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 اللبنانية الجمهورية

 والبلديات الداخلية وزارة
 أو بيان ةإفادطلب 

 ،المحترم بتدين اللقشحضرة رئيس بلدية 
 

 :المستدعي
_______________________________________________________ 

  ______________ :رقم الهاتف، __________________________________ :العنوان
 

عن العقار رقم  ____________________________________ *حصول علىقدم هبذا الطلب للتن
 .العقارية_____ __________، الواقع يف منطقة __________، القسم رقم ________

 

 :(1) المستندات المرفقة
1- ________________________________________________________ 
2- ________________________________________________________ 
3- ________________________________________________________ 
4- ________________________________________________________ 
5- ________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ :مالحظات
_____________________________________________________________ 

 
 ______________: توقيع املستدعي

 
 
 
 
 
 

 .ترفق بالطلب املستندات الواجبة للبيان أو اإلفادة املطلوبة وفقاً لالئحة املرفقة  (1)

 خاص بالبلدية
 . بعد التأكد من توفر مجيع املستندات املطلوبة_________ حتت رقم ________ سجل الطلب بتاريخ 

 _______________ *:وقيع املوظفت
 املقدمة املرفقاتتوقيع املوظف ال يعين موافقة البلدية على قانونية  إن* 

 

 طابع مايل
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ة أو أحدمها أو تدقيق يف طلب إفراز وسائر اإلفادات ذات الطابع أو عن اجملاري واملناطق اإلرتفاقي( شقالت)بيان ملسطح ختطيط أو عن مستويات  *
 ......الفين

 اللبنانية الجمهورية

 والبلديات الداخلية وزارة

 إلفادات والبياناتا
 

 (بند ثالث 5املادة  15854/2005مرسوم )1991-9-11إفادة إنجاز بناء قبل 
 :المستندات المطلوبة

 .نوب عنه قانوناً طلب موقع من صاحب العالقة أو من ي -1
 .رإفادة عقارية ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشه -2
، إفادة إجناز بناء ،صورة من الصحيفة العقارية األساسية) 1951-9-13مستندات تثبت أن البناء أجنز قبل  -3

 ( ...حمضر ضبط

 :الرسوم المتوجبة

 .ل.ل 1,000رسم طابع مايل 
 :مهلة اإلنجاز

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

 إفادة إشغال
 :المستندات المطلوبة

 .طلب موقع من صاحب العالقة او من ينوب عنه قانوناً  -1

 صورة عن سند التمليك أو صورة عن عقد اإلجيار -2

 :الرسوم المتوجبة
 .ل.ل 1,000رسم طابع مايل 

 :مهلة اإلنجاز
 .8/99لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم  سنداً  ثالثة أيام

 

 إفادة شغور
 :المستندات المطلوبة

 .و من ينوب عنه قانوناً أطلب موقع من صاحب العالقة  -1

 صورة عن سند التمليك -2
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  :الرسوم المتوجبة
  ل.ل 1,000رسم طابع مايل 
 :مهلة اإلنجاز

 .8/99الشؤون البلدية والقروية رقم لتعميم وزير الداخلية و  سنداً  ثالثة أيام
 

 إفادة إنجاز بناء مخالف
 :المستندات المطلوبة

 ً.طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونا -1
 .إفادة عقارية شاملة -2

 .لفةأي مستند يثبت تاريخ إجناز املخا -3

 :الرسوم المتوجبة
 .ل.ل 2,000رسم اإلفادة الفنية 

 .ل.ل 1,000رسم طابع مايل 
 :هلة اإلنجازم

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

 إفادة محتويات
 :المستندات المطلوبة

 .طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانوناً  -1
 .صورة عن سند التمليكإفادة عقارية أو  -2

 .إسكان رخص ودرخصة إسكان أو صورة عن خرائط اإلفراز يف حال عدم وج  -3

 
 :الرسوم المتوجبة
 .ل.ل 2,000رسم اإلفادة الفنية 

 .ل.ل 1,000رسم طابع مايل 
 :مهلة اإلنجاز

 .8/99سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم  ثالثة أيام
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ية أو بيان لمسطح التخطيط عن العقار، بيان عن المستويات، بيان عن المجاري والمناطق اإلرتفاق
 أحدهما،التدقيق في طلب اإلفراز

 :المستندات المطلوبة
 .طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانوناً  -1
 .صورة عن سند امللكية أو إفادة عقارية -2

 :الرسوم المتوجبة
 .الرسوم البلديةمن قانون  81استناداً إىل املادة  عن كل بيان. ل.ل 2,000رسم 

 .ل.ل 1,000رسم طابع مايل 
 :مهلة اإلنجاز
 .8/99سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم  فوراً يعطى اإليصال 


