الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات

طلب تسجيل عقد إيجار

حضرة رئيس بلدية بتدين اللقش المحترم،
المستدعي:
_______________________________________________________

العنوان ،__________________________________ :رقم الهاتف______________ :
نتقدم هبذا الطلب لتسجيل عقد اإلجيار يف العقار رقم _________ ،القسم رقم _______ ،الواقع يف منطقة
_______________ العقارية.
المستندات المرفقة:





عقد اإلجيار ومالحقه.
نسختان عن عقد اإلجيار ومالحقه.
افادة عقارية ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر يف حال كان العقد جديداً.
صورة عن اهلوية يف حال كان العقار يسجل للمرة األوىل.

مالحظات:
_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

طابع مايل

توقيع املستدعي______________:

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 قانونية املر
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المستندات

المطلوبة:

 - 5طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانوناً.
 - 2عقد اإلجيار ومالحقه.
 - 3نسختان عن عقد اإلجيار ومالحقه.
 - 4إفادة عقارية ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر يف حال كان العقد جديداً.
 - 1صورة عن اهلوية يف حال كان العقار يسجل للمرة األوىل.
)يضم اىل ملف املعاملة إستمارة خاصة بتسجيل عقود اإلجيارات(.

الرسوم المتوجبة:
رسم طابع مايل قيمته  3,000ل.ل .عن كل عقد أو ملحق (قانون ضريبة األمالك املبنية الصادر بتاريخ  51أيلول
 ،5612املادة  35وتعديالته).
رسم طابع مايل نسيب قيمته  3باأللف على أساس بدل اإلجيار احلقيقي الكامل عن كامل مدة اإلجيار .مرسوم
اشرتاعي رقم  ،11/11اجلدول رقم  (،2رسم الطابع املايل وتعديالته) .

مهلة اإلنجاز:

فوراً سنداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم .66/8

مالحظات :قانون ضريبة األمالك املبنية الصادر بتاريخ  51أيلول  5612وتعديالته املواد  30و  .32وقانون
رقم( 88/10قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته )املادة  ،54و القانون رقم ( 2004/141قانون
البناء) واملرسوم رقم .2001/51814
 .5على املرجع الذي يتوىل تسجيل اإلجيارات أن يعطي صاحب العالقة عقد االجيار األساسي،
وعلى هذا املرجع أن يودع الدائرة املالية املختصة صورة طبق االصل عن عقود االجيار
ومالحقها بعد ترقيمها وتأرخيها ومهرها خبامته وذلك يف مهلة ال تتعدى هناية الشهر الذي يلي
الشهر الذي جرى فيه التسجيل .وتعفى هذه النسخة ومالحقها من رسم الطابع.
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.3
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جيب أن يتضمن عقد اإلجيار املسجل وفقاً ألحكام املادة  20من قانون ضريبة األمالك املبنية
حتت طائلة التغرمي املعلومات التالية:
 رقم العقار وموقعه (املنطقة ،الشارع ،الطابق). وصف حمتويات املأجور وتقسيماته الداخلية. أمساء الفرقاء املتعاقدين. بدل اإلجيار حمرراً بالعملة اللبنانية. مدة اإلجيار. اخلدمات اليت يقدمها املالك والبدل املقابل هلا إذا وجد. عنوان املالك أو املستثمر كامالً. وجهة استعمال املأجور.على املالك أو املستثمر أن يسجل عقود إجيار األبنية املؤجرة من الغري مع مالحقها لدى
الدائرة البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار ولدى القائمقام يف املناطق اليت ليس فيها بلدية
وذلك ضمن مهلة أقصاها  35كانون األول من كل سنة..
على مالك العقار أو من يقوم مقام املالك بتشييد بناء عليه بقصد استثماره أن يعلم البلدية
خطياً بإشغال البناء سواء شغله بنفسه أو أجره من الغري وبكل ما يطرأ على هذا اإلشغال من
تعديل يف وجهة االستعمال وتبديل يف الشاغلني وذلك لغاية  35كانون األول من السنة اليت
جرى فيها اإلشغال أو حصل فيها التعديل أو التبديل.
حيظر إشغال البناء بعد إنقضاء مهلة ال تتجاوز ثالث سنوات من تاريخ انتهاء مهلة الرتخيص
بالبناء ما مل يتم االستحصال على رخصة اإلشغال النهائية.
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