الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات

طلب ترخيص بإضافة بناء فوق بناء موجود

حضرة رئيس بلدية بتدين اللقش المحترم،
المستدعي______________________________________________________ :
العنوان ،_______________________________ :رقم الهاتف_________________ :
نتقدم هبذا الطلب للحصول على ترخيص بإضافة بناء فوق البناء املوجود على العقار رقم ________ ،القسم رقم
_________ ،الواقع يف منطقة _______________ العقارية.
المستندات المرفقة:
 موافقة الدوائر الفنية املختصة " الكشف الفين ".
مصور إمجايل واضح (كروكي ) يظهر كيفية الوصول اىل العقار موضوع الرتخيص من الطرقات العامة مع بيان املعامل.

ّ
 إفادة ختطيط وإرتفاق صادرة عن الدوائر الفنية املختصة حمتوية على خريطة مساحة إمجالية مصدقة من دوائر املساحة ملنطقة العقار موضوع الطلب

( أو خريطة حتديد يف حال عدم وجود مساحة هنائية) مص ّدقة من دوائر املساحة ،عندما يكون العقار غري ظاهر على خريطة املساحة اإلمجالية أو

على خريطة التحديد يقتضي ضم نسخة مصدقة عن خريطة اإلفراز اليت أحدث مبوجبها .يف حال عدم وجود خريطة مساحة هنائية أو خريطة
حتديد للعقار ،يقتضي تقدمي خريطة له منظمة وموقعة من قبل مهندس أو مساح حملف مع (علم وخرب) تثبت ملكيته وتبني حدوده.

 إفادة عقارية شاملة ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر.
 رخصة البناء املوجودة أو نسخة طبق األصل عنها.
 رخصة اإلشغال العائدة له أو نسخة طبق األصل عنها.

 يف حال عدم وجود الرخصتني يقتضي ضم إفادة عن تاريخ إجناز الب ناء صادرة عن الدوائر املالية املختصة دائرة األمالك املبنية أو البلدية تثبت أن
البناء أجنز قبل تاريخ .3493/4/31

 إفادة ختمني قانونية حتدد السعر البيعي للمرت املربع من األرض موضوع طلب رخصة البناء .إن مدة صالحية التخمني حتدد من قبل اللجنة املختصة
على أن ال تتجاوز هذه املدة يف مطلق األحوال الستة أشهر وميكن ضمها الحقاً قبل تنظيم الكشف الفين.
 التكليف واإلتفاقية بني املالك واملهندس السؤول وفقاً للنموذج املوضوع من نقابة املهندسني.

التعهد بتقدمي اخلرائط التنفيذية وفقاً لقانون النقابة.
تعهد املهندس املسؤول وفقاً للنموذج املوضوع من نقابة املهندسني وعقود املهندسني املشرتكني ،و ّ
ّ 
 املوافقة املبدئية على املشروع التمهيدي األويل للبناء(  )Avant projet preliminaireموضوع املادة األوىل من القرار رقم
.3441/3/692

 مخس نسخ من جمموعة خرائط تصميم البناء موقعة من املالك واملهندس املسؤول ومسجلة مجيعها لدى إحدى نقابيت املهندسني يف بريوت
وطرابلس حسب املوقع اجلغرايف للعقار.

يتحمل اإلضافة املطلوبة دون أي تقوية أو تدعيم ضمن الرتاجع املفروض ويعترب املهندس موقّع
 إفادة من املهندس املسؤول تثبت أن البناء املوجود ّ
طلب الرخصة مسؤوالً عن سالمة ومتانة البناء املوجود واملراد إضافته إستناداً اىل نتائج فحوصات املخترب والدراسات الالزمة وكامل املستندات
مسجلة يف إحدى نقابيت املهندسني ،على أن يرفق بالطلب صورة فوتوغرافية واضحة تبني واقع البناء القائم وتقرتن بتوقيع كل من املهندس املسؤول
ّ
ورئيس الدائرة الفنية املعنية بدراسة ملف الرتخيص بالبناء.

توقيع املستدعي________________ :

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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الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات

طلب إضافة بناء فوق بناء موجود
المستندات المطلوبة( :قرار وزير األشغال العامة رقم  3/692سنة  ،3441املادة  ،6الفقرة 6و 1واملرسوم رقم
 6551/31199الفقرة الرابعة من ثالثاً من املادة )33
 -3طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانوناً.
 -6موافقة الدوائر الفنية املختصة " الكشف الفين ".
مصور إمجايل واضح (كروكي ) يظهر كيفية الوصول اىل العقار موضوع الرتخيص من الطرقات العامة مع بيان املعامل.
-1
ّ
 -9إفادة خت طيط وإرتفاق صادرة عن الدوائر الفنية املختصة حمتوية على خريطة مساحة إمجالية مصدقة من دوائر املساحة
ملنطقة العقار موضوع الطلب ( أو خريطة حتديد يف حال عدم وجود مساحة هنائية) مص ّدقة من دوائر املساحة ،عندما
يكون العقار غري ظاهر على خريطة املساحة اإلمجالية أو على خريطة التحديد يقتضي ضم نسخة مصدقة عن خريطة

-1
-2
-9
-1
-4

اإلفراز اليت أحدث مبوجبها .يف حال عدم وجود خريطة مساحة هنائية أو خريطة حتديد للعقار ،يقتضي تقدمي خريطة له
منظمة وموقعة من قبل مهندس أو مساح حملف مع (علم وخرب) تثبت ملكيته وتبني حدوده.
إفادة عقارية شاملة ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر.
رخصة البناء املوجودة أو نسخة طبق األصل عنها.
رخصة اإلشغال العائدة له أو نسخة طبق األصل عنها.
يف حال عدم وجود الرخصتني يقتضي ضم إفادة عن تاريخ إجناز البناء صادرة عن الدوائر املالية املختصة دائرة األمالك
املبنية أو البلدية تثبت أن البناء أجنز قبل تاريخ .3493/4/31
إفادة ختمني قانونية حتدد السعر البيعي للمرت املربع من األرض موضوع طلب رخصة البناء .إن مدة صالحية التخمني حتدد

من قبل اللجنة املختصة على أن ال تتجاوز هذه املدة يف مطلق األحوال الستة أشهر وميكن ضمها الحقاً قبل تنظيم
الكشف الفين.
 -35التكليف واإلتفاقية بني املالك واملهندس املسؤول وفقاً للنموذج املوضوع من نقابة املهندسني.
التعهد بتقدمي اخلرائط
تعهد املهندس املسؤول وفقاً للنموذج املوضوع من نقابة املهندسني وعقود املهندسني املشرتكني ،و ّ
ّ -33

التنفيذية وفقاً لقانون النقابة.
 -36املوافقة املبدئية على املشروع التمهيدي األويل للبناء(  )Avant projet preliminaireموضوع املادة األوىل من
القرار رقم /692ا الصادر سنة .3441
 -31مخس نسخ من جمموعة خرائط تصميم البناء موقعة من املالك واملهندس املسؤول ومسجلة مجيعها لدى إحدى نقابيت
املهندسني يف بريوت وطرابلس حسب املوقع اجلغرايف للعقار.
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يتحمل اإلضافة املطلوبة دون أي تقوية أو تدعيم ضمن الرتاجع
 -39إفادة من املهندس املسؤول تثبت أن البناء املوجود ّ
املفروض ويعترب املهندس موقّع طلب الرخصة مسؤوالً عن سالمة ومتانة البناء املوجود واملراد إضافته إستناداً اىل نتائج
مسجلة يف إحدى نقابيت املهندسني ،على أن يرفق بالطلب
فحوصات املخترب والدراسات الالزمة وكامل املستندات ّ
صورة فوتوغرافية واضحة تبني واقع البناء القائم وتقرتن بتوقيع كل من املهندس املسؤول ورئيس الدائرة الفنية املعنية بدراسة
ملف الرتخيص بالبناء.
(يضم إىل ملف املعاملة استمارة ترخيص بالبناء).
الرسوم المتوجبة :قانون رقم  ،11/25املواد -91-91 – 93 - 24و( 91قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته) و
املرسوم االشرتاعي رقم  ،29/29اجلدول رقم 3و (6رسم الطابع املايل وتعديالته) والقانون رقم 29/33
املعدل مبوجب القانون رقم  6553 /161املادة الثالثة والقانون رقم  43/14جدول رقم  4والقانون رقم
 6559/292املادة  34الفقرة االوىل من ثانياً ( قانون البناء) واملرسوم اإلشرتاعي رقم  29/15املادة 63
(نظام وتنظيم الدفاع املدين وتعديالته).
يفرض لدى إعطاء الرتخيص بالبناء عن كل مرت مربع من البناء املنوي إقامته أو إضافته أياً كانت وجهة استعماله وعن كل طابق من
طوابقه سفليا كان أو ارضياً أو علوياً رسم نسيب قدره:
  %3,1واحد ونصف باملائة عن القسم من الثمن البيعي للمرت املربع من ارض العقار الذي ال يتجاوز اخلمسة وعشرينألف لرية لبنانية.
  %6اثنان بامل ائة عن القسم من الثمن البيعي للمرت املربع الواحد من ارض العقار الذي يزيد عن اخلمسة وعشرين ألفلرية لبنانية وال يتجاوز املائة ألف لرية لبنانية.
  %3واحد باملائة عن القسم من الثمن البيعي للمرت املربع الواحد من ارض العقار الذي يتجاوز املائة ألف لرية لبنانية.رسم املتختات :ربع رسم الرتخيص بالبناء ( فقط للمخازن واملستودعات واملكاتب).
 35,555ل.ل.
رسم تصوينة:
رسم ترميم 35,555 :ل.ل.
رسم طابع مايل:
 عن كل طابق  6,555ل.ل .ملرت البناء املربع شرط أن ال يزيد الرسم عن  615,555ل.ل. عن جزء من كل طابق  3,555ل.ل .ملرت البناء املربع شرط أن ال يزيد الرسم عن 355,555ل.ل.عالوة على رسم الرتخيص بالبناء املرخص الستعمال األمالك واملنشآت العامة البلدية قدرها . %1
عالوة على رسم الرتخيص بالبناء ختصص لإلنفاق يف وجوه حمددة قدرها . %35
عالوة على رسم الرتخيص بالبناء لصاحل صندوق تقاعد املهندسني قدرها  %1تدفع إىل صندوق النقابة قبل إعطاء الرخصة من
البلدية.
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رسم إنشاء جمارير وأرصفة :نصف باأللف من الثمن البيعي للمرت املربع من أرض العقار عن كل مرت مربع من البناء املنوي إقامته.
رسم التعمري :رسم إضايف قدره  %35على رسم الرتخيص بالبناء.
رسم إضايف قدره (اثنان باملاية )  %6من قيمة الرسم الذي تستوفيه البلدية على رخص البناء لصاحل املؤسسة العامة لالسكان على
أن يستوىف هذا الرسم مبوجب ايصاالت مستقلة عن رسوم رخص البناء األخرى لدى أحد صناديق اخلزينة العامة.
رسم املرآب :قانون رقم  6559/292املادة  34الفقرة األوىل من ثانياً (قانون البناء).
رسم امللجأ :حيسب على أساس عشر لريات لبنانية عن كل مرت مربع من املساحة املتوجبة للملجأ يف األبنية اخلاضعة ملوجبات
الدفاع املدين.
مهلة اإلنجاز :قانون رقم  6559/292املادة ( 9قانون البناء)
 -3خالل شهرين على األكثر إذا كان العقار موضوع الرخصة قائماً على طريق منفذة أو جوانب ختطيط مصدق.
 -6خالل ستة أشهر على األكثر إذا كان العقار مصاباً أو مالصقاً ملشروع ختطيط أو تعديل لتخطيط أو ملشروع تنظيم
عام حمالني للتصديق أو إذا كان الطلب يستوجب استطالع رأي اجمللس األعلى للتنظيم املدين أو اإلدارات العامة املعنية
األخرى أو املديرية العامة لآلثار أو املديرية العامة للطريان املدين أو غريمها.
مالحظات( :قانون رقم  6559/292املادة  9البند ثالثاً واملادة ( 1قانون البناء) و املرسوم رقم  6551 /31199املادة 1
الفقرة  1واملادة  9البند ثالثاً (املعدل مبوجب املرسوم النافذ حكماً رقم  ) 6551/239واملادة  ،2واملرسوم رقم 23/9121
ملحق رقم  3املادة  3واملادة .6
 -3يعمل بالرخصة ملدة ست سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة وملدة سنتني من تاريخ انتهاء مفعول الرخصة األساسية ،معفاة
من الرسوم إذا مل تطرأ زيادة على املساحة املرخصة ،شرط عدم وجود تعديل يف التخطيط واالرتفاق واالنظمة املعمول هبا
مبا حيول دون جتديد الرخصة.
 -6تقبل طلبات التجديد يف الدوائر الفنية خالل ثالثة اشهر تسبق انتهاء مفعول الرتخيص األساسي ،ولغاية مدة أقصاها 2
أشهر من تاريخ انتهاء مفعوله ،على ان حتسب هذه املهلة من ضمن مهلة جتديد الرتخيص دون أن ميكن للمالك
إستكمال تنفيذ البناء خالل هذه املدة ما مل يستحصل على جتديد الرتخيص .أما الرتاخيص املعطاة بظل املرسوم
اإلشرتاعي رقم  11/391فيتم جتديدها ملدة  9سنوات شرط عدم وجود مانع قانوين مينع جتديدها ومتدد الرتاخيص اليت
جددت ملدة سنتني قبل صدور املرسوم رقم  6551/31199لسنتني إضافيتني شرط عدم جود مانع قانوين حيول دون
جتديده.
 -1إن شراء فضلة أمالك عمومية أو خصوصية عائدة للدولة او للبلديات ناجتة عن تنفيذ ختطيط عادي أو ضمن خمطط
توجيهي عام أو استمالك ال يتم إال بعد موافقة اجلهة مالكة الفضلة بناء على إهناء اإلدارة الفنية املختصة اليت أعدت
دراسة التخطيط.
إذا رأت االدارة الفنية املختصة واجلهة مالكة الفضلة وجوب ضم هذه الفضلة إىل العقار موضوع طلب الرتخيص بالبناء
على الدوائر الفنية املعنية بدراس ة ملف الرتخيص بالبناء تضمني الكشف الفين قيمة مثن الفضلة لصاحل اجلهة مالكة
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العقار واملقدرة على اساس التخمني املعتمد للعقار لفرض رسم البناء،و يتوقف إعطاء رخصة البناء على دفع التأمني
املذكور من قبل املالك او من حيل حمله قانوناً على أن جتري فيما بعد معامالت االسقاط والتحديد والضم على نفقة
طالب الشراء .تعترب الفضلة يف هذه احلالة مضمومة إىل العقار موضوع طلب الرتخيص بالبناء إذا توافرت فيه شروط الضم
املنصوص عليها يف القوانني العقارية واال اعتربت الفضلة وحدة عقارية مع العقار املذكور .حيدد مثن الفضلة هنائياً من قبل

اللجنة احملددة يف املادة  15من القرار رقم  3462/1وفقاً للسعر الرائج بتاريخ دفع التأمني ويف حال اخلالف على الثمن
تفصل بذلك جلان اإلستمالك اإلستئنافية املختصة على نفس األسس وذلك خالل سنة من تاريخ دفع التأمني وبعد مرور
هذه الفرتة يعترب التأمني املدفوع مثناً هلذه الفضلة ويتوجب على الدوائر العقارية ضم هذه الفضلة اىل العقار األساسي بناءً
لطلب الشاري .إن عملية ضم الفضلة إىل العقار ليست إلزامية لإلدارة إذا أعلنت ختصيصها لالستعمال العام.

 -9ال يفرض بناء املالجئ يف املناطق اخلارجة عن :بريوت وضواحيها ،طرابلس وضواحيها ،صيدا وضواحيها.
 -1ميكن أن يشمل طلب الرتخيص بالبناء الرتخيص بأعمال التسنيد ) (Piling or shoring upوبناء التصاوين
وجدران الدعم والسند وإستصالح أرض العقار بشكلها النهائي واهلدم يف آن واحد .
موحد ضمن إطار مع عنوان (  )Cartoucheمبيناً رقم العقار واملنطقة العقارية
 -2تق ّدم مجيع خرائط تصميم البناء مبقياس ّ
وإسم املالك وإسم املهندس ومقياس الرسم واجتاه الشمال وتكون مرتبة بشكل صفحات موحدة ومطوية بقياس  96سم
 13 xسم وفقاً للرتتيب التايل:
الصفحة األوىل :الغالف مع طلب الرتخيص.
الصفة الثانية :يظهر فيها موقع العقار بالنسبة للعقارات والطرقات اجملاورة مع بيان تركيز البناء وتنزيل التخطيطات مبقياس

خريطة املساحة اإلمجالية للمنطقة الكائن فيها العقار.
الصفحة الثالثة :يظهر فيها تركيز البناء ضمن العقار مبقياس  355/3مع مجيع قياساته الداخلية واخلارجية وبعده عن احلدود
وشقالت زوايا العقار والبناء بالنسبة لألرض الطبيعية .ويف حال تسوية أرض العقار جيب أن ترفق باإلضافة اىل خرائط التسوية
خريطة األرض الطبيعية ( املناسيب) قبل التسوية.)Courbes de niveaux ( ،
الصفحة الرابعة :تكون خاصة بالتمديدات الصحية واحلفرة الصحية أو حمطة تكرير املياه املبتذلة مقياس .355/3
الصفحة اخلامسة :يظهر فيها تركيز األساسات ونوعيتها وتركيز األعمدة واجلسور مبقياس 355/3
الصفحة السادسة وما يليها :حتتوي على سطح للطوابق السفلية واألرضي ولكل طابق خيتلف عن غريه من الطوابق مبقياس
 355/3مع بيان واضح ملوقع املرآب وترتيبه وفقاً للشروط الفنية املفروضة.
الصفحة السابعة :حتتوي على مقطعني على األقل طويل وعرضي مقياس  355/3لكامل البناء تظهر فيها اإلرتفاعات
وتفصيل السقوفية والدرج وارتفاع الشرفات والنتوءات وعلو وعرض الفتحات اليت يؤمن منها مدى وقوع النظر وكافة
اخلطوط الغالفية مع حلظ األرض الطبيعية واملعتمدة بعد اإلستصالح والتسوية.
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الصفحة الثامنة :حتتوي على واجهتني رئيسية وجانبية مقياس  355/3مع إظهار مفصل ملواد البناء املستعملة وفقاً
لشروط تنظيم املنطقة.
يف حال طلب الرتخيص برتميم بتناول تدعيم أو تقوية أو تعديل اهليكل األساسي أوتغيري أو إنشاء حيطان داخلية أو
خارجية لبناء موجود ويف حال طلب الرتخيص بإضافة بناء على بناء موجود أو بالبناء يف عقار فيه بناء موجود مستقل
يقتضي باإلضافة اىل املستندات الواردة أعاله تقدمي:
 رخصة البناء املوجودة أو نسخة طبق األصل عنها. رخصة األشغال العائدة له أو نسخة طبق األصل عنها.يف حال عدم وجود الرخصتني أعاله يقتضي ضم إفادة عن تاريخ إجناز البناء صادرة عن الدوائر املختصة ( املالية) دائرة األمالك
املبنية ،أو البلدية ،تبني ان البناء أجنز قبل تاريخ .3493/4/31
( مالحظة :ميكن لإلدارة أن تطلب بعض اإليضاحات أو اخلرائط التوضيحية تكملة للخرائط املقدمة.
ميكن لتصاميم املشاريع الكبرية ( مدارس-فنادق-مؤسسات سياحية-مستشفيات-معامل -جمموعات سكنية كربى وما
شاهبها )...أن تقدم بشكل وقياسات ختتلف عن 96سم  13 xسم وعن قياس .355/3
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