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 __________هاتف:                

 أو بيان ةإفادطلب 
 

 ،المحترم ____________حضرة رئيس بلدية
 

 _________________________________________________________________________  المستدعي:
 

 ________________________رقم اهلاتف:_______، _________________________ العنوان:
 العقار عن____________________________________________________(1)لىنتقدم بهذا الطلب للحصول ع

 .العقارية_______ _____________الواقع في منطقة القسم رقم ___________,، __________رقم 

 

 :(2)المستندات المرفقة

1-  ___________________________________________________________________________  
2-  __________________________________________________________________________  
3-  __________________________________________________________________________  
4-  __________________________________________________________________________  
5-  __________________________________________________________________________  

 
  ______________________________________________________________ مالحظات:

 

 _____________________________________________________________________  
 

  ________________________ توقيع المستدعي:
 

 
 

 
 
 
             ( ترفق بالطلب المستندات الواجبة للبيان أو اإلفادة المطلوبة وفقًا لالئحة المرفقة.                                             1)
 
 
 ....أو أحدمها أو تدقيق يف طلب إفراز وسائر اإلفادات ذات الطابع الفين .. بيان ملسطح ختطيط أو عن مستوايت )شقالت( أو عن اجملاري واملناطق االرتفاقية (1)

 ترفق ابلطلب املستندات الواجبة للبيان او الإفادة املطلوبة وفقاً لالئحة املرفقة . (2)

 

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 قضاء عاليه
 _________بلدية 

  

 

 طابع مالي

 خاص بالبلدية

بعد التأكد من توفر جميع المستندات ___ __________تحت رقم __ ___________سجل الطلب بتاريخ 

 . المطلوبة
 وقيع الموظف*:_______________ت

 .المقدمة المرفقاتتوقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية  إن* 

 
 



2 

 

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 قضاء عاليه

 ________بلدية 

  

 ___________:هاتف

 والبيانات اإلفادات
 (1964)13/9/1971 قبل بناء إنجاز إفادة

 البند الثالث )المرسوم التطبيقي لقانون البناء ( /5المادة / 15874/2005المرسوم رقم 
 المستندات المطلوبة:

 طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونًا. -1
 ر.إفادة عقارية ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشه -2
، محضر إفادة إنجاز بناء ،صورة من الصحيفة العقارية األساسية)( 1964) 13/9/1971مستندات تثبت أن البناء أنجز قبل  -3

 ( ...ضبط

 الرسوم المتوجبة:

 ل.ل. 1,000رسم طابع مالي قيمته 
 :مهلة اإلنجاز                
 .8/99الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم ًا لتعميم وزير سندثالثة أيام )أسبوع(              

  

 لإشغا إفادة

 :المستندات المطلوبة
 ينوب عنه قانونًا. و منأطلب موقع من صاحب العالقة  -1

 صورة عن سند التمليك أو صورة عن عقد اإليجار.   -2

 الرسوم المتوجبة:
 ل.ل. 1,000رسم طابع مالي قيمته 

 مهلة اإلنجاز:
 .8/99لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم  سنداً ثالثة أيام 
 

 شغور إفادة
 المستندات المطلوبة:

 من ينوب عنه قانونًا. أوطلب موقع من صاحب العالقة  -1

 صورة عن سند التمليك. -2
 الرسوم المتوجبة:

 ل.ل 1,000رسم طابع مالي قيمته 

 مهلة اإلنجاز:
 .8/99لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم  اً سندثالثة أيام
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 ملكية نقل إفادة
 المستندات المطلوبة:

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

 .صورة عن سند التمليك -2

 الرسوم المتوجبة:
 ل.ل 1000رسم طابع مالي  

 مهلة اإلنجاز: 
 .8/99الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم دًا لتعميم وزير سن فوراً  
 

 مخالف بناء إنجاز إفادة
 المستندات المطلوبة:

 طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونًا. -1
 إفادة عقارية شاملة. -2

 لفة.أي مستند يثبت تاريخ إنجاز المخا    -3

 الرسوم المتوجبة:
 ل.ل. 2,000رسم اإلفادة الفنية قيمته 

 ل.ل. 1,000رسم طابع مالي قيمته 
 مهلة اإلنجاز: 

 .8/99دًا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم سنيام خمسةأ )اسبوعين(
 

 محتويات إفادة
 المستندات المطلوبة:

 طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونًا. -1
 صورة عن سند التمليك.إفادة عقارية أو  -2

 إسكان. رخص إسكان أو صورة عن خرائط اإلفراز في حال عدم وجودرخصة  -3
 الرسوم المتوجبة:

 ل.ل. 2,000رسم اإلفادة الفنية قيمته 
 ل.ل. 1,000رسم طابع مالي قيمته 

 مهلة اإلنجاز:
 .8/99دًا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم سن ثالثة أيام
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التدقيق  بيان لمسطح التخطيط عن العقار، بيان عن المستويات، بيان عن المجاري والمناطق اإلرتفاقية أو أحدهما،

 في طلب اإلفراز
 المستندات المطلوبة:

 طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونًا. -1
 صورة عن سند الملكية أو إفادة عقارية. -2

 الرسوم المتوجبة:
 الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته(. )قانون  60/88رقم  قانون المن  /81/ستنادًا إلى المادة إعن كل بيانل.ل.  2,000قيمته رسم 

 ل.ل. 1,000رسم طابع مالي قيمته 
 مهلة اإلنجاز:
 .8/99دًا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم سنفوراً يعطى اإليصال 
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 طلب تسجيل عقد إيجار
 

 المحترم، ______________حضرة رئيس بلدية
 

 _________________________________________________________________________: المستدعي
 _____________________ رقم الهاتف:،  ____________________________________________العنوان:

 ، الواقع ___________________________، القسم رقم _______________________تسجيل عقد اإليجار في العقار رقم نتقدم بهذا الطلب ل

 .العقارية_______________ في منطقة

 

 :المستندات المرفقة
 عقد اإليجار ومالحقه. 
 عن عقد اإليجار ومالحقه نسختان. 
 فادة عقارية ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر في حال كان العقد جديدا.ً إ 
  يسجل للمرة األولى.العقار صورة عن الهوية في حال كان 

 
 

 _____________________________________________________________ مالحظات:
____________________________________________________________________ 

 
 

  ________________________ :توقيع المستدعي
 

 

 

 

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 عاليه  قضاء
 ________بلدية

 ________هاتف:            

  

 الجمهورية اللبنانية
 
 
 

  

 

 طابع مالي

 خاص بالبلدية

 . المستندات المطلوبة جميع من توفر بعد التأكد ____________تحت رقم ____________سجل الطلب بتاريخ 
 _________________توقيع الموظف*:

.المقدمة المرفقاتتوقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية  إن*   
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 يجاراإلطلب تسجيل عقد 
 

 ( 33والمادة  30، المادة 1962أيلول  17)قانون ضريبة األمالك المبنية الصادر بتاريخ : المستندات المطلوبة
 طلب موقع من صاحب العالقة او من ينوب عنه قانونًا. -1

 عقد اإليجار ومالحقه. -2
 عن عقد اإليجار ومالحقه. تاننسخ -3
 ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر في حال كان العقد جديدًا. شاملة إفادة عقارية -4

 يسجل للمرة األولى. )عقد االيجار( العقارصورة عن الهوية في حال كان  -5

 .(2)خاصة بتسجيل عقود اإليجارات يضم الى ملف المعاملة إستمارة (
 

 الرسوم المتوجبة:
 الصادر وتعديالته )قانون ضريبة األمالك المبنية  ملحق.ل.ل. عن كل عقد أو  3,000رسم طابع مالي قيمته 

 .366/94 القانون  معدلة بموجب (./31/، المادة1962أيلول  17 بتاريخ
 الىستنادًا إ عن كامل مدة اإليجار. الكامل على أساس بدل اإليجار الحقيقي باأللف 3رسم طابع مالي نسبي قيمته 

 7/85عدل بموجب القانون مال (.رسم الطابع المالي وتعديالته) -2 -، الجدول رقم67/67 رقم شتراعياإل مرسومال      
 

 :مهلة اإلنجاز
 .8/99دًا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم سنفورًا 

 
 رقم قانون الو  /32و//30وتعديالته المواد / 1962أيلول  17قانون ضريبة األمالك المبنية الصادر بتاريخ  مالحظات:

)قانون البناء( والمرسوم رقم  646/2004والقانون رقم  /14المادة /( قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته)60/88
 (148/83المرسوم االشتراعي رقم  ن البناء)قانو )المرسوم التطبيقي لقانون البناء(  15874/2005

وعلى هذا المرجع ان يودع  ,األساسي عقد االيجار  ن يعطي صاحب العالقةيل االيجارات أعلى المرجع الذي يتولى تسج -1
ال ومالحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة  اإليجارود طبق األصل عن عق صورة الدائرة المالية المختصة

 .تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل

 (366/94، معدلة بموجب القانون 33، المادة 1962أيلول  17)قانون طابع. وتعفى هذه النسخة ومالحقها من رسمال 
 مالك المبنية تحت طائلة التغريممن قانون ضريبة األ /20المادة / مالمسجل وفقًا الحكا يجب أن يتضمن عقد اإليجار -2

 (32، المادة 1962أيلول  17)قانون المعلومات التالية: 

 رقم العقار وموقعه )المنطقة، الشارع، الطابق(. - -

 وصف محتويات المأجور وتقسيماته الداخلية. - -

 أسماء الفرقاء المتعاقدين. - -

 

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 عاليه  قضاء
 __________بلدية

 _________هاتف:            
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 ملة اللبنانية.بدل اإليجار محررًا بالع - -

-  

-  

 ة اإليجار.مد   - -

 الخدمات التي يقدمها المالك والبدل المقابل لها إذا وجد. - -

 عنوان المالك أو المستثمر كاماًل. - -

 ستعمال المأجور.إوجهة  - -

 البلدية الواقع  الدائرة على المالك أو المستثمر أن يسجل عقود إيجار األبنية المؤجرة من الغير مع مالحقها لدى -3

كانون األول من  31وذلك ضمن مهلة أقصاها ولدى القائمقام في المناطق التي ليس فيها بلدية  سنوياً ضمن نطاقها العقار 
 كل سنة. 

 (30، المادة 1962أيلول  17)قانون 

ستثماره أن يعلم البلدية خطيًا بإشغال البناء سواء شغله إعلى مالك العقار أو من يقوم مقام المالك بتشييد بناء عليه بقصد  -4
بنفسه أو أجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا اإلشغال من تعديل في وجهة االستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية 

 ى فيها اإلشغال أو حصل فيها التعديل أو التبديل.كانون األول من السنة التي جر  31

 (14، المادة 60/88)قانون 
جير أي قسم من البناء قبل الحصول على رخصة البناء، كما يحظر اشغال البناء قبل الحصول يحظر عن المالك بيع او تأ -5

ليرة لبنانية باالضافة الى  /10،000الى / /2،000على رخصة االشغال العائدة له. يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة من /
 (24، المادة 148/83اعتبار عقد االيجار باطاًل. )قانون البناء المرسوم االشتراعي رقم 

نتهاء مهلة الترخيص بالبناء ما لم يتم االستحصال إيحظر إشغال البناء بعد إنقضاء مهلة ال تتجاوز ثالث سنوات من تاريخ 
 على رخصة اإلشغال النهائية.
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 طلب تقسيط رسوم بلدية
 

 ،المحترم _____________رئيس بلديةحضرة 
 

  _________________________________________________________________________المستدعي:
 ____________________: رقم الهاتف، ____________________________________________ العنوان:

م ، القسم رق____________________________عن العقار رقم نتقدم بهذا الطلب بغية تقسيط الرسوم البلدية المتوجبة علينا 

 _____________________والبالغة _____، العقارية_______________الواقع في منطقة,______________
 المرفقة وكما يلي:وفقًا للمستندات  ل.ل.

 
 تاريخ الدفع     قيمة القسط

1- ......................... .............................................................. 

2- ...............................  ........................................................ 

3- .................................................. ....................................... 
........................  ............................. .......................................   

 :المستندات المرفقة

 سخة عن بيانات الرسوم منظمة من قبل البلدية. ن   
 

  ________________ :توقيع المستدعي
 

 
 
 
 
 
 
 

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 عاليه قضاء
 __________بلدية 

 __________هاتف:          

  

 

 طابع مالي

 خاص بالبلدية
 توفر جميع المستندات المطلوبة. من ______ بعد التأكد__________ تحت رقم ________سجل الطلب بتاريخ ____

 :_______________*فتوقيع الموظ
 إن توقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية المرفقات المقدمة *
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 طلب تقسيط رسوم بلدية

 
 :المستندات المطلوبة

 من ينوب عنه قانونًا.طلب موقع من صاحب العالقة أو  -1
 نسخة عن بيانات الرسوم منظمة من قبل البلدية. -2

 
 الرسوم المتوجبة:

 ل.ل. 1،000رسم طابع مالي قيمته 
 

 :مهلة اإلنجاز
 .8/99لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم  ستناداً إ )أسبوع( أيام ثالثة

 
  715/2006قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته( والقانون رقم ) /108المادة / 88 /60قانون : مالحظات

 (2005)موازنة عام  /30المادة /
يمكن في حاالت خاصة يعود تقديرها لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية، تقسيط المبالغ المفروضة وفقا لألصول على  -1
متوجبة  ، بعامل مرور الزمن. تصبح المبالغ المقسطةأو جزئياً  ن تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها، كلياً أ

 األداء بكاملها في الحاالت اآلتية:
 تأخر المكلف عن تأدية أحد األقساط في موعد استحقاقه.إذا  -
 .ختيارياً إأو  جبرياً  عند بيع أموال المكلف بيعاً  -

 /108/ ، المادة88/ 60ستنادًا الى القانون رقم إ عند إفالس المكلف أو تصفية أمواله تصفية قضائية. -
 قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته()

 
البلديات أو للمحافظين المختصين تقسيط الرسوم البلدية بناء لطلب أصحاب العالقة وذلك على أربعة يجاز لرؤساء  -2

 (2، فقرة 41، المادة 173/2000أقساط نصف سنوية. )قانون 

ط الرسوم غير المسددة العائدة للسنوات السابقة المفروضة حتى تاريخ  بما فيها الغرامات  31/12/2005تقس 
 قساط فصلية متساوية.أث سنوات على المخفضة لمدة ثال

 
 

 

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 عاليهقضاء 
 __________بلدية

 __________هاتف:          
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 ية                            طلب إعفاء حمل إقامة معوق من الرسوم على القيمة التأجي                         
 لمحترم، ا ______________بلدية رئيس  حضرة

 
  ________________ :القسم رقم ________________ :مالك/مستأجر العقار رقم، _________________ :المستدعي

  ______________________ الهاتف: رقم ،العقارية____________________________________الواقع في منطقة
 

  ______________________________ ( ________________________ المعوق السيد1) أتقدم بهذا الطلب بصفتي

 إلعفاء محل إقامته / إقامتي في العقار المذكور أعاله.
 

 (87، المادة 220/2000)قانون المرفقة:  المستندات
 صورة عن هوية المعوق. 
  بطاقة المعوق الشخصية الصادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية.صورة عن 

  االجتماعيةإفادة صادرة عن وزارة الشؤون. 
 .إخراج قيد عائلي أو إفادة من المختار تثبت نوعية القرابة بين المستدعي والمعوق 

 
  ___________________________________________________________________________ :مالحظات

 

 __________________________________________________________________________________  
 
 

 

  ________________________ المستدعي: توقيع
 
 
 
 
 
 
 
 المعوق )أب, أم, إبن, أخ, أخت, زوجة, زوج, إلخ ...(تذكر الصفة للمالك او المستأجر الذي يقيم عنده  (1)

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 عاليه قضاء
 __________بلدية

 __________هاتف:          

  

 

 طابع مالي

 خاصبالبلدية

 .لمطلوبةا المستندات جميعبعد التأكد من توفر ___ __________تحت رقم ___ __________بتاريخ  سجاللطلب
 ________________________الموظف*:  توقيع

 .المقدمةتوقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية المرفقات  إن* 
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 وزارة الداخلية والبلديات
 

  

 يةالتأجي  القيمة طلب إعفاء حمل إقامة معوق من الرسوم على
 (87، المادة 220/2000)قانون :المطلوبة  المستندات

 .من ينوب عنه قانوناً  أوطلب مقدم من صاحب العالقة  -

 .صورة عن هوية المعوق -

 صورة عن بطاقة المعوق الشخصية الصادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية. -

 وفقًا لإلجراءات المتبعة. االجتماعيةإفادة صادرة عن وزارة الشؤون  -
 إخراج قيد عائلي أو إفادة من المختار تثبت نوعية القرابة بين المستدعي والمعوق. -

 
 

 مهلة اإلجناز:
 8/99فورًا سندًا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 

 
 

 :مالحظات
يعفى من الرسوم على القيمة التأجيرية ومن رسوم األرصفة والمجاري ومن ضريبة األمالك المبنية مسكن واحد هو بمثابة محل إقامة 

صاحب الحق باإليجار أو الملكية من أقاربه )مثاًل: األصول أو الفروع أو األزواج  لشخص معوق حامل لبطاقة المعوق الشخصية, أيًا كان
رقم أو األخوة واألخوات(. يتخذ القرار باإلعفاء بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية وفقًا لإلجراءات المتبعة في القانون 

 معوقين(.                             )قانون يتعلق بحقوق األشخاص ال /87المادة / 220/2000

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الجمهورية اللبنانية



12 

 

 إعالم عن إشغال أو تبديل بالشاغلين أو تعديل في وجهة االستعمالطلب 
 

 المحترم, ____________حضرة رئيس بلدية 

 _____________________________________________________________________________ :المستدعي
 ________________________________ :رقم الهاتف__، ___________________________________ العنوان:

 ( على1) حصول: إشغال/ تبديل بالشاغلين/ تعديل في وجهة االستعمالنتقدم بهذا الطلب إلعالمكم عن 
 الوجه اآلتي:  
 ___________________ المنطقة العقارية: _______،______________ :______________، رقم القسم :رقم العقار -1

 الهاتف: _________________________، رقم _______________________________ :سم شاغل العقار الجديدإ -2  

 _________________________________________________________________________:محل اإلقامة -3 
 __________________________________________________________________:وجهة االستعمال الجديدة -4
 ____________________________________________________________________ :بدل اإليجار السنوي  -5

ة اإليجار - 6       __________________________________________________________________________ :مد 
  _____________________________________________________________________ تاريخ بدء اإلشغال: -7
  ____________________________________________________________________________ المساحة: -8
 ________________________ إنتهى إشغاله بتاريخ _____________إن الشاغل السابق السيد ________________ -9
 ________________________________________________________________________ وإن عنوانه هو:  
 ___________________________إن وجهة اإلستعمال السابقة كانت: _______________________________ -10
 ________________________________________________وجهة االستعمال الجديدة وتاريخ حصول التبديل: _ -11

 

     ________________________ :المستدعيتوقيع 

 
 

 
 

 
 
 

 ب العبارة غير المالئمة وتمأل الخانات المناسبة.   تشط (1)

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 عاليه قضاء
 __________بلدية 

 __________ هاتف:            

  

 
 

 طابع مالي 

 خاص بالبلدية
 توفر جميع المستندات المطلوبة. من _____ بعد التأكد_____________ تحت رقم __________سجل الطلب بتاريخ __

 ________________ توقيع الموظف*:
 .إن توقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية المرفقات المقدمة *
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 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 قضاء عاليه
 __________بلدية 

 _________هاتف :            

  

 
 إعالم البلدية عن إشغال أو تبديل بالشاغلين أو تعديل في وجهة اإلستعمال

 
 (14، المادة 60/88)قانون 

في وجهة اإلستعمال خطيًا  تعديلعنه قانونًا أن يعلم البلدية عند إشغال العقار وعن كل تبديل بالشاغلين أو  ينوبمالك العقار أو من  على
 أو التبديل أو التعديل.  اإلشغالكانون األول من السنة التي تم  فيها  31وذلك لغاية 

 
 يتضمن: تصريح :المطلوبة المستندات

 المالك ومحل إقامته ورقم هاتفه سمإ -1
 العقار وموقعه رقم -2

  الشاغل ومحل إقامته ورقم هاتفه سمإ -3

 ستعمالاإل وجهة -4

  المالك يشغل العقار بنفسه كاناإليجار المتفق عليه أو المخمن إذا  بدل -5

  اإليجار مدة -6
 

  67/67الملحق بالقانون رقم  -3-الجدول رقممن  - 3 -ستنادا للبند رقمإمعفى من رسم الطابع المالي  الرسم المتوجبة:
 .(الطابع المالي وتعديالتهرسم )
 

 .8/99دًا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم سن فوراً  اإلنجاز: مهلة
 

 (14، المادة 60/88)قانون :مالحظات
 .المسجل في السنة ذاتها بمثابة اإلعالم المطلوب اإليجارعقد  يعتبر -1
على مالك العقار أو من يقوم مقام المالك بتشييد بناء عليه بقصد إستثماره أن يعلم البلدية خطيًا بإشغال البناء سواء شغله بنفسه  -2

كانون  31شاغلين وذلك لغاية أو أجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا اإلشغال من تعديل في وجهة اإلستعمال أو تبديل في ال
ال يعلم البلدية خالل المهلة  الذيك لالما يتعرض) .االول من السنة التي جرى فيها اإلشغال أو حصل فيها التعديل أو التبديل

 .(إلى غرامة مالية االستعمالفي وجهة  تعديلالقانونية عن أي إشغال أو تبديل بالشاغلين أو 

 ومات التالية:ويجب أن يتضمن اإلعالم المعل
 رقم العقار وموقعه. -

 محل إقامة المالك. -

 إسم الشاغل ومحل إقامته. -
 وجهة إستعمال البناء. -

 اإليجار المتفق عليه أو المخمن إذا كان المالك هو الشاغل. بدل -
 مدة اإليجار. -

ل.ل  500هذه المادة يتعر ض لغرامة قدرها ويعتبر عقد اإليجار المسجل في السنة ذاتها بمثابة اإلعالم المطلوب. كل من يخالف أحكام 
 )خمسماية ليرة لبنانية(. 
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 طلب براءة ذمة بلدية
 

 ،المحترم ________________رئيس بلديةحضرة 
 

 __________________________________________________________________________ المستدعي:
 ______________________ :رقم الهاتف، _____________________________________________ العنوان:

___، الواقع _____________، القسم رقم _______________براءة ذمة بلدية عن العقار رقم __ للحصول على طلبنتقدم بهذا ال
 ________ العقارية.___في منطقة ____

 

 :المستندات المرفقة
 إفادة عقارية شاملة ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر.أو  صورة عن سند الملكية أو مستند بيع 
 .خريطة إفراز 
  رسمي عن قانونية البناء.مستند 

 

 
  ______________________________________________________________ مالحظات:

 

 _____________________________________________________________________  
 

 _____________________________________________________________________  
 

 

 

  _______________________ توقيع  المستدعي:
 
 

 
 

 

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 قضاء عاليه
 _________بلدية

 _________هاتف:           

  

 
 

 طابع مالي

 خاص بالبلدية

 . المستندات المطلوبة توفر جميع من بعد التأكد _____________تحت رقم  _____________سجل الطلب بتاريخ 
 _______________ توقيع الموظف*:

 .المقدمة المرفقاتتوقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية  إن* 
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 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 قضاء عاليه
 _________بلدية

 _________هاتف:            

  

 براءة ذمة بلديةطلب 
 

 المستندات المطلوبة:
 أو من ينوب عنه قانونًا.طلب خطي مقدم من صاحب العالقة  -1

 إفادة عقارية شاملة ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر.أو  صورة عن سند الملكية أو مستند بيع -2
 خريطة إفراز. -3
 مستند رسمي عن قانونية البناء.  -4

 
 : الرسوم المتوجبة

 )قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته( /81المادة / 60/88الى القانون رقم  ل ل إستناداً  2,000فادة قيمته رسم اإل
 )رسم الطابع  -2 -و -1 -، الجدول رقم67/67ستنادًا الى المرسوم االشتراعي رقم  إل ل  1,000رسم طابع مالي 

 (9، الجدول رقم 280/93المعدل بموجب القانون )المالي وتعديالته( 
 

 .8/99خمسة أيام سندًا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم  مهلة اإلنجاز:
 

 ()تسوية مخالفات البناء -4-و-3-البند  /12المادة / 94 /324رقم قانون ال :مالحظات
على تحقيق عند وجود مخالفات في األقسام المختلفة وفي األقسام المشتركة أيضًا تعلق تسوية المخالفات في األقسام المختلفة  -1

 (3، البند 12المادة ، 324/94)قانون الشرطين اآلتيين: 
المخالفة قد حصلت خالفًا إلرادته  أن يقيم مالك القسم المختلف الدعوى أمام القضاء إلزالة المخالفة في األقسام المشتركة والتصريح بأن-

 وتسجل هذه الدعوى على الصحيفة العقارية.
 المختلف تعهدًا مسجاًل لدى الكاتب العدل يفوض بموجبه البلدية أو السلطة العامة مسؤولية القيام بالهدم.أن يقدم مالك القسم -

تعطى براءة الذمة للقسم المختلف غير المخالف أو إذا كانت فيه مخالفات تمت تسويتها. وتحجب براءة الذمة عن القسم المختلف  -2
ن يقدم أمن هذه المادة. ويكفي  -3-في البند قديم الدعوى والتفويض المذكورين في حال وجود مخالفة في القسم المشترك لحين ت

الدعوى والتفويض من قبل مالك واحد فقط من مالكي األقسام المختلفة في العقار دون الحاجة الى تقديمها من سائر المالكين في 
 (4، البند 12المادة ، 324/94)قانون  كل مرة تجري فيها معاملة عقارية تستوجب ذلك.
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 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 عاليهقضاء 
 _________بلدية

  

 __________هاتف:                

 والمؤقتأطلب ترخيص لإلعالن الدائم  
 

 ،المحترم ______________بلدية رئيسحضرة 
 

  ____________________________________________________________________________ :المستدعي
  _______________________ :رقم الهاتف، _____________________________________________ العنوان:

، القسم رقم ___________________________في العقار رقم  (مؤقت ,دائم) ترخيص لإلعالننتقدم بهذا الطلب للحصول على 

 .العقارية_______________، الواقع فيمنطقة _____________

 :المستندات المرفقة
  عقارية للعقار الذي سيوضع اإلعالن فيه ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر.إفادة 
 إفادة تخطيط وإرتفاق ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر. 
 بوليصة تأمين للوحة ضد الغير. 
 .مستند يثبت عدم إضاءة اللوحة بواسطة التعدي على شبكات الطاقة 
  من اإلدارة المختصة إذا كانت اللوحة  ا  مسجلة لدى الكاتب العدل، أو ترخيصعقد مع صاحب العقار أو موافقة منه

 .ستوضع في األمالك العامة
 تبي ن فيها قياسات اللوحة  1/20بمقياس  وعن خريطة اللوحة اإلعالنية  1/100بمقياس  ثالث نسخ عن خريطة الموقع

 .تثبيتها والمواد المصنوعة منهاطريقة وعلوها عن األرض و 
 تظهر فيه خطوط البناء وكيفية تركيب اإلعالن عليه.  1/50بمقياس  ثالث نسخ عن مصور واجهة البناء 
  قع الفعلي للوحة على الصورة. صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيها الطريق والبيئة المحيطة، مع وجوب لحظ المو 

 

 ___________________________________________________________________________مالحظات:

 __________________________________________________________________________________  
 

  _____________________________ :توقيع المستدعي

 

 
 

 
 

 

 طابع مالي

 خاص بالبلدية
 توفر جميع المستندات المطلوبة. من _ بعد التأكد______________تحت رقم  _________سجل الطلب بتاريخ ____

 _______________ توقيع الموظف*:
 .على قانونية المرفقات المقدمة توقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية *إن
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 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 عاليهقضاء
 _________بلدية 

 ________هاتف:               

  

 والمؤقتأترخيص لإلعالن الدائم طلب
 

 

 :المستندات المطلوبة
 (.تنظيم االعالنات والترخيص بها  ) /7/، المادة8861/96رقم مرسوم ال

 طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونًا. -1
 إفادة عقارية للعقار الذي سيوضع اإلعالن فيه ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر. -2
 و إرتفاق ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر. تخطيطإفادة  -3
 بوليصة تأمين للوحة ضد الغير. -4
 مستند يثبت عدم إضاءة اإلعالن بواسطة التعد ي على شبكات الطاقة. -5
من اإلدارة المختصة إذا كانت اللوحة  اً عقد مع صاحب العقار أو موافقة منه مسجلة لدى الكاتب العدل، أو ترخيص -6

 اإلعالنية ستوضع في األمالك العامة.
تبي ن فيها قياسات  1/20وعن خريطة اللوحة اإلعالنية بمقياس  1/100ثالث نسخ عن خريطة الموقع بمقياس  -7

 اللوحة وعلوها عن األرض وطريقة تثبيتها والمواد المصنوعة منها.
ر واجهة البنا -8  تظهر فيه خطوط البناء وكيفية تركيب اإلعالن عليه. 1/50ء بمقياس ثالث نسخ عن مصو 
 صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة المحيطة، مع وجوب لحظ الموقع الفعلي للوحة على الصورة. -9

 .((3)والمؤقت أستمارة ترخيص لإلعالن الدائم إيضم الى ملف المعاملة )
 

 الرسوم المتوجبة:
، 89/91رقم قانون الو  107/99عدل بموجب القانون مال )قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته( ،34 – 32، المادة 60/88رقم قانون 

 شتراعيإلمرسوم االو (1991تصديق مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام )–9-رقم وللجدا
 9، الجدول رقم 280/93عدل بموجب القانون مال (رسم الطابع المالي وتعديالته)-2-و -1 -، الجدول رقم67/67 رقم

 

 الحد األقصى:
 ل.ل. 3,000:      %(5)ل.ل.              رسم التعمير 60,000       رسم الترخيص لإلعالن الدائم:

 ل.ل. 600:       %(5)ل.ل.              رسم التعمير 12,000       رسم الترخيص لإلعالن المؤقت:
 ل.ل. 25,000      رخصة اإلعالن الدائم:: رسم طابع مالي

 ل.ل. 10,000      رخصة اإلعالن المؤقت:
  :رسم االستثمار السنوي)عن كل متر مربع من مساحة اإلعالن( 

 ل.ل. 1,000:     %(10)يرل.ل.              رسم التعم 10,000: ضوئي لإلعالن الدائم: 
 ل.ل. 600:       (%10)رسم التعمير      ل.ل.     6000:   غير ضوئي

 ل.ل. 200:       %(10)ل.ل.              رسم التعمير 2,000 رسم االستثمار الشهري لإلعالن المؤقت:
 )عن كل متر مربع من مساحة اإلعالن(

 مهلة اإلنجاز:
 (.تنظيم االعالنات والترخيص بها) 8، المادة 8861/96 رقم مرسومال
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يحال الملف خالل ثالثة أيام من تاريخ تسجيله لدى الدائرة المعنية بالترخيص الى الدائرة الفنية في البلدية أو في إتحاد  -1
بداء الرأي الفني البلديات في حال وجودها, وإما إلى فرع أو مكتب التنظيم المدني في المحافظة أو القضاء لدرسه وإ

.)يسجل الطلب لدى المرجع وإعادته إلى المرجع الصالح لمنح الترخيص خالل فترة خمسة عشر يومًا من تاريخ إستالمه 
الصالح ويحال خالل ثالثة أيام إلى الجهة الفنية المختصة وعلى الجهة الفنية المختصة إبداء الرأي وإعادة الملف إلى 

 شر يومًا لمنح الترخيص.(المرجع الصالح خالل خمسة ع

 

على اإلدارات المعنية , وخالل ثالثة أيام من تسلمها موافقة الدائرة الفنية , أن تسلم صاحب الطلب إشعارًا بقيمة الرسوم  -2
سبوع من أالمتوجبة أو ترسل إليه اإلشعار بالبريد المضمون مع إشعار باالستالم . وعليه أن يسدد الرسوم المتوجبة خالل 

قصاها أوتعطى الرخصة من المرجع المختص في مهلة  إستالمه األمر بالدفع وذلك تحت طائلة رد طلب الترخيص.
سبوع أسبوع من تاريخ ضم االيصال بالدفع الى ملف الترخيص. وفي حال عدم إعطاء الترخيص ضمن مهلة أقصاها أ

الترخيص مهلة االسبوع تعتبر اللوحة االعالنية  من تاريخ ضم االيصال بالدفع إلى ملف الترخيص, وفي حال عدم إعطاء
 موضوع الطلب مرخصة حكمًا. 

 )على المرجع الصالح العطاء الترخيص تسليم صاحب العالقة إشعارًا بقيمة الرسوم المتوجبة أو إرساله إليه بالبريد 
 على صاحب العالقة أن يسدد المضمون مع إشعار باالستالم وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ استالمه الرأي الفني. 

 على المرجع الصالح إعطاء الترخيص خالل   الرسوم خالل أسبوع من تاريخ استالمه اإلشعار تحت طائلة رد طلبه
 .مهلة أسبوع من تاريخ ضم اإليصال بالدفع وإال اعتبرت اللوحة اإلعالنية موضوع الطلب مرخصة حكمًا(           

 
عالن على نفقته من هذا المرسوم تحت طائلة نزع اإلولى مون الفقرة الثالثة من المادة األالتقيد بمضعلى صاحب الرخصة  -3

 ومسؤوليته, وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص دون أن يكون لصاحبه الحق بالمطالبة بأي تعويض.

 

الترخيص ألول مرة الى المستدعي الذي كان لديه فضلية في العاشرة من هذا المرسوم تعطى األ مع مراعاة أحكام المادة -4
 ترخيص سابق وسبق له أن قام بتركيز أول لوحة مرخ صة قانونًا في الموقع عينه.

 
 :مالحظات

  /2المادة / 96 /8861 رقم مرسومالوالعالوات البلدية وتعديالته( و  قانون الرسوم) /35المادة / 60/88القانون رقم 
 ()تنظيم االعالنات والترخيص بها /11والمادة / -7-الفقرة

يتعرض كل من يخالف أحكام المواد السابقة الداخلة في هذا الفصل ويعلن دون الحصول على الترخيص  -1
ستثمار عن مدة وضعف رسم اإلساسي األالمفروض لغرامة تعادل ضعف رسم الترخيص المتوجب عدا الرسم 

 (35، المادة 60/88)قانون  اإلعالن غير المرخص. عوينز العرض 

ت على إحدى زوايا اللوحة اإلعالنية، صفيحة معدنية تشير إلى اسم صاحب اللوحة ورقم وتاريخ يجب أن يثب   -2
تنظيم ) /11/المادة ، 8861/96 رقم مرسومالالترخيص، تحت طائلة نزع اللوحة المخالفة على مسؤوليته ونفقته. )

 (.(االعالنات والترخيص بها
ا أو على سطحه، إذا كان هذ (MUR PIGNONبما فيها الواجهات المقفلة ) يسمح بوضع إعالنات على واجهات البناء -3

ستثناء الطابق األرضي والطوابق السفلية، من قبل شاغل واحد، وكان اإلعالن يدل على اسم إالبناء مشغواًل بكامل طوابقه ب
 )لجهة التعلي( كما يمكن وضع االعالن على أسطح األبنية التي لم تستنفذ عامل اإلستثمار العام, هذا الشاغل وعمله

المسموح بها في ن ال يتعدى بروز االعالنعن الواجهة أو عن السطح النتوءات أوذلك ضمن حدود واجهات البناء , شرط 
 (7، الفقرة 2المادة ، 8861/96)مرسوم  .نظمة المتعلقة بهقانون البناء واأل

أن ال رضي, شرط والمؤسسات الكائنة في الطابق األ عالنات لصقًا على واجهات المحالت والمكاتبيسمح بوضع إ  -4
سم صاحب المحل أو المكتب أو المؤسسة ووصف , ويتضمن إعالن عن الواجهة ستة عشر سنتيمتراً يتعدى بروز اإل

 عالن على واجهة المحل .سم وشعار صانع اللوحة, ويوضع اإلإاألشغال التي يقوم بها, و 
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 اللبنانية الجمهورية

 والبلدايت الداخلية وزارة   
 قضاء عاليه      

 بلدية ________    
 __________________ هاتف:  

 طلب ترخيص إبشغال األمالك العمومية البلدية
 

 

 المحترم، ____________ رئيس بلديةحضرة 
 

 

 ______________________________________________________________ المستدعي:
 _______________________ رقم الهاتف:__، _____________________________ العنوان:

 

 ___________واقعة ___________ترخيص بإشغال أمالك عمومية بلدية  للحصول على طلبنتقدم بهذا ال
 .وفقًا لما هو محدد في الخريطة المرفقة في منطقة _______________ العقارية

 
 

 :المستندات المرفقة
  من إشغال الملك العام. ستفادتهإ المطلوبللعقار  شهرأرتفاق ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة إتخطيط و إفادة 
 .صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة المحيطة 
  ستفادته من الترخيص باإلشغال ال تعود ألكثر من ثالثة أشهر أوعقد إيجار إ المطلوبإفادة عقارية للعقار

 حسب األصول.  مسجل

  ن اإلشغال والمساحات المطلوب مع خريطة مساحة تبين العقار المستفيد مشرح مفصل لإلشغال وأهدافه
 إشغالها.

 
 

 

 ______________________________________________________________ مالحظات:
______________________________________________________________________ 

 
 __________________ :توقيع المستدعي

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 طابع مالي

 بالبلديةخاص 
 المطلوبة. المستندات من توفر جميع ___ بعد التأكد_________ تحت رقم ____بتاريخ __سجل الطلب 

 ______________ توقيع الموظف*:
 * إن توقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية المرفقات المقدمة.
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 اللبنانية اجلمهورية

 والبلدايت الداخلية وزارة

 قضاء عاليه        

 ترخيص إبشغال األمالك العمومية البلديةطلب 
 المستندات المطلوبة:

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

 من إشغال الملك العام. ستفادتهإ المطلوبللعقار  شهرأرتفاق ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة تخطيط وإإفادة  -2
 تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق اإلرتفاقية ()بيان لمسطح 

 صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة المحيطة. -3
ستفادته من الترخيص باإلشغال ال تعود ألكثر من ثالثة أشهر أوعقد إيجار إ المطلوبإفادة عقارية للعقار  -4

 مسجل حسب األصول.
مع خريطة مساحة تبين العقار المستفيد من اإلشغال والمساحات المطلوب صل لإلشغال وأهدافه شرح مف -5

 .((9) استمارة ترخيص بإشغال األمالك العمومية البلديةيضم الى ملف المعاملة . )إشغالها
 

 الرسوم المتوجبة:
، المادة 60/88رقم  قانون (.الاألقصىالحد ) ل.ل 20,000 : رسم الترخيص بإشغال األمالك العمومية البلدية

( و 107/99,المعدل بموجب القانون  46-45,المادة 60/88)قانون (.)قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته/45/
 (38,المادة 490/96)قانون 

 
 ستثمار السنوي:رسم اإل

 للمساحة المرخص بإشغالها.% من القيمة البيعية 2اإلشغال المرتبط بمركز ثابت بنسبة ال تقل عن  -1
 % من القيمة البيعية للمساحة المرخص بإشغالها.1اإلشغال غير المرتبط بمركز ثابت بنسبة ال تقل عن  -2

 ، المادة 60/88 رقم قانون ل.ل )الحد األقصى(. ال 20.000  إشغال المدى الهوائي بمظالت أو ستائر: -3
.                                                   م والعالوات البلدية وتعديالته()قانون الرسو  /45/  

س شهري مع احتساب تستوفى الرسوم سنويًا إال اذا كانت مدة اإلشغال تقل عن السنة، فيستوفى عندئذ نسبيًا وعلى أسا
 كاماًل. كسر الشهر شهراً 

رسم الطابع المالي ) -2-و -1-، الجدول رقم 67/67 رقم يشتراعإلامرسوم ال)رسم طابع مالي عن كل متر مربع:
 وتعديالته(. 

 .ل. ل 100,000)بيروت( 
 ل.ل.  50,000)مركز المحافظة(

 ل.ل. 25,000)مركز القضاء(
 .ل. ل 10,000)أماكنأخرى( 

وأن يؤدى هذا  ل.ل. 5,000,000 ل.ل. والتزيد عن 500,000عن  في مطلق األحوال ال تقل قيمة الرسم أنشرط 
 الرسم عند إعطاء الرخصة وعند تجديدها.

 وتطبق هذه المعدالت عن التراخيص التي لم يسدد عنها الرسم حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
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 مهلة اإلنجاز:
 .8/99وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم  عماًل بتعميم خمسة عشر يوماً 

 
 .()قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته(/49و / /47و / /46/ واد، الم60/88رقم  قانون ال) مالحظات:

 (3-1,البند 43نعني بإشغال األمالك العمومية بأنواعه الثالثة اآلتية: )المادة 
 إشغال األمالك العمومية بأنواعه الثالثة اآلتية: يخضع لرسم -1

 ...(.مقهى، مطعم )ستعمال هذا المركز إاإلشغال المرتبط بمركز ثابت بهدف توسيع مدى  -أ

                                                                                           أكشاك، )ستثمارية إستعمال األرض المشغولة لغايات إاإلشغال غير المرتبط بمركز ثابت وذلك ب -ب

 ...(.ئل دعائية وسا

 .إشغال المدى الهوائي بمظالت أو ستائر أو أية وسائل أخرى واقية من الشمس أو المطر مرتبطة بمركز ثابت -ج     
ا في قبل اللجنة المنصوص عنه يجري تقدير القيمة البيعية للمساحة المرخص بإشغالها بتاريخ الترخيص من -2

 (77)المادة ()لجنة تخمين الثمن البيعي للمتر المربع(.47)المادة  .60/88من القانون رقم   /77المادة /

يتعرض كل من يشغل ملكًا عموميًا بلديًا دون ترخيص مسبق لغرامة تعادل مجموع قيمة رسمي الترخيص  -3
 (49)المادة  األساسية المتوجبة باإلضافة إلى نزع ما هو مخالف.واإلشغال عالوة على الرسوم 
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 ____________ هاتف:           

 عتراض على الرسوم البلديةإطلب 
 

 ،المحترم _____________حضرة رئيس بلدية
 

 __________________________________________________________________________ المستدعي:
 

 

  _______________________ رقم الهاتف:_____________________________________________ :العنوان 
 

 _________________________________________________________بما أننا تبلغنا تكليًفا بالرسم البلدي على 
 

 __________________________________________ مقداره_________________________بتاريخ _____
 

 سباب التالية:غير متوافقة مع الواقع الصحيح لألن المبالغ المذكورة بالتكليف جاءت مجحفة و أوبما 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 ,لذلك      
 نتقدم بهذا اإلعتراض طالبين إعادة النظر بالتكليف المذكور أعاله في ضوء األسباب المدلى بها وفي حال عدم إستجابة طلبنا إحالة

 البلدية وتعديالته(  )قانون الرسوم والعالوات 60/88من القانون رقم  /150جنة اإلعتراضات عماًل بنص المادة /هذا اإلعتراض الى ل
 

  المستندات والوثائق المرفقة:
1- ________________________________________________________________________________  
2- _______________________________________________________________________________ 

3-________________________________________________________________________________ 
4-________________________________________________________________________________ 
 

  ________________________ :توقيع المستدعي
 

 
 

 
 

 

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 قضاء عاليه
 ________بلدية

  

 
 طابع مالي    

 خاص بالبلدية

 . التأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة___ بعد _____ تحت رقم _______________سجل الطلب بتاريخ ___
 _______________                         وقيع الموظف*:ت

 .المقدمة المرفقاتتوقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية  إن* 
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 _____________ هاتف:         

 
 عتراض على رسوم بلديةإطلب 

 

 المستندات المطلوبة:

 )قانون الرسوم والعالوات البلدي وتعديالته(. /144 /، المادة60/88قانون رقم ال

 ن: يوقعه المكلف صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونا  يتضم   عتراضإطلب  -

 سم المعترض وشهرته وعنوانه ومحل إقامته.إ -1

 نوع التكليف المعترض عليه ومقداره. -2

 موضوع اإلعتراض وأسبابه. -3

 عتراض.الوثائق والمستندات المرفقة باإل ذكر -4

 

 الرسوم المتوجبة:

)رسم  67/67رقم  المرسوم اإلشتراعيمن الجدول رقم ثالثة الملحق ب - 3 -دمعفى من رسم الطابع المالي إستنادا  للبن

 الطابع المالي وتعديالته(.

عفائها منه إتعفى من الرسم الصكوك والكتابات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي نصت القوانين المختصة على 

ت التي يتقدم بها المكلفون إلى الدوائر بصورة صريحة وكذلك جميع التصاريح والبيانات والمخابرات واالعتراضا

 المالية المختصة بالضرائب والرسوم غير المباشرة أو الجوابات التي تسلم إليه.

 

 مهلة اإلنجاز:

ماديا  يتعلق حصرا  بتدوين األرقام أو األسماء أوبإجراء  عتراض يتناول خطأ  شهر واحد إذا كان اإل )شهرين( -

 عمليات حسابية أو بتكرار التكليف أو بتكليف غير متوجب أصال  بسبب الزوال أو اإلعفاء أو أي سبب آخر.

)قانون الرسوم  /147/، المادة 60/88م ققانون رإستنادا  الى الثالثة أشهر في الحاالت األخرى.  -

 ة وتعديالته(.والعالوات البلدي

 مالحظات:

 )قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته(. /151و / /150و / /149و / /140و / /139/المواد  60/88قانون رقم ال

يحق لكل مكلف أن يعترض على أي تكليف بالرسوم والعالوات المنصوص عنها في هذا القانون إذا وجد فيها  -1

 أو مخالفة.  خطأ أو إجحافا  

 عتراض ضمن المهل اآلتية:يقدم اإل -2

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 قضاء عاليه
 _________بلدية 
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 للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف أساسية:    

 عتبارا من تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية عن وضع الجداول في التحصيل.إفي مهلة شهرين  -        

 أية وسيلة أخرى:رسوم المفروضة بموجب جداول تكليف إضافية أو تكميلية أو بأوامر قبض أو بلل

 أو في محل إقامته اإلعالم المتعلق بالرسوم.  بالغ المكلف شخصيا  إفي مهلة شهر واحد من تاريخ  -       

عتراضات المختصة عتراض إلى لجنة اإلنقضت المهل المنصوص عليها في المواد السابقة وجب إحالة اإلإإذا  -3

 بالمطالعة. دون إبطاء مشفوعا  

 )في عتراضات المختصةعتراض الى لجنة اإلعتراض أن يحيل اإلالمختص المقدم إليه اإلعلى المرجع  -4 

مشفوعا  بمطالعته إذا وجده غير مقبول في الشكل أو غير واقع في غير محله أساسا ، أما إذا وجده واقعا   المحافظة(

بالغ إه المحقة. وفي مطلق األحوال، على المرجع المذكور يبفي محله كليا  أو جزئيا  أجاب المعترض إلى مطال

 تخاذ القرار.إوما  التي تلي تاريخ عتراضه في غضون الخمسة عشر يإليها إالمعترض النتيجة التي آل 

 ه أن يطلب في مهلة شهر من تاريخ إبالغه القرار إحالة القضية يبيحق للمعترض الذي أجيب جزئيا  إلى مطال -5
 

 ا.إلعادة النظر فيه (ة)في المحافظ عتراضاتإلى لجنة اإل
 
 

 
 

 اللبنانية الجمهورية

  والبلدايت الداخلية وزارة
 عاليهقضاء    
 _______بلدية     

 ______هاتف:  

 )سكن( طلب رخصة إشغال
 ،المحترم_____________حضرة رئيس بلدية

 

 ______________________________________________________________ :المستدعي
 ______________________ :رقم الهاتف______، __________________________ :العنوان

_، القسم رقم _________________________إشغال عن العقار رقم __ نتقدم بهذا الطلب من أجل الحصول على رخصة
 ____ العقارية.___، الواقع في منطقة_____________________

 :المستندات المرفقة
 .موافقة الدوائر الفنية المختصة تثبت أن البناء نفذ وفقًا للرخصة 

  المسؤول الذي وقع رخصة البناء، أو من المهندس الذي حل محله قانونيًا، مسجلة لدى نقابة  المهندس منإفادة
 المهندسين.
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 طلب رخصة اإلشغال الموقع من مالك العقار أو من يحل محله قانونا وعند وجود شركاء في العقار 

 سماء الموقعين.يقتضي توقيع جميع هؤالء الشركاء ومصادقة المختار على توقيعهم مع ذكر أ

 .نسخة طبق األصل عن رخصة البناء 
  ستالم الملجأ من الدفاع المدني عند توجبه.إمحضر 

 
______ ________________________________________________________: مالحظات

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 _________________ توقيع المستدعي:

 
 
 
 

 

 الجمهوريةاللبنانية

 والبلدايت وزارةالداخلية

 )سكن( طلب رخصة إشغال  
 

 المستندات المطلوبة:
 (-3-و -2 -، الفقرة/2/، المادة 1995سنة  276/1وزير األشغال العامة رقم )قرار
 و من ينوب قانونًا.أطلب موقع من صاحب العالقة  -1

مالك العقار أو من يحل محله قانونًا وعند وجود شركاء في العقار  موقع من رخصة اإلشغالطلب  -2
 يقتضي توقيع جميع هؤالء الشركاء ومصادقة المختار على تواقيعهم مع ذكر أسماء الموقعين.

 موافقة الدوائر الفنية المختصة تثبت أن البناء نفذ وفقًا للرخصة. -3

البناء، أو من المهندس الذي حل محله قانونيًا، مسجلة لدى نقابة منالمهندس المسؤول الذي وقع رخصة إفادة  -4
 المهندسين.

 نسخة طبق األصل عن رخصة البناء. -5
 ستالم الملجأ من الدفاع المدني عند توجبه.إمحضر  -6

 
 الرسوم المتوجبة:

المعدل بموجب القانون )) رسم الطابع المالي وتعديالته(-2-و -1-، الجدول رقم 67/67 رقم يشتراعالامرسوم ال
 ل.ل. 25,000:قيمته  رسم طابع مالي(9, الجدول رقم  280/93

 

 

        طابع مايل

 خاص بالبلدية

 ___ بعد التأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة. _______ تحت رقم ______________سجل الطلب بتاريخ ___
 _______________                         وقيع الموظف*:ت

 .المقدمة المرفقاتتوقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية  إن* 
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 (6, المادة  148/83)مرسوم إشتراعي مهلة اإلنجاز:

لتعميم وزير الداخلية والشؤون القروية رقم  ثالثة أيام من تاريخ ورود الملف من التنظيم المدني إلى البلدية إستناداً 
8/99 . 
 ) قانون البناء( /6/مادة  646/2004قانون رقم ال

 ()إذا كان للبلدية دوائر فنية شهر واحد على األكثر.
 

 (2791/92)مرسوم مالحظات:
تاريخ  1 /276ار والقر )المرسوم التطبيقي لقانون البناء(  -2-بند ال -/ 5 / مادةال 15874/2005المرسوم رقم )
2/10/1995) 

عند إعطاء رخصة اإلشغال النهائية، لبناء منفصل أو لكافة األبنية المرخصة تعتبر رخصة البناء لألقسام التي  -1
,  2791/1)مرسوم تم الترخيص بإشغالها نهائيًا منتهية حكمًا حتى ولو لم تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد.

 (4, البند 4المادة 

 
 

فادة من المهندس المسؤول تبين أن البناء تم بإشرافه وعلى مسؤوليته وأن التنفيذ أتى مطابقًا للترخيص أو إ -2
ستحصل عليه من الدوائر الفنية المختصة ومسجلة في إحدى نقابتي المهندسين، وفي حال إمطابقًا للتعديل الذي 

ن هذه الحفرة تم تنفبذها تحت إشرافه وعلى ؤول أن يبين بإفادته أتوجب الحفرة الصحية، على المهندس المس
,  2, المادة 276/1)قرار رقم ( مسؤوليته وذلك وفقًا للنموذج الموضوع من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني. 

 , الفقرة ب 3البند 
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 الجمهوريةاللبنانية

  والبلدايت وزارةالداخلية
 قضاء عاليه   
 بلدية _______    

 ءرخيص ابلبناطلب ت                     ______هاتف :
 

 ،المحترم______________بلديةرئيس  حضرة
 

 ___________________________________________________________________________المستدعي:
 _______________________________رقم الهاتف:_، ___________________________________ العنوان:

__، ________________، القسم رقم _____________ترخيص بالبناء على العقار رقم ___ للحصول على طلببهذا النتقدم 
ونرفق ربطًا الملف الوارد من التنظيم المدني والمشتمل على الكشف الفني )_____ العقارية._____________ةالواقع في منطق

 والمرفقات المذكورة أدناه ( 

 المستندات المرفقة:
 ."موافقة الدوائر الفنية المختصة " الكشف الفني 

 ) ر إجمالي واضح )كروكي  يظهر كيفية الوصول الى العقار موضوع الترخيص من الطرقات العامة مع بيان المعالم. مصو 

  صادرة عن الدوائر الفنية المختصة محتوية على )بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق االرتفاقية (إفادة تخطيط وإرتفاق
وضوع الطلب ) أو خريطة تحديد في حال عدم وجود مساحة خريطة مساحة إجمالية مصدقة من دوائر المساحة لمنطقة العقار م

قة من دوائر المساحة، عندما يكون العقار غير ظاهر على خريطة المساحة اإلجمالية أو على خريطة التحديد يقتضي  نهائية( مصد 
طة تحديد العقار، ضم نسخة مصدقة عن خريطة اإلفراز التي أحدث بموجبها. في حال عدم وجود خريطة مساحة نهائية أو خري
 يقتضي تقديم خريطة له منظمة وموقعة من قبل مهندس أو مساح محلف مع )علم وخبر( تثبت ملكيته وتبين حدوده.
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 .إفادة عقارية شاملة ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر 

 مدة صالحية التخمين تحدد من قبل  إفادة تخمين قانونية تحدد السعر البيعي للمتر المربع من األرض موضوع طلب رخص البناء. إن
 اللجنة المختصة على أن ال تتجاوز هذه المدة في مطلق األحوال الستة أشهر ويمكن ضمها الحقًا قبل تنظيم الكشف الفني.

  سؤول وفقًا للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين.مواإلتفاقية بين المالك والمهندس الالتكليف 

 د المهندس المسؤول وفق د بتقديم الخرائط التنفيذية وفقًا تعه  ًا للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين وعقود المهندسين المشتركين، والتعه 
 لقانون النقابة.

  (الموافقة المبدئية على المشروع التمهيدي األولي للبناءAvant projet preliminaire  موضوع المادة األولى من )وزير  قرار
 .1995الصادر سنة  276/1رقم  األشغال العامة

  خمس نسخ من مجموعة خرائط تصميم البناء موقعة من المالك والمهندس المسؤول ومسجلة جميعها لدى إحدى نقابتي المهندسين في
 بيروت وطرابلس حسب الموقع الجغرافي للعقار.

 .جدول تدقيق المساحات 

 _____________________________________________________________________________ مالحظات:
____________________________________________________________________________________ 

 _________توقيع المستدعي: ___________
 
 

 اللبنانية اجلمهورية
 والبلدايت وزارةالداخلية

 رخيص ابلبناءطلب ت
 

 المطلوبة:المستندات 
 15874/2005والمرسوم رقم  -3-و-2-، الفقرة  /2/، المادة 1995سنة  276/1وزير األشغال العامة رقم )قرار 

 (.المرسوم التطبيقي لقانون البناء() /11/الفقرة الرابعة من ثالثًا من المادة 
 طلب موقع من صاحب العقار أو من ينوب عنه قانونًا. -1

 الفنية المختصة )الكشف الفني(.موافقة الدوائر  -2

 مصور إجمالي واضح )كروكي( يظهر كيفية الوصول إلى العقار موضوع الترخيص من الطرقات العامة مع بيان المعالم. -3

 محتوية على خريطة مساحة إجمالية.)بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق اإلرتفاقية (رتفاقوإإفادة تخطيط -4

 ة ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر.إفادة عقارية شامل -5
 إفادة تخمين قانونية تحدد السعر البيعي للمتر المربع من األرض موضوع طلب رخصة البناء. -6

 تفاقية بين المالك والمهندس المسؤول وفقًا للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين.التكليف واإل -7

نقابة المهندسين وعقود المهندسين المشتركينوالتعهدبتقديم الخرائطالتنفيذية وفقًا  تعهد المهندس المسؤول وفقًا للنموذج الموضوع من -8
 لقانون النقابة.

 الموافقة المبدئية على المشروع التمهيدي األولي للبناء. -9

ين خمس نسخ من مجموعة خرائط تصميم البناء موقعة من المالك والمهندس المسؤول ومسجلة جميعها لدى إحدى نقابتي المهندس -10
 في بيروت وطرابلس حسب الموقع الجعفرافي للعقار.

 جدول تدقيق المساحات . -11

 (4يضم إلى ملف المعاملة إستمارة ترخيص بالبناء )
 

 الرسوم المتوجبة:

 

مالي طابع   

 
 

 خاص بالبلدية
 توفر جميع المستندات المطلوبة. من__ بعد التأكد_______________ تحت رقم ___________جل الطلب بتاريخ ___س
 قيع الموظف*:_______________تو   

 * إن توقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية المرفقات المقدمة
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القانون )المعدل بموجب ()قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته /78و / /75و/ /73و / /71و / /69/واد، الم60/88 رقم قانون ال
)المعدل بموجب القانون )رسم الطابع المالي وتعديالته( -2-و-1-، الجدول رقم 67/67 رقم ياالشتراعمرسومال و( 107/99
)قانون إنشاء صندوق تقاعدي للمهندسين( 11/64والقانون رقم  ( 24,المادة 409/95المعدل بموجب القانون  9,الجدول رقم 93/280

)تصديق مشروع قانون الموازنة العامة  -9-جدول رقم  89/91والقانون رقم  /3/المادة  2001 /323المعدل بموجب القانون رقم 
  الفقرة االولى من ثانياً  /19/المادة  646/2004( والقانون رقم 1991والموازنات الملحقة لعام 

 )نظام وتنظيم الدفاع المدني وتعديالته(. /21/المادة  50/67) قانون البناء( والمرسوم اإلشتراعي رقم 
 

ستعماله وعن كل طابق من إيفرض لدى إعطاء الترخيص بالبناء عن كل متر مربع من البناء المنوي إقامته أو إضافته أيًا كانت وجهة 
أرض العقار من )رسم الترخيص بالبناء : من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من :قيمته رسم نسبي كان أو ارضيًا أو علويًا  طوابقه سفلياً 

 كل متر مربع من البناء )ل.ل( رسم نسبي قدره :
رض العقار الذي ال يتجاوز الخمسة وعشرين ألف أعن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع من ( واحد ونصف بالمائة )% 1,5 -

 نية.ليرة لبنا
رض العقار الذي يزيد عن الخمسة وعشرين ألف ليرة أعن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من ( ثنان بالمائة )إ2% -

 لبنانية وال يتجاوز المائة ألف ليرة لبنانية.
 . رض العقار الذي يتجاوز المائة ألف ليرة لبنانيةأعن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من  (واحد بالمائة)% 1 -

 
 رسم المتختات: ربع رسم الترخيص بالبناء )فقط للمخازن والمستودعات والمكاتب(.

 ل.ل. 10,000 ل.ل.رسم ترميم: 10,000 رسم تصوينة:
 

 رسم طابع مالي:
 ل.ل. 250,000ل.ل. لمتر البناء المربع شرط أن ال يزيد الرسم عن  2,000عن كل طابق  -
 ل.ل.100,000ل.ل. لمتر البناء المربع شرط أن ال يزيد الرسم عن  1,000طابق  كل عن جزء من -

 
 . % 5قدرها  ستعمال األمالك والمنشآت العامة البلديةسم الترخيص بالبناء المرخصة إلعالوة على ر 

 %.10لترخيص بالبناء تخصص لإلنفاق في وجوه محددة قدرها عالوة على رسم ا
 % تدفع إلى صندوق النقابة قبل إعطاء الرخصة من البلدية. 5عالوة على رسم الترخيص بالبناء لصالح صندوق تقاعد المهندسين قدرها  

 وأرصفة: نصف باأللف من الثمن البيعي للمتر المربع من أرض العقار عن كل متر مربع من البناء المنوي إقامته. رمجاريرسم إنشاء 

 % على رسم الترخيص بالبناء.10 رسم إضافي قدرهرسم التعمير: 
سكان على أن ة العامة لإلالبناء لصالح المؤسس % من قيمة الرسم الذي تستوفيه البلدية على رخص2( ثنان بالمايةإقدره )رسم إضافي 

 يصاالت مستقلة عن رسوم رخص البناء األخرى لدى أحد صناديق الخزينة العامة.إ يستوفى هذا الرسم بموجب
 .الفقرة األولى من ثانيًا )قانون البناء( /19/المادة  646/2004القانون رقم : بالمرآرسم 

ر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ في األبنية الخاضعة لموجبات الدفاع رسم الملجأ: يحسب على أساس عشر ليرات لبنانية عن كل مت
 المدني.

 
 )قانون البناء( /4/المادة  646/2004القانون رقم مهلة اإلنجاز:

 خالل شهرين على األكثر إذا كان العقار موضوع الرخصة قائمًا على طريق منفذة أو جوانب تخطيط مصدق. -1
خالل ستة أشهر على األكثر إذا كان العقار مصابًا أو مالصقًا لمشروع تخطيط أو تعديل لتخطيط أو لمشروع تنظيم عام  -2

ستطالع رأي المجلس األعلى للتنظيم المدني أو اإلدارات العامة المعنية األخرى إمحالين للتصديق أو إذا كان الطلب يستوجب 
 ية العامة للطيران المدني أو غيرهما.أو المديرية العامة لآلثار أو المدير 

 
 مالحظات:

والمادة  -5 -الفقرة /3/المادة  2005 /15874)قانون البناء( و المرسوم رقم  /8/والمادة البند ثالثًا  /4/المادة  646/2004)القانون رقم 
)المرسوم التطبيقي لقانون البناء(، والمرسوم رقم  /6/والمادة  ( 617/2005)المعدل بموجب المرسوم النافذ حكمًا رقم البند ثالثًا  /4/

( و )القرار  148/83)قانون البناء المرسوم االشتراعي رقم )تنظيم الدفاع المدني(. /2/والمادة  /1/المادة  -1-ملحق رقم  7563/61
 ( 2/10/1995تاريخ  276/1رقم
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نتهاء مفعول الرخصة األساسية، معفاة من إحدة ولمدة سنتين من تاريخ قابلة للتجديد لمرة واسنوات يعمل بالرخصة لمدة ست  -1
نظمة المعمول بها بما يحول ألاتعديل في التخطيط واإلرتفاق و  عدم وجودالرسوم إذا لم تطرأ زيادة على المساحة المرخصة، شرط 

 دون تجديد الرخصة.

)قانون البناء المرسوم االشتراعي  نتهاء مفعول الترخيص األساسي،إشهر تسبق أتقبل طلبات التجديد في الدوائر الفنية خالل ثالثة  -2
ن تحسب هذه المهلة من ضمن مهلة أنتهاء مفعوله، على إأشهر من تاريخ  ستةولغاية مدة أقصاها  (  4المادة  148/83رقم 

تجديد الترخيص دون أن يمكن للمالك إستكمال تنفيذ البناء خالل هذه المدة ما لم يستحصل على تجديد الترخيص. أما التراخيص 
د سنوات شرط عدم وجود مانع قانوني يمنع تجديدها وتمد فيتم تجديدها لمدة أربع 148/83عي رقم المعطاة بظل المرسوم اإلشترا 

)المرسوم التطبيقي لقانون البناء( لسنتين إضافيتين  15874/2005التراخيص التي جددت لمدة سنتين قبل صدور المرسوم رقم 
 شرط عدم وجود مانع قانوني يحول دون تجديده.

تاريخ  276/1ار رقم )القر يقدم طلب التجديد إلى دوائر التنظيم المدني المختصة أو إلى الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس  -3
 (2, المادة  2/10/1995

 (4,المادة  148/83إن طلب التجديد لرخصة البناء معفى من الرسوم , )قانون البناء المرسوم االشتراعي رقم  -4

 
 

إن شراء فضلة أمالك عمومية أو خصوصية عائدة للدولة او للبلديات ناتجة عن تنفيذ تخطيط عادي أو ضمن مخطط توجيهي  -5
 ستمالك ال يتم إال بعد موافقة الجهة مالكة الفضلة بناء على إنهاء اإلدارة الفنية المختصة التي أعدت دراسة التخطيط.إعام أو 

دارة الفنية المختصة والجهة مالكة الفضلة وجوب ضم هذه الفضلة إلى العقار موضوع طلب الترخيص بالبناء على إذا رأت اإل
لجهة مالكة العقار والمقدرة بدراسة ملف الترخيص بالبناء تضمين الكشف الفني قيمة ثمن الفضلة لصالح االدوائر الفنية المعنية 

 أوإعطاء رخصة البناء على دفع التأمين المذكور من قبل المالك  ساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء،ويتوقفعلى أ
سقاط والتحديد والضم على نفقة طالب الشراء. تعتبر الفضلة في هذه على أن تجري فيما بعد معامالت اإلمن يحل محله قانونًا 

ال ص عليها في القوانين العقارية وإو الحالة مضمومة إلى العقار موضوع طلب الترخيص بالبناء إذا توافرت فيه شروط الضم المنص
 الفضلة وحدة اعتبرت

 275/1926من القرار رقم  /80عقارية مع العقار المذكور. يحدد ثمن الفضلة نهائيًا من قبل اللجنة المحددة في المادة /
ل الخالف على الثمن تفصل مالك الدولة الخصوصية غير المنقولة( وفقًا للسعر الرائج بتاريخ دفع التأمين وفي حاأ)إدارة وبيع  

بذلك لجان اإلستمالك اإلستئنافية المختصة على نفس األسس وذلك خالل سنة من تاريخ دفع التأمين وبعد مرور هذه الفترة يعتبر 
عملية  التأمين المدفوع ثمنًا لهذه الفضلة ويتوجب على الدوائر العقارية ضم هذه الفضلة الى العقار األساسي بناًء لطلب الشاري. إن

 ستعمال العام. ية لإلدارة إذا أعلنت تخصيصها لإلضم الفضلة إلى العقار ليست إلزام
 يفرض بناء المالجئ في المناطق الخارجة عن:بيروت وضواحيها، طرابلس وضواحيها، صيدا وضواحيها. ال  -6

وبناء التصاوين وجدران الدعم والسند  (Piling or shoring up)يمكن أن يشمل طلب الترخيص بالبناء الترخيص بأعمال التسنيد  -7
 وإستصالح أرض العقار بشكلها النهائي والهدم في آن واحد .

د ضمن إطار مع عنوان ) -8 م جميع خرائط تصميم البناء بمقياس موح  ( مبينًا رقم العقار والمنطقة العقارية وإسم  Cartoucheتقد 
سم وفقًا  x  31سم  42ن مرتبة بشكل صفحات موحدة ومطوية بقياس المالك وإسم المهندس ومقياس الرسم واتجاه الشمال وتكو 

 للترتيب التالي:

 : الغالف مع طلب الترخيص.الصفحة األولى
ل التخطيطات بمقياس مجاورة مع بيان تركيز البناء وتنزي: يظهر فيها موقع العقار بالنسبة للعقارات والطرقات الالصفة الثانية

 اإلجمالية للمنطقة الكائن فيها العقار.خريطة المساحة 
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مع جميع قياساته الداخلية والخارجية وبعده عن الحدود  1/100يظهر فيها تركيز البناء ضمن العقار بمقياس  الصفحة الثالثة:
ائط التسوية وشقالت زوايا العقار والبناء بالنسبة لألرض الطبيعية. وفي حال تسوية أرض العقار يجب أن ترفق باإلضافة الى خر 

 (. Courbes de niveauxخريطة األرض الطبيعية ) المناسيب( قبل التسوية، ) 
 .1/100: تكون خاصة بالتمديدات الصحية والحفرة الصحية أو محطة تكرير المياه المبتذلة مقياس الصفحة الرابعة

 1/100ر بمقياس : يظهر فيها تركيز  األساسات ونوعيتها وتركيز األعمدة والجسو الصفحة الخامسة
: تحتوي على سطح للطوابق السفلية واألرضي ولكل طابق يختلف عن غيره من الطوابق بمقياس الصفحة السادسة وما يليها

 مع بيان واضح لموقع المرآب وترتيبه وفقًا للشروط الفنية المفروضة. 1/100
لكامل البناء تظهر فيها اإلرتفاعات وتفصيل  1/100: تحتوي على مقطعين على األقل طولي وعرضي مقياس الصفحة السابعة
رتفاع الشرفات والنتوءات وعلو وعرض الفتحات التي يؤمن منها مدى وقوع النظر وكافة الخطوط الغالفية مع إالسقوفية والدرج و 

 لحظ األرض الطبيعية والمعتمدة بعد اإلستصالح والتسوية.
مع إظهار مفصل لمواد البناء المستعملة وفقًا لشروط تنظيم  1/100وجانبية مقياس : تحتوي على واجهتين رئيسية الصفحة الثامنة

 المنطقة.
 
 

في حال طلب الترخيص بترميم بتناول تدعيم أو تقوية أو تعديل الهيكل األساسي أوتغيير أو إنشاء حيطان داخلية أو خارجية لبناء 
أو بالبناء في عقار فيه بناء موجود مستقل يقتضي باإلضافة الى  موجود وفي حال طلب الترخيص بإضافة بناء على بناء موجود

 المستندات الواردة أعاله تقديم:
 رخصة البناء الموجودة أو نسخة طبق األصل عنها. -

 رخصة األشغال العائدة له أو نسخة طبق األصل عنها. -
 في حال عدم وجود الرخصتين أعاله يقتضي ضم إفادة عن تاريخ إنجاز البناء صادرة عن الدوائر المختصة ) المالية( دائرة 

 .13/9/1971األمالك المبنية، أو البلدية، تبين ان البناء أنجز قبل تاريخ 
 

 رائط المقدمة.: يمكن لإلدارة أن تطلب بعض اإليضاحات أو الخرائط التوضيحية تكملة للخمالحظات
 مجموعات  -معامل-مستشفيات-مؤسسات سياحية-فنادق-مدارسيمكن لتصاميم المشاريع الكبيرة ) 

 .1/100سم وعن قياس  x  31مس42سكنية كبرى وما شابهها...( أن تقدم بشكل وقياسات تختلف عن          
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 الجمهوريةاللبنانية
والبلدايت وزارةالداخلية  

قضاء عاليه        

________بلدية       
 ______________هاتف :   

 طلب تجديد ترخيص بالبناء
  

 المحترم، ____________بلديةرئيس  حضرة
 

 _______________________________________________________________:المستدعي
 _________________________ الهاتف: رقم____، __________________________ :العنوان

 

 ________________تاريخ _______________نتقدم بهذا الطلب للحصول على تجديد رخصة البناء رقم 

 _______________الواقع في منطقة , _____________القسم رقم ,_____________على العقار رقم 
 

 ونرفق ربطا  ملف رخصة البناء المشار إليها أعالهالعقارية
 

 علمًا أن مدة الرخصة السابقة تنتهي بتاريخ _____________ وأن الطلب مقدم خالل المهلة القانونية.
 

 :المرفقة المستندات

 .بلديتي بيروت وطرابلس( )موافقة التنظيم المدني بإستثناءموافقة الدوائر الفنية المختصة 

  .صورة طبق األصل عن كامل ملف الرخصة 
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 رتفاق ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر.إفادة تخطيط وإ 

 سم صاحب العالقةإإفادة عقارية تثبت بقاء الملكية ب 

 ___________________:المستدعي توقيع
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 اللبنانية الجمهورية

 الداخلية والبلديات وزارة
 

 طلب تجديد ترخيص بالبناء
 

 المستندات المطلوبة:

 طلب تجديد رخصة البناء. -1

 )موافقة التنظيم المدني بإستثناء بلديتي بيروت وطرابلس(موافقة الدوائر الفنية المختصة. -2
 صورة طبق األصل عن كامل ملف الرخصة. -3

 ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر. رتفاقإفادة تخطيط وإ -4

 سم صاحب العالقة.إإفادة عقارية تثبت بقاء الملكية ب -5

 
 الرسوم المتوجبة:

 ل.ل 1,000 قيمته رسم طابع مالي
 

 (  2/10/1995تاريخ  276/1و )القرار رقم  ( 148/83)قانون البناء المرسوم اإلشتراعي رقم :مالحظات
نتهاء مفعول الرخصة إيعمل بالرخصة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة سنتين من تاريخ  -1

األساسية معفاة من الرسوم إذا لم تطرأ زيادة على المساحة المرخصة شرط عدم وجود تعديل في التخطيط و 
 بها بما يحول دون تجديد الترخيص.اإلرتفاق أو األنظمة المعمول 

 

 طابع مالي

 خاصبالبلدية

 المستنداتالمطلوبة. جميع_____ بعد التأكد من توفر ___ تحت رقم ________بتاريخ __ سجاللطلب
 الموظف*: ________________________ توقيع

 المقدمةتوقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية المرفقات  إن* 
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) قانون البناء نتهاء مفعول الترخيص األساسي،د في الدوائر الفنية خالل ثالثة أشهر تسبق إتقبل طلبات التجدي -2
نتهاء مفعوله، على إأشهر من تاريخ  ستةولغاية مدة أقصاها  (  4, المادة  148/83المرسوم اإلشتراعي رقم 

ن مهلة تجديد الترخيص دون أن يمكن للمالك إستكمال تنفيذ البناء خالل هذه ن تحسب هذه المهلة من ضمأ
 148/83المدة ما لم يستحصل على تجديد الترخيص. أما التراخيص المعطاة بظل المرسوم اإلشتراعي رقم 

يص التي سنوات شرط عدم وجود مانع قانوني يمنع تجديدها وتمدد التراخ أربعيتم تجديدها لمدة )قانون البناء( ف
)المرسوم التطبيقي لقانون البناء( لسنتين إضافيتين  15874/2005جددت لمدة سنتين قبل صدور المرسوم رقم 

 وجود مانع قانوني يحول دون تجديده. شرط عدم

يقدم طلب التجديد إلى دوائر التنظيم المدني المختصة أو إلى الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس)القرار  -3
 (  2, المادة 2/10/1995تاريخ  276/1رقم 

 (4, المادة  148/83إن طلب التجديد لرخصة البناء معفى من الرسوم .)قانون البناء المرسوم اإلشتراعي رقم  -4

 
 
 

 اجلمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلدايت

 قضاء عاليه      
 _________بلدية     

 _________ هاتف :
 بناء فوق بناء موجودطلب ترخيص بإضافة 

 
 

  المحترم،____________بلديةرئيس  حضرة
 

 _______________________________________________________________المستدعي:
  

 _____________________رقم الهاتف:_، __________________________________ العنوان:

 ،________________على العقار رقم  بإضافة بناء فوق البناء الموجودترخيص  للحصول على طلبنتقدم بهذا ال

 .العقارية____________________في منطقة ، الواقع ___________________القسم رقم  
 

 :المستندات المرفقة
  (الكشف الفني  )موافقة الدوائر الفنية المختصة. 
 ) يظهر كيفية الوصول الى العقار موضوع الترخيص من الطرقات العامة مع بيان  مصو ر إجمالي واضح )كروكي

 المعالم.
  إفادة تخطيط وإرتفاق صادرة عن الدوائر الفنية المختصة محتوية على خريطة مساحة إجمالية مصدقة من دوائر

قة من دوائر المساحة لمنطقة العقار موضوع الطلب ) أو خريطة تحديد في حال عدم وجود مساحة نهائية ( مصد 
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المساحة، عندما يكون العقار غير ظاهر على خريطة المساحة اإلجمالية أو على خريطة التحديد يقتضي ضم نسخة 
مصدقة عن خريطة اإلفراز التي أحدث بموجبها. في حال عدم وجود خريطة مساحة نهائية أو خريطة تحديد للعقار، 

ل مهندس أو مساح محلف مع )علم وخبر( تثبت ملكيته وتبين يقتضي تقديم خريطة له منظمة وموقعة من قب
 حدوده.

 .إفادة عقارية شاملة ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر 
 .رخصة البناء الموجودة أو نسخة طبق األصل عنها 
 .رخصة اإلشغال العائدة له أو نسخة طبق األصل عنها 
 خ إنجاز البناء صادرة عن الدوائر المختصة )المالية( دائرة في حال عدم وجود الرخصتين يقتضي ضم إفادة عن تاري

 .13/9/1971األمالك المبنية أو البلدية تثبت أن البناء أنجز قبل تاريخ 
  إفادة تخمين قانونية تحدد السعر البيعي للمتر المربع من األرض موضوع طلب رخصة البناء. إن مدة صالحية

التخمين تحدد من قبل اللجنة المختصة على أن ال تتجاوز هذه المدة في مطلق األحوال الستة أشهر ويمكن ضمها 
 الحقًا قبل تنظيم الكشف الفني.

 
 
 لك والمهندس المسؤول وفقًا للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين.التكليف واإلتفاقية بين الما 
  تعه د المهندس المسؤول وفقًا للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين وعقود المهندسين المشتركين، والتعه د بتقديم

 الخرائط التنفيذية وفقًا لقانون النقابة.

 الموافقة المبدئية على المشروع التمهيدي األولي لل (بناءAvant projet preliminaire  موضوع المادة األولى من )
حكام الخاصة برخص البناء والشروط الواجب توفرها في طلبات رخص البناءورخص ) األ276/1/1995القرار رقم 

 األشغال والتصاريح ومستنداتها(.
  المسؤول ومسجلة جميعها لدى إحدى خمس نسخ من مجموعة خرائط تصميم البناء موقعة من المالك والمهندس

 نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس حسب الموقع الجغرافي للعقار.
   إفادة من المهندس المسؤول تثبت أن البناء الموجود يتحم ل اإلضافة المطلوبة دون أي تقوية أو تدعيم ضمن

التراجع المفروض ويعتبر المهندس موق ع طلب الرخصة مسؤواًل عن سالمة ومتانة البناء الموجود والمراد إضافته 
لة في إحدى نقابتي المهندسين، على الالزمة وكاإستنادًا الى نتائج فحوصات المختبر والدراسات  مل المستندات مسج 

أن يرفق بالطلب صورة فوتوغرافية واضحة تبين واقع البناء القائم وتقترن بتوقيع كل من المهندس المسؤول ورئيس 
 .الدائرة الفنية المعنية بدراسة ملف الترخيص بالبناء

 
 توقيع المستدعي: ___________________________  

 

 
 
 

 

 طابع مالي 

 خاصبالبلدية

 .المستنداتالمطلوبة جميعبعد التأكد من توفر __________تحت رقم___________بتاريخ  سجاللطلب
 الموظف*: ________________________ توقيع

 المقدمةتوقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية المرفقات  إن* 
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 اللبنانية الجمهورية
 والبلديات وزارةالداخلية    

 طلب إضافة بناء فوق بناء موجود
 

 المستندات المطلوبة:
الفقرة  15874/2005والمرسوم رقم  -3-و-2-، الفقرة /2/، المادة 1995سنة  276/1وزير األشغال العامة رقم قرار)

 ()المرسوم التطبيقي لقانون البناء( /11/الرابعة من ثالثًا من المادة 
 طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونًا. -1

 .( الكشف الفني  )موافقة الدوائر الفنية المختصة  -2
يظهر كيفية الوصول الى العقار موضوع الترخيص من الطرقات العامة مع  مصو ر إجمالي واضح )كروكي ( -3

 بيان المعالم.
إفادة تخطيط وإرتفاق صادرة عن الدوائر الفنية المختصة محتوية على خريطة مساحة إجمالية مصدقة من دوائر  -4

قة من دوائر المساحة لمنطقة العقار موضوع الطلب ) أو خريطة تحديد في حال عدم وجود مساحة نهائية ( مصد 
المساحة، عندما يكون العقار غير ظاهر على خريطة المساحة اإلجمالية أو على خريطة التحديد يقتضي ضم 
نسخة مصدقة عن خريطة اإلفراز التي أحدث بموجبها. في حال عدم وجود خريطة مساحة نهائية أو خريطة 

ل مهندس أو مساح محلف مع )علم وخبر( تثبت تحديد للعقار، يقتضي تقديم خريطة له منظمة وموقعة من قب
 ملكيته وتبين حدوده.

 إفادة عقارية شاملة ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر. -5
 رخصة البناء الموجودة أو نسخة طبق األصل عنها. -6
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 رخصة اإلشغال العائدة له أو نسخة طبق األصل عنها. -7
خ إنجاز البناء صادرة عن الدوائر المالية المختصة في حال عدم وجود الرخصتين يقتضي ضم إفادة عن تاري -8

 .13/9/1971دائرة األمالك المبنية أو البلدية تثبت أن البناء أنجز قبل تاريخ 
إفادة تخمين قانونية تحدد السعر البيعي للمتر المربع من األرض موضوع طلب رخصة البناء. إن مدة صالحية  -9

ى أن ال تتجاوز هذه المدة في مطلق األحوال الستة أشهر ويمكن التخمين تحدد من قبل اللجنة المختصة عل
 ضمها الحقًا قبل تنظيم الكشف الفني.

 التكليف واإلتفاقية بين المالك والمهندس المسؤول وفقًا للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين. -10
دسين المشتركين، والتعه د تعه د المهندس المسؤول وفقًا للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين وعقود المهن -11

 بتقديم الخرائط التنفيذية وفقًا لقانون النقابة.
 /1/( موضوع المادة  Avant projet preliminaireالموافقة المبدئية على المشروع التمهيدي األولي للبناء)  -12

 .1995ا الصادر سنة /276رقم وزير االشغال العامة والنقل قرار من 
تصميم البناء موقعة من المالك والمهندس المسؤول ومسجلة جميعها لدى  خمس نسخ من مجموعة خرائط -13

 إحدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس حسب الموقع الجغرافي للعقار.

 
إفادة من المهندس المسؤول تثبت أن البناء الموجود يتحم ل اإلضافة المطلوبة دون أي تقوية أو تدعيم ضمن  -14

مهندس موق ع طلب الرخصة مسؤواًل عن سالمة ومتانة البناء الموجود والمراد إضافته التراجع المفروض ويعتبر ال
لة في إحدى نقابتي المهندسين،  إستنادًا الى نتائج فحوصات المختبر والدراسات الالزمة وكامل المستندات مسج 

من المهندس المسؤول كلصورة فوتوغرافية واضحة تبين واقع البناء القائم وتقترن بتوقيععلى أن يرفق بالطلب 
 .ورئيس الدائرة الفنية المعنية بدراسة ملف الترخيص بالبناء

 (.استمارة ترخيص بالبناء)يضم إلى ملف المعاملة  
 

 الرسوم المتوجبة:
 (و)قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته 78و-75-73 – 71 - 69 واد، الم60/88 رقم قانون ال
نشاء إ)  11/64)رسم الطابع المالي وتعديالته( والقانون رقم -2-و-1-، الجدول رقم 67/67 رقم ياالشتراعمرسومال

جدول رقم  89/91المادة الثالثة والقانون رقم  2001 /323المعدل بموجب القانون رقم صندوق تقاعدي للمهندسين (
المادة  646/2004لقانون رقم وا( 1991)تصديق مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام -9-
)نظام وتنظيم الدفاع المدني  /21/المادة  50/67الفقرة االولى من ثانيًا ) قانون البناء( والمرسوم اإلشتراعي رقم /19/

 وتعديالته(.
 

ستعماله إيفرض لدى إعطاء الترخيص بالبناء عن كل متر مربع من البناء المنوي إقامته أو إضافته أيًا كانت وجهة 
 رضيًا أو علويًا رسم نسبي قدره:أكان أو  وعن كل طابق من طوابقه سفلياً 

رض العقار الذي ال يتجاوز أمن البيعي للمتر المربع من عن القسم من الث (واحد ونصف بالمائة)% 1,5 -
 الخمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية.

رض العقار الذي يزيد عن الخمسة أعن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من ( ثنان بالمائة )إ% 2 -
 وعشرين ألف ليرة لبنانية وال يتجاوز المائة ألف ليرة لبنانية.
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رض العقار الذي يتجاوز المائة ألف أعن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من  (ائةواحد بالم)% 1 -
 . ليرة لبنانية

 
 رسم المتختات: ربع رسم الترخيص بالبناء )فقط للمخازن والمستودعات والمكاتب(.

 ل.ل. 10,000 :قدره  رسم تصوينة
 ل.ل. 10,000 :قدره  رسم ترميم

 
 رسم طابع مالي:

 ل.ل. 250,000ل.ل. لمتر البناء المربع شرط أن ال يزيد الرسم عن  2,000كل طابق عن  -
 .ل.ل 100,000ل.ل. لمتر البناء المربع شرط أن ال يزيد الرسم عن  1,000طابق  كل عن جزء من -

 . % 5قدرها  ستعمال األمالك والمنشآت العامة البلديةعالوة على رسم الترخيص بالبناء المرخص ال
 %.10عالوة على رسم الترخيص بالبناء تخصص لإلنفاق في وجوه محددة قدرها 

بة قبل إعطاء % تدفع إلى صندوق النقا5عالوة على رسم الترخيص بالبناء لصالح صندوق تقاعد المهندسين قدرها 
 .الرخصة من البلدية

 
أرض العقار عن كل متر مربع من وأرصفة: نصف باأللف من الثمن البيعي للمتر المربع من  رمجاريرسم إنشاء 

 البناء المنوي إقامته.

 % على رسم الترخيص بالبناء.10 رسم إضافي قدرهرسم التعمير: 
البناء لصالح المؤسسة العامة  % من قيمة الرسم الذي تستوفيه البلدية على رخص2إثنان بالماية( قدره )رسم إضافي 

ت مستقلة عن رسوم رخص البناء األخرى لدى أحد صناديق يصاالعلى أن يستوفى هذا الرسم بموجب إ سكانلإل
 الخزينة العامة.

 .الفقرة األولى من ثانيًا )قانون البناء( /19 / المادة 646/2004قانون رقم ال: بالمرآرسم 
رسم الملجأ: يحسب على أساس عشر ليرات لبنانية عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ في األبنية 

 الخاضعة لموجبات الدفاع المدني.
 

 مهلة اإلنجاز:
 )قانون البناء( /4/المادة  646/2004قانون رقم ال

 خالل شهرين على األكثر إذا كان العقار موضوع الرخصة قائمًا على طريق منفذة أو جوانب تخطيط مصدق. -1
خالل ستة أشهر على األكثر إذا كان العقار مصابًا أو مالصقًا لمشروع تخطيط أو تعديل لتخطيط أو لمشروع  -2

ستطالع رأي المجلس األعلى للتنظيم المدني أو إتنظيم عام محالين للتصديق أو إذا كان الطلب يستوجب 
 ية العامة للطيران المدني أو غيرهما.اإلدارات العامة المعنية األخرى أو المديرية العامة لآلثار أو المدير 

 
 مالحظات:

 /3/المادة  2005 /15874)قانون البناء( و المرسوم رقم / 8/والمادة  البند ثالثاً  /4/المادة  646/2004قانون رقم ال)
)المرسوم  /6( والمادة / 617/2005ذ حكمًا رقم )المعدل بموجب المرسوم النافالبند ثالثًا  /4/والمادة  -5-الفقرة 

 .)تنظيم الدفاع المدني( /2 / والمادة / 1/المادة  -1-ملحق رقم  7563/61، والمرسوم رقم التطبيقي لقانون البناء(
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نتهاء مفعول الرخصة إقابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة سنتين من تاريخ سنوات يعمل بالرخصة لمدة ست  -1
عدم وجود تعديل في التخطيط ى المساحة المرخصة، شرط األساسية، معفاة من الرسوم إذا لم تطرأ زيادة عل

 نظمة المعمول بها بما يحول دون تجديد الرخصة.رتفاق واألواإل

تقبل طلبات التجديد في الدوائر الفنية خالل ثالثة أشهر تسبق إنتهاء مفعول الترخيص األساسي، ولغاية مدة  -2
ب هذه المهلة من ضمن مهلة تجديد الترخيص دون ن تحسأأشهر من تاريخ إنتهاء مفعوله، على  ستةأقصاها 

أن يمكن للمالك إستكمال تنفيذ البناء خالل هذه المدة ما لم يستحصل على تجديد الترخيص. أما التراخيص 
سنوات شرط عدم وجود  أربع)قانون البناء( فيتم تجديدها لمدة  148/83ل المرسوم اإلشتراعي رقم المعطاة بظ

ديدها وتمدد التراخيص التي جددت لمدة سنتين قبل صدور المرسوم رقم مانع قانوني يمنع تج
)المرسوم التطبيقي لقانون البناء( لسنتين إضافيتين شرط عدم جود مانع قانوني يحول دون 15874/2005
 تجديده.

 و للبلديات ناتجة عن تنفيذ تخطيط عادي أو ضمنأإن شراء فضلة أمالك عمومية أو خصوصية عائدة للدولة  -3
ستمالك ال يتم إال بعد موافقة الجهة مالكة الفضلة بناء على إنهاء اإلدارة الفنية إمخطط توجيهي عام أو 

 المختصة التي أعدت دراسة التخطيط.

دارة الفنية المختصة والجهة مالكة الفضلة وجوب ضم هذه الفضلة إلى العقار موضوع طلب إذا رأت اإل 
مة ثمن الدوائر الفنية المعنية بدراسة ملف الترخيص بالبناء تضمين الكشف الفني قيالترخيص بالبناء على 

يتوقف و ساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء،أالعقار والمقدرة على الجهة مالكة الفضلة لصالح 
ن تجريفيما على أو من يحل محله قانونًا أإعطاءرخصة البناء على دفع التأمين المذكور من قبل المالك 

سقاط والتحديد والضم على نفقة طالب الشراء. تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمومة بعدمعامالت اإل
ليها في القوانين إلىالعقارموضوع طلب الترخيص بالبناء إذا توافرت فيه شروط الضم المنصوص ع

ضلة نهائيًا من قبل اللجنة المحددة عتبرت الفضلة وحدة عقارية مع العقار المذكور. يحدد ثمن الفالعقاريةوإالإ 
وفقًا  ) إدارة وبيع أمالك الدولة الخصوصية غير المنقولة ( 5/1926من القرار رقم  / 80/فيالمادة

للسعرالرائجبتاريخ دفع التأمين وفي حال الخالف على الثمن تفصل بذلك لجان اإلستمالك اإلستئنافية المختصة 
اريخ دفع التأمين وبعد مرور هذه الفترة يعتبر التأمين المدفوع علىنفس األسس وذلك خالل سنة من ت

ثمنًالهذهالفضلة ويتوجب على الدوائر العقارية ضم هذه الفضلة الى العقار األساسي بناًء لطلب الشاري. إن 
 ستعمال العام.ية لإلدارة إذا أعلنت تخصيصها لإلعمليةضم الفضلة إلى العقار ليست إلزام

 مالجئ في المناطق الخارجة عن:بيروت وضواحيها، طرابلس وضواحيها، صيدا وضواحيها. يفرض بناء الال  -4

وبناء التصاوين  (Piling or shoring up)يمكن أن يشمل طلب الترخيص بالبناء الترخيص بأعمال التسنيد  -5
 وجدران الدعم والسند وإستصالح أرض العقار بشكلها النهائي والهدم في آن واحد .

م  -6 ( مبينًا رقم العقار والمنطقة  Cartoucheجميع خرائط تصميم البناء بمقياس موح د ضمن إطار مع عنوان )تقد 
تجاه الشمال وتكون مرتبة بشكل صفحات موحدة ومطوية إالعقارية وإسم المالك وإسم المهندس ومقياس الرسم و 

 سم وفقًا للترتيب التالي: x  31سم  42بقياس 

 الغالف مع طلب الترخيص.: الصفحة األولى
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: يظهر فيها موقع العقار بالنسبة للعقارات والطرقات المجاورة مع بيان تركيز البناء وتنزيل الصفة الثانية
 التخطيطات بمقياس خريطة المساحة اإلجمالية للمنطقة الكائن فيها العقار.

ع جميع قياساته الداخلية والخارجية وبعده م 1/100: يظهر فيها تركيز البناء ضمن العقار بمقياس الصفحة الثالثة
عن الحدود وشقالت زوايا العقار والبناء بالنسبة لألرض الطبيعية. وفي حال تسوية أرض العقار يجب أن ترفق 

 (. Courbes de niveauxباإلضافة الى خرائط التسوية خريطة األرض الطبيعية ) المناسيب( قبل التسوية، ) 
خاصة بالتمديدات الصحية والحفرة الصحية أو محطة تكرير المياه المبتذلة مقياس  : تكون الصفحة الرابعة

1/100. 
 1/100: يظهر فيها تركيز  األساسات ونوعيتها وتركيز األعمدة والجسور بمقياس الصفحة الخامسة

من  تحتوي على سطح للطوابق السفلية واألرضي ولكل طابق يختلف عن غيره :الصفحة السادسة وما يليها
 مع بيان واضح لموقع المرآب وترتيبه وفقًا للشروط الفنية المفروضة. 1/100الطوابق بمقياس 
لكامل البناء تظهر فيها  1/100تحتوي على مقطعين على األقل طولي وعرضي مقياس  :الصفحة السابعة

التي يؤمن منها مدى رتفاع الشرفات والنتوءات وعلو وعرض الفتحات إاإلرتفاعات وتفصيل السقوفية والدرج و 
 وقوع النظر وكافة الخطوط الغالفية مع لحظ األرض الطبيعية والمعتمدة بعد اإلستصالح والتسوية.

مع إظهار مفصل لمواد البناء المستعملة  1/100تحتوي على واجهتين رئيسية وجانبية مقياس  :الصفحة الثامنة
 وفقًا لشروط تنظيم المنطقة.

تناول تدعيم أو تقوية أو تعديل الهيكل األساسي أوتغيير أو إنشاء حيطان يم يفي حال طلب الترخيص بترم
داخلية أو خارجية لبناء موجود وفي حال طلب الترخيص بإضافة بناء على بناء موجود أو بالبناء في عقار فيه 

 بناء موجود مستقل يقتضي باإلضافة الى المستندات الواردة أعاله تقديم:
 الموجودة أو نسخة طبق األصل عنها.رخصة البناء  -

 رخصة األشغال العائدة له أو نسخة طبق األصل عنها. -
 في حال عدم وجود الرخصتين أعاله يقتضي ضم إفادة عن تاريخ إنجاز البناء صادرة عن الدوائر المختصة 

 .13/9/1971ن البناء أنجز قبل تاريخ أ( دائرة األمالك المبنية، أو البلدية، تبين ) المالية
 

 :مالحظة
 يمكن لإلدارة أن تطلب بعض اإليضاحات أو الخرائط التوضيحية تكملة للخرائط المقدمة. 

رى وما مجموعات سكنية كب -معامل-مستشفيات-مؤسسات سياحية-فنادق-مدارسيمكن لتصاميم المشاريع الكبيرة )
 .1/100سم وعن قياس  x31سم42شابهها...( أن تقدم بشكل وقياسات تختلف عن 
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 الجمهوريةاللبنانية

 والبلدايت وزارةالداخلية
 قضاء عاليه      

 _________بلدية     
 __________هاتف :

 تسوية مخالفة بناء طلب
 

 

 المحترم، _____________بلديةرئيس  حضرة
 

 _______________________________________________________________:يالمستدع
 

 ____________________ رقم الهاتف:______، _____________________________العنوان:
 ، ____________القسمرقم ، ___________العقار رقم نتقدم بهذا التصريح لتسوية مخالفة البناء الحاصلة في

 .توطئة لدفع الرسوم والغرامات التي تتوجب قانونا   العقارية____________________في منطقةالواقع 
 :المستندات المرفقة

  (.الكشف الفني)موافقة الدوائر الفنية المختصة 
   خريطة إفراز رسمية نهائية في حال كان العقار مفرزا. 
 كافة المستندات في ملف النقابة والخرائط المماثلة لطلب رخصة البناء. 
 بيان يصف المخالفة وموقعها موقع من المهندس مصدقا  عليه من النقابة. 
  تعهد من المهندس بأن المخالفة في حال تسويتها لن تشكل خطرا  على سالمة البناء والسالمة العامة ويمكن 

 .للبناء تحملها           
 إفادة من رئيس البلدية تحدد تاريخ إنجاز البناء المخالف. 
 رخصة إشغال أو إفادة تثبت قانونية البناء القائم. 
 لبناء األربعة ممهورة بتاريخ في صلب التصوير تبي ن فيها المخالفة وتوقع أربع صور فوتوغرافية لواجهات ا 

 .من المهندس المسؤول           
 صورة عن محضر ضبط في حال وجوده. 
  أو من ينوب عنه قانونا  وعنوانه الكامل( نموذج)بطاقة باإلسم الصريح للمخالف. 

 
 

 طابع مالي
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 ___________:______صاحب العالقة توقيع 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 يتوجب تقديم طلب من قبل صاحب العالقة إلى البلدية المختصة ألن الدوائر الفنية هي التي ترسل الجداول إلى البلدية  ال:مالحظة
 والبلدية تقوم بالتبليغ.

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 تسوية مخالفة بناء طلب
 

 المستندات المطلوبة:
 ) تسوية مخالفات البناء((7 -1، البند -3-، الفقرة  /8/، المادة 324/94رقم قانون ال) 

 موافقة الدوائر الفنية المختصة )الكشف الفني( -1

 طلب موقع من صاحب العالقة او من ينوب عنه قانونًا.  -2

 تصريح بالمخالفة يعلن فيه رغبته بدفع الرسوم والغرامات المتوجبة للتسوية. -3

 نهائية في حال كان العقار مفرزًا.خريطة إفراز رسمية  -4

 كافة المستندات في ملف النقابة والخرائط المماثلة لطلب رخصة البناء. -5

 بيان يصف المخالفة وموقعها موق ع من المهندس مصدقًا عليه من النقابة. -6

عامة ويمكن تعهد من المهندس بأن هذه المخالفة في حال تسويتها لن تشكل خطرًا على سالمة البناء والسالمة ال -7
 للبناء تحملها.

 إفادة من رئيس البلدية تحدد تاريخ إنجاز البناء المخالف. -8

 إفادة تثبت قانونية البناء )رخصة إشغال مثاًل(. -9

المخالفة وتوقع من  فوتوغرافية لواجهات البناء األربعة ممهورة بتاريخ في صلب التصوير تبين فيهاأربع صور  -10
 ؤول.المهندس المس

 ضبط في حال وجوده. صورة عن محضر -11

 من ينوب عنه قانونيًا وعنوانه الكامل. بطاقة باإلسم الصريح للمخالف )نموذج( أو -12

 
 الرسوم المتوجبة:

 () تسوية مخالفات البناء((/18/و /9 / ، المادة 324/94قانون ال)
المختصة بموجب كشف فني منظم  قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة عن المخالفة من قبل الدوائر الفنية حتسابيجري إ

% من الغرامات بموجب أمر قبض، وتستوفي وزارة 40ستناد إلى قرار لجنة التخمين. تستوفي البلدية كافة الرسوم وباإل
 % من قيمة الغرامات.60المالية 

 خاصبالبلدية

 .المستنداتالمطلوبة جميعبعد التأكد من توفر _________تحت رقم __________بتاريخ  سجاللطلب
 الموظف*: ________________________ توقيع

 المقدمةالموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية المرفقات  توقيعنإ* 
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 : مهلة االنجاز

، المادة 5603/94رقم  مرسومالو )تسوية مخالفات البناء( ( -8-، البند -3-، الفقرة  /8/، المادة 324/94م رققانون ال)
معدل ()تسوية مخالفات البناء()ال 24/3/1994تاريخ  324)تطبيق أحكام القانون رقم -4-و -3-و -2-، البند /11/

 (.6540/95بموجب المرسوم 
 شهر في الدوائر الفنية المختصة.

بعد إنجاز ملفات التسوية وتحديد قيمة الرسوم والغرامات المترتبة عنها ترسل الدوائر الفنية إلى البلدية جدواًل بأسماء 
المكلفين. تقوم البلدية بإجراء التبليغات وفقًا لألصول القانونية وذلك خالل مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ إيداعها 

 الجداول.
المركز اآللي لتحديد قيمة ما تستوفيه البلدية  –بض مرفقة بالكشف الفني إلى مالية المحافظة تحال إرساليات أوامر الق

 من رسوم وغرامات وما تستوفيه صناديق وزارة المالية.
 
 

رسالية من إستالمه اإل يتوجب على المركز اآللي تحديد قيمة أوامر القبض خالل مهلة ثالثة أيام على األكثر من تاريخ
 قة.صاحب العال

 
 مالحظات:

 )تسوية مخالفات البناء( 324/94 رقم قانون ال
ال تسوى أية مخالفة بناء إال بعد تسوية وضع الجورة الصحية وتسكير اآلبار ذات الغور المفقود لتصريف المياه  -1

المبتذلة وفقًا لألصول الفنية وبعد تقديم خريطة وإفادة مهندس تثبت ذلك على مسؤوليته الجزائية وبعد كشف 
 (./15/المراجع المختصة للتثبت من ذلك . )المادة 

تحاد البلديات لجهة الدراسة الفنية لملفات تسوية مخالفات البناء بحيث حيات الجهاز الهندسي في إتلغى صال -2
ة التي تعود مرجعيتها ية في مركز المحافظات واألقضنتكون محصورة فقط بأجهزة الفروع والمكاتب الفنية الكائ

 (/20المدني في وزارة األشغال العامة. )المادة / للمديرية العامة للتنظيم

تعتبر المخالفة مسواة بتاريخ قيام المخالف بدفع المبلغ المتوجب أو بدفع القسط األول وتقسيط الباقي، وفي هذه  -3
 ,/11/)المادة مكتماًل حسب مفهوم قانون البناء.الحالة على البلدية إعطاء المالك رخصة اإلسكان إذا كان البناء 

 (-1-البند 

ت خالفًا للقانون واألنظمة أيًا كان المرجع الذي رخص اإلسكان التي أعطيم تكن جميع تعتبر ملغاة وكأنها ل -4
 .(-3-، الفقرة /7/ أعطى الموافقة على هذه الرخصة. )المادة
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 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 قضاء عاليه      

 _________بلدية    

 _________هاتف :
 وصل بالتصريحطلب 

 المحترم، ____________ةبلديرئيس  حضرة
 

 ________________________________________________________________ المستدعي:
 

 _______________________رقم الهاتف:________، _________________________ العنوان:
 رقمالقسم ، _________________________عقار رقمبالتصريح في النتقدم بهذا الطلب للحصول على وصل 

 :إلنجاز األعمال التالية العقارية____________________في منطقة  ، الواقع_________
  

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
 المستندات المرفقة:

 
 والمرسوم رقم 1995تشرين األول  2صادر في ال 276/1رقم  وزير األشغال العامة قرارالى  اً ) إستناد

 

 ) المرسوم التطبيقي لقانون البناء( 15874/2005 
 . تقديم و خريطة تحديد للعقار، يقتضيأفي حال عدم وجود خريطة مساحة نهائية  إفادة عقارية وخريطة مساحة

اح محل ف مع إفادة المختار ) علم وخبر( يبين ملكيتهوحدود  خريطة له منظمة وموقعةمن قبل مهندس أو مس 
 العقار في المناطق غير الممسوحة.

 

 م التصريح شريكًا في العقار.موافقة المالك أو الشركاء إذا كا  ن العقار مملوكًا من الغير أو كان مقد 

  إفادة تخطيط وإرتفاق صادرة عن الدوائر المختصة في بلديتي بيروت وطرابلس وفروع ومكاتب التنظيم 
 

 .المدني
 أعمالهندس عندما تتناول تعه د مسجل لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس من قبل الم 
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إبدال السقوف والشرفات الموجودةوالتلبيس الخارجي وجدران الدعم التي يزيد علوها عن التصريح
 لحفريات التي تستوجب تدعيم العقارات واإلنشاءات المجاورة.وأشغاالالمترين

 

  ًمن المالكين على أن يتم 75يجب ضم موافقة جمعية المالكين أو موافقة  في حال كان البناء مفرزا % 
 

 ن البناء موضوع طلب التصريح مطابق للخرائط العائدة لرخصة اإلسكان أو إلفادة إنجاز البناءأمن  التأكد
 

 
 

 
 ____________المستدعي:______ توقيع

 
 

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 وصل بالتصريحطلب 
 

 :المستندات المطلوبة
 (-3-، الفقرة /2/، المادة 276/1رقم قرارال)

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

 موافقة الدوائر الفنية المختصة )الكشف الفني( في الحاالت التي تستوجب موافقة الدوائر الفنية المختصة. -2

في حال عدم وجود خريطة مساحة نهائية أو خريطة تحديد للعقار، يقتضي تقديم  إفادة عقارية وخريطة مساحة . -3
اح محل ف مع إفادة المختار ) علم وخبر( يبين ملكيته وحدود  خريطة له منظمة وموقعة من قبل مهندس أو مس 

 العقار في المناطق غير الممسوحة.
 

م التصريح شريكًا في العقار.موافقة المالك أو الشركاء إذا كان العقار مملوكًا من الغي -4  ر أو كان مقد 

 إفادة تخطيط وإرتفاق صادرة عن الدوائر المختصة في بلديتي بيروت وطرابلس وفروع ومكاتب التنظيم المدني. -5

تعه د مسجل لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس من قبل المهندس عندما تتناول أعمال  -6
ات الموجودة والتلبيس الخارجي وجدران الدعم التي يزيد علوها عن المترين التصريح إبدال السقوف والشرف

 وأشغال الحفريات التي تستوجب تدعيم العقارات واإلنشاءات المجاورة.

% من المالكين على أن يتم التأكد من 75في حال كان البناء مفرزًا يجب ضم موافقة جمعية المالكين أو موافقة  -7
 تصريح مطابق للخرائط العائدة لرخصة اإلسكان أو إلفادة إنجاز البناء.ن البناء موضوع طلب الأ

 
 

 الرسوم المتوجبة:
من المرسوم رقم  /2/تكون الرسوم المتوجبة وفقًا لألعمال المبينة في الفقرتين )أ( و)ب( من ثانيًا من المادة 

 وكما يلي: )المرسوم التطبيقي لقانون البناء(15874/2005

 

 طابع مايل

 خاصبالبلدية

 .المستنداتالمطلوبة جميعبعد التأكد من توفر __________تحت رقم___________بتاريخ  سجاللطلب
 الموظف*: ________________________ توقيع

 املقدمةتوقيع املوظف ال يعين موافقة البلدية على قانونية املرفقات  إن* 
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 .1الفقرة )أ(: ُيعطى التصريح من رئيس السلطة التنفيذية  -
 .2)ب(: ُيعطى التصريح من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة الفقرة -

 
 )المرسوم التطبيقي لقانون البناء((-2-فقرة  /3مادة / 15874/2005المرسوم رقم )مهلة اإلنجاز:

على الدائرة الفنية المختصة إعطاء الموافقة الفنية أو الرفض مع تعليل األسباب خالل شهر واحد من تاريخ تسجيل 
التصريح لديها ومن ثم إحالة المعاملة إلى البلدية إلعطاء المالك الوصل بالتصريح خالل ثالثة أيام على األكثر بعد 

 ستيفاء الرسوم المتوجبة.إ
 

 ) المرسوم التطبيقي لقانون البناء(أواًل وثانيًا وثالثًا( -/2مادة / 15874/2005قم المرسوم ر )مالحظات:
 

 :األشغال المستثناة من التصريح: أوالا 
ال تخضع ألية رخصة أو تصريح األعمال الداخلية العائدة ألعمال الصيانة العادية والتجميل التي ال تتعلق بالهيكل 
األساسي للبناء وال تؤثر على إنطباق البناء على األنظمة النافذة كالتوريق والدهان والطرش والتبليط والتلبيس 

لي وتغيير الشبكة واألجهزة الصحية والكهربائية والمائية وأعمال وأعمال الديكور والتجميل وإستبدال المنجور الداخ
التدفئة وتكييف الهواء والبرادي المؤلفة من درفات متحركة مصنعة من مواد شفافة غير ملونة والتي توضع على 

 الشرفات.
 

 األشغال التي تخضع للتصريح:ثانياا 
، يستعاض عن طلب 13/9/1971ويتها، أو المنجزة قبل تاريخ في األبنية الموجودة قانونًا أو التي تم تس

الرخصة المسبقة بتصريح خطي موقع من مهندس مسؤول ومصد ق من إحدى نقابتي المهندسين ويعطى 
 تخاذ كافة التدابير الالزمة لتأمين شروط السالمة العامة في محيط البناء وذلك لألشغال التالية:إمشروطًا ب

 :نفيذية في البلدية المعنيةمن رئيس السلطة الت -أ
أشغال البناء الخارجية العائدة ألعمال الصيانة العادية والتجميل التي ال تتعلق بالهيكل األساسي للبناء وال تؤثر 
على انطباق البناء على األنظمة النافذة كالتوريق والدهان والطرش وأعمال منع النش والتلبيس الخارجي، تركيب 

ية والصحية والكهربائية الخارجية، أعمال فك وتركيب أو تغيير المنجور الخارجي من أية وتغيير الشبكة المائ
 ستصالح أرض العقار.إمواد كانت، كذلك بناء التصاوين التي ال تستوجب 

                                                           

:أشغال البناء الخارجية العائدة ألعمال الصيانة العادية والتجميل التي ال تتعلق بالهيكل األساسي  عندما يتعّلق التصريح بما يلي1
نطباق البناء على األنظمة النافذة كالتوريق والدهان والطرش وأعمال منع النش والتلبيس الخارجي، تركيب وتغيير إللبناء وال تؤثر على 

خارجية، أعمال فك وتركيب أو تغيير المنجور الخارجي من أية مواد كانت. كذلك بناء التصاوين التي الشبكة المائية والصحية والكهربائية ال
 ال تستوجب إستصالح أرض العقار.

من المالكين على أن يتم التأكد من أن البناء موضوع طلب  % 75عية المالكين أو موافقة وفي حال كان البناء مفرزًا يجب ضم موافقة جم
 ق للخرائط العائدة لرخصة اإلسكان أو إلفادة إنجاز البناء.التصريح مطاب

( وإبدال السقوف الموجودة وأعمال تسوية    Piling or Shoring up:أعمال الترميم والتسنيد )  عندما يتعّلق التصريح بما يلي2
ناول الهيكل األساسي للبناء والتعديالت وتغيير األرض الطبيعية للعقار وإنشاء جدران الدعم والسند وأعمال الهدم، أشغال التقوية التي تت

وإنشاء حيطان داخلية وفتح أو سد نوافذ وأبواب خارجية أو داخلية ضمن الحق المختلف والتي ال تؤثر على العناصر اإلنشائية واألقسام 
المسؤول ومسجلة لدى إحدى نقابتي المشتركة وال تؤثر على قانونية الوحدة ) الحق المختلف( وذلك في ضوء خرائط موقعة من المهندس 

 المهندسين.
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من المالكين على أن يتم التأكد  %75وفي حال كان البناء مفرزًا يجب ضم موافقة جمعية المالكين أو موافقة 
 ء موضوع طلب التصريح مطابق للخرائط العائدة لرخصة اإلسكان أو إلفادة إنجاز البناء.من أن البنا

 :من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة -ب
 وإبدال السقوف الموجودة وأعمال تسوية األرض الطبيعية ( Piling or shoring up)أعمال الترميم والتسنيد 

للعقار وإنشاء جدران الدعم والسند وأعمال الهدم، أشغال التقوية التي تتناول الهيكل األساسي للبناء والتعديالت 
وتغيير وإنشاء حيطان داخلية وفتح أو سد نوافذ وأبواب خارجية أو داخلية ضمن الحق المختلف والتي ال تؤثر 

لى قانونية الوحدة "الحق المختلف" وذلك في ضوء خرائط على العناصر اإلنشائية واألقسام المشتركة وال تؤثر ع
 موقعة من المهندس المسؤول ومسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين.

 :شروط إضافية -ج

يخضع منح التصاريح المشار إليها في الفقرتين )أ( و)ب( أعاله أو التراخيص المتضمنة أشغااًل مماثلة للشروط 
 اإلضافية التالية:

 :التراجع عن العقارات المجاورةضمن  -1-ج
في األبنية أو أجزاء األبنية الواقعة ضمن التراجعات عن العقارات المجاورة يسمح فيها بكافة األعمال الواردة  

ل المالك على صحيفة العقار العينية تعه دًا  في الفقرتين )أ( و)ب( أعاله. أما أعمال التقوية فيسمح بها شرط أن يسج 
كاتب العدل بالتقيد بالتراجعات المفروضة حسب نظام المنطقة عند إضافة أي بناٍء علوي ما لم يسمح منظمًا لدى ال

 نظام المنطقة بالبناء فوق بناٍء موجود مع إمكانية التدعيم.
 : ضمن التخطيط المصّدق واألمالك العامة أو ضمن التراجعات عنها-2-ج

تخطيط المصد ق واألمالك العامة أو ضمن التراجعات عنها ومع عند ترميم األبنية أو األجزاء الواقعة ضمن ال 
التقيد بأحكام قانون اإلستمالك، يشترط على المالك أن يسجل على صحيفة العقار العينية تنازاًل منظمًا لدى الكاتب 

لدى قيام  العدل بعدم مطالبة اإلدارة بأي تعويٍض عن التحسين الذي ينتج عن عملية الترميم وإبدال السقوف وذلك
اإلدارة بإستمالك األجزاء المصابة بالتخطيطالمصد ق أو الواقعة ضمن التراجعات عنه أو عناألمالك العامةمع وجوب 

قة واألمالك العامة عند إضافة بناء فوق البناء الموجود.  ّ  التقي د بالتراجع عن التخطيطات المصد 
 

 صالشروط الفنية لألعمال المستثناة من الترخي: ثالثاا 
 بناء التصاوين: -أ

 خارج التراجع عن الطرق أو التخطيطات أو األمالك العامة -1 –أ 
المترين عن مستوى األرض  يسمح ببناء التصاوين شرط أن ال يتجاوز العلو األقصى للقسم السد من هذه التصاوين

الطبيعية او األرض المساواة للعقار التابعة له التصوينة، كما يسمح أن يعلو القسم السد من التصوينة حاجز من 
و من الخشب أو من الباطون المثقب، على أن ال يتجاوز إرتفاع الكل )القسم السد والحاجز( ثالثة أالقضبان المعدنية 

 لطبيعية.أمتار عن مستوى األرض ا
 على حدود العقار مع الطريق أو التخطيط أو األمالك العامة وضمن التراجعات عنها. -2 –أ 

مترًا(  1,20هذه التصاوين مترًا وعشرين سم ) يسمح ببناء تصاوين شرط أن ال يتجاوز العلو األقصى للقسم السد من
له التصوينة، كما يسمح أن يعلو القسم السد من  عن مستوى الطريق أو األرض الطبيعية قبل التسوية للعقار التابعة

رتفاع الكل )القسم إالتصوينة حاجز من القضبان المعدنية أو من الخشب أو من الباطون المثقب على أن ال يتجاوز 
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م( عن مستوى األرض الطبيعية وذلك في حال لم تنص األنظمة الخاصة على  3,00السد والحاجز( الثالثة أمتار )
 خالف ذلك.

كما يسمح ببناء التصاوين على حدود العقار بقسمه المصاب بالتخطيط غير المستملك شرط تقديم تعهد مسجل 
 علىالصحيفة العقارية بعدم المطالبة بأي تعويض عنها عند تنفيذ التخطيط.

 أدناه. -ب-عندما تقام التصوينة خارج التراجعات عن الطريق فوق حائط )داعم أو ساند( تطبيقًا للفقرة  -3 –أ 
رتفاع ال يتجاوز المترين على أن ال يتجاوز علو إإذا لم يتجاوز علو الحائط المترين، يسمح بإقامة قسم سد فوقه ب

الثالثة أمتار، ويسمح أن يعلو القسم السد المذكور حاجز من القضبان المعدنية أو من الخشب الحائط مع القسم السد 
 وز علوه  مع القسم السد الثالثة أمتار.أو من الباطون المثقب على أن ال يتجا

ال يتجاوز المتر الواحد وبإقامة حاجز من القضبان  رتفاعإإذا تجاوز علو الحائط المترين يسمح بإقامة قسم سد فوقه ب
 المعدنية أو من الخشب أو من الباطون المثقب فوقه على أن ال يتجاوز علوه  مع القسم السد المترين.

 
 أعمال تسوية األرض الطبيعية: -ب

 األبنية.ستصالح األراضي بما فيها بناء جدران السند والدعم العائدة لتركيز تخضع للتصريح أعمال إ
يعطى التصريح بعد تقديم خرائطة موقعة من قبل مهندس مسؤول ومسجلة في النقابة مع تعهد من قبله يبين عليها 

ستعمال ريح الهدف من اإلستصالح ووجهة اإلمستوى األرض الطبيعية قبل المباشرة بالعمل، يبين في طلب التص
متار أرتفاع الجدران عن ثالثة إوأن ال يزيد  2م 0003على أن ال تتجاوز مساحة األرض المستصلحة في كل مرة 

 ونصف.
 عندما تزيد مساحة األرض المستصلحة عن عشرة آالف متر. 444/2002تراعى أحكام قانون البيئة رقم 

من ثالثًا من المادة الثانية المتعلقة بالشروط الفنية ألعمال تسوية األرض الطبيعية خارج حدود  -1 –تطبق البنود ب 
 2-1-لجهة شروط الردم وبناء جدران الدعم وب 1 -1 -راجعات عن الطرق والتخطيطات واألمالك العامة وبالت

ضمن حدود ط الفنية ألعمال تسوية األرض الطبيعية لجهة الشرو  2 -ناء جدران السند وبلجهة شروط الحفر وب
-المنحدرة فوق مستوى الطريق وبلجهة العقارات  1-2-تخطيطات واألمالك العامة وبالتراجعات عن الطرق وال

 في العقارات المنحدرة تحت مستوى الطريق. 2-2
 

 أعمال الهدم: -ج
لخرائط وتعهد باإلشراف على أعمال الهدم موقعين من قبل  ستناداً إتخضع للتصريح أعمال هدم األبنية والمنشآت 

مهندس ومسجلة في نقابة المهندسين، تظهر في الخرائط تركيز البناء في العقار وعدد الطوابق مع تدعيم األبنية 
والمنشآت المجاورة ووضع حواجز على محيط الموقع وإنارة وإشارات لتنبيه المارة ويحدد في التصريح المعدات 

مستعملة والوسائل "تفجير، هدم، جرافات وضم بوليصة تأمين تغطي كافة األضرار التي قد تنشأ من جراء أعمال ال
 الهدم".

ال يطبق نظام التصريح على أعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم والهدم العائدة لألبنية والمنشآت األثرية  -د
 نظامها المصدق شروطًا خاصة بها.المصنفة واألبنية الواقعة ضمن منطقة فرض 
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 15874/2005قم ر  من المرسوم /2انيًا فقرة )ب( من المادة /شغال المحددة في البند ثيقدم التصريح عن األ -
شغال )خرائط بالوثائق التي توضح وتحدد هذه األإلى الدائرة الفنية المختصة مرفقًا )المرسوم التطبيقي لقانون البناء( 

 من قانون البناء. /3/ة إلى المستندات المحددة بقرار وزير األشغال العامة عماًل بنص المادة بيانات( باإلضاف
 
 

على الدائرة الفنية إعطاء المالك الوصل بالتصريح ضمن مهلة ثالثة أيام على األكثر بعد إستيفاء الرسوم المتوجبة، 
مسؤول الحضور إلى الدائرة المختصة وتدوين فإذا تأخرت الدائرة الفنية عن البت بالتصريح، يعود للمهندس ال

 مالحظة على السجالت بعدم إستالمه أي جواب من اإلدارة, ويؤشر رئيس الدائرة الفنية على ذلك.
ستالمه إكما يمكن للمهندس المسؤول توجيه كتاب بواسطة البريد المضمون إلى رئيس الدائرة الفنية يعلمه فيه عدم 

ئيس الدائرة الفنية إيداعه جوابًا بواسطة البريد المضمون وإيداع رئيس السلطة التنفيذية دارة وعلى ر أي جواب من اإل
ية في البلدية إعطاء التصريح في البلدية نسخة عنه بمهلة خمسة عشر يومًا من تبلغه. لرئيس السلطة التنفيذ

نه لم يبت بطلب التصريح بالموافقة ستناد إلى إفادة من المهندس المسؤول مسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين بأباإل
 أو بالرفض ضمن المدة المنصوص عنها أعاله.

وإذا تأخر رئيس السلطة التنفيذية في البلدية عن اإلجابة بمهلة الثالثة أيام، أمكن لطالب التصريح أن يتوجه مباشرة 
نقضاء المهل المحددة بكتاب يعتبر فيه نفسه إأو بواسطة الكاتب العدل وخالل مهلة ستة أشهر على األكثر من 

المتوجبة، شرط تعهده بالتقيد بمضمون ملف الترخيص وبالقوانين مرخصًا ضمنيًا له باألعمال مرفقًا به قيمة الرسوم 
 واألنظمة النافذة.

إن الوصل بالتصريح هو بمثابة الترخيص الذي يسمح للمالك المباشرة في األشغال بعد موافقة المهندس المسؤول  -
البند الرابع من المرسوم  /3/مادة الخطية والمسجلة في إحدى نقابتي المهندسين ويبقى معمواًل به لمدة سنة واحدة. ) ال

 .()المرسوم التطبيقي لقانون البناء(15874/2005رقم 
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 الجمهورية اللبنانية

 وزارة الداخلية والبلدايت

 قضاء عاليه      
 ________بلدية     

 _________هاتف :
 لبلديةاعقار من األمالك  طلب شراء فضلة

 
 المحترم، ____________رئيس بلديةحضرة 

 

 _______________________________________________________________المستدعي:
 _____________________رقم الهاتف: __________________________________،  العنوان:

 

 _______العقارية_منطقة_______، الواقع في _________شراء فضلة العقار رقم __لطلب نتقدم بهذاال

 :المستندات المرفقة
  ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهرالمطلوب ضم الفضلة إليه إفادة عقارية للعقار. 
 إفادة عقارية للفضلة المطلوب شراؤها. 
 خريطة مساحة. 
 وبيان عن المجاريوالمناطق بيان لمسطح تخطيط ).إفادة تخطيط وإرتفاق ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر

 اإلرتفاقية (
 

 ________________________________________________________________مالحظات:
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 توقيع المستدعي: ________________
 

 

 طابع مالي
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 اللبنانية اجلمهورية
 الداخلية والبلدايت وزارة

 لبلديةاطلب شراء فضلة عقار من األمالك 

 املستندات املطلوبة:
 طلب خطي مقدم من مالك العقار أو من ينوب عنه مبوجب توكيل قانوين. -1

 ال يعود اترخيها ألكثر من ثالثة أشهر.املطلوب ضم الفضلة إليه إفادة عقارية للعقار  -2
 إفادة عقارية للفضلة املطلوب شراؤها. -3
 خريطة مساحة. -4

 )بيان ملسطح ختطيط وبيان عن اجملاريواملناطق اإلرتفاقية (إفادة ختطيط وارتفاق ال يعود اترخيها ألكثر من ثالثة أشهر.
 

 (40و 9,املواد  58/91: )قانون حتديد مثن الفضلة
 حتدد مثن الفضلة اللجنة املختصة يف احملافظة .

 
 ل.ل 1,000قيمته  رسم طابع مايلالرسوم املتوجبة:

 
 املعاملة خارج إطار البلدية. سنداً لتعميم وزير الداخلية تستغرقهاستثناء املهل اليت مخسة عشر يوماً إبمهلة اإلجناز:

 .8/99والقروية رقم والشؤون البلدية 
 

املرسوم ) /6، املادة /15874/2005املرسوم رقم و  () قانون البناء /8/املادة  646/2004قانون رقم المالحظات:
( 58/91( و )قانون 10/6/25د اتريخ /144( و )قرار 148/83)مرسوم إشرتاعي التطبيقي لقانون البناء(

 (3, املادة  2791/82)املرسوم رقم 
)إدارة وبيع أمالك الدولة 275/1926من القرار رقم  80هنائيًا من قبل اللجنة احملددة يف املادة دد مثن الفضلة حي -1

وفقًا للسعر الرائج بتاريخ دفع التأمني، ويف حال اخلالف على الثمن تفصل بذلك جلان  اخلصوصية غري املنقولة(
وبعد مرور هذه الفرتة يعترب  .خالل سنة من اتريخ دفع التأمنينافية املختصة على نفس األسس وذلك ئاإلستمالك االست

التأمني املدفوع مثنًا هلذه الفضلة ويتوجب على الدوائر العقارية ضم هذه الفضلة إىل العقار األساسي. إن عملية ضم 
 ستعمال العام. دارة إذا أعلنت ختصيصها لإلالفضلة إىل العقار ليست إلزامية لإل

 خاص بالبلدية

 .المطلوبة من توفر جميع المستندات بعد التأكد__________تحت رقم__________سجل الطلب بتاريخ 
 توقيع الموظف*:_______________

 المرفقات المقدمة علىقانونيةإن توقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية*
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ادي أو ضمن خمطط الك عمومية أو خصوصية عائدة للدولة أو للبلدايت انجتة عن تنفيذ ختطيط )عإن شراء فضلة أم -2
دارة الفنية املختصة  اليت أعدت ستمالك ال يتم إال بعد موافقة اجلهة مالكة الفضلة بناء على إهناء اإلعام( أو إتوجيهي 

ألحكام قانون التنظيم املدين وليست إلزامية إلعطاء دراسة التخطيط. أما شراء فضالت األمالك اخلصوصية فيتم وفقًا 
الرتخيص. إذا رأت االدارة الفنية املختصة واجلهة مالكة الفضلة وجوب ضم هذه الفضلة إىل العقار موضوع طلب 

احل الرتخيص ابلبناء، على الدوائر الفنية املعنية بدراسة ملف الرتخيص ابلبناء تضمني الكشف الفين قيمة مثن الفضلة لص
 اجلهة مالكة العقار واملقدرة على أساس التخمني املعتمد للعقار لفرض رسم البناء.

ويتوقف إعطاء رخصة البناء على دفع التأمني املذكور من قبل املالك أو من حيل حمله قانوانً، على أن جتري فيما بعد 
 معامالت اإلسقاط والتحديد والضم على نفقة طالب الشراء.

تعترب الفضلة يف هذه احلالة مضمومة إىل العقار موضوع طلب الرتخيص ابلبناء إذا توافرت فيه شروط الضم املنصوص 
 .(5, املادة  148/83)مرسوم إشرتاعي عتربت الفضلة وحدة عقارية مع العقار املذكور.إعليها يف القوانني العقارية وإال 

عها مباشرة إىل صاحب العقار املالصق إال بعد إسقاطها من امللك العام إن فضلة امللك العام ال يصح لإلدارة أن تبي -
 الزمن. يكتسب مبرور وص ذلك ألن امللك العام ال يباع خلاإىل امللك ا

 (.1, املادة 144)قرار 
لرائجة تبت جلنة اإلستمالك ابلطلب وفقًا لألصول املتبعة ابإلستمالك العادي ولقاء مثن حتدده اللجنة وفقًا لألسعار ا -

 ( إذا كانت الفضلة تعود ألمالك عامة بلدية.40, املادة 58/91بتاريخ صدور قرارها .)قانون 

 بسعر فضلة األمالك البلدية اخلاصة . 275/1926من القرار رقم  83تبت جلنة اخلرباء املنصوص عليها يف املادة  -
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 الجمهورية اللبنانية
  الداخلية والبلدياتوزارة 
 قضاء عاليه      

 _________بلدية   

 _________  هاتف :
 

 طلب ضم طريق خاص إلى الملك العام البلدي
 

 المحترم، _____________حضرة رئيس بلدية 
 

 ________________________________________________________________ المستدعي:
 ___________: __________رقم الهاتف_______، __________________________العنوان:

منطقة _______________نتقدم بهذا الطلب لضم الطريق الخاص رقم 
، كون هذا الطريق الخاص المذكور يستفيد منه _________العقارية إلى الملك العام البلدي______________

______ منطقة ___هي العقارات رقم __________ستة عقارات مبنية وقيد البناءو  أكثر من
 388______ العقارية، وهذه العقارات تعود ملكيتها لستة مالكين مختلفين استنادًا إلى القانون رقم __________

( )ضم الطرق الناتجة عن إفراز العقارات الى الملك العام ( الذي نص 893)تعديل القانون رقم  14/12/2001تاريخ 
م البلدي عند وجود أكثر من ستة عقارات مبنية أو على إلزامية ضم الطريق الخاص المشار إليه أعاله إلى الملك العا

الشروط التي حددها وكون قيد البناء تستفيد منه ، شرط أن تكون ملكية العقارات المذكورة عائدة لستة مالكين مختلفين، 
 القانون المذكور متوفرة في الحالة الحاضرة كما يتبين من خريطة المساحة واإلفادات العقارية المرفقة.

 

  
 

 المستندات المرفقة:
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 .إفادة عقارية للطريق الخاص تثبت أنه ناتج عن إفراز العقارات المستفيدة منه 
 .إفادات عقارية للعقارات المستفيدة من الطريق الخاص 
 .خريطة مساحة للطريق الخاص تظهر عليها العقارات المستفيدة منه 

 
 __________________توقيع المستدعي: 

 
 
 

  
 خاص بالبلدية

 ___ بعد التأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة.________ تحت رقم ___سجل الطلب بتاريخ ______
 توقيع الموظف*: _______________

 إن توقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية المرفقات المقدمة*

 

 طابع مالي
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 اللبنانية اجلمهورية

 الداخلية والبلدايت وزارة

 طلب ضم طريق خاص إلى الملك العام البلدي
 

 المستندات المطلوبة:
 طلب مقدم من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونًا. -1
 فراز العقارات المستفيدة منه.إإفادة عقارية للطريق الخاص تثبت أنه ناتج عن  -2
 المستفيدة من الطريق الخاص.إفادات عقارية للعقارات  -3
 خريطة مساحة للطريق الخاص تظهر عليها العقارات المستفيدة منه. -4
 

 الرسوم المتوجبة:
 ل.ل. 1,000 قيمته رسم طابع مالي

 
 مهلة اإلنجاز:

 فراز العقارات الى الملك العام(.إ وتعديالته )ضم الطرق الناتجة عن 3/89ثالثة أشهر سندًا للقانون رقم 
 

 (14/12/2001تاريخ  388)قانون : مالحظات
 فراز العقارات الى الملك العام( ويستعاضإ)ضم الطرق الناتجة عن 3/89من القانون  /1/يلغى نص المادة  
 عنه بالنص اآلتي: 

الخاصة ن تضم مجانًا الى الملك العام, الطرق أ"يمكن للسلطات العامة )اإلدارات العامة, المصالح المستقلة, البلديات( 
 فراز العقارات, وذلك بعد التنفيذ النهائي في أمانة السجل العقاري. إالناتجة عن 

و من رئيس السلطة التنفيذية في المصالح المستقلة ومن المجالس البلدية أيتم الضم بقرار من رئيس اإلدارة العامة 
بالنسبة للطرق أو أقسام الطرق التي يستفيد  وذلك بعد موافقة المجلس األعلى التنظيمي المدني, وهذا الضم هو إلزامي

 و قيد البناء ولستة مالكين مختلفين.أكثر من ستة عقارات مبنية أمنها 
ستجابة الطلب إو بعضهم تقديم طلب بذلك اليها وعليها أذا لم تنفذ السلطة العامة الضم تلقائيًا, فلمالكي العقارات إ

( ضم الطرق الناتجة عن  3/89)تعديل القانون رقم  (14/12/2001تاريخ  388 رقم قانون الشهر..."  )أخالل ثالثة 
 .إفراز العقارات الى الملك العام ( 

 

 
 
 
 

 الجمهورية اللبنانية
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 وزارة الداخلية والبلديات

 قضاء عاليه      

 _________بلدية     

 _________ هاتف :
 طلب تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من أرض العقار 

 

 المحترم،  _____________حضرة رئيس بلدية 
 

  _______________________________________________________________المستدعي:
  _______________________رقم الهاتف:____، ____________________________ العنوان:

 
 ___العقارية________منطقة من أرض العقار الواقع في للمتر المربع البيعي  تقدم بهذا الطلب لتخمين الثمنن

 رقم القسم________________. ،_____رقم العقار ___________

 
 المستندات المرفقة:

 إفادة عقارية ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر.
 إرتفاق ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر.و إفادة تخطيط 

 
 _______________________________________________________________ مالحظات:

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

 

 ___________________توقيع المستدعي:
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 خاص بالبلدية

 .بعد التأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة___________تحت رقم_________سجل الطلب بتاريخ
 توقيع الموظف*:__________________

 .المقدمة المرفقاتتوقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية  إن* 

 
 طابع مالي
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 اللبنانية الجمهورية

 الداخلية والبلديات          وزارة

 تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من أرض العقار
 

 المستندات المطلوبة:

 ًا.حب العالقة أو من ينوب عنه قانونطلب موقع من صا   -1 
 إفادة عقارية ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر.   -2

 ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر. وإرتفاق إفادة تخطيط   -3
 

 الرسوم المتوجبة: 
 ل.ل. 1،000رسم طابع مالي قيمته  

 إن تعويضات لجان التخمين ال يتوجب منها شيئًا على مقدم الطلب .

 :مهلة اإلنجاز
 .8/99دًا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم سنثالثة أيام 

 (77, المادة  60/88قانون ):مالحظات
و إضافة أتتولى تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من أرض العقار المنوي إقامة  ألجل فرض رسم الترخيص بالبناء ,

 بناء عليه لجنة خاصة تؤلف بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية قوامها :
 .................................................................... رئيساً أحد أعضاء المجلس البلدي  -

 ....... عضواً ...........مهندس من البلدية أو مهندس من التنظيم المدني ينتدبه القائمقام أو المحافظ ... -

 موظف من وزارة الداخلية ينتدبه وزير الداخلية بناًء على اقتراح  -

 ع رأي رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية.............................. عضواً بعد إستطالالمحافظ 
 أما في المناطق الواقعة خارج النطاق البلدي فتؤلف اللجنة بقرار من المحافظ على النحو التالي :

 ......... رئيساً .........القائمقام او أحد موظفي الفئة الثالثة في القائمقامية أو المحافظة ............... -

 مهندس من التنظيم المدني .................................................................... عضواً  -

 .................... عضواً ...............................خبير في الشؤون العقارية ................. -

 

تاريخ  13/83من المرسوم االشتراعي رقم  /13حكام المادة /تتولى هذه اللجان كل فيما خصها وخالفًا ال
وتعديالته )تسوية مخالفات البناء(, مهمة التخمين عند تطبيق قوانين تسوية مخالفات البناء , بما في  25/2/1983

دية سوم والعالوات البل)قانون الر  /77, المادة / 60/88ذلك تخمين قيمة األرض الوهمية إستنادًا للقانون رقم 
 وتعديالته.
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 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 قضاء عاليه      

 _________بلدية     

 __________ هاتف :
 

 حتراف المهن بالتجولإترخيص بطلب 
 

 ،المحترم ______________ حضرة رئيس بلدية
 

  _______________________________________________________________المستدعي:
 ______________________: رقم الهاتف_____________، ___________________ العنوان:

بالتجول في ____________________________نتقدم بهذا الطلب للحصول على ترخيص بإحتراف مهنة 

 .___________________ منطقة

 ______________________________________________ :الترخيص لهاوصف للمهنة المطلوب 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________مالحظات:
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

 _________                                                   ____توقيع المستدعي:_____
 
 

 

 

 طابع مالي

 خاص بالبلدية
 . ____________________متحت رق__________________________سجل الطلب بتاريخ

 توقيع الموظف*:_______________                        
 .المقدمة المرفقاتتوقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية  إن* 
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 الجمهوريةاللبنانية

 والبلديات وزارةالداخلية

 حتراف المهن بالتجولإترخيص بطلب 
 

 بة:المستندات المطلو 
 طلب خطي مقدم من صاحب العالقة يتضمن وصف للمهنة المطلوب الترخيص لها.

 .(10)حتراف المهن بالتجول إستمارة ترخيص بإيضم إلى ملف المعاملة 
 

 الرسوم المتوجبة:
 )قانون الرسوم والعالوات البلدية  /62/، المادة 60/88قانون ال ل.ل.  2،000    رسم ترخيص

 وتعديالته(
 

 )رسم الطابع -2-و-1-، الجدول رقم 67/67 شتراعياإلمرسوم ال    ل.ل. 25,000    :رسم طابع مالي
 -9-, الجدول رقم 280/93 عدل بموجبالقانون م، الالمالي(

 
 

 مهلة اإلنجاز:
 .8/99دًا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم سنثالثة أيام

 
 :مالحظات

المهن بالتجول شارة خاصة يضعها في مكان ظاهر  حترافإتعطي البلدية لكل من ترخص له ب
 .)قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته( /61المادة / 60/88إستنادًا الى القانون رقم للعيان
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 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 قضاء عاليه      

 _________بلدية       

 __________ هاتف :
 

 شكوى أو مراجعة 
 المحترم، ______________رئيس بلدية حضرة

 

  _______________________________________________________________:المستدعي
  ______________________الهاتف: رقم_______، __________________________ :العنوان

 
 ____________________رقم المعاملة موضوع الشكوى: 

 
 _________________________ _____ضمون الشكوى :__________________م

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 
     توقيع المستدعي: ___________________ 
 
 

 
 
 
 

 
 اللبنانية الجمهورية

 

 طابع مالي 

 خاصبالبلدية
 ____________________ الشكوى  ____ رقم___________________ تسجيل الشكوى  تاريخ

  _____________ .________، تاريخ التسجيل____في حال تسجيل الشكوى في القلم: رقم التسجيل
 ___________ :___*الموظف توقيع

 .المقدمة المرفقاتتوقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية  إن* 

 
 

 



61 

 

 الداخلية والبلديات           وزارة
 شكوى أو مراجعة

 

 تقدم الشكوى إلى رئيس البلدية.

 
 المستندات المطلوبة: 

طلب يقدمه صاحب العالقة الشاكي يبين فيه موضوع الشكوى ومكان وقوعها، والمستندات المثبتة في     -1
 حال توفرها.

 

 الرسوم المتوجبة:

 تعفى الطلبات من رسم الطابع المالي اذا كانت الشكوى موجهة من الشاكي بالبريد من الخارج.   -1

 ستدعاءات والعرائض المتضمنة شكاوى أو مراجعات أو اإل من رسم الطابع الماليتعفى  -2

 معلومات بحق إحدى اإلدارات العامة أو البلديات أو المصالح المستقلة والمؤسسات العامة 
 لدولة أو البلديات أو بحق أحد األشخاص الحقيقيين أو المعنويين المنتمين إلى هذه التابعة ل

 الهيئات سواء قدمت إلى التفتيش المركزي أو إلى اإلدارات المعنية. 

 بالمرسوممن الجدول رقم ثالثة الملحق -3-معفى من رسم الطابع المالي استنادًا للبند رقم 
 ع المالي وتعديالته(. الطاب )رسم 67/67شتراعي رقم إلا

 

 :مهلة اإلنجاز
 يجب التحقيق بالشكاوى والبت فيها وإبالغ صاحب العالقة النتائج في أسرع وقت ممكن.
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 وزارة الداخلية والبلديات
 

 (1)طلب ترخيص لمؤسسة مصنفة من الفئة األولى /الثانية)غير صناعية(
 

 المحترم، _____________________محافظحضرة
 

  ______________________________________________________________:المستدعي
  ____________________الهاتف: رقم___________، _______________________ :العنوان

 ___________________نتقدم بهذا الطلب للحصول على ترخيص بإنشاء مؤسسة مصنفة من الفئة
 __________________________ غايتها ________مسماة ________________________ال

_____________________________________________________________________ 
 ______العقارية.___________الواقع في منطقة__________ القسم رقم______الكائنة في العقار____

 المستندات المرفقة :
 ملف المعاملة المتضمن المستندات التالية:

 إفادة عقارية شاملة لكامل البناء أو للقسم إذا كان البناء مفرزًا.□
 وتخطيط )بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق اإلرتفاقية . إفادة إرتفاق □
 عقد إيجار في حال كان صاحب العالقة مستأجرًا .□
 على ثالث نسخ يبين الرقم المتسلسل وقوة المحرك والماركة وجهة اإلستعمال.بيان بالمحركات  □
 وصف للمشروع مع المطالعات الفنية والصحية . □

 _______________________________________________________مالحظات:
_____________________________________________________________________ 

 
     توقيع المستدعي: ___________________ 
 
 

 
 

 
 تشطب الكلمة غير المالئمة )األولى/الثانية(   ( 1)

 
 

 الجمهورية اللبنانية

 وزارة الداخلية والبلديات 

 

 طابع مالي  

 خاصبالبلدية
 التأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة   بعد  ________متحت رق____ _______ سجل الطلب بتاريخ

 ___________ :___*الموظف توقيع
 .المقدمة المرفقاتتوقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية  إن* 
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 من الفئة األوىل/ الثانية )غي صناعية( مصنفة ملؤسسةرتخيص ال

 )إن طلب هذه املعاملة يقدم يف مركز احملافظة أو القائمقامية( 

  
 املطلوبة: املستندات

 ((22/7/1932ل الصادر يف /21حكام املرسوم االشرتاعي رقم أ)تطبيق  /1/، املادة 1119/1936رسوم امل) 
إسم املستدعي مع ذكر كنيته وحمل إقامته وإذا كان املستدعي شركة فيذكر إمسها وإسم احمللة اليت ستقام فيها املؤسسة  -1

 .وصفة موّقع الطلب
 املكان الذي ستقام فيه املؤسسة وحدوده. -2

إلقتضاء يذكر نوع احملركات وقوهتا ستخدامهم وعند اإنوع الصناعة اليت ينوي املستدعي معاطاهتا وعدد العمال الذين يريد  -3
 وكيفية إستعماهلا والطرق الصناعية ونوع املواد اليت يستخدمها واملنتجات اليت سينتجها.

على األقل تبني فيه اجلهات اليت حتيط املؤسسة اىل مسافة تبلغ على األقل عشر شعاع  1/100مصّور موجز بقياس  -4
مرتاً  50مرتًا ملؤسسات الصنف األول و 250ملسافة املذكورة أقل من املسافة املختصة ابإلعالن على أال تكون ا

 ملؤسسات الصنف الثاين، وتبنّي على األخص يف هذا املصّور املدارس واملستشفيات.....

على األقل تبنّي فيه الرتتيبات اليت يراد إجراؤها يف احملل والغاية اليت خيصص هلا البناء  1/200مصّور إمجايل مبقياس  -5
 ألراضي التابعة له مباشرًة.وا

 كيفية تصريف املياه املبتذلة وكيفية إستعماهلا ومصري النفاايت. -6

 العالقة أو من ينوب عنه قانونًا. صاحبموقع من  طلب -1
 ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر. إفادةعقارية -2
 حال كان صاحب العالقة مستأجرًا. فيإيجار  عقد -3
 لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق االتفاقية (.وتخطيط ) بيان  إفادةإرتفاق -4
 المطالعات الفنية والصحية. معللمشروع  وصف -5
 وجهة االستعمال.و على ثالث نسخ يبين الرقم المتسلسل وقوة المحرك والماركة  بيانبالمحركات -6
 إخراج قيد أو إجازة عمل لغير اللبنانيين مع صورة الهوية. أوهوية  بطاقة -7
 : إن هذه المعاملة يجب أن تقترن بموافقة المجلس البلدي المختص قبل إعادتها إلى المحافظ.مالحظة -8

 
 :الرسوماملتوجبة

 و( 107/99)املعدل مبوجب القانون قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته() /55و//54/املواد60/88رقم  قانونال
)املعدل مبوجب القانون ) رسم الطابع املايل وتعديالته( -2-و -1-رقم  اجلدول67/67 رقم شرتاعياال رسومامل

 .221/93و القانون رقم ( 9, اجلدول رقم  280/93

 
 
 
 
 

 

 
 األقصى احلد
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 ل.ل. 200,000 :األوىل الفئة الرتخيص للمؤسسات املصنفة: رسم
 ل.ل. 100,000:       الثانية الفئة

 
 ل.ل. 500,000 :الفئة األوىل رسم التحقيق يدفع خلزينة الدولة:

 ل.ل. 400,000 :الفئة الثانية
 

 ل.ل. 750,000    طابع مايل: )أتسيس( رسم
 ل.ل. 25,000    ستثمار(إطابع مايل: ) رسم

 
 

 :اإلجناز مهلة
) احملالت اخلطرة واملضرة ابلصحة واملزعجة/  /10/و /9/و-/8/و/7/ملواد ا 1932ل، سنة /21رقم شرتاعي إلرسوم اامل

 (51, املادة  118/77و )ومرسوم إشرتاعي . املؤسسات واحملالت املصنفة(
 ستثناء املهلة اليت تستغرقها املعاملة أمام اللجنة الصحية.أربعة أشهر إب

 ثالثة أشهر ملؤسسات الفئة األوىل وشهرين ونصف ملؤسسات الفئة الثانية .
 

 : مالحظات
اخلطرة واملضرة  ) احملالت/26/و /20/و/10/و/9/و/8/و/7/و/1/املواد  1932ل، سنة /21 رقم شرتاعيإلرسوم اامل

 (8018/2002و )مرسوم رقم ابلصحة واملزعجة/ املؤسسات واحملالت املصنفة(
 
خماطر  عنهاواملصانع واملخازن ودور العمل ومجيع احملالت الصناعية والتجارية اليت ينجم  الصناعةاملعامل ودور  إن -1

ختضع لإلشراف  -أو الزراعة  لعامةاأو حماذير سواء كان لألمن أو طيب اهلواء أو راحة اجلريان أو الصحة 
 (1, املادة  1932ل , سنة /21)مرسوم إشرتاعي اإلداري. 

إن طلب الرتخيص املختص مبحل داخل يف الصنف األول يستلزم إجراء حتقيق لتقرير املوافقة أو عدمها ومدة  -2
 يوماً. 15هذا التحقيق شهر واحد أما مدة التحقيق للرتخيص للصنف الثاين فهي 

يف منطقته. وجيب أن يبدي رأيه يف خالل شهر  احمللرأي اجمللس البلدي يف املكان الذي يشتغل  يطلب -3
 (8, املادة  1932ل , سنة /21)مرسوم إشرتاعي واحد.

يومًا من تبّلغه احملضر. على احملقق أن يرسل ملف  15إن لصاحب الصناعة أن يضع مذكرة يف الرد على التحقيق خالل  -4
 8أايم بعد رد صاحب العالقة. بعد تبّلغ صاحب العالقة قرار اللجنة الصحية ميكنه خالل  8ة اىل احملافظ خالل القضي

أايم أن يقدم ملحوظاته ملدير الصحة واإلسعاف العام.بعد وضع اللجنة الصحية قرارها النهائي يفصل املدير العام ابملعاملة 
 ليه.خالل مهلة شهر من يوم حتويل ملف التحقيق إ

أن يضيف إىل الصناعة األوىل اليت يستثمرها صناعة أخرى يلزمه، وإن كانت من  يريدصاحب الصناعة الذي  إن -5
يف  جديدمن صنف الصناعة اليت رخص له فيها، أن حيصل على ترخيص جديد هلا أو يقدم تصريح  أدىنصنف 
 ( 20, املادة  1932ل , سنة /21)مرسوم إشرتاعي  شأهنا.
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القرار. وال جيوز  هذايف فتح حمل مصنف ال يبقى له مفعول إذا مل يفتح احملل يف املدة اليت عينها  الرتخيصقرار  إن -6
ملدة سنتني متعاقبتني ما مل يكن هناك قوة  ستثمارإأن تنقص هذه املدة عن سنتني. وكذلك إذا بقي احملل بال 

 (26, املادة  1932ل , سنة /21)مرسوم إشرتاعي قاهرة. 

 ( 7, املادة  8018/2002إن طلبات املؤسسات املصنفة الصناعية تقدم يف وزارة الصناعة . )مرسوم رقم  -7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   الجمهورية اللبنانية
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 لمؤسسة مصنفة فئة ... )غير صناعية( طلب ترخيص باإلستثمار
 

 المحترم، _____________________محافظحضرة
 

  ______________________________________________________________:المستدعي
  ____________________الهاتف: رقم_____________، _____________________ :العنوان

 __________________نتقدم بهذا الطلب للحصول على ترخيص باإلستثمار للمؤسسة المصنفة من الفئة
 _____________________________________________المسماة ___________________

 __________ والقائمة علىشاء رقم ____________ تاريخ ____والمنشأة بموجب قرار الترخيص باإلن
 _______ ._________ قضاء _____________, المنطقة العقارية_____رقم ___العقار 

 )تطبيق أحكام  1936تشرين الثاني  4تاريخ  1119من المرسوم اإلشتراعي رقم  /14وعماًل بنص المادة/
 (.22/7/1932ل الصادر في /21المرسوم اإلشتراعي رقم 

 
 المستندات المرفقة :

 .باإلنشاءقرار الترخيص □
 

 _______________________________________________________مالحظات:
_____________________________________________________________________ 

 
     ___________________توقيع المستدعي:  
 
 

 
 

 
 

 
 

 الجمهورية اللبنانية
  وزارة الداخلية والبلديات

 

 طابع مالي  

 خاصبالبلدية
 بعد التأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة    ________متحت رق_ _________ سجل الطلب بتاريخ

 ___________ :___*الموظف توقيع
 .المقدمة المرفقاتتوقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية  إن* 
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 (غير صناعية)الحصول على وصل بالتصريح لمؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة 
 ن طلب هذه المعاملة يقدم في القائمقامية(إ)

 
 المطلوبة: المستندات

 ((22/7/1932ل الصادر في  /21حكام المرسوم االشتراعي رقم )تطبيق أ/1/المادة ,  1119/36رقم مرسوم ال) 
 العالقة أو من ينوب عنه قانونًا. صاحبموقع من  طلب -9

 ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر. إفادةعقارية -10
 حال كان صاحب العالقة مستأجرًا. فيإيجار  عقد -11
 تفاقية (.ر يط وبيان عن المجاري والمناطق اإل) بيان لمسطح تخط إرتفاقو  تخطيط إفادة -12
 المطالعات الفنية والصحية. معللمشروع  وصف -13
 ستعمال.وجهة اإلو على ثالث نسخ يبين الرقم المتسلسل وقوة المحرك والماركة  كاتبيانبالمحر  -14

 إخراج قيد أو إجازة عمل لغير اللبنانيين مع صورة الهوية. أوهوية  بطاقة -15
 

 :الرسومالمتوجبة
)المعدل ، الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته(  ) قانون  /55/والمادة /54/، المادة 60/88 رقم قانون ال

 -2-و -1-رقم  الجدول67/67 رقم شتراعياإل مرسومالو (107/99بموجب القانون 
رقم القانون  و،(9, الجدول رقم 280/93)المعدل بموجب القانون ) رسم الطالع المالي وتعديالته (

 ()رسوم التحقيق، 221/93
 األقصى: الحد

 ل.ل.40,000                الترخيص: رسم
 ل.ل. 750,000   طابع مالي: )تأسيس( رسم
 ل.ل.25,000   ستثمار(إطابع مالي: ) رسم
 ل.ل. 300،000     رسم التحقيق:   

 
 : اإلنجاز مهلة

و)مرسوم ( والمضرة بالصحة والمزعجة خطرة)المحالت ال/13/، المادة 1932ل، سنة /21رقم شتراعي إلمرسوم اال) 
 (35, المادة  116/59إشتراعي 

 .8/99لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم  سنداً شهر واحد 
 

 :مالحظات
 1932ل سنة /21شتراعي رقم والمرسوم اإل  داري()التنظيم اإل /35و//26المواد / 116/59شتراعي رقم )المرسوم اإل
 (لخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة()المحالت ا

 
 ال يتوجب الحصول على موافقة المجلس البلدي إلنشاء المؤسسة المصنفة من الفئة الثالثة. -1

)مرسوم إشتراعي م الى المحافظ .ما في القضاء المركزي فيقد  أيقدم التصريح الخطي الى القائمقام  -2
 (26, المادة  116/59
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قتراح طبيب القضاء الفئة الثالثة ويعطي بناًء على إ بإنشاء المحالت المصنفة من يرخص القائمقام -3
صحية النافذة ما عدا رخص إنشاء المستشفيات نظمة الرخص التي تنص عليها القوانين واألال

 ستثماره .والمستوصفات وإ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الجمهورية اللبنانية
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 جتماع وأندية المراهناتألماكن اإل باإلنشاء واإلستثمار ترخيصال
 ن طلب هذه المعاملة يقدم في وزارة السياحة(إ)

 
 المستندات المطلوبة:

 ( المؤسسات السياحية وتعديالته ستثمار)تحديد الشروط العامة إلنشاء وإ /2/، المادة 15598/70 رقم مرسومال
 طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونًا. -1

 ولى من وزارة السياحة .الموافقة المبدئية المسماة موافقة المرحلة األ -2

 الحادية والعشرين من عمره أو صورة عن جواز تم  إخراج قيد يثبت أن صاحب الطلب لبناني وقد أ -3
 .ذا كان غير لبنانيسفره إ

و جنحة السيرة وغير محكوم عليه بجناية أ دارة المؤسسة حسنف بإعدلي يثبت أن من يكل   سجل -4
 شائنة .

ص من و حاصاًل على شهادات تخص  ؤسسة بالمؤهالت المهنية الالزمة أوثيقة تثبت تمتع مدير الم -5
 همية المؤسسة .المعاهد السياحية تتناسب وأ 

عمال المطلوب ن ينحصر موضوعها باألأجارة على وثيقة تثبت تسجيل المؤسسة في محكمة الت -6
 الترخيص لها .

ي هذه الحال القوانين وتطبق عليها ف صاحبة العالقة لها كيان قانوني في لبنانات وثيقة تثبت أن الشرك -7
 .جراء المرعية اإل

دارات المختصة قة من المرجع المختص أو ما يقوم مقامها من اإلمع الخرائط التابعة لها مصد   رخصة إشغال -8
. 

 .مالكاً إذا كان المستثمر مستأجرًا أو سند تمليك إذا كان المستثمر  مسجل لدى البلدية سند إيجار -9

 توافق عليه وزارة السياحة.ن أعلى سم المؤسسة إوثيقة تبين  -10
 قسام المؤسسة .صور فوتوغرافية لجميع أ -11

 وزارة السياحة(.) إجازة االستثمار للمؤسسات السياحية  -12
 ة تثبت أن الشركة صاحبة العالقة لها كيانًا قانونيًا في لبنان.وثيق -13

 
 : إن هذه المعاملة يجب أن تقترن بموافقة المجلس البلدي المختص قبل إعادتها إلى وزارة السياحة.مالحظة

 
سوم والعالوات البلدية )قانون الر  /23/والمادة/21/، المادة 60/88 رقم قانون الالرسوم المتوجبة:

)رسم  -2-و -1-، الجدول رقم 67/67رقم  شتراعياإلمرسوم الو ( 107/99)المعدل بموجب القانون (وتعديالته
 (9, الجدول رقم  280/93)المعدل بموجب القانون (الطابع المالي وتعديالته

 
 

 
 الحد األقصى:

 ل.ل.      400,000   رسم الترخيص ألماكن االجتماع
 ل.ل. 1,200,000  المراهنات:رسم الترخيص ألندية 

 ستثمار السنوي ألماكن االجتماعاإلرسم 
 ل.ل.40,000   فنادق )عن كل غرفة(:
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 ل.ل.600,000   مراقص ودور لهو:
 ل.ل.  200,000    حانات وبارات:

 ل.ل.  400,000     مطاعم:
 ل.ل.  200,000  مقاهي وصاالت شاي وحلويات:

 ل.ل. 2,000,000     كازينوهات:
   ل.ل. 1,000,000ابح وحمامات بحرية ونوادي صحية: مس

 ل.ل. 200,000مار أجهزة التسلية )عن كل جهاز(:ستثإأماكن 
 ل.ل.10,000  سينما ومسارح ومشاهد )عن كل حفلة(:

 ل.ل. 100,000  ستثمار على أندية المراهنات )عن كل حفلة(:رسم اإل
 ل.ل.750,000   رسم طابع مالي )تأسيس(:

 ل.ل.25,000ستثمار(:                  إطابع مالي )رسم 
 

 يعود تحديدها الى وزارة السياحة .مهلة اإلنجاز:
 ( 52, المادة  118/77)مرسوم إشتراعي 

 . 8/99لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم  خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود الملف إلى البلدية إستناداً 
 قرارال( و ستثمار المؤسسات السياحية وتعديالته)تحديد الشروط العامة إلنشاء وإ 15598/70رقم مرسوم المالحظات:

 ()تحقيق دقائق الترخيص لبعض المؤسسات السياحية وتوضيح الشروط الالزمة له 3210/74 رقم
ستثمار أو بناء مؤسسة سياحية أن يتقدم إلى وزارة السياحة بطلب إب بفتح أو بعلى كل من يرغ -1

 (/2/، المادة 15598/70مرسوم اليعرض فيه فكرة المشروع ليعطى موافقة المرحلة األولى. )
كل شخص تتوافر فيه شروط معاطاة التجارة يمكنه أن يكون مستثمر مؤسسة سياحية شرط التقيد  -2

 ( /1/، المادة 15598/70)مرسوم باألنظمة السياحية. 

يشترط في الترخيص للمقاهي والمالهي والمراقص والنوادي الليلية والحانات أن تكون في بناء  -3
مستقل أو في بناء غير سكني، أما المطاعم فيشترط للترخيص بها في األبنية السكنية أن تكون 

ء على أن يكون لها مدخل أو في الطوابق السفلية أو األرضية أو األولى أو على سطح البنا
دقائق الترخيص لبعض المؤسسات  )تحديد (/2/، المادة 3210/74 رقم قرارالمصعد خاص. )

 (السياحية وتوضيح الشروط الالزمة لها
 أو شرابًا والتي ال يوجد فيها ال تخضع للترخيص من وزارة السياحة المحالت الصغيرة التي تقدم طعامًا جافاً  -4

ستهالك محلي وتعطى إفادات من الدوائر المختصة في وزارة السياحة بأنها غير خاضعة للترخيص، شرط إ
 إبراز شهادات صحية من اإلدارة الصحية البلدية أو وزارة الصحة كل ضمن نطاق عملها. 

 عض المؤسسات السياحية وتوضيح دقائق الترخيص لب )تحديد /7/، المادة 3210/74 ر رقمقراال)
 .((الالزمة لها الشروط      

 
 الجمهوريةاللبنانية

 والبلديات وزارةالداخلية

 ائلةترخيص لمحالت ومحطات توزيع المحروقات السال
 ن طلب هذا الترخيص يقدم في مركز المحافظة(إ)
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 المستندات المطلوبة:

ط ول وشرو محطات محروقات سائلة من الصنف األنشاء )تحديد شروط إ/4/، المادة 2289/79رقم مرسوم ال ) 
 ((و محالت بيع وتوزيع المحروقات السائلةحساب المسافات بينها وبين محطات أصول السالمة العامة بشأنها وأ

 ًا.حب العالقة أو من ينوب عنه قانونطلب موقع من صا -1
ب الرخصةشركة الطالب الرخصة مع صورة عن تذكرة هويته وعنوانه ومحل إقامته وإذا كان ط سمإ -2

 فنسخة عن إذاعتها التجارية.
 موقع إنشاء المحطة ورقم العقار والشارع والمحلة. -3

تبين موقع المحطة بالنسبة لمحطات ومحالت بيع  1/500بمقياس  خريطة  -الخرائط: 
 وتوزيع المحروقات السائلة في العقارات المجاورة .

ن البناء تبي 1/100ريطة بمقياس الخرائط المطلوبة للحصول على رخصة البناء مع خ -
 وأجهزة التوزيع مع الخزانات تحت سطح األرض وحدود سطح الطريق والرصيف.

مكنة أجهزة التوزيع أتبين محتويات البناءبكامله مع بيان  1/100تفصيلية بمقياس خريطة  -
 والتمديدات وغيره .

خريطة مقطع تبين سماكة حديد الخزانات وكيفية صنعه وضمان متانته لتحمل كمية  -
 المحروقات المخزونة فيه .

 براءة ذمة عقارية ال يعود تاريخها ألكثر من سنة. -4

 .تفاق(عقد إ -عقد إيجار -إفادة عقارية -)سند تمليك  قانونية إشغال العقار وثيقة رسمية تثبت -5

ل  400,000ولى و ل ل فئة أ 500,000ي الطلب وقدرها إيصال من الخزينة يثبت دفع مصاريف التحقق ف -6
 ل فئة ثانية .

 إفادة تخطيط من التنظيم المدني ال يعود تاريخها ألكثر من شهرين. -7
 

 المعاملة يجب أن تقترن بموافقة المجلس البلدي المختص قبل إعادتها إلى المحافظ.: إن هذه مالحظة
 

 الرسوم المتوجبة:
)المعدل بموجب القانون )قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته(/51/، المادة 60/88 رقم قانون ال 

)رسم الطابع المالي  -2-و-1-، الجدولرقم 67/67 رقم يشتراعاإلمرسومال، و (107/99
,  89/91(و)قانون 9, الجدول رقم  280/93ن )المعدل بموجب القانو  وتعديالته(

 221/93والقانون رقم ( 9الجدول رقم 
 
 

 قصى: األالحد 
 ل.ل.   200,000   رسم الترخيص لمحالت ومحطات توزيع المحروقات السائلة:

 % 15ستثمار محطات توزيع المحروقات السائلة رسم إضافي على رسم ترخيص إرسم التعمير: 
 ل ل( 30,000) 

 ل.ل. 100,000    ستثمار السنوي عن كل عداد:رسم اإل
 ل.ل     750,000     رسم طابع مالي )إنشاء(:
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 ل.ل. 25,000                     ستثمار(:   إرسم طابع مالي )
 ل.ل. 500،000    : الفئة األولىتحقيق يدفع لخزينة الدولة   رسم ال   

 ل.ل. 400،000:             الفئة الثانية    
   

 (51, المادة  118/77 و)مرسوم إشتراعي/9/و /7/، المادة 1932ل، سنة /21 رقم ياالشتراعمرسوم ال مهلة اإلنجاز:
 مام اللجنة الصحية .أربعة أشهر ما عدا المهلة التي تأخذها المعاملة أ

 ثالثة أشهر لمؤسسات الفئة األولى وشهرين ونصف لمؤسسات الفئة الثانية .
 

 مالحظات:
 . /6المادة / 5509/94 رقم مرسومالو  30و16-9المواد  1940سنة  LR /75قرار 
ال يجوز ألحد أن يخزن محروقات سائلة برسم البيع بالمفرق ما لم يحصل على رخصة من  -1

 (9، المادة LR  /75)قرارالمحافظ.

إذا لم (يزول مفعول الرخصة )يزول مفعول القرار المرخص فيه بفتح محل لبيع المحروقات السائلة -2
 LRإال إذا كانهناك قوة قاهرة. )قرار ليتين متواخالل سنة وإذا لم يستثمر خالل سنتين  يفتح المحل

 (30، المادة 75/

يستعمل ال يجوز أن تحتوي األبنية التي تقام في محطة توزيع إال على طابق أرضي وطابق أول  -3
رج حدود للمحطة. يجب أن تجري جميع العمليات المرخص بإجرائها في أبنية المحطة خامكاتب 

 ( 16، المادة LR /75)قرار .الطريقالعمومية
الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات  طبقت  -4

عتبارًا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . تخزين وتعبئة المحروقات المسيلة إ و التوزيع 
 ./1/المادة 5509/94بالمرسوم  الملحق - 1 -وفقًا للجدول رقم

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 قضاء عاليه      

 ________بلدية       

 __________هاتف :
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 طلب ربط مجرور المياه المبتذلة بالمجرور العام
 

 

 المحترم،______________حضرة رئيس بلدية

  ___________________________________________________________________________________ :المستدعي
  _________________________ رقم الهاتف:___________________________،   العنوان:

نطلب الموافقة على ربط مجرور المياه المبتذلة العقار رقم _________، الواقع في منطقة___________ 
 العقاريةبشبكة المجارير العامة.

 
 المستندات المرفقة:

 ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر. إفادةعقارية 

 مصدقة عن خريطة المساحة العائدة للعقار. نسخة 
 عن الخرائط العائدة للبناء وتتضمن: نسختين 

 .1/1000أو  1/500العام مقياس  بالمجرورتبين كيفية ربط البناء  خريطة -
 عليه كافة التمديدات الصحية المزمع القيام بها  مبينالطابق الكائن بمستوى األرض  مسطح -

 .1/100العام مقياس  بالمجرورلربط مجارير المياه المبتذلة 
 .1/100التمديدات الصحية مقياس  كافةكافة الطوابق مبين عليها  مسطحات -
 .  1/100مقياس  الصحيةعمودي للبناء يبين التجهيزات  مقطع -

  ____________________________________________________________ مالحظات:
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  

 

 

  __________________ توقيع المستدعي:

     
  

 

 الجمهوريةاللبنانية

  والبلدايت وزارةالداخلية
 قضاء عاليه   
 بلدية _______    

 
 طابع مالي

 خاص بالبلدية

 .بعد التأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة_____ _____تحت رقم ____________ سجل الطلب بتاريخ 
 توقيع الموظف*: _______________ 

 .المقدمة المرفقاتتوقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية  إن* 
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 ربط مجرور المياه المبتذلة بالمجرور العام
 

 المستندات المرفقة: 
 قانونًا.طلب موقع من صاحب العالقة او من ينوب عنه  -1

 إفادة عقارية ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر. -2

 نسخة مصدقة عن خريطة المساحة العائدة للعقار. -3

 نسختان عن الخرائط العائدة للبناء وتتضمن: -4

 .1/1000أو  1/500خريطة تبين كيفية ربط البناء بالمجرور العام مقياس  -
عليه كافة التمديدات الصحية المزمع القيام بها لربط مسطح الطابق الكائن بمستوى األرض مبين   -

 .1/100المياه المبتذلة بالمجرور العام مقياس  رمجاري

 .1/100مسطحات كافة الطوابق مبين عليها كافة التمديدات الصحية مقياس  -

 .  1/100مقطع عمودي للبناء يبين التجهيزات الصحية مقياس  -     

 

 
 الرسوم المتوجبة: 

 ل.ل. 1000ابع مالي رسم ط
 

 مهلة اإلنجاز: 
 . 8/99ثالثة أيام استنادًا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 

 
 (2761/1933)مرسوم رقم مالحظات: 

يشترط السماح بربط مجرور العقار الخاص بشبكة المجارير العامة عدم وصل مزاريب مياه السطوح وغيرها  -1
 المجارير العامة.بشبكة 

على أصحاب المباني أن يقوموا على نفقاتهم الخاصة بوصل قساطل مياههم المبتذلة بالمجرى العام مع مراعاة  -2
 األنظمة المحلية الصادرة في هذا الشأن. 

ال يجوز تصريف المياه الصناعية المبتذلة في المجارير إال بترخيص من اإلدارة التي أنشأتها وبموافقة مديرية  -3
 الصحة.
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 طلب ترخيص بالترميم أو إضافة بناء
 

 المحترم, ______________حضرة رئيس بلدية
 

 __ _ ________________________________________________________________________المستدعي:
 __ ________________________ رقم الهاتف:_____________________، ____________________ العنوان:

، الواقع في منطقة ___________، القسم رقم ___________إضافة بناء في العقار رقم  /بالترميمنتقدم بهذا الطلب للحصول على ترخيص 

 . العقارية_______________ 

 

 :المستندات المرفقة
 .التكليف واالتفاقية بين المالك والمهندس المسؤول وفقًا للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين 
  بتقدمي اخلرائط التنفيذية وفقاً لقانون النقابة.عهد املهندس املسؤول وفقاً للنموذج املوضوع من نقابة املهندسني وعقود املهندسني املشرتكني والتعهد 
 .رخصة البناء الموجودة أو نسخة طبق األصل عنها 
 .خمس نسخ من خرائط البناء موقعة من المالك والمهندس المسؤول ومسجلة لدى نقابة المهندسين 
 وتخطيط )بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق اإلرتفاقية( محتوية على خريطة مساحة  إفادة إرتفاق

 إجمالية.
 .إفادة عقارية شاملة ال يعود  تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر 
 .موافقة المالك أو الشركاء أو حكم قضائي للمستأجر في حال رفض المالكين 
 رخصة اإلشغال أو نسخة طبق األصل عنها. 
 )إفادة تخمين قانونية تحدد السعر البيعي للمتر المربع. )إفادة بناء فقط 

 
 _ ____________________________________________________________ مالحظات:

 

 ___________________________________________________________________ _ 
 

  ________________________ :توقيع المستدعي
 
 

 
 
 
 

 الجمورية اللبنانية

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 قضاء عاليه      

 _________بلدية      

 _________    هاتف :

 

  

 خاص بالبلدية
 ____ بعد التأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة. _______تحت رقم _______سجل الطلب بتاريخ ______
 _______                        ___توقيع الموظف*:________

 .المقدمة المرفقاتتوقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية  إن* 

 
 

 

 طابع مالي
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 وزارة الداخلية والبلديات

 قضاء عاليه      

 ________بلدية      

 ____________: هاتف           

 أو إضافة بناء ترخيص بالترميم
 

 ( 3، الفقرة 2، المادة 276/1)قرار  :المستندات المطلوبة
 طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونًا. -8
 الموضوع من نقابة المهندسين.التكليف واالتفاقية بين المالك والمهندس المسؤول وفقًا للنموذج  -9

تعهد المهندس المسؤول وفقًا للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين وعقود المهندسين المشتركين والتعهد بتقديم  -10
 لقانون النقابة. الخرائط التنفيذية وفقاً 

 رخصة البناء الموجودة أو نسخة طبق األصل عنها.  -11
 ومسجلة لدى نقابة المهندسين.المسؤول المهندس و  المالكخمس نسخ من خرائط البناء موقعة من  -12
إفادة إرتفاق وتخطيط )بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق اإلرتفاقية( محتوية على خريطة مساحة  -13

 إجمالية.
 إفادة عقارية شاملة ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر. -14
 للمستأجر في حال رفض المالكين.موافقة المالك أو الشركاء أو حكم قضائي  -15
 رخصة اإلشغال أو نسخة طبق األصل. -16
 )إضافة بناء فقط( إفادة تخمين قانونية تحدد السعر البيعي للمتر المربع. -17

 ( عند إضافة بناء.4أو استمارة ترخيص بناء ) (8استمارة ترخيص بالترميم )يضم إلى ملف المعاملة 
 

، 2و 1الجدول رقم  (67/67 ياشتراع( و)مرسوم 107/99عدل بموجب القانون م، ال75مادة ، ال60/88)القانون الرسوم المتوجبة:
 (409/95عدل بموجب القانون مال

 ل.ل. 10,000  :بلديرسم ترخيص بالترميم                  
 عن كل طابق او جزء من طابق ل.ل. 50,000  سم طابع مالي:ر       

 
 ذات الرسوم المخصصة للترخيص بالبناء )باستثناء رسم الترميم( ترخيص بإضافة بناء:تعتمد

 
 مهلة اإلنجاز: 

 خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود الملف من الدوائر الفنية المختصة استنادًا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية
 .8/99رقم  
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 (  276/1( و)قرار 148/83 ياشتراع( و)مرسوم 2791/92: )مرسوممالحظات
إن أشغال التدعيم التي تتناول الهيكل األساسي أو تغيير أو إنشاء حيطان داخلية أو خارجية أو فتح أو سد نوافذ أو  -1

 (1الفقرة  ،3، البند 2، المادة 2791/92أبواب خارجية تخضع لرخصة ترميم. )مرسوم 
 (2الفقرة ، 3،البند 2، المادة 2791/92ثابة الترخيص، ويبقى معمواًل به لمدة سنة واحدة. )مرسوم إن اإليصال هو بم -2
إن األعمال الداخلية كالتوريق والدهان والطرش والتبليط والتلبيس وأعمال الديكور والتجميل وتغيير المنجور وتغيير  -3

ة وتكييف الهواء وأعمال التوريق والدهان والطرش الخارجي الشبكة واألجهزة الصحية والكهربائية والمائية وأعمال التدفئ
 (1الفقرة  ،1، البند 2، المادة 2791/92وأعمال منع النش، ال تخضع ألية رخصة أو تصريح. )مرسوم 

يخضع تحويل وترميم وتجديد األبنية على اختالف أنواعها للحصول على رخصة مسبقة تعطى باالستناد إلى موافقة  -4
ية المختصة المبنية على كشف فني تجريه لهذه الغاية. إن طلب الرخصة يجب أن يكون موقع من مهندس الدوائر الفن

 (1، المادة 148/83 ياشتراعومسجل لدى إحدى نقابتي المهندسين.)مرسوم 
 .في حال عدم وجود رخصة إشغال بناء، يقتضي ضم إفادة عن تاريخ إنجاز البناء صادرة عن الدوائر المختصة -5

، 2، المادة 276/1 .)قرار26/3/1964)المالية، دائرة األمالك المبنية، أو البلدية( تبين أن البناء قد أنجز قبل تاريخ 
 ( ، الفقرة أ 3البند 
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 طلب تقسيط رسوم بلدية                                     
 

 ،المحترم ______________رئيس بلديةحضرة 
 

  ____________________________________________________________ المستدعي:
  _________________ :رقم الهاتف، ____________________________________العنوان:

، القسم __________________عن العقار رقم نتقدم بهذا الطلب بغية تقسيط الرسوم البلدية المتوجبة علينا
 والبالغة_____________ل.ل. ،الواقع في منطقة_______________ العقارية ،__________________رقم

 وفقًا للمستندات المرفقة وكما يلي*:
  الحالية:خالل السنة المالية 

 تاريخ الدفع     قيمة القسط  
4- ............    .............. 
5- ............    .............. 
6- ............    .............. 

   ............ ...    .............. 

 أو
 على أربعة أقساط نصف سنوية: ❑

 قيمة القسطتاريخ الدفع
1- ............    .............. 
2- ............    .............. 
3- ............    .............. 
4- ............    .............. 

 المستندات المرفقة:
 نسخة عن بيان الرسوم المنظم من قبل البلدية.  

  __________________ :توقيع المستدعي

 

 
 
 

 

 

 داخل المربع المناسب. Xالرجاء اختيار احد شكلي التقسيط بوضع عالمة  *

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 قضاء عاليه 

 ____________بلدية

 ___________هاتف 

  

 
 

 طابع مالي

 خاص بالبلدية
 توفر جميع المستندات المطلوبة. من______ بعد التأكد____رقم ______ تحت ____سجل الطلب بتاريخ ____

 :_______________**توقيع الموظف
 إن توقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية المرفقات المقدمة. **
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 طلب تقسيط رسوم بلدية
 

 :المستندات المطلوبة
 طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونًا. -3
 نسخة عن بيان الرسوم المنظمة من قبل البلدية. -4

 
 الرسوم المتوجبة:

 ل.ل. 1،000رسم طابع مالي 
 

 :ازمهلة اإلنج
 .8/99أسبوع استنادًا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 

 
 (173/2000( و )قانون 60/88)قانون : مالحظات

يمكن في حاالت خاصة يعود تقديرها لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية، تقسيط المبالغ المفروضة وفقا لألصول على  -1
ان تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها، كليا أو جزئيا، بعامل مرور الزمن. تصبح المبالغ المقسطةمتوجبة 

 األداء بكاملها في الحاالت اآلتية:
 ر المكلف عن تأدية أحد األقساط في موعد استحقاقه.إذا تأخ -
 عند بيع أموال المكلف بيعا جبريا أو اختياريا. -

 (108، المادة 60/88)قانون  عند إفالس المكلف أو تصفية أمواله تصفية قضائية. -

 
ذلك على أربعة يجاز لرؤساء البلديات أو للمحافظين المختصين تقسيط الرسوم البلدية بناء لطلب أصحاب العالقة و  -3

 (2، فقرة 41، المادة 173/2000أقساط نصف سنوية. )قانون 
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 طلب تصريح بالترميم أو بناء التصاوين أو بناء جدران دعم
 أعمال الهدمأو أعمال تسويات األرض أو 

 

 ،المحترمبلدية ____________ حضرة رئيس 
 

  _________________________________________________________________________ المستدعي:
  _________________________ رقم الهاتف:، _________________________________________العنوان:

 ،  __________________________ في العقاررقم نتقدم بهذا الطلب للحصول على إيصال بالتصريح للقيام باألعمال المحددة أدناه وذلك

 .العقارية_________________الواقعفيمنطقة،____________ القسمرقم

  ________________________________________________________________________________ :األعمال المطلوب التصريح عنها
 

 ________________________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________________________  

 :المستندات المرفقة
   .خريطة مساحة 
 إفادة إرتفاق وتخطيط ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة اشهر. 
  حال وجودهإفادة عقارية شاملة ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر تلحظ تفاصيل محتويات البناء في. 
  مسجل لدى احدي نقابتي المهندسين في بيروت او طرابلس من قبل المهندس عندما تتناول اعمال التصريح تعهد

مترين وأشغال الإبدال السقوفية والشرفات الموجودة والتلبيس الخارجي وجدران الدعم التي يزيد علوها عن 

 .الحفريات التي تستوجب تدعيم العقارات واإلنشاءات المجاورة
  موافقة خطية من المالك أو حكم قضائي مع صورة عن عقد اإليجار إذا كان صاحب الطلب 

 .مستأجرا  
  خرائط األرض الطبيعية قبل المباشرة بالعمل والخرائط النهائية بعد انتهاء العمل في حال اقتصر الطلب على

 أعمال الحفر أو تسوية أرض عقار.
 

  _____________________ :توقيع المستدعي
 
 

 
 

 
 

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 قضاء عاليه

 __________بلدية 

 __________هاتف:

  

 الجمهورية اللبنانية

 

 

 طابع مالي
 
 

 خاص بالبلدية

 .المطلوبة تبعد التأكد من توفر جميع المستندا __________تحت رقم  __________سجل الطلب بتاريخ 
 توقيع الموظف*:_______________

 .المقدمة المرفقاتتوقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية  إن* 
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 طلب تصريح بالترميم أو بناء التصاوين أو بناء جدران دعم

 أعمال الهدمأو أعمال تسويات األرض أو 
 

 (3، الفقرة 2، المادة 276/1)قرار  المستندات المطلوبة:
 طلب موقع من صاحب العالقة او من ينوب عنه قانونًا. -1

التصريح مالك العقار أو من يحل  يوقعطلب تصريح عن األعمال المنوي القيام بها خطيًا مع مصور أو خريطة عند االقتضاء.  -2
محله قانونًا وعند وجود شركاء في العقار يقتضي توقيع جميع هؤالء الشركاء ومصادقة المختار على تواقيعهم مع ذكر أسماء 

 الموقعين.

وجود خريطة مساحة نهائية أو خريطة تحديد للعقار، يقتضي تقديم خريطة له منظمة وموقعة من خريطة مساحة في حال عدم  -3
 قبل المهندس أو مساح مع إفادة المختار )علم وخبر( يبين ملكيته وحدود العقار في المناطق غير الممسوحة.

 وتخطيط )بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق اإلرتفاقية(. إفادة إرتفاق -4

 إفادة عقارية ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر. -5

تعهد مهندس عند إبدال السقوفية والحفريات وجدران الدعم التي يزيد ارتفاعها عن مترين وأشغااللحفريات التي تستوجب تدعيم  -6
 .مسجل لدى إحدى نقابتي الهندسة في بيروت او طرابلس ةالعقارات واإلنشاءات المجاور 

 موافقة خطية من المالك أو حكم قضائي مع صورة عن عقد اإليجار إذا كان صاحب الطلب مستأجرًا. -7

 خرائط األرض الطبيعية قبل المباشرة بالعمل والخرائط النهائية بعد انتهاء العمل. -8
 (8يم او بناء التصاوين )يضم الى ملف المعاملة استمارة تصريح بالترم

 
 (107/99عدل بموجب القانون م، ال75، المادة 60/88)قانون  الرسوم المتوجبة:

 (9، الجدول رقم 280/93عدل بموجب القانون م، ال2و 1، الجدول رقم67/67و)مرسوم اشتراعي 
 ل.ل. 10,000  رسم ترخيص:

 ل.ل. 10,000           رسم طابع مالي:
 

 (3، الفقرة 2، المادة 2791/92رسوم )م: مهلة اإلنجاز
 .أسبوعين

 

 
 


