الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات

طلب ترخيص لإلعالن الدائم أو المؤقت

حضرة رئيس بلدية بتدين اللقش المحترم،
المستدعي:
_______________________________________________________
العنوان ،_______________________________ :رقم الهاتف_________________ :
نتقدم هبذا الطلب للحصول على ترخيص لإلعالن (دائم ،مؤقت) يف العقار رقم ___________ ،القسم رقم
_________ ،الواقع يف منطقة _______________ العقارية.
المستندات المرفقة:
 إفادة عقارية للعقار الذي سيوضع اإلعالن فيه ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر.
 إفادة ختطي وإرتاا ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر.
 بوليصة تأمني للوحة ضد الغري.
 مستند يثبت عدم إضاءة اللوحة بواسطة التعدي على شبكات الطاقة.
 عقد مع صاحب العقار أو موافقة منه مسجلة لدى الكاتب العدل ،أو ترخيصا من اإلدارة املختصة إذا كانت
اللوحة ستوضع يف األمال العامة.
تبني فيها قياسات
 ثالث نسخ عن خريطة املوقع مبقياس  111/1وعن خريطة اللوحة اإلعالنية مبقياس  71/1ن
اللوحة وعلوها عن األرض وتثبيتها واملواد املصنوعة منها.
 ثالث نسخ عن مصور واجهة البناء مبقياس  01/1تظهر فيه خطوط البناء وكياية تركيب اإلعالن عليه.
 صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيها الطريق والبيئة احمليطة ،مع وجوب حلظ املوقع الاعلي للوحة على الصورة.
مالحظات ______________________________________________________ :
_____________________________________________________________
توقيع املستدعي______________ :

طابع مايل

خاص بالبلدية

سجل الطلب بتاريخ _________ حتت رقم ________ بعد التأكد من توفر مجيع املستندات املطلوبة.
توقيع املوظف*_______________ :
فقات املقدمة.
*إن توقيع املوظف ال يعين موافقة البلدية على قان ونية املر 72
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المستندات المطلوبة( :مرسوم رقم  ،68/2281املادة  ( 2تنظيم اإلعالنات والرتخيص هبا).
 -1طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونا.
 -7إفادة عقارية للعقار الذي سيوضع اإلعالن فيه ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر.
 -3إفادة ختطي وارتاا ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر.
 -4بوليصة تأمني للوحة ضد الغري.
 -0مستند يثبت عدم إضاءة اإلعالن بواسطة التع ندي على شبكات الطاقة.
 -8عقد مع صاحب العقار أو موافقة منه مسجلة لدى الكاتب العدل ،أو ترخيصا من اإلدارة املختصة إذا كانت
اللوحة اإلعالنية ستوضع يف األمال العامة.
تبني فيها قياسات
 -2ثالث نسخ عن خريطة املوقع مبقياس  111/1وعن خريطة اللوحة اإلعالنية مبقياس  71/1ن
اللوحة وعلوها عن األرض وطريقة تثبيتها واملواد املصنوعة منها.
مصور واجهة البناء مبقياس  01/1تظهر فيه خطوط البناء وكياية تركيب اإلعالن عليه.
 -2ثالث نسخ عن ن
 -6صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة احمليطة ،مع وجوب حلظ املوقع الاعلي للوحة على الصورة.
(يضم اىل ملف املعاملة استمارة ترخيص لإلعالن الدائم أو املؤقت).
الرسوم المتوجبة :قانون رقم  ،22/81املواد ( 34 – 37قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته) والقانون رقم
 ،61/26اجلدول رقم  6و املرسوم اإلشرتاعي رقم  ،82/82اجلدول رقم  1و( 7رسم الطابع املايل وتعديالته)
رسم الرتخيص لإلعالن الدائم:
رسم الرتخيص لإلعالن املؤقت:
رسم طابع مايل :

الحد األقصى:
 810111ل.ل.
 170111ل.ل.

رسم التعمري  3,111 :%0ل.ل.
رسم التعمري  811 :%0ل.ل.

 700111ل.ل.
رخصة اإلعالن الدائم:
رخصة اإلعالن املؤقت 110111 :ل.ل.

رسم االستثمار السنوي ( عن كل مرت مربع من مساحة اإلعالن):
ضوئي 110111 :ل.ل .رسم التعمري  1,111 :%11ل.ل.
لإلعالن الدائم:
غري ضوئي 8,111 :ل.ل .رسم التعمري  811 :%11ل.ل
رسم االستثمار الشهري لإلعالن املؤقت 7,111 :ل.ل .رسم التعمري  711 :%11ل.ل.
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مهلة اإلنجاز :مرسوم رقم  ،68/2281املادة ( 2تنظيم االعالنات والرتخيص هبا).
 -1حيال امللف خالل ثالثة أيام من تاريخ تسجيله لدى الدائرة املعنية بالرتخيص إىل الدائرة الانية يف البلدية أو يف
احتاد البلديات يف حال وجودها ،وإما إىل فرع أو مكتب التنظيم املدين يف احملافظة أو القضاء لدرسه وإبداء الرأي
الاين واعادته إىل املرجع الصاحل ملنح الرتخيص خالل فرتة مخسة عشر يوما من تاريخ استالمه.
 -7على االدارات املعنية ،وخالل ثالثة أيام من تسلمها موافقة الدائرة الانية ،أن تسلم صاحب الطلب اشعارا بقيمة
الرسوم املتوجبة أو ترسل إليه االشعار بالربيد املضمون مع اشعار باالستالم  .وعليه أن يسدد الرسوم املتوجبة
خالل أسبوع من استالمه األمر بالدفع ،وذلك حتت طائلة رد طلب الرتخيص .وتعطى الرخصة من املرجع
املختص يف مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ ضم االيصال بالدفع إىل ملف الرتخيص .ويف حال عدم اعطاء
الرتخيص ضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ ضم االيصال بالدفع إىل ملف الرتخيص ،ويف حال عدم اعطاء
الرتخيص مهلة االسبوع تعترب اللوحة االعالنية موضوع الطلب مرخصة حكما.
 -3على صاحب الرخصة التقيد مبضمون الاقرة الثالثة من املادة األوىل من هذا املرسوم حتت طائلة نزع االعالن على
ناقته ومسؤوليته ،ويف حال تكرار املخالاة يلغى الرتخيص دون أن يكون لصاحبه احلق باملطالبة بأي تعويض.
 -4مع مراعاة أحكام املادة العاشرة من هذا املرسوم تعطى األفضلية يف الرتخيص ألول مرة اىل املستدعي الذي كان
مرخصة قانونا يف املوقع عينه.
لديه ترخيص سابق وسبق له أن قام برتكيز أول لوحة ن
مالحظات :قانون رقم  22/81املادة  ( 30قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته) واملرسوم رقم 68/2281
املادة -7الاقرة  2واملادة ( 11تنظيم اإلعالنات والرتخيص هبا).
 -1يتعرض كل من خيالف أحكام املواد السابقة الداخلة يف هذا الاصل ويعلن دون احلصول على الرتخيص املاروض
لغرامة تعادل ضعف رسم الرتخيص املتوجب عدا الرسم األساسي ،وضعف رسم االستثمار عن مدة العرض وينزع
اإلعالن غري املرخص.
 -7جيب أن يثبنت على إحدى زوايا اللوحة اإلعالنية ،صايحة معدنية تشري إىل اسم صاحب اللوحة ورقم وتاريخ
الرتخيص ،حتت طائلة نزع اللوحة املخالاة وعلى مسؤوليته وناقته .مرسوم  ،68/2281املادة 11
 -3يسمح بوضع إعالنات على واجهات البناء مبا فيما الواجهات املقالة ( )MUR PIGNONأو على
سطحه ،إذا كان هذا البناء مشغوال بكامل طوابقه باستثناء الطابق األرضي والطوابق السالية ،من قبل شاغل
واحد ،وكان اإلعالن يدل على إسم الشاغل وعمله ،كما ميكن وضع االعالن على أسطح األبنية اليت مل تستناذ
عامل االستثمار العام (جلهة التعلي) وذلك ضمن حدود واجهات البناء ،شرط أن ال يتعدى بروز االعالن عن
الواجهة أو عن السطح النتوءات املسموح هبا يف قانون البناء واألنظمة املتعلقة به.
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 -4يسمح بوضع اعالنات لصقا على واجهات احملالت واملكاتب وامل ؤسسات الكائنة يف الطابق األرضي ،شرط أن
ال يتعدى بروز االعالن عن الواجهة ستة عشر سنتيمرتا ،ويتضمن اسم صاحب احملل أو املكتب أو املؤسسة
ووصف األشغال اليت يقوم هبا ،واسم وشعار صانع اللوحة  ،ويوضع االعالن على واجهة احملل.
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