
                                                                       

 طلب تجديد ترخيص بالبناء
 حضرة رئيس بلدية سن الفيل المحترم،

 

 ____________________________________________________________:المستدعي
 __________________:رقم اهلاتف، _________________________________  :العنوان   

 

 _________________________تاريخ _________ قم نتقدم هبذا الطلب للحصول على جتديد رخصة البناء ر 
 ________________________الواقع يف منطقة __________ القسم رقم _________ على العقار رقم 

علمةةةةةةةةةا   ن مةةةةةةةةةدن ال خصةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةااقة تنتهةةةةةةةةة  اتةةةةةةةةةاريخ  ليهةةةةةةةةةا  عةةةةةةةةة  إالعقاريةةةةةةةةةة ان مةةةةةةةةةل راطةةةةةةةةةا  ملةةةةةةةةةف رخصةةةةةةةةةة البنةةةةةةةةةاء ا  ةةةةةةةةةار 
 .م خ ل ا هلة القانونيةا ن الطلب مقد_______ ______

 
 :المرفقة المستندات

 موامقة الداائ  الفنية ا ختصة. 

 صورن طبل األصل عن كامل ملف ال خصة . 
  إمادن ختطيط اارتفاق ال يعود تارخيها ألكث  من ث ثة  شه. 

 إمادن عقارية تثبت اقاء ا لكية ااسم صاحب الع قة 
 
 

 ________________: ا ستدع  توقيع
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 طااع مايل

 بالبلدية خاص

 .ا طلواة ا ستندات مجيعلتأكد من توم  اعد ا________ حتت رقم _______ اتاريخ  الطلب سجل
 ________________________*: ا وظف توقيع
 ا قدمةتوقيع ا وظف ال يعين موامقة البلدية على قانونية ا  مقات  إن* 



                                                                       

 
 طلب تجديد ترخيص بالبناء

 
 :المستندات المطلوبة

 .طلب جتديد رخصة البناء -1

 .موامقة الداائ  الفنية ا ختصة -2
 .صورن طبل األصل عن كامل ملف ال خصة -3

 .إمادن ختطيط اارتفاق ال يعود تارخيها ألكث  من ث ثة  شه  -4

 .إمادن عقارية تثبت اقاء ا لكية ااسم صاحب الع قة -5

 
 :سوم المتوجبةالر 

 ل.ل 1,000رسم طااع مايل 
 

 : مالحظات
يعمل اال خصة  دن ست سنوات قاالة للتجديد  ة ن ااحةدن ا ةدن سةنت  مةن تةاريخ انتهةاء مفعةول ال خصةة األساسةية معفةان  -1

ش ط عدم اجود تعديل يف التخطيط ا اإلرتفاق  ا األنظمة ا عمةول هبةا ا  خصة من ال سوم إذا مل تط   زيادن على ا ساحة 
 .مبا حيول دان جتديد الرتخيص

 6تقبل طلبات التجديد يف الداائ  الفنية خة ل ث ثةة اشةه  تسةبل انتهةاء مفعةول الرتخةيص األساسة , ال ايةة مةدن  قصةا ا  -2
من مهلةةةةة جتديةةةد الرتخةةةةيص دان  ن  كةةةن للمالةةةة   شةةةه  مةةةن تةةةةاريخ انتهةةةاء مفعولةةةة , علةةةى ان حتسةةةةب  ةةةذ  ا هلةةةة مةةةةن  ةةة

 مةةةةا الرتاخةةةةيص ا عطةةةةان اظةةةةل ا  سةةةةوم . إسةةةةتكمال تنفيةةةةذ البنةةةةاء خةةةة ل  ةةةةذ  ا ةةةةدن مةةةةا مل يستحصةةةةل علةةةةى جتديةةةةد الرتخةةةةيص
سةةنوات شةة ط عةةدم اجةةود مةةانع قةةانو   نةةع جتديةةد ا ا ةةدد الرتاخةةيص الةة   4ميةةتم جتديةةد ا  ةةدن  141/13اإلشةةرتاع  رقةةم 
لسةةنت  إ ةةاميت  شةة ط عةةدا اجةةود مةةانع قةةانو  حيةةول دان  15154/2005سةةنت  قبةةل صةةدار ا  سةةوم رقةةم  جةةددت  ةةدن

 .جتديد 

 


