
 14 

 اللبنانية الجمهورية
 والبلديات الداخلية وزارة

 ءرخيص بالبناطلب ت
 ___________ المحترم،بلديةرئيس  حضرة

 

 المستدعي:
_______________________________________________________ 

 _________________ رقم الهاتف:_، ______________________________ العنوان:
 

__، الواقع _______، القسم رقم _____ترخيص بالبناء على العقار رقم ___ للحصول على طلبنتقدم هبذا ال
  يف منطقة _______________ العقارية.

 المستندات المرفقة:
 ."موافقة الدوائر الفنية ادلختصة " الكشف الفين 

  قات العامة مع بيان ادلعامل.مصّور إرتايل واضح )كروكي ( يظهر كيفية الوصول اىل العقار موضوع الرتخيص من الطر 

  إفادة ختطيط وإرتفاق صادرة عن الدوائر الفنية ادلختصة زلتوية على خريطة مساحة إرتالية مصدقة من دوائر ادلساحة دلنطقة العقار
اىر على موضوع الطلب ) أو خريطة حتديد يف حال عدم وجود مساحة هنائية( مصّدقة من دوائر ادلساحة، عندما يكون العقار غري ظ

خريطة ادلساحة اإلرتالية أو على خريطة التحديد يقتضي ضم نسخة مصدقة عن خريطة اإلفراز اليت أحدث مبوجبها. يف حال عدم 
وجود خريطة مساحة هنائية أو خريطة حتديد العقار، يقتضي تقدمي خريطة لو منظمة وموقعة من قبل مهندس أو مساح زللف مع )علم 

 ني حدوده.وخرب( تثبت ملكيتو وتب

 .إفادة عقارية شاملة ال يعود تارخيها ألكثر من ثبلثة أشهر 

  إفادة ختمني قانونية حتدد السعر البيعي للمرت ادلربع من األرض موضوع طلب رخص البناء. إن مدة صبلحية التخمني حتدد من قبل
 ضمها الحقاً قبل تنظيم الكشف الفين. اللجنة ادلختصة على أن ال تتجاوز ىذه ادلدة يف مطلق األحوال الستة أشهر وديكن

 .التكليف واإلتفاقية بني ادلالك وادلهندس السؤول وفقاً للنموذج ادلوضوع من نقابة ادلهندسني 

  فقاً تعّهد ادلهندس ادلسؤول وفقاً للنموذج ادلوضوع من نقابة ادلهندسني وعقود ادلهندسني ادلشرتكني، والتعّهد بتقدمي اخلرائط التنفيذية و
 انون النقابة.لق

  (ادلوافقة ادلبدئية على ادلشروع التمهيدي األويل للبناءAvant projet preliminaire  موضوع ادلادة األوىل من ) القرار رقم
 .4551الصادر سنة  632/4

 هندسني يف مخس نسخ من رلموعة خرائط تصميم البناء موقعة من ادلالك وادلهندس ادلسؤول ومسجلة رتيعها لدى إحدى نقابيت ادل
 بريوت وطرابلس حسب ادلوقع اجلغرايف للعقار.

 ______________________________________________________ مالحظات:
 توقيع ادلستدعي: ________________

 

 
 طابع مايل

 

 خاص بالبلدية
 توفر رتيع ادلستندات ادلطلوبة. من __ بعد التأكد___ حتت رقم __________سجل الطلب بتاريخ ___

 _______________ توقيع ادلوظف*:
 على قانونية ادلرفقات ادلقدمة* إن توقيع ادلوظف ال يعين موافقة البلدية 
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 اللبنانية الجمهورية

 والبلديات الداخلية وزارة

 رخيص بالبناءطلب ت
 

 وادلرسوم رقم  3و6، الفقرة 6، ادلادة 4551سنة  632/4 العامة رقم وزير األشغال قرار) المستندات المطلوبة:
 (44الفقرة الرابعة من ثالثاً من ادلادة  41431/6001  

 قانوناً. ينوب عنوطلب موقع من صاحب العقار أو من  -4

 موافقة الدوائر الفنية ادلختصة )الكشف الفين(. -6

لعقار موضوع الرتخيص من الطرقات العامة مع بيان مصور إرتايل واضح )كروكي( يظهر كيفية الوصول إىل ا -3
 ادلعامل.

 زلتوية على خريطة مساحة إرتالية. وارتفاق إفادة ختطيط -1

 إفادة عقارية شاملة ال يعود تارخيها ألكثر من ثبلثة أشهر. -1
 إفادة ختمني قانونية حتدد السعر البيعي للمرت ادلربع من األرض موضوع طلب رخصة البناء. -2

 واالتفاقية بني ادلالك وادلهندس ادلسؤول وفقاً للنموذج ادلوضوع من نقابة ادلهندسني. التكليف -3

بتقدمي  والتعهد تعهد ادلهندس ادلسؤول وفقاً للنموذج ادلوضوع من نقابة ادلهندسني وعقود ادلهندسني ادلشرتكني -4
 التنفيذية وفقاً لقانون النقابة. اخلرائط

 التمهيدي األويل للبناء.ادلوافقة ادلبدئية على ادلشروع  -5

مخس نسخ من رلموعة خرائط تصميم البناء موقعة من ادلالك وادلهندس ادلسؤول ومسجلة رتيعها لدى إحدى  -40
 نقابيت ادلهندسني يف بريوت وطرابلس حسب ادلوقع اجلعفرايف للعقار.

 
والعبلوات البلدية )قانون الرسوم  34و-31-33 – 34 - 25 واد، ادل20/44 رقم قانون :الرسوم المتوجبة

)رسم الطابع ادلايل وتعديبلتو( 6 و4، اجلدول رقم 23/23 رقم ياالشرتاع  رسومادل و (وتعديبلتو
ادلادة الثالثة والقانون رقم  6004/ 363ادلعدل مبوجب القانون رقم  44/21والقانون رقم 

نياً ) قانون الفقرة االوىل من ثا 45ادلادة  212/6001والقانون رقم  5جدول رقم  45/54
 )نظام وتنظيم الدفاع ادلدين وتعديبلتو(. 64ادلادة  10/23البناء( وادلرسوم اإلشرتاعي رقم 

 
يفرض لدى إعطاء الرتخيص بالبناء عن كل مرت مربع من البناء ادلنوي إقامتو أو إضافتو أياً كانت وجهة استعمالو وعن كل 

 رسم نسيب قدره:طابق من طوابقو سفليا كان أو ارضياً أو علوياً 
% واحد ونصف بادلائة عن القسم من الثمن البيعي للمرت ادلربع من ارض العقار الذي ال يتجاوز اخلمسة 4,1 -

 وعشرين ألف لرية لبنانية.
% اثنان بادلائة عن القسم من الثمن البيعي للمرت ادلربع الواحد من ارض العقار الذي يزيد عن اخلمسة وعشرين 6 -

 وال يتجاوز ادلائة ألف لرية لبنانية. ألف لرية لبنانية
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% واحد بادلائة عن القسم من الثمن البيعي للمرت ادلربع الواحد من ارض العقار الذي يتجاوز ادلائة ألف لرية 4 -
 . لبنانية

 
  فقط للمخازن وادلستودعات وادلكاتب(. رسم ادلتختات: ربع رسم الرتخيص بالبناء )

  ل.ل. 40,000 رسم تصوينة:
  ل.ل. 40,000 ترميم:رسم 

 
 رسم طابع مايل:

  ل.ل. 610,000ل.ل. دلرت البناء ادلربع شرط أن ال يزيد الرسم عن  6,000عن كل طابق  -
 ل.ل.400,000ل.ل. دلرت البناء ادلربع شرط أن ال يزيد الرسم عن  4,000طابق  كل  عن جزء من -

 
 . % 1قدرىا  ادلنشآت العامة البلديةستعمال األمبلك و عبلوة على رسم الرتخيص بالبناء ادلرخصة ال

 . %40عبلوة على رسم الرتخيص بالبناء ختصص لئلنفاق يف وجوه زلددة قدرىا 
% تدفع إىل صندوق النقابة قبل إعطاء 1عبلوة على رسم الرتخيص بالبناء لصاحل صندوق تقاعد ادلهندسني قدرىا  

 الرخصة من البلدية. 
أللف من الثمن البيعي للمرت ادلربع من أرض العقار عن كل مرت مربع من البناء ادلنوي وأرصفة: نصف با ررلاريرسم إنشاء 

  إقامتو.

  % على رسم الرتخيص بالبناء.40 رسم إضايف قدرهرسم التعمري: 
لصاحل ادلؤسسة العامة  % من قيمة الرسم الذي تستوفيو البلدية على رخص البناء6قدره )اثنان بادلاية ( رسم إضايف 

على أن يستوىف ىذا الرسم مبوجب ايصاالت مستقلة عن رسوم رخص البناء األخرى لدى أحد صناديق اخلزينة سكان لبل
 العامة.
 .الفقرة األوىل من ثانياً )قانون البناء( 45ادلادة  212/6001قانون رقم : بادلرآرسم 

ة ادلتوجبة للملجأ يف األبنية اخلاضعة رسم ادللجأ: حيسب على أساس عشر لريات لبنانية عن كل مرت مربع من ادلساح
 دلوجبات الدفاع ادلدين.

 
 )قانون البناء( 1ادلادة  212/6001قانون رقم  مهلة اإلنجاز:

 خبلل شهرين على األكثر إذا كان العقار موضوع الرخصة قائماً على طريق منفذة أو جوانب ختطيط مصدق. -4
أو مبلصقاً دلشروع ختطيط أو تعديل لتخطيط أو دلشروع  خبلل ستة أشهر على األكثر إذا كان العقار مصاباً  -6

تنظيم عام زلالني للتصديق أو إذا كان الطلب يستوجب استطبلع رأي اجمللس األعلى للتنظيم ادلدين أو 
 اإلدارات العامة ادلعنية األخرى أو ادلديرية العامة لآلثار أو ادلديرية العامة للطريان ادلدين أو غريمها.
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 6001/ 41431)قانون البناء( و ادلرسوم رقم  4البند ثالثاً  وادلادة  1ادلادة  212/6001)قانون رقم  مالحظات:
، وادلرسوم رقم 2( وادلادة  243/6001البند ثالثاً  )ادلعدل مبوجب ادلرسوم النافذ حكماً رقم  1وادلادة  1الفقرة  3ادلادة 

 .6وادلادة  4ادلادة  4ملحق رقم  3123/24
 

قابلة للتجديد دلرة واحدة ودلدة سنتني من تاريخ انتهاء مفعول الرخصة سنوات  يعمل بالرخصة دلدة ست -4
عدم وجود تعديل يف التخطيط األساسية، معفاة من الرسوم إذا مل تطرأ زيادة على ادلساحة ادلرخصة، شرط 

 واالرتفاق واالنظمة ادلعمول هبا مبا حيول دون جتديد الرخصة.

بات التجديد يف الدوائر الفنية خبلل ثبلثة اشهر تسبق انتهاء مفعول الرتخيص األساسي، ولغاية مدة تقبل طل -6
أشهر من تاريخ انتهاء مفعولو، على ان حتسب ىذه ادلهلة من ضمن مهلة جتديد الرتخيص دون أن  2أقصاىا 

الرتخيص. أما الرتاخيص ادلعطاة  ديكن للمالك إستكمال تنفيذ البناء خبلل ىذه ادلدة ما مل يستحصل على جتديد
سنوات شرط عدم وجود مانع قانوين دينع جتديدىا  1فيتم جتديدىا دلدة  414/43بظل ادلرسوم اإلشرتاعي رقم 

 ملسنتني إضافيتني شرط عد 41431/6001ودتدد الرتاخيص اليت جددت دلدة سنتني قبل صدور ادلرسوم رقم 
 وجود مانع قانوين حيول دون جتديده.

شراء فضلة أمبلك عمومية أو خصوصية عائدة للدولة او للبلديات ناجتة عن تنفيذ ختطيط عادي أو ضمن  إن -3
سلطط توجيهي عام أو استمبلك ال يتم إال بعد موافقة اجلهة مالكة الفضلة بناء على إهناء اإلدارة الفنية ادلختصة 

 اليت أعدت دراسة التخطيط.
 جلهة مالكة الفضلة وجوب ضم ىذه الفضلة إىل العقار موضوع طلب الرتخيصإذا رأت االدارة الفنية ادلختصة وا

بالبناء على الدوائر الفنية ادلعنية بدراسة ملف الرتخيص بالبناء تضمني الكشف الفين قيمة ذتن الفضلة لصاحل 
البناء  ةء رخصيتوقف إعطا و،اجلهة مالكة العقار وادلقدرة على اساس التخمني ادلعتمد للعقار لفرض رسم البناء

على أن جتري فيما بعد معامبلت االسقاط او من حيل زللو قانوناً من قبل ادلالك  ادلذكور تأمنيالعلى دفع 
طلب والتحديد والضم على نفقة طالب الشراء. تعترب الفضلة يف ىذه احلالة مضمومة إىل العقار موضوع 

ها يف القوانني العقارية واال اعتربت الفضلة وحدة عقارية فرت فيو شروط الضم ادلنصوص علياإذا تو  بالبناء الرتخيص
وفقاً  631/4562من القرار رقم  40مع العقار ادلذكور. حيدد ذتن الفضلة هنائياً من قبل اللجنة احملددة يف ادلادة 

ادلختصة للسعر الرائج بتاريخ دفع التأمني ويف حال اخلبلف على الثمن تفصل بذلك جلان اإلستمبلك اإلستئنافية 
على نفس األسس وذلك خبلل سنة من تاريخ دفع التأمني وبعد مرور ىذه الفرتة يعترب التأمني ادلدفوع ذتناً ذلذه 
الفضلة ويتوجب على الدوائر العقارية ضم ىذه الفضلة اىل العقار األساسي بناًء لطلب الشاري. إن عملية ضم 

 نت ختصيصها لبلستعمال العام. الفضلة إىل العقار ليست إلزامية لئلدارة إذا أعل
 بريوت وضواحيها، طرابلس وضواحيها، صيدا وضواحيها.  يفرض بناء ادلبلجئ يف ادلناطق اخلارجة عن:ال  -1

وبناء  (Piling or shoring up)ديكن أن يشمل طلب الرتخيص بالبناء الرتخيص بأعمال التسنيد  -1
 بشكلها النهائي واذلدم يف آن واحد .التصاوين وجدران الدعم والسند وإستصبلح أرض العقار 
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( مبيناً رقم العقار وادلنطقة  Cartoucheتقّدم رتيع خرائط تصميم البناء مبقياس موّحد ضمن إطار مع عنوان ) -2
العقارية وإسم ادلالك وإسم ادلهندس ومقياس الرسم واجتاه الشمال وتكون مرتبة بشكل صفحات موحدة ومطوية 

 قاً للرتتيب التايل:سم وف x  34سم  16بقياس 

 الصفحة األوىل: الغبلف مع طلب الرتخيص.
الصفة الثانية: يظهر فيها موقع العقار بالنسبة للعقارات والطرقات اجملاورة مع بيان تركيز البناء وتنزيل التخطيطات 

 مبقياس خريطة ادلساحة اإلرتالية للمنطقة الكائن فيها العقار.
مع رتيع قياساتو الداخلية واخلارجية وبعده عن  4/400يز البناء ضمن العقار مبقياس الصفحة الثالثة: يظهر فيها ترك

احلدود وشقبلت زوايا العقار والبناء بالنسبة لؤلرض الطبيعية. ويف حال تسوية أرض العقار جيب أن ترفق باإلضافة اىل 
 (. Courbes de niveauxخرائط التسوية خريطة األرض الطبيعية ) ادلناسيب( قبل التسوية، ) 

 .4/400الصفحة الرابعة: تكون خاصة بالتمديدات الصحية واحلفرة الصحية أو زلطة تكرير ادلياه ادلبتذلة مقياس 
 4/400الصفحة اخلامسة: يظهر فيها تركيز  األساسات ونوعيتها وتركيز األعمدة واجلسور مبقياس 

لية واألرضي ولكل طابق خيتلف عن غريه من الصفحة السادسة وما يليها: حتتوي على سطح للطوابق السف
 مع بيان واضح دلوقع ادلرآب وترتيبو وفقاً للشروط الفنية ادلفروضة. 4/400الطوابق مبقياس 

لكامل البناء تظهر فيها  4/400الصفحة السابعة: حتتوي على مقطعني على األقل طويل وعرضي مقياس 
لشرفات والنتوءات وعلو وعرض الفتحات اليت يؤمن منها مدى اإلرتفاعات وتفصيل السقوفية والدرج وارتفاع ا

 وقوع النظر وكافة اخلطوط الغبلفية مع حلظ األرض الطبيعية وادلعتمدة بعد اإلستصبلح والتسوية.
مع إظهار مفصل دلواد البناء ادلستعملة  4/400الصفحة الثامنة: حتتوي على واجهتني رئيسية وجانبية مقياس 

 يم ادلنطقة.وفقاً لشروط تنظ

تغيري أو إنشاء حيطان داخلية و يف حال طلب الرتخيص برتميم بتناول تدعيم أو تقوية أو تعديل اذليكل األساسي أ
بناء موجود  وأو خارجية لبناء موجود ويف حال طلب الرتخيص بإضافة بناء على بناء موجود أو بالبناء يف عقار في

 ردة أعبله تقدمي:مستقل يقتضي باإلضافة اىل ادلستندات الوا
 رخصة البناء ادلوجودة أو نسخة طبق األصل عنها. -

 رخصة األشغال العائدة لو أو نسخة طبق األصل عنها. -
 

يف حال عدم وجود الرخصتني أعبله يقتضي ضم إفادة عن تاريخ إجناز البناء صادرة عن الدوائر ادلختصة ) ادلالية( دائرة 
 .43/5/4534ن البناء أجنز قبل تاريخ األمبلك ادلبنية، أو البلدية، تبني ا

 

 ) مبلحظة: ديكن لئلدارة أن تطلب بعض اإليضاحات أو اخلرائط التوضيحية تكملة للخرائط ادلقدمة.
رلموعات  -معامل-مستشفيات-مؤسسات سياحية-فنادق-ديكن لتصاميم ادلشاريع الكبرية ) مدارس      

 .4/400سم وعن قياس  x  34سم16سات ختتلف عن سكنية كربى وما شاهبها...( أن تقدم بشكل وقيا


