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 اللبنانية الجمهورية

 والبلديات الداخلية وزارة
 (سكن) طلب رخصة إشغال

 
 ،المحترم بتدين اللقشحضرة رئيس بلدية 

 

 :المستدعي
_______________________________________________________ 

 ____________ :رقم الهاتف، ____________________________________ :العنوان
 

، _______، القسم رقم __________إشغال عن العقار رقم  من أجل احلصول على رخصة نتقدم هبذا الطلب
  .العقارية_______________ الواقع يف منطقة

 

 :المستندات المرفقة
 موافقة الدوائر الفنية املختصة تثبت أن البناء نفذ وفقاً للرخصة. 

  هندس الذي لل لحل  قانونيًا، مسللة لد  نقاةة املهندس املسؤول الذي وقع رخصة البناء، أو من امل منإفادة
 .املهندسني

 نسخة طبق األصل عن رخصة البناء. 
  لحضر استالم املللأ من الدفاع املدين عند توجب. 

 
 

 ______________________________________________________ : مالحظات
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 _________________:توقيع املستدعي

 
 
 
 

 

 

 

 طاةع مايل

  بالبلدية خاص

 .املطلوةة املستندات مجيعةعد التأكد من توفر ________ حتت رقم _______ ةتاريخ  الطلب سلل
 ________________________*: املوظف توقيع

 املقدمةتوقيع املوظف ال يعين موافقة البلدية على قانونية املرفقات  إن* 



 04 

 اللبنانية الجمهورية

 والبلديات الداخلية وزارة

 (سكن) طلب رخصة إشغال  
 

 (9و 6، الفقرة 6، املادة 1331سنة  672/1 وزير األشغال العامة رقم قرار) :المستندات المطلوبة
 .موافقة الدوائر الفنية املختصة تثبت أن البناء نفذ وفقاً للرخصة -1

املهندس املسؤول الذي وقع رخصة البناء، أو من املهندس الذي لل لحل  قانونيًا، مسللة لد  نقاةة  منإفادة  -6
 .املهندسني

 .نسخة طبق األصل عن رخصة البناء -9
 .لحضر استالم املللأ من الدفاع املدين عند توجب  -0

 
 (رسم الطاةع املايل وتعديالت )  6و 1، اجلدول رقم 27/27 رقم ياشرتاعمرسوم  :الرسوم المتوجبة

 .ل.ل 610444 :رسم طاةع مايل
 

 (قانون البناء)  2مادة  202/6440قانون رقم  :مهلة اإلنجاز
 .شهر والد على األكثر

 
 (6/14/1331تاريخ  1 /672قرار الو  6ةند  - 1مادة  11870/6441رسوم رقم امل) :مالحظات

لبناء منفصل أو لكافة األةنية املرخصة تعترب رخصة البناء لألقسام اليت مت عند إعطاء رخصة اإلشغال النهائية،  -1
 .الرتخيص ةإشغاهلا هنائياً منتهية لكماً لىت ولو مل تكن مهلة العمل هبا قد انقضت ةعد

ادة من املهندس املسؤول تبني أن البناء مت ةإشراف  وعلى مسؤوليت  وأن التنفيذ أتى مطاةقاً للرتخيص أو مطاةقاً إ ف -6
للتعديل الذي استحصل علي  من الدوائر الفنية املختصة ومسللة يف إلد  نقاةيت املهندسني، ويف لال توجب 

ن هذه احلفرة مت تنفبذها حتت إشراف  وعلى مسؤوليت  احلفرة الصحية، على املهندس املسؤول أن يبني ةإفادت  أـ
 . وذلك وفقاً للنموذج املوضوع من قبل املديرية العامة للتنظيم املدين


