
( ة إشغال (س  ل رخ
 ،  احملرتم القعقور حضرة رئيس بلدية

   

 العنوان:  ______________________________________________________  املستدعي:

   ____________  رقم اهلاتف:____________________________________، 

   
 يف منطقة_______________ العقارية.    الواقع_، _______ العقار رقم__ ________، القسم رقمنتقدم ذا الطلب من أجل احلصول على رخصة إشغال عن 

   

   :املستندات املرفقة

 البناء، أو من املهندس الذي حل حمله قانونياً، مسجلة لدى نقابة املهندسني.   إفادة من املهندس املسؤول الذي وقع رخصة 
أو من حيل حمله قانو وعند وجود شركاء يف العقار يقتضي توقيع مجيع هؤالء الشركاء ومصادقة املختار على توقيعهم  طلب رخصة اإلشغال امل وقع من مالك العقار 

 مع ذكر أمساء املوقعني.  

       البناء.نسخة طبق األصل عن رخصة 

 توجبه.   حمضر استالم امللجأ من الدفاع املدين عند 
 نفذ وفقاً للرخصة.   موافقة الدوائر الفنية املختصة تثبت أن البناء 

   

   ______________________________________________________  مالحظات:

  ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________   

     
  

 ________________                                                    _املستدعي: توقيع 

   
لبلدية       خاص 
   توفر املستندات املطلوبة.__________ بعد التأكد من  سجل الطلب بتاريخ _________ حتت رقم 

                                .املرفقات املقدمة٢١قانونية      املوظف ال يعين موافقة البلدية على_______________ *املوظف: إن توقيع توقيع  *

   
   

  

 طابع مايل   



 )  ٣و ٢، الفقرة ٢، املادة ١٩٩٥سنة  ٢٧٦/١(قرار وزير األشغال العامة رقم  املستندات املطلوبة:

1- .ً   طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانو

  لدى نقابة املهندسني. قانونياً، مسجلةإفادة من املهندس املسؤول الذي وقع رخصة البناء، أو من املهندس الذي حل حمله  -2

ً وعند وجود شركاء يف العقار يقتضي توقيع مجيع هؤالء الشركاء ومصادقة املختار على طلب رخصة اإلشغال موقع  -3 من مالك العقار أو من حيل حمله قانو
 تواقيعهم مع ذكر أمساء املوقعني.  

 نسخة طبق األصل عن رخصة البناء.   -4

 موافقة الدوائر الفنية املختصة تثبت أن البناء نفذ وفقاً للرخصة.   -5

 م امللجأ من الدفاع املدين عند توجبه.  حمضر استال -6

   
 ل.ل.   ٢٥٬٠٠٠طابع مايل  ) رسم٩، اجلدول رقم ٢٨٠/٩٣، املعدل مبوجب القانون ٢و١، اجلدول رقم ٦٧/٦٧(مرسوم اشرتاعي الرسوم املتوجبة:

   
 يوم.   ١٤) ٦، املادة ١٤٨/٨٣(مرسوم اشرتاعي  مهلة اإلجناز:

   
 )  ٢٧٦/١) و (قرار رقم ٢٧٩١/٩٢(مرسوم  مالحظات:

، ٤، املادة ٢٧٩١/٩٢(مرسوم  عند إعطاء رخصة اإلشغال النهائية، تعترب رخصة البناء منتهية حكماً حىت ولو مل تكن مهلة العمل ا قد انقضت بعد. -1
  )٤البند 

فادته ان هذه احلفرة -2 ، ٢٧٦/١(قرار رقم  مت تنفيذها حتت اشرافه وعلى مسؤوليته. يف حال توجب احلفرة الصحية، على املهندس املسؤول ان يبني 
  ، الفقرة ب)٣، البند ٢املادة 

  
  
  

   
    

 


