة على قانونیة المرفقات المقدمة.إن توقیع الموظف ال *  
  

               ( ترفق بالطلب المستندات الواجبة للبیان أو اإلفادة المطلوبة وفقًا لالئحة المرفقة                                             .١)

  

  
 

  

  

 اليطابع م 



 

 اإلفادات والبیانات  

   

 المستندات المطلوبة:    ١٩٦٤إفادة إنجاز بناء قبل 

 طلب موقع من صاحب العالقة أو من ینوب عنه قانونًا.   -1

 إفادة عقاریة ال یعود تاریخها ألكثر من ثالثة أشهر.   -2

العقاریة األساسیة، إفادة إنجاز بناء، محضر )صورة من الصحیفة  ١٩٦٤مستندات تثبت أن البناء أنجز قبل  -3
  الرسوم المتوجبة: ضبط... ( 

 ل.ل.   ١٠٠٠رسم طابع مالي 

 :  مهلة اإلنجاز           

 .  ٨/٩٩ثالثة أیام استنادًا لتعمیم وزیر الداخلیة والشؤون البلدیة والقرویة رقم          

      

   إفادة إشغال

 المستندات المطلوبة:  

  موقع من صاحب العالقة او من ینوب عنه قانونًا.طلب  -1

  صورة عن سند التملیك أو صورة عن عقد اإلیجار. -2

 الرسوم المتوجبة:  

  ل.ل. ١٠٠٠رسم طابع مالي 

 مهلة اإلنجاز:   

 .  ٨/٩٩ثالثة أیام استنادًا لتعمیم وزیر الداخلیة والشؤون البلدیة والقرویة رقم  

   

   إفادة شغور

 المطلوبة:   المستندات

  طلب موقع من صاحب العالقة او من ینوب عنه قانونًا. -1

 صورة عن سند التملیك.   -2

 الرسوم المتوجبة:   

     مهلة اإلنجاز:   ل.ل ١٠٠٠رسم طابع مالي 

 .  ٨/٩٩ثالثة أیام استنادًا لتعمیم وزیر الداخلیة والشؤون البلدیة والقرویة رقم 

    

 المستندات المطلوبة:    إفادة نقل ملكیة

  طلب موقع من صاحب العالقة أو من ینوب عنه قانونًا. -1

  صورة عن سند التملیك. -2

 الرسوم المتوجبة:  

 مهلة اإلنجاز:     ل.ل ١٠٠٠رسم طابع مالي  

 .  ٨/٩٩الداخلیة والشؤون البلدیة والقرویة رقم  استنادًا لتعمیم وزیر اً ر فو  



   

 المستندات المطلوبة:    إفادة إنجاز بناء مخالف

 طلب موقع من صاحب العالقة أو من ینوب عنه قانونًا.   -1

  إفادة عقاریة شاملة. -2

  أي مستند یثبت تاریخ إنجاز المخالفة. -3

 الرسوم المتوجبة:  

 ل.ل.   ٢٠٠٠رسم اإلفادة الفنیة 

 ل.ل.   ١٠٠٠رسم طابع مالي 

 مهلة اإل نجاز:  

 .  ٨/٩٩خمسة أیام استنادًا لتعمیم وزیر الداخلیة والشؤون البلدیة والقرویة رقم 

   

 المستندات المطلوبة:    إفادة محتویات

 طلب موقع من صاحب العالقة أو من ینوب عنه قانونًا.   -1

  إفادة عقاریة أو صورة عن سند التملیك. -2

 إسكان أو صورة عن خرائط اإلف ارز في حال عدم وجود رخص إسكان.  رخصة  -3

 الرسوم المتوجبة:  

 ل.ل.   ٢٠٠٠رسم اإلفادة الفنیة 

 ل.ل.   ١٠٠٠رسم طابع مالي 

 مهلة اإلنجاز:  

 .  ٨/٩٩ثالثة أیام استنادًا لتعمیم وزیر الداخلیة والشؤون البلدیة والقرویة رقم 

  

 بیان لمسطح التخطیط عن العقار، بیان عن المستویات، بیان عن المجاري والمناطق اإلرتفاقیة أو
     أحدهما،التدقیق في طلب اإلف ارز

 المستندات المطلوبة:  

 طلب موقع من صاحب العالقة أو من ینوب عنه قانونًا.   -1

 صورة عن سند الملكیة أو إفادة عقاریة.   -2

   

 الرسوم المتوجبة:  

 من قانون الرسوم البلدیة.   ٨١ل.ل .عن كل بیان استنادًا إلى المادة  ٢٠٠٠رسم 

 ل.ل.   ١٠٠٠رسم طابع مالي 

   

 مهلة اإلنجاز:  

 .٨/٩٩رقم  یعطى اإلیصال فوًا ر استنادًا لتعمیم وزیر الداخلیة والشؤون البلدیة والقرویة 


