الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات

طلب ترخيص بإشغال األمالك العمومية البلدية

حضرة رئيس بلدية بتدين اللقش المحترم،
المستدعي:
_______________________________________________________
العنوان ،_______________________________ :رقم الهاتف_________________ :
نتقدم هبذا الطلب للحصول على ترخيص بإشغال أمالك عمومية بلدية واقعة ______________________
يف منطقة _______________ العقارية وفقاً ملا هو حمدد يف اخلريطة املرفقة.
المستندات المرفقة:
 إفادة ختطيط وارتفاق ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة اشهر للعقار املطلوب استفادته من إشغال امللك العام.
 صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة احمليطة.
 إفادة عقارية للعقار املطلوب استفادته من الرتخيص باإلشغال ال تعود ألكثر من ثالثة أشهر أوعقد إجيار مسجل
حسب األصول.
 شرح مفصل لإلشغال وأهدافه مع خريطة مساحة تبني العقار املستفيد من اإلشغال واملساحات املطلوب إشغاهلا.
مالحظات:
_______________________________________________________
_____________________________________________________________
توقيع املستدعي__________________ :

طابع مايل

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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المستندات المطلوبة:
-3
-3
-1
-4
-5
-6

طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانوناً.
إفادة ختطيط وارتفاق ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة اشهر للعقار املطلوب استفادته من إشغال امللك العام.
صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة احمليطة.
إفادة عقارية للعقار املطلوب استفادته من الرتخيص باإلشغال ال تعود ألكثر من ثالثة أشهر أوعقد إجيار مسجل
حسب األصول.
شرح مفصل لإلشغال وأهدافه مع خريطة مساحة تبني العقار املستفيد من اإلشغال واملساحات املطلوب إشغاهلا.
يضم اىل ملف املعاملة استمارة ترخيص بإشغال األمالك العمومية البلدية.

الرسوم المتوجبة:

احلد األقصى:
رسم الرتخيص بإشغال األمالك العمومية البلدية  320222 :ل.ل.
(قانون رقم  ،88/62املادة ( 45قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته).
رسم االستثمار السنوي:
 -3اإلشغال املرتبط مبركز ثابت بنسبة ال تقل عن  %3من القيمة البيعية للمساحة املرخص بإشغاهلا.
 -3اإلشغال غري املرتبط مبركز ثابت بنسبة ال تقل عن  %3من القيمة البيعية للمساحة املرخص بإشغاهلا.
 320222ل.ل (احلد األقصى).
 -1إشغال املدى اهلوائي مبظالت أو ستائر:
(قانون رقم  ،88/62املادة ( 45قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته).
تستوىف الرسوم سنوياً إال اذا كانت مدة اإلشغال تقل عن السنة ،فيستوىف عندئذ نسبياً وعلى أساس شهري مع احتساب
كسر الشهر شهراً كامالً.
رسم طابع مايل عن كل مرت مربع (:مرسوم اشرتاعي رقم  ،66/66اجلدول رقم  3و(3رسم الطابع املايل وتعديالته).
 3220222ل.ل( .بريوت)
 520222ل.ل( .مركز احملافظة)
 350222ل.ل( .مركز القضاء)
 320222ل.ل( .أماكن أخرى)
شرط أن ال تقل قيمة الرسم يف مطلق األحوال عن  5220222ل.ل .وال تزيد عن  502220222ل.ل .وأن يؤدى هذا
الرسم عند إعطاء الرخصة وعند جتديدها.
وتطبق هذه املعدالت عن الرتاخيص اليت مل يسدد عنها الرسم حىت تاريخ العمل هبذا القانون.

مهلة اإلنجاز:
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مخسة عشر يوما عمالً بتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم .99/8
مالحظات( :قانون رقم  ،88/62املواد 46-46و( 49قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته).
 -3خيضع لرسم إشغال األمالك العمومية بأنواعه الثالثة اآلتية:
أ -اإلشغال املرتبط مبركز ثابت هبدف توسيع مدى استعمال هذا املركز (مقهى ،مطعم .)...
ب -اإلشغال غري املرتبط مبركز ثابت وذلك باستعمال األرض املشغولة لغايات استثمارية (أكشاك ،وسائل
دعائية .)...
ج -إش غال املدى اهلوائي مبظالت أو ستائر أو أية وسائل أخرى واقية من الشمس أو املطر مرتبطة مبركز ثابت.
 -3جيري تقدير القيمة البيعية للمساحة املرخص بإشغاهلا بتاريخ الرتخيص من قبل اللجنة املنصوص عنها يف املادة 66
من القانون رقم .88/62
 -1يتعرض كل من يشغل ملكاً عمومياً بلدياً دون ترخيص مسبق لغرامة تعادل جمموع قيمة رمسي الرتخيص واإلشغال
عالوة على الرسوم األساسية املتوجبة باإلضافة إىل نزع ما هو خمالف.
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