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 اللبنانية الجمهورية

 الداخلية والبلديات وزارة
 لبلديةاعقار من األمالك  طلب شراء فضلة

 
 المحترم، تدين اللقشبرئيس بلدية حضرة 

 
 :المستدعي

_______________________________________________________ 
 ______________: رقم الهاتف، __________________________________ :العنوان

 

 .العقارية ______________ ، الواقع يف منطقة__________شراء فضلة العقار رقم لطلب ال نتقدم هبذا
 

 :المستندات المرفقة
  ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهراملطلوب ضم الفضلة إليه إفادة عقارية للعقار. 
 إفادة عقارية للفضلة املطلوب شراؤها. 
 خريطة مساحة. 
  وارتفاق ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهرإفادة ختطيط. 

 
 

 :مالحظات
_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 ________________: توقيع املستدعي

 
 
 
 
 

 خاص بالبلدية
 .املطلوبة من توفر مجيع املستندات بعد التأكد_______ حتت رقم _________ سجل الطلب بتاريخ 

 _______________ *:توقيع املوظف
 املرفقات املقدمة قانونية على عين موافقة البلديةإن توقيع املوظف ال ي*
 

 

 طابع مايل
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 اللبنانية الجمهورية

 الداخلية والبلديات وزارة

 

 لبلديةاطلب شراء فضلة عقار من األمالك 

 :المستندات المطلوبة
 .طلب خطي مقدم من مالك العقار أو من ينوب عنه مبوجب توكيل قانوين -1

 .ثالثة أشهرال يعود تارخيها ألكثر من املطلوب ضم الفضلة إليه إفادة عقارية للعقار  -2
 .إفادة عقارية للفضلة املطلوب شراؤها -3
 .خريطة مساحة -4
 .إفادة ختطيط وارتفاق ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر -6

 
 :الرسوم المتوجبة

 ل.ل 10111رسم طابع مايل 
 

 :مهلة اإلنجاز
ميم وزير الداخلية والشؤون البلدية تعسنداً ل. املعاملة خارج إطار البلدية تستغرقهامخسة عشر يوماً باستثناء املهل اليت 

 .8/99ة رقم والقروي
 

املرسوم )  5، املادة 16854/2116ملرسوم رقم او  ( قانون البناء)  8ادة امل 545/2114قانون رقم  :مالحظات
 (التطبيقي لقانون البناء

وفقًا للسعر الرائج  256/1925من القرار رقم  81هنائيًا من قبل اللجنة احملددة يف املادة دد نمن الفضلة حي -1
بتاريخ دفع التأمني، ويف حال اخلالف على الثمن تفصل بذلك جلان اإلستمالك االستنافية املختصة على نفس 

وبعد مرور هذه الفرتة يعترب التأمني املدفوع نمنًا هلذه الفضلة  .األسس وذلك خالل سنة من تاريخ دفع التأمني
إن عملية ضم الفضلة إىل العقار ليست . لدوائر العقارية ضم هذه الفضلة إىل العقار األساسيويتوجب على ا

  .إلزامية لالدارة إذا أعلنت ختصيصها لالستعمال العام
عادي أو ضمن )إن شراء فضلة أمالك عمومية أو خصوصية عائدة للدولة أو للبلديات ناجتة عن تنفيذ ختطيط  -2

بناء على إهناء االدارة الفنية املختصة  الك ال يتم إال بعد موافقة اجلهة مالكة الفضلة أو استم( خمطط توجيهي عام
أما شراء فضالت األمالك اخلصوصية فيتم وفقًا ألحكام قانون التنظيم املدين . اليت أعدت دراسة التخطيط

فضلة وجوب ضم هذه الفضلة إذا رأت االدارة الفنية املختصة واجلهة مالكة ال .إلعطاء الرتخيص وليست إلزامية
إىل العقار موضوع طلب الرتخيص بالبناء، على الدوائر الفنية املعنية بدراسة ملف الرتخيص بالبناء تضمني 

لصاحل اجلهة مالكة العقار واملقدرة على أساس التخمني املعتمد للعقار لفرض  الفضلةالكشف الفين قيمة نمن 
 .رسم البناء



 55  

ء على دفع التأمني املذكور من قبل املالك أو من حيل حمله قانوناً، على أن جتري فيما ويتوقف إعطاء رخصة البنا
 .بعد معامالت اإلسقاط والتحديد والضم على نفقة طالب الشراء

تعترب الفضلة يف هذه احلالة مضمومة إىل العقار موضوع طلب الرتخيص بالبناء إذا توافرت فيه شروط الضم 
 .نني العقارية وإال اعتربت الفضلة وحدة عقارية مع العقار املذكوراملنصوص عليها يف القوا


