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 اللبنانية الجمهورية

 الداخلية والبلديات وزارة
 طلب تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من أرض العقار

 

 المحترم،  بتدين اللقشدية حضرة رئيس بل
 

: المستدعي
_______________________________________________________ 

 ______________________ :رقم الهاتف، __________________________ :العنوان
 

___ _________ :من أرض العقار الواقع يف املنطقة العقارية الثمن البيعي للمرت املربعنتقدم هبذا الطلب لتخمني 
 ___________ :رقم القسم___________ : رقم العقار

 
 :المستندات المرفقة

 إفادة عقارية ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر. 
  ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهررتفاق او إفادة ختطيط. 

 
 ______________________________________________________ :مالحظات

 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 

 
 ______________: توقيع املستدعي

 
 

                    

 

 

 

 

 

 خاص بالبلدية
 .بعد التأكد من توفر مجيع املستندات املطلوبة_______  ت رقمحت________ سجل الطلب بتاريخ 

 __________________ *:توقيع املوظف

 املقدمة املرفقاتتوقيع املوظف ال يعين موافقة البلدية على قانونية  إن* 

 

 طابع مايل
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 اللبنانية الجمهورية

 الداخلية والبلديات وزارة

 تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من أرض عقار
 

 :المستندات المطلوبة

 .طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونا   -1
 .إفادة عقارية ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر -2

  .ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر رتفاقاطيط و إفادة خت -3
 : الرسوم المتوجبة

 .ل.ل 1,000رسم طابع مايل 
  .إن تعويضات جلان التخمني ال يتوجب منها شيئا  على مقدم الطلب

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

ألجل فرض رسم الرتخيص بالبناء، تتوىل ختمني الثمن البيعي للمرت املربع من ارض العقار املنوي إقامة أو إضافة بناء عليه 
 :جلنة خاصة تؤلف بقرار من رئيس السلطة التنفيذية يف البلدية قوامها

 "رئيسا      أحد أعضاء اجمللس البلدي -
 "عضوا  املدين ينتدبه القائمقام أو احملافظمهندس من البلدية أو مهندس من التنظيم  -
 "عضوا   بعد احملافظ موظف من وزارة الداخلية ينتدبه وزير الداخلية بناء على اقرتاح - 

 استطالع رأي رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية    

 :حو التايلأما يف املناطق الواقعة خارج النطاق البلدي فتؤلف اللجنة بقرار من احملافظ على الن 
 "رئيسا   القائمقام أو أحد موظفي الفئة الثالثة يف القائمقامية أو احملافظة -
 "عضوا      مهندس من التنظيم املدين  -
 "عضوا      خبري يف الشؤون العقارية -

 22/2/1983تاريخ  13/83من املرسوم االشرتاعي رقم  13تتوىل هذه اللجان كل فيما خصها وخالفا ألحكام املادة 
 رقم انونق .وتعديالته، مهمة التخمني عند تطبيق قوانني تسوية خمالفات البناء، مبا يف ذلك ختمني قيمة األرض الومهية

 (.وتعديالته قانون الرسوم والعالوات البلدية) 77، املادة 00/88


