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 فتح ملف ترخيص لدى البلدية:أواًل 
 :لفتح الملف يجب إحضار المتطلبات التالية       

  الرتخيص سند تسجيل لقطعة األرض، توقيع الورثة لطالب ) سندات إثبات امللكية
له بالرتخيص والبناء واذا كان أحد الورثة غائبا جيب احضار تعهد عديل  باملوافقة

 (.باحملافظة على حقوقه
 براءة ذمة مالية من ضريبة األمالك. 
  ( .دينار011 )دفع رسوم فتح امللف 

   
 مخططات مساحة : ثانياً 

 نسخ موقعة من مساح مرخص يبني رقم القطعة   6عدد خمططات مساحة حضار إ
 .ورقم احلوض ومساحة القطعة واسم صاحب الرتخيص ورقم هويته

  أن ال يكون قد مضى على تاريخ املخططات اكثر من سته شهور وخالف ذلك
 .جيب جتديد ختم املساح 

 موافقة دائرة االثار حضارإ. 
 

 تمها من البلدية الستكمال االجراءاتيتم مراجعة مخططات المساحة من القسم الهندسي وخ
 

 متطلبات الحصول على رخصة بناء 
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 : المخططات الهندسية  :ثالثاً  

 نقابة الكتب اهلندسي و نسخ مصدقة من  4خمططات هندسية عدد  توفري
 .املهندسني

 
 اللجنة المحلية موافقة : رابعاً 

  يتم دراسة املخططات اهلندسية واعالم املواطن باملالحظات املتعلقة والتاكد من عدم
 .نواقص يف امللف وجود 

  يوم من  61تصدر اللجنة احمللية قرارها يف طلب الرتخيص خالل مدة ال تتجاوز
 .وثيقة آخر تاريخ تسليم

  يصدر الرتخيص بعد موافقة اللجنة واستيفاء دفع مجيع الرسوم املطلوبة . 
 
 

 : مالحظات 
  مينع منعا باتا الشروع يف البناء قبل صدور الرتخيص واستالم الرخصة. 
  إذن حفر وإذن صب من البلديةمينع حفر وصب األساسات دون  احلصول على 

 .وذلك بعد تدقيق عالمات املساحة املتعلقة  باالرتدادات من قبل مساح البلدية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


