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 اللبنانية الجمهورية

 والبلديات الداخلية وزارة

 ضم طريق خاص إلى الملك العام البلديطلب 
 

 ،المحترم بتدين اللقشرئيس بلدية حضرة 
 ______________________________________________________ :المستدعي

 ____________: رقم الهاتف، __________________________________ :  العنوان
 

إىل امللك العام العقارية  ____________منطقة _________ نتقدم هبذا الطلب لضم الطريق اخلاص رقم 
لطريق اخلاص املذكور يستفيد منه أكثر من ستة عقارات مبنية وقيد البناء و هي العقارات رقم ، كون هذا االبلدي

ني خمتلفني استناداً د ملكيتها لستة مالكوهذه العقارات تعو  العقارية، ____________منطقة __________ 
نص على إلزامية ضم الطريق اخلاص املشار إليه أعاله إىل امللك العام الذي  41/41/1004تاريخ  833رقم إىل القانون 

البلدي عند وجود أكثر من ستة عقارات مبنية أو قيد البناء تستفيد منه، شرط أن تكون ملكية العقارات املذكورة عائدة 
الشروط اليت حددها القانون املذكور متوفرة يف احلالة احلاضرة كما يتبني من خريطة املساحة وكون ، ستة مالكني خمتلفنيل

 .واإلفادات العقارية املرفقة

 
 :المستندات المرفقة

 تثبت أنه ناتج عن إفراز العقارات املستفيدة منه إفادة عقارية للطريق اخلاص. 
 ملستفيدة من الطريق اخلاصإفادات عقارية للعقارات ا. 
 خريطة مساحة للطريق اخلاص تظهر عليها العقارات املستفيدة منه. 

 
 __________________: املستدعيتوقيع 

 
 
 
 
 
 

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

 _______________ *:توقيع املوظف
 املرفقات املقدمة قانونية على وافقة البلديةإن توقيع املوظف ال يعين م*
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 :المستندات المطلوبة
 .أو من ينوب عنه قانوناً  قةمن صاحب العالمقدم  طلب -4
 .العقارات املستفيدة منهناتج عن افراز تثبت أنه  إفادة عقارية للطريق اخلاص -1
 .إفادات عقارية للعقارات املستفيدة من الطريق اخلاص -8
 .خريطة مساحة للطريق اخلاص تظهر عليها العقارات املستفيدة منه -1

 
 :الرسوم المتوجبة

 .ل.ل 4,000رسم طابع مايل 
 

 :مهلة اإلنجاز
 (.ضم الطرق الناجتة عن افراز العقارات اىل امللك العام)وتعديالته  8/36للقانون رقم  سنداً ثالثة أشهر 

 
  :مالحظات

 :ويستعاض عنه بالنص اآليت 8/36يلغى نص املادة األوىل من القانون  
الطرق اخلاصة الناجتة ، تضم جماناً اىل امللك العام ان( البلديات، املصاحل املستقلة، اإلدارات العامة)ميكن للسلطات العامة "

  .وذلك بعد التنفيذ النهائي يف أمانة السجل العقاري، عن افراز العقارات
يتم الضم بقرار من رئيس اإلدارة العامة او من رئيس السلطة التنفيذية يف املصاحل املستقلة ومن اجملالس البلدية وذلك بعد 

وهذا الضم هو إلزامي بالنسبة للطرق أو أقسام الطرق اليت يستفيد منها اكثر من ، لتنظيمي املدينعلى ااألموافقة اجمللس 
 .ستة عقارات مبنية او قيد البناء ولستة مالكني خمتلفني

فلمالكي العقارات او بعضهم تقدمي طلب بذلك اليها وعليها استجابة الطلب ، السلطة العامة الضم تلقائياً  ذاذا مل تنف
 (.41/41/1004تاريخ  833قانون )  "...ثالثة اشهر خالل

 


