
                                                                                 

 

 

 أو المؤقتطلب ترخيص لإلعالن الدائم 
 ،حضرة رئيس بلدية سن الفيل المحترم

 

 ____________________________________________________________:المستدعي
  ___________________:رقم الهاتف، _________________________________  :   العنوان

 
، الواقع يف منطقة __________القسم رقم ،________العقار رقم  لإلعالن يفترخيص  نتقدم هبذا الطلب للحصول على

 .العقارية_____ __________
 

 :المستندات المرفقة
 إفادة عقارية للعقار الذي سيوضع اإلعالن فيه ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر. 
  ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر ختطيط وإرتفاقإفادة. 
 وليصة تأمني للوحة ضد الغريب. 
 مستند يثبت عدم إضاءة اللوحة بواسطة التعدي على شبكات الطاقة. 
  مدددن اإلدارة اصةتصدددة إتا كاندددت اللوحدددة  ترخيصدددا  عقدددد مدددع لددداحب العقدددار أو موافقدددة منددده مسددد لة لدددد  الكاتدددب العددددل، أو

 .ستوضع يف األمالك العامة
 تبنين فيها قياسدات اللوحدة وعلو دا  1/01مبقياس  وعن خريطة اللوحة اإلعالنية 1/111مبقياس  ثالث نسخ عن خريطة اصوقع

 .عن األرض وتثبيتها واصواد اصصنوعة منها
 تظهر فيه خطوط البناء وكيفية تركيب اإلعالن عليه 1/01مبقياس  ثالث نسخ عن مصور واجهة البناء. 
 صورةاليطة، مع وجو  ظح  اصوقع الفعل  للوحة على لورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيها الطريق والبيئة احمل. 

 

  : مالحظات
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

 
 ______________ :توقيع اصستدع 

 

 

 

 
 أو المؤقتلدائم طلب ترخيص لإلعالن ا

 خاص بالبلدية
 .توفر مجيع اصستندات اصطلوبة من بعد التأكد_ _______حتت رقم  _________س ل الطلب بتاريخ 

 _______________ *:توقيع اصوظف
 .نونية اصرفقات اصقدمةعلى قا توقيع اصوظف ال يعين موافقة البلدية إن*
 

 

 طابع مايل



                                                                                 

 

 
 (.تنظيم اإلعالنات والرتخيص هبا)  7، اصادة 6681/68رقم مرسوم ) :المستندات المطلوبة

 .طلب موقع من لاحب العالقة أو من ينو  عنه قانونا   -1
 .إفادة عقارية للعقار الذي سيوضع اإلعالن فيه ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر -0
 .تارخيها ألكثر من ثالثة أشهررتفاق ال يعود واختطيط إفادة  -3
 .بوليصة تأمني للوحة ضد الغري -4
 .مستند يثبت عدم إضاءة اإلعالن بواسطة التعدني على شبكات الطاقة -0
مدددن اإلدارة اصةتصدددة إتا كاندددت اللوحدددة  ا  عقدددد مدددع لددداحب العقدددار أو موافقدددة منددده مسددد لة لدددد  الكاتدددب العددددل، أو ترخيصددد -8

 .اإلعالنية ستوضع يف األمالك العامة
تبنين فيها قياسدات اللوحدة وعلو دا  1/01وعن خريطة اللوحة اإلعالنية مبقياس  1/111ثالث نسخ عن خريطة اصوقع مبقياس  -7

 .عن األرض وطريقة تثبيتها واصواد اصصنوعة منها
 .تظهر فيه خطوط البناء وكيفية تركيب اإلعالن عليه 1/01ثالث نسخ عن مصونر واجهة البناء مبقياس  -6
 .توغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة احمليطة، مع وجو  ظح  اصوقع الفعل  للوحة على الصورةلورة فو  -6

 .(اصؤقت وأاستمارة ترخيص لإلعالن الدائم يضم اىل ملف اصعاملة )
 

           ن رقدددددددموالقدددددددانو ( قدددددددانون الرسدددددددوم والعدددددددالوات البلديدددددددة وتعديالتددددددده) 34 – 30اد و ، اصددددددد81/66 رقدددددددم قدددددددانون :الرسووووووووم المتو بوووووووة
 (رسم الطابع اصايل وتعديالته) 0و 1، اجلدول رقم 87/87 رقم شرتاع اإلرسوم اص و 6رقم  ولجلدا ،66/61
 

 :الحد األقصى
  .ل.ل 3،111   :%0 رسم التعمري  .ل.ل 81،111 :رسم الرتخيص لإلعالن الدائم
  .ل.ل 811:   %0 رسم التعمري .ل.ل 10،111 :رسم الرتخيص لإلعالن اصؤقت

 
  .ل.ل 00،111  :رخصة اإلعالن الدائم  : رسم طابع مايل

 .ل.ل 11،111 :رخصة اإلعالن اصؤقت
 

 :(عن كل مرت مربع من مساحة اإلعالن )رسم االستثمار السنوي 
 .ل.ل 1،111  :%11 رسم التعمري .ل.ل 11،111 : ضوئ   :لإلعالن الدائم
  

 ل.ل 811%:  11رسم التعمري  .ل.ل 8،111: غري ضوئ 
 

  .ل.ل 011  :%11 رسم التعمري   .ل.ل 0،111 :رسم االستثمار الشهري لإلعالن اصؤقت
 

 (.تنظيم االعالنات والرتخيص هبا) 6، اصادة 6681/68 رقم مرسوم :مهلة اإلنجاز
 



                                                                                 

 

حيال اصلف خالل ثالثة أيام من تاريخ تس يله لد  الدائرة اصعنية بالرتخيص إىل الدائرة الفنية يف البلدية أو يف احتاد البلدديات  -1
يف حدال وجود ددا، وإمددا إىل فدرك أو مكتددب التنظدديم اصددأ يف احملافظددة أو القضدداء لدرسده وإبددداء الددرأي الفدين واعادتدده إىل اصرجددع 

 .خيص خالل فرتة مخسة عشر يوما  من تاريخ استالمهالصاحل صنح الرت 

علددى االدارات اصعنيددة، وخددالل ثالثددة أيددام مددن تسددلمها موافقددة الدددائرة الفنيددة، أن تسددلم لدداحب الطلددب اشددعارا  بقيمددة الرسددوم  -0
خددالل أسدددبوك مدددن وعليدده أن يسددددد الرسددوم اصتوجبدددة . اصتوجبددة أو ترسدددل إليدده االشدددعار بال يددد اصضدددمون مددع اشدددعار باالسدددتالم 

وتعطى الرخصة من اصرجع اصةتص يف مهلدة أقصدا ا أسدبوك مدن . استالمه األمر بالدفع، وتلك حتت طائلة رد طلب الرتخيص
ويف حددال عدددم اعطدداء الرتخدديص ضددمن مهلددة أقصددا ا أسددبوك مددن تدداريخ ضددم . تدداريخ ضددم االيصددال بالدددفع إىل ملددف الرتخدديص

 حددال عدددم اعطدداء الرتخدديص مهلددة االسددبوك تعتدد  اللوحددة االعالنيددة موضددوك الطلددب االيصددال بالدددفع إىل ملددف الرتخدديص، ويف
 .مرخصة حكما  

ندد ك االعددالن علددى نفقتدده علددى لدداحب الرخصددة التقيددد مبضددمون الفقددرة الثالثددة مددن اصددادة األوىل مددن  ددذا اصرسددوم حتددت طائلددة  -3
 .حبه اظحق باصطالبة بأي تعويضومسؤوليته، ويف حال تكرار اصةالفة يلغى الرتخيص دون أن يكون لصا

ألول مرة اىل اصستدع  الذي كان لديه ترخيص مع مراعاة أحكام اصادة العاشرة من  ذا اصرسوم تعطى األفضلية يف الرتخيص  -4
  .سابق وسبق له أن قام برتكي  أول لوحة مرخنصة قانونا  يف اصوقع عينه

 
 7الفقرة -0اصادة  6681/68واصرسوم رقم ( رسوم والعالوات البلدية وتعديالتهقانون ال)  30اصادة  81/66قانون رقم :مالحظات

 (.تنظيم اإلعالنات والرتخيص هبا) 11واصادة 
 

يتعرض كل من خيالف أحكام اصواد السابقة الداخلة يف  ذا الفصل ويعلن دون اظحصول على الرتخيص اصفروض لغرامة تعادل  -1
 . وضعف رسم االستثمار عن مدة العرض وين ك اإلعالن غري اصرخص ,األساس  لرسمضعف رسم الرتخيص اصتوجب عدا ا

ت علددى إحددد  اوايددا اللوحددة اإلعالنيددة، لددفيحة معدنيددة تشددري إىل اسددم لدداحب اللوحددة ورقددم وتدداريخ الرتخدديص، جيددب أن يثبندد -0
 11اصادة , 6681/68مرسوم . على مسؤوليته ونفقتهو حتت طائلة ن ك اللوحة اصةالفة 

، إتا كدان أو علدى سدطحه( MUR PIGNON)ء مبدا فيمدا الواجهدات اصقفلدة سمح بوضع إعالنات علدى واجهدات البنداي -3
 ذا البناء مشغوال  بكامل طوابقه باستثناء الطابق األرضد  والطوابدق السدفلية، مدن قبدل شداغل واحدد، وكدان اإلعدالن يددل علدى 

وتلدك ( جلهدة التعلد )ألبنية اليت مل تستنفذ عامل االستثمار العدام ، كما ميكن وضع االعالن على أسطح اسم الشاغل وعملهإ
ضدمن حدددود واجهددات البنداء، شددرط أن ال يتعددد  بدروا االعددالن عددن الواجهدة أو عددن السددطح النتدوءات اصسددمو  هبددا يف قددانون 

 . البناء واألنظمة اصتعلقة به

سددات الكائنددة يف الطددابق األرضدد ، شددرط أن ال يتعددد  يسددمح بوضددع اعالنددات لصددقا  علددى واجهددات احملددالت واصكاتددب واصؤس -4
بروا االعالن عن الواجهة ستة عشر سنتيمرتا ، ويتضمن اسم لاحب احملل أو اصكتب أو اصؤسسة وولف األشغال الديت يقدوم 

 .هبا، واسم وشعار لانع اللوحة ، ويوضع االعالن على واجهة احملل


