الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات

إعالم عن إشغال أو تبديل بالشاغلين أو تعديل في وجهة االتسععمال

حضرة رئيس بلدية بعدين اللقش المحعرم،

المسعدعي:

_______________________________________________________

العنوان _______________________________:رقم الهاتف___________________:
نتقدم هبذا الطلب إلعالمكم عن حصول :إشغال /تبديل بالشاغلني /تعديل يف وجهة االستعمال* على الوجه اآليت:
 -1رقم العقار _________ :رقم القسم_________ :املنطقة العقارية________________ :
 -2اسم شاغل العقار اجلديد _____________________ :رقم اهلاتف______________ :
حمل اإلقامة__________________________________________________ :
 -3وجهة االستعمال اجلديدة__________________________________________ :
 -4بدل اإلجيار السنوي______________________________________________:
 -5م ّدة اإلجيار__________________________________________________ :
 -6تاريخ بدء اإلشغال______________________________________________ :
 -7املساحة___________________________________________________ :
 -8إن الشاغل السابق السيد ____________________ انتهى إشغاله بتاريخ ____________
وإن عنوانه هو________________________________________________ :
 -9إن وجهة االستعمال السابقة كانت_____________________________________ :
 - 11وجهة االستعمال اجلديدة وتاريخ حصول التبديل______________________________ :
توقيع املستدعي_______________:
* تشطب العبارة غري املالئمة ومت أل ااخانات املناسبة.

خاص بالبلدية

سجل الطلب بتاريخ _______ حتت رقم _________ بعد التأكد من توفر مجيع املستندات املطلوبة.
توقيع املوظف*_______________ :
* إن توقيع املوظف ال يعين موافقة البلدية على قانونية املرفقات املقدمة
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المسعندات المطلوبة:
تصريح يتضمن:
 -1اسم املالك وحمل إقامته ورقم هاتفه.
 -2رقم العقار وموقعه.
 -3اسم الشاغل وحمل إقامته ورقم هاتفه.
 -4وجهة اإلستعمال.
 -5بدل اإلجيار املتفق عليه أو املخمن إذا كان املالك يشغل العقار بنفسه.
 -6م ّدة اإلجيار.

الرتسوم المعوجبة:

معفى من رسم الطابع املايل إستناداً للبند رقم  3من اجلدول رقم  3امللحق بالقانون رقم  ( 67/67رسم الطابع املايل
وتعديالته).

مهلة اإلنجاز:

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

مالحظات:

 -1يعترب عقد اإلجيار املسجل يف السنة ذاهتا مبثابة اإلعالم املطلوب.
 -2على مالك العقار أو من يقوم مقام املالك بتشييد بناء عليه بقصد إستثماره أن يعلم البلدية خطياً بإشغال
البناء سواء شغله بنفسه أو أجره من الغري وبكل ما يطرأ على هذا اإلشغال من تعديل يف وجهة اإلستعمال
وتبديل يف الشاغلني وذلك لغاية  31كانون األول من السنة اليت جرى فيها اإلشغال أو حصل فيها التعديل
أو التبديل.
وجيب أن يتضمن اإلعالم املعلومات التالية:
 رقم العقار وموقعه. حمل إقامة املالك. إسم الشاغل وحمل إقامته. وجهة إستعمال البناء. بدل اإلجيار املتفق عليه أو املخمن إذا كان املالك هو الشاغل. مدة اإلجيار.يتعرض لغرامة
ويعترب عقد اإلجيار املسجل يف السنة ذاهتا مبثابة اإلعالم املطلوب .كل من خيالف أحكام هذه املادة ّ
قدرها 511ل.ل مخسماية لرية لبنانية.
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