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ن  ي إلخدمات إلمسدإة  لفائدة إلموإطني 
ن
قائمة ف

إلشهائد إلممكن ؤصـــــــــدإرها من قبل إلبلدية   و

 ********************

إلتعريف باإلمضاء * 

إالشهاد بمطابقة إلنسخ لألصل  * 

رخصـة ؤقامة حفـــــل عائلي  * 

ي إلـــــــــــــدف* 
ن
 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخصـــــــة ف

ة إلتطهي  ــــــــــــــــــــــــــترخيص للربط بشبك* 

ترخيص للربط بالشبكات إلعمـومية *

قرإر إلمصادقة عل عمليات إلتقسيم * 

ي تغيي  صبغة محل معد للسكنن إىل محل حرفة أو ؤدإرة أو تجارة أو أي  * 
ن
شهادة ف

نشـــــاط آخر مغاير لصبغته إالصليـــــــة 

إء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــــــــــرخص* 

محضن معاينة تطابق إالشغال *

ي صبغة عقار* 
ن
 شهادة ف

ـــار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخصة ؤشهــ* 

رخصـة إستغـــالل نقطة بيع * 

 commune-msaken.gov.tn@info :االلكتروني العنوان / مساكن- 4070 الجمهورية
 www.commune-msaken.gov.tn :الواب موقع
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 إلتعـــريـــــف باإلمضــــاء:  موضوع إلخدمة

********** *****

 مصلحة إلحـــــــــــــــالة إلمدنية

وط إالنتفاع بالخدمة  شر
 

: أن تكون إلوثيقة إلمقدمة للتعريف باإلمضاء           
 إم إلعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغير منافية لألخالق و غير مخلة بالنظ*
 إلعربية أو بلغة مستعملة عموما باؤلدإرةإللغة محررة ب*
وط إلقانونية فيما يتعلق باألهلية إلقانونية لإلمضاء* ي طالب إلخدمة إلشر

 
 .أن تتوفر ف

 أن يكون حامال لوثيقة رسمية تثبت هويته*
ي بنفسه أمام إلعون *

ودعة بدفاتر ــــــــــــــــــــباستثناء حاإلت إؤلمضاء إلم)أن يحض  و يمض 
 .(إلبلدية

تالوة : ه ن إل يحسنوإلذين ألشخاص غير إلقادرين عىل إؤلمضاء أو ل يتم :مالحظة *
إلكتب عليهم بمحض  شاهد يحسن إإلمضاء و يتمتع بأهلية إلتعاقد مصحوبا ببطاقة 

تعريفه إلوطنية و إلتنصيص عىل ذلك بالدفير 

وبة  ـــــــــــــــــــــــــــــــوثائق إلمطلـــــــــــــــــــــإل
  إلوثيقة إلمرإد إلتعريف بها*
 (بطاقة إلتعريف، جوإز سفر)إلوثيقة إلرسمية ؤلثبات إلهوية *

 

إآلجال  إألطرإف إلمتدخلة  مرإحل إلخدمة  
تقديم إلـــــــــــوثيقة إلمرإد إلتعريف *

 باؤلمضاء عليها
إ أمام إلعون إؤلدإري يؤمضااها ححر  *

ة إلتعريف باؤلمضاء  إلمكلف بمباشر
 

نقل إلبيانات بالسجل إلرسمي إلمفتوح *
 للغرض

إء بالدفير من طرف طالب ـــــــــــــــــــــــــــــــإؤلمض*

ي باألمر - 
إلمعن 

إلبلدية أو إإلدإرة - 
إلبلدية 

ي نفس إليوم * 
 
ف



 هإدإت إلمدونة بـــــــــــــــــــــــإلخدمة أمام إؤلرش
 .بوثيقته إلخاصة 

ي ذلك *
 
خالص إلمعلوم و تسلم وصل ف

وثيقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بال و إلتنصيص عىل ذلك
 إلمعرف باؤلمضاء عليها

 إدإت و إإلختام إلالزمةــــــــــــــــــوضع إؤلرش*
 . و إلتاريــــخ عىل إلوثيقة 

ي ــــــــــــــــــــــــــــت*  إناتــــــــــوقيع إلعون مع ذذر إلنيب
 .(إلهوية و إلصفة) إلالزمة 
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  اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل: موضوع الخذمة 

 *******

 مصلحة الحالـــــــــــــــــة المدنية

وط إإلنتفاع بالخدمة  شر
أن تكون إلوثيقة إلمقدمة لإلشهاد بمطابقة نسخها لألصل غير منافية لألخالق وغير *

 مخلة بالنظام إلعام
أن تكون إلوثيقة محررة باللغة إلعربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف إؤلدإرة *

إلمعنية بالخدمة 

إلوثائق إلمطلوبة  
  إلوثيقة إألصلية*
إلنسخ إلمرإد إؤلشهاد بمطابقة لألصل *

مرإحل إلخدمة 
  

إآلجال  إإلطرإف إلمتدخلة  

 إلتثبت من تطابق كىلي بحر  إألصل *
 و إلنسخ إلمرإد إؤلشهاد بمطابقتها

وضع إلطابع إلخاص بهذه إلعملية *
 تطابقها إلكىلي مع 

ي تبحر 
عىل إلنسخ إلنر

 .إألصل
ؤدرإج كافة إلبيانات إلمطلوبة سوإء *

بالنسخ إلمشهود بتطابقها لألصل أو 
صا  ـــــــــــــــــــــــــــــــبالدفير إلذي تم فتحه خضي 

مقتضب عن إلوثيقة، إلمبلغ )للغرض 
 .( وصفته إلمستخلص، هوية إلعون

 

 
 إلبلدية*
إلدإئرة *

 إلبلدية
إلمعتمديـة *

خارج أنظار 
إلبلديات 

 
ي نفس *
 
ف

إليوم 
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 رخصة إقامة حفل عائليموضوع الخذمة 
 *******

 مصلحة الحالة المدنية

وط إالنتفاع بالخدمة  شر
 

ها*  ؤقامة حفل باستغالل آإلت مـــــــــــــوسيقية أو غـــير
 تقديم مطلب إلرخصة قبل موعد ؤقامة إلحفل بثالث أيام*
 دفع إلمعلوم*

إلوثائق إلمطلوبة  
مطلب عىل ورق عادي يتم إلتنصيص عىل إلتاريــــخ و إلعنوإن إلكامل للمحل إلذي *

سيتم ؤقامة إلحفل به 

مراحل الخدمة  

 
 اآلجال  األطراف المتدخلة 

 تقديم طلب *
 ؤعالم إلمصالح إألمنية*
خالص إلمعلوم إلموظف عىل إلرخصة *

ي إلغرض
 
 و تسليم وصل ف

 تسليم إلرخصة*
 
  
 
 
 
 
 

 طالب رخصة*
إلبلدية أو إلوإلية *

حسب مرجع 
ي  إبيب

إلنظر إلير

 ساعة 24خالل *
من تقديم إلطلب 
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------------------------------------------- 

ي إلدفن    : موضوع إلخدمة 
ن
رخصة ف

 *******

مصلحة إلحــــــــــالة إلمدنية 

 

وط إإلنتفاع بالخدمة  شر

 

ي ال* 
إم بالدفن ـــــــــــــــــــــــــ تمنن ههذ إلرخصة ؤال ؤثر إلوفاة وقبل إلليق

إلوثائق إلمطلوبة  

ي ظروف طبيعية*
 
 شهادة طبية تفيد أن إلموت تّم ف

ي ظروف غير عادية أو غامضة*
 
 ؤذن من وذيل إلجمهورية ؤذإ كان إلموت ف

ي حالة إلموت إلغير *
 
 طبييي تقرير إلمصالح إألمنية ف

 إلمعلوم إلموظف عىل إلوثيقة إلمطلوبة*

ي أي ظرف من ــــــــــ ؤذإ كان إلموت مشبوها فيه أو ناتج عن عنف أو ح:مالحظة 
 
    إدث أو ف

ي إلدفن إل تسلم ؤإل عىل ضوء  لإلظروف إألخرى غير إلطبيعية فإن إ               
 
رخصة ف

ي                
 .إلمحض  إلمحرر من طرف مصالح إألمن إلوطن 

ي صورة نقل جثة من مكان آلخر يتوىل رئيس إلجماعة إلمحلية إلذي سيقبل إلجثة * 
 
ف

ي إلدفن إستنادإ عىل إلوثائق إلمصاحبة للجثة 
 
شهادة طيبة  )بمقر جهته ؤعدإد رخصة ف

 .سباب إلوفاةأدون زيادة إلبحث عن  ( و مضمون إلوفاة

 



 

 

 

إآلجال  إإلطرإف إلمتدخلة  مرإحل إلخدمة  

 

  ؤعالم رئيس إلجماعة إلمحلية

 إلمعنية

  إؤلدإلء باؤلرشادإت و إلوثائق

 إلمطلوبة 

 ي إلدفن
 
 .تسليم رخصة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أهل إلشخص

 ـــــــــــــــــــــــــإلمت
 
 وف

  رئيس إلجماعة

إلمحلية إلمختص 

ترإبيا 

 

  حينيا
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ترخيص للربط بالشبكات إلعمومية  : موضوع إلخدمة 

 *******

 إإلدإرة إلفنيــــــــــــــــــــــــة

وط إإلنتفاع بالخدمة  شر
ماء أو تنوير  )إلحصول عىل نموذج من إلمطلب من إإلدإرة إلفنية وتحديد إلطلب 

 . (  أو إإلثنحر  معا 

 
إلوثائق إلمطلوبة  

مطلب   *
لطالب إلرخصة  نسخة من بطاقة تعريف وطنية*
ي إلعقار  * 

 
وثيقة تفيد إلملكية أو إلتّضف ف

 صورة شمسية حديثة إلعهد للبناية  * 
شهادة إإلبرإء  * 
 مثال موقيي * 

إآلجال  إإلطرإف إلمتدخلة  مرإحل إلخدمة  
ؤيدإع إلملف بمكتب إلضبط  *
ؤحالته للمصلحة إلمعنية وإلتثبت من *

صّحة إلمعطيات  
معاينة إلعقار  * 
  إللجنة عرض إلملف عىل * 
وط إلقانونية يتم *  بعد إستفاء إلشر

إخيص   ؤعدإد إلير
تسليم بعد خالص إلمعلوم إل* 

 
 

ي - 
 باألمرإلمعن 

إلبلدية  - 
خالل * 

 ..................
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 قرإر إلمصادقة عل عمليات إلتقسيم                                                          

************ **

 إإلدإرة إلفنية 

 

وط إإلنتفاع بالخدمة  شر
للعقار إلمزمع تقسيمه  (أو موكل قانونا  )أن يكون إلموإطن مالكا * 
أن إل تتناقض صبغة إلعقار وإلتخصيص إلوإرد بمثال إلتهيئة للمنطقة  * 
يــــع إلجاري به إلعمل  *  تقديم ملف تام إلموجب طبقا للتشر

إلوثائق إلمطلوبة  
 

مطلب  محّرر عىل مطبوعة خاّصة تسلم من إإلدإرة   * 
  (أنموذج يسحب من إإلدإرة إلفنية )مذذرة تقديم لعملية إلتقسيم   * 
وثيقة تملك  * 
مثال موقيي لألرض إلمرإد تقسيمها   * 
إل ـــــــــــــــمثال إلرسم إلعقاري إن كانت إإلرض مسجلة وإن لم تكن إإلرض مسجلة فمث* 

 عىل إإلقل مرتبط باإلحدإثات إلجغرإفية ومعد من قبل 1/1000يشخصها بمقياس 
مهندس مساح  

ي إلمحاذية * 
مثال يبحرّ  مختلف إإلرتفاعات عن سطح إإلرض إلمرإد تقسيمها وإإلرإض 

 عىل إإلقل ومعد من قبل مهندس مساح  1/1000بمقياس 
 عىل إإلقل  1/1000مثال تقسيمي بمقياس * 
ي  * 

رسم جمىلي ورسم بياب 
وط إلتقسيم *  ذرإس شر
ي ؤنجاز وإتمام إإلشغال  * 

 
رزنامة تقديرية ف

ذة إلتونسية للكهرباء وإلغاز  )شهادة من إلمصالح إلمختصة *  ذة إلوطنية – إلشر إلشر
 . (...إلستغالل وتوزيــــع إلمياه 

ي * 
ي صورة إللر

 
وط وذيفية ؤنجاز إإلشغال ف إم بها عىل مرإحل  ـــــــــــــــشر

وع إلتقسيم عىل إلمحيط *  ق بمؤثرإت مشر
ّ
مذذرة أو درإسة تتعل

 
 



 
 
 
قرإر تصفيف ؤذإ كان إلعقار محاذيا للملك إلعمومي للطرقات أو إلعمومي إلبحري  * 
شهادة مسلمة من قابض إلمالية تثبت خالص إلمعلوم إلمستوجب عىل إلعقارإت * 

. إلكائنة بدإئرة إلجماعات إلمحلية إلمعنية 
 

إآلجال  إإلطرإف إلمتدخلة  مرإحل إلخدمة  
ؤيدإع إلملف تام إلموجب  *
درإسة إلملف وإجرإء معاينة ميدإنية عند *

إإلقتضاء  
عرض إلملف عىل إللجنة إلجهوية * 

للتقسيمات 
ي منح إلمصادقة عىل * 

 
يتّم إتخاذ قرإر ف

ل 
ّ
إلتقسيم أو إلرفض إلمعل

ي * 
 
تسليم إلقرإر بعد دفع إلمعاليم إلوإجبة ف

إلغرض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي باألمر *
 إلمعن 

 إلبلدية  *
 إؤلدإرة إلجهورية*

 للتجهير  وإإلسكان 
 إؤلدإرة إلفنية  *
 

ي * 
 
يتخذ إلقرإر ف
ة إل تتجاوز  

ّ
 4مد

إريــــخ ـــــــــــأشهر  من ت
إم ــــــــــــــــــؤيدإع ملف ت

. إلموجب
إلغ إلقرإر  ــــــــــــيتم ؤب* 

إىل طالب إلتقسيم 
ي ظرف شهر إبتدإء 

 
ف

.  من تاريــــخ إتخاذه 
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ي تغ:موضوع إلخدمة 
ن
 محلغة بير صيشهادة ف

  ةمعد للسكن ؤىل محل حرفمن محل 

 *******

 إإلدإرة إلفنيــــــــــــــــــــــــة

وط إإلنتفاع بالخدمة  شر
تطابق إلنشاط إلمطلوب وصبغة إلمنطقة إلمتوإجد بها إلمحل حسب مثال إلتهيئة  * 
إتيب إلجاري بها إلعمل *   إلنشاط وإلير

 
– من حيث إلتلوث وإلضجيج  )أن إل يتناف
  . (...حرذة إلمرور 

 
إلوثائق إلمطلوبة  

  (أنموذج يسحب من إإلدإرة إلفنية )مطلب  باسم رئيس إلجماعة إلمحلية إلمعنية   *
نسخة من بطاقة إلتعريف *
شهادة ملكية أو عقد تسويــــغ   * 

نسخة من مثال موقيي  
شهادة إإلبرإء  * 
  د 21,800وصل بمبلغ * 

إآلجال  إألطرإف إلمتدخلة  مرإحل إلخدمة  
ؤيدإع إلملف بمكتب إلضبط مرفوقا *

بكل إلوثائق  
إر من طرف إلمصالح ـــــــــــــــــــــــــــــــمعاينة إلعق*

إلمعنية بالجماعة إلمحلية مرجع إلنظر 
ي  إبيب

  .إلير
وع  إىل مثال ـــــــــــــــــــــــــــــــؤتمام إلدرإسة بالرج*

إتيب إلعمرإنية   .إلتهيئة وإلير
ة بعد إلتأكد من ـــــــــــــــــــــــــــــتسليم إلرخص* 

ي إلغرض 
 
خالص إلمعلوم إلموظف ف

ي باألمر - 
إلمعن 

إلمصلحة إلمعنية - 
بالبلدية  

خالل شهرين من * 
تاريــــخ تقديم 
إلمطلب 
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إء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرخصة بن:موضوع إلخدمة 

 *******

إإلدإرة إلفنيــــــــــــــــــــــــة 

 

وط إإلنتفاع بالخدمة  شر
 

 

أن يكون إلموإطن مالكا  للعقار إلمزمع ؤقامة إلبناء عليه  * 

أن تكون هذه إلقطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه وأن إل تتناقض صبغتها * 

وإلتخصيص إلوإرد بمثال إلتهيئة للمنطقة  

ي خصوص إآلثار * 
 
ي إلفالحية وف

ي خصوص حماية إإلرإض 
 
إتيب إلمعمول بها ف إم إلير إحير

ي خصوص إلمناطق إلمصانة 
 
. وإلمعالم إلتاريخية وإلموإقع إلطبيعية وإلعمرإنية وف

م*
ّ
يــــع إلجاري به إلعمل أن يتقد  إلموإطن بملف تام إلموجب طبقا للتشر

 

إلوثائق إلمطلوبة  
 

 

. مطلب  عىل ورق عادي ممض  من قبل طالب إلرخصة أو من ينوبه *

ي إلتملك * 
 
شهادة ملكية أو عقد بيع أو وثيقة أخرى ف

نسخة من بطاقة إلتعريف  * 

نسخة من شهادة إإلبرإء للسنة إلحالية  * 

ن وصل إإلدإء عىل إلدخل إلسنوي  منسخة * 

 نظائر من إإلمثلة ممضاة من طرف مهندس معماري مرسم بعمادة إلمهندسحر  5* 

ة تحمل إلعنوإن3*   إلشخضي لصاحب إلرخص  ظروف متنييب

 

 



إآلجال  إإلطرإف إلمتدخلة  مرإحل إلخدمة  
 
 

ؤيدإع إلملف تام إلموجب  *

درإسة إلملف وإجرإء معاينة ميدإنية  *

عرض إلملف عىل إللجنة إلفنية لرخص * 

إلبناء  

وط إلقانونية *  بعد إستيفاء كل إلشر

ي 
 
خيص ف ي إلير

 
تيبية يتّم ؤعدإد قرإر ف وإلير

ل
ّ
. إلبناء أو إلرفض إلمعل

ؤعالم طالب إلرخصة بالموإفقة أو * 

 .إلرفض

تسليم إلرخصة  بعد دفع إلمعاليم * 

ي إلغرض 
 
 .إلمستوجبة ف

 

 
 
ي باألمر *

 إلمعن 
إإلدإرة  ) إلبلدية *

  (إلفنية
 

 
 
 من 21إلل ــــــــــــــخ* 
 ؤيــــــدإعإريــــخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ملف تام إلموجب  
وما ــــــــــــــ ي45خالل * 

ي ـــــؤذإ كانت إلحيب  
 
إية ف

منطقة مثال تهيئتها  
 .إز ــــــــــــــــــــدد إإلنجـــــــــــــبص
 يوما  60إلل ــــــــــــــــــــخ* 

ي صورة وج
 
ود ــــــــــــــــــــــــــــف

ي ح
 
دود ــــــــــــــــــــإلبناية  ف

 من 2 م 200
وإقع إلطبيعية  ـــــــــــــإلم

ي ــــــــــــــــــأو إلثق
 
ة أو ــــــــــــــــــــــــــــــإف

إألثرية أو إلمصانة أو 
.  إلتاريخية 

ي أجل أسبوع من * 
 
ف
إريــــخ إتخاذ إلقرإر  ــــــــــــــــت
ي ـــــــــتقع دع* 

وة إلمعن 
م
ّ
إلرخصة  باإلمرلتسل

ي أجل أقصاه شهر 
 
ف

إلم ــــــــــــــــــمن تاريــــخ  إإلع
.  بالموإفقة 

 
 

 



 

 

      
  إلجمهورية إلتونسية  

 ة  إلدإخليةوزإر        
        وإلية سوسة  
          بلدية مساكن

  

      REPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE L’INTERIEUR 

    GOUVERNORAT DE SOUSSE 
        MUNICIPAILTE DE M’SAKEN 

 

 الجمهورية التونسية
ؤ البيئةؤوارر اللشؤو الممحية    
 بحدية مساكن
   الكتابة العامة

 

 

 الجمهورية التونسية
ؤ البيئةؤوارر اللشؤو الممحية    
 بحدية مساكن
   الكتابة العامة

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DES AFFAIRES 

LOCALES 

ET DE L’ENVIRONNEMENT 

MUNICIPAILTE DE M’SAKEN 

SECRETARIAT GENERAL 
 

 

محضن معاينة تطابق أشغال :موضوع إلخدمة                                    

 *******

 إإلدإرة إلفنيــــــــــــــــــــــــة
وط إإلنتفاع بالخدمة  شر

ي شأنها عىل رخصة وفقا * 
 
ي تحصل ف

أن يكون طالب إلخدمة قد أنجز أشغال إلبناء إلنر
إتيب إلجاري بها إلعمل  للير

 .أن تكون أشغال إلبناء إلمنجزة مطابقة لمضمون إلرخصة ولألمثلة إلمصادق عليها* 
 

إلوثائق إلمطلوبة  
مطلب  باسم رئيس إلجماعة إلمحلية إلمعنية * 
نسخة من رخصة أو رخص بناء متحصل عليها  * 
إإلمثلة إلمصادق عليها بمناسبة تسليم رخصة أو رخص إلبناء * 
نسخة من شهادة إإلبرإء للسنة إلحالية  * 
وع  *  شهادة تطابق أشغال مسلمة من طرف إلمهندس إلمعماري مصمم إلمشر
مة من طرف مصالح إلحماية إلمدنية لشهادة وقاية مس* 

إإلطرإف مرإحل إلخدمة  
إلمتدخلة  

إآلجال  

دإع إلملف تام إلموجب  ــــــــــــــــــــؤي*
إينة ميدإنية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــرإء معــــــــــــــــــــدرإسة إلملف وإج*
إلص ــــــــــــــأكد من خــــــــــــــــــتسليم إلمحض  بعد إلت* 

ي إلغرض  
 
إلمعلوم إلموظف ف

ة ؤلي:مالحظة
ّ
وإء ــــــــــــــــــــــــــ بالنسبة للمحالت إلمعد

تتّم إلمعاينة من   (...مشح – سينما  ) إلعموم
ي 
طرف لجنة فنية مختّصة يكون إلديوإن إلوطن 

. للحماية إلمدنية عضوإ من أعضائها

ي باألمر *
إلمعن 

إؤلدإرة  ) إلبلدية*
  (إلفنية

 

ي ظرف شهرين إبتدإء * 
 
ف

ي 
 
من تاريــــخ ؤيدإع مطلب ف

ؤذإ صدر إلطلب  )إلغرض 
  (عن إلموإطن 

ي ظرف شهرين إبتدإء  * 
 
ف

من تاريــــخ ؤجرإء إلمعاينة  
ؤذإ تّمت إلعملية بمبادرة  )

: من إلسلطة إلمعنية  
 مصالح – وإلية – بلدية 

 .(إلوزإرة إلمكلفة بالتعمير 
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ي صبغة عقار  :موضوع إلخدمة 
ن
شهادة  ف

 *******

إإلدإرة إلفنيــــــــــــــــــــــــة 

 

وط إالنتفاع بالخدمة  شر
 إلحصول عىل أنموذج مطلب من إإلدإرة إلفنية * 

 

إلوثائق إلمطلوبة  
 

تعمير إلمطلب إلذي تّم سحبه من إإلدإرة إلفنية  * 
نسخة من شهادة إلملكية   * 
نسخة من بطاقة تعريف وطنية  * 
نسخة من شهادة إإلبرإء  * 
 مثال موقيي *  
نسخة من مثال إلتحجير  * 
 د    21,800 وصل بمبلغ  *

 

إآلجال  إإلطرإف إلمتدخلة  مرإحل إلخدمة  
 

ؤيدإع إلملف تام إلموجب * 
 
 
 
 
 

 

ي *
 باألمرإلمعن 

إإلدإرة )إلبلدية *
 (إلفنية

خالل * 
 ....................
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 إر ـــــــــــــــــــــــــــــــرخصة ؤشه: موضوع إلخدمة 
 *******

 مصلحة إلشؤون إالقتصادية

وط إالنتفاع بالخدمة  شر

ها بكل دقة  . إلحصول عىل إستمارة من إلمصلحة إلمعنية وتعمير

 
 ةإلوثــــــــــــــــــــــــــائق إلمطلوب

ي إلغرض   *
 
مطلب ف

نسخة من بطاقة تعريف وطنية *
ي * 

 (Patente)نسخة من إلمعّر ف إلجباب 
 د معلوم إلرخصة قابلة للتجديد  20* 
 (ؤذإ كان مطلب تجديد  )توصيل يفيد خالص إلمعلوم بالنسبة للسنة  إلحالية * 

 
إآلجال  إإلطرإف إلمتدخلة  مرإحل إلخدمة  

 
ؤيدإع إلملف بمكتب إلضبط  *
ؤحالته للمصلحة إلمعنية وإلتثبت من *

صّحة إلمعطيات  
تسليم إلرخصة  بعد إلتأكد من خالص * 

إلمعلوم إلموظف 
 
 
 

 
ي باإلمر *

 إلمعن 
إلبلدية  *

 
 خالل أسبوع من *

ؤيدإع إلملف  
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رخصة نقطة بيع  : موضوع إلخدمة 

  ******* 

 مصلحة إلشؤون إالقتصادية

وط إالنتفاع بالخدمة  شر
ي إلغرض          

 
ي ف تقديم مطلب ذتابيب

 
إلوثائق إلمطلوبة  

ي  * مطلب  ذتابيب
نسخة من بطاقة تعريف وطنية *
 صورة شمسية * 
 د معلوم إلرخصة قابلة للتجديد  100* 
 (ؤذإ كان مطلب تجديد  )توصيل يفيد خالص  معلوم إلسنة إلحالية  * 
 

إآلجال  إإلطرإف إلمتدخلة  مرإحل إلخدمة  
ؤيدإع إلملف بمكتب إلضبط  *
ؤحالته للمصلحة إلمعنية وإلتثبت من *

صّحة إلمعطيات  
تسليم إلرخصة  بعد إلتأكد من * 

خالص إلمعلوم إلموظف 
 
 
 
 
 
 
 

ي باألمر *
 إلمعن 

 إلبلدية  *
خالل أسبوع من * 

ؤيدإع إلملف  

 


