الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
بلدية بعبدات

طلب وصل بالتصريح
حضرة رئيس بلدية بعبدات المحترم،
المستدعي______________________________________________________:
العنوان ،___________________________________ :رقم الهاتف____________ :
نتقدم هبذا الطلب للحصول على وصل بالتصريح يف العقار رقم_____________ ،القسم رقم _______،
الواقع يف منطقة _______________ العقارية إلجناز األعمال التالية:
____________________________________________________________
___________ _________________________________________________

المستتتندات المرة:تتة:

( إستتتناًا اا القترار رقتتم  1/672صتتاًر يف  6تشتريا األول  ( 1991وزيتتر األاتتاال العامتتةس واررستتوم رقتتم

 ( 6001/11871اررسوم التطبيقي لقانون البناءس

 إفاًة عقارية وخريطة مساحة  /.يف حال عدم وجوً خريطة مساحة هنائية أو خريطة حتديد للعقار ،يقتضي تقدمي
مساح حملّف مع إفاًة ارختار ( علم وخربس يبني ملكيته وحدوً
خريطة له منظمة وموقعة ما قبل مهندس أو ّ
العقار يف ارناطق غري ارمسوحة.
 موافقة ارالك أو الشركاء إذا كان العقار مملوكا ما الاري أو كان مق ّدم التصريح اريكا يف العقار.
 إفاًة ختطيط وإرتفاق صاًرة عا الدوائر ارختصة يف بلدييت بريوت وطرابلس وفروع ومكاتب التنظيم اردين.
تعهد مسجل لدى إحدى نقابيت ارهندسني يف بريوت أو طرابلس ما قبل ارهندس عندما تتناول أعمال التصريح
ّ 
إبدال السقوف والشرفات اروجوًة والتلبيس اخلارجي وجدران الدعم اليت يزيد علوها عا اررتيا وأااال احلفريات
اليت تستوجب تدعيم العقارات واإلنشاءات اجملاورة.
 يف حال كان البناء مفرزا جيب ضم موافقة مجعية ارالكني أو موافقة  %71ما ارالكني على أن يتم التأكد ما ان
البناء موضوع طلب التصريح مطابق للخرائط العائدة لرخصة اإلسكان أو إلعاًة إجناز البناء.
طابع مايل

توقيع ارستدعي______________:
خاص بالبلدية
سجل الطلب بتاريخ ____________ حتت رقم __________ بعد التأكد ما توفر مجيع ارستندات ارطلوبة.
توقيع اروظف*________________________ :

* إن توقيع اروظف ال يعين موافقة البلدية على قانونية اررفقات ارقدمة

طلب وصل بالتصريح
المستندات المطلوبة( :قرار  ،1/672اراًة  ،6الفقرة 3س
 -1طلب موقع ما صاحب العالقة أو ما ينوب عنه قانونا.
 -6موافقة الدوائر الفنية ارختصة (الكشف الفينس يف احلاالت اليت تستوجب موافقة الدوائر الفنية ارختصة.
 -3إفتتاًة عقاريتتة وخريطتتة مستتاحة  /.يف حتتال عتتدم وجتتوً خريطتتة مستتاحة هنائيتتة أو خريطتتة حتديتتد للعقتتار ،يقتضتتي
مستتاح حملّتتف متتع إفتتاًة ارختتتار ( علتتم وختتربس يبتتني ملكيتتته
تقتتدمي خريطتتة لتته منظمتتة وموقعتتة متتا قبتتل مهنتتدس أو ّ
وحدوً العقار يف ارناطق غري ارمسوحة.
 -1موافقة ارالك أو الشركاء إذا كان العقار مملوكا ما الاري أو كان مق ّدم التصريح اريكا يف العقار.
 -1إفاًة ختطيط وإرتفاق صاًرة عا الدوائر ارختصة يف بلدييت بريوت وطرابلس وفروع ومكاتب التنظيم اردين.
تعهد مسجل لدى إحدى نقابيت ارهندسني يف بريوت أو طرابلس ما قبل ارهندس عندما تتناول أعمتال التصتريح
ّ -2
إب تتدال الس تتقوف والش تترفات اروج تتوًة والتلب تتيس اخل تتارجي وج تتدران ال تتدعم ال تتيت يزي تتد علوه تتا ع تتا ارت ترتيا وأا تتاال
احلفريات اليت تستوجب تدعيم العقارات واإلنشاءات اجملاورة.
 -7يف حال كان البناء مفترزا جيتب ضتم موافقتة مجعيتة ارتالكني أو موافقتة  %71متا ارتالكني علتى أن يتتم التأكتد متا
ان البناء موضوع طلب التصريح مطابق للخرائط العائدة لرخصة اإلسكان أو إلعاًة إجناز البناء.
الرستتوم المتوةبتتة :قتتانون رقتتم ،88/20ارتتاًة  ( 71قتتانون الرستتوم والعتتالوات البلديتتة وتعديالتتتهس واررستتوم االا ترتاعي
27رقم  ،27/اجلدول رقم  1و ( 6رسم الطابع ارايل وتعديالتهس
 10،000ل.ل.
رسم ترخيص مقطوع:
 10،000ل.ل .عا كل طابق أو جزء ما كل طابق.
رسم طابع مايل:
مهلة اإلنجاز( :مرسوم رقم  6001/11871ماًة  3فقرة 6س
علتتى التتدائرة الفنيتتة ارختصتتة إعطتتاء اروافقتتة الفنيتتة أو التترفر متتع تعليتتل األستتباب ختتالل اتتهر واحتتد متتا تتتاريخ تستتجيل
التص تريح لتتديها ومتتا مل إحالتتة ارعاملتتة إا البلديتتة إلعطتتاء ارالتتك الوصتتل بالتص تريح ختتالل ال تتة أيتتام عل تتى األك تتر بعتتد
استيفاء الرسوم ارتوجبة.
مالحظات( :مرسوم رقم  6001/11871ماًة  -6أوالا و اني ا و ال اس
األشغال المستثناة من التصريح:
أولا :ال ختض تتع ألي تتة رخص تتة أو تصت تريح األعم تتال الداخلي تتة العائ تتدة ألعم تتال الص تتيانة العاًي تتة والتجمي تتل ال تتيت ال تتعل تتق
باهليكتتل األساستتي للبنتتاء وال ت تتا ر علتتى إنطبتتاق البن تتاء علتتى األنظمتتة النافتتذة ك تتالتوريق والتتدهان والط تتر والتبل تتيط

والتلب تتيس وأعم تتال ال تتديكور والتجمي تتل وإس تتتبدال ارنج تتور ال تتداخلي وتاي تتري الش تتبكة واألجه تتزة الص تتحية والكهربائي تتة
وارائيتة وأعمتال التدف تة وتكييتف اهلتواء والترباًف ارالفتة متا ًرفتات متحركتة مصتنعة متا متواً اتفافة غتري ملونتة والتتيت
توضع على الشرفات.
ثاني ا :األشغال التي تخضع للتصريح
يف األبنية اروجوًة قانون ا أو التيت تستويتها ،أو ارنجتزة قبتل تتاريخ  ،1971-9-13يستتعا عتا طلتب الرخصتة
ارستتبقة بتصتريح خطتتي موقتتع متتا مهنتتدس مستتاول ومصت ّدق متتا إحتتدى نقتتابيت ارهندستتني ويعطتتى مشتتروط ا باختتتاذ
كافة التدابري الالزمة لتأمني اروط السالمة العامة يف حميط البناء وذلك لألااال التالية:
أ -من رئيس السلطة التنفيذية ةي البلدية المعنية:
أاتتاال البنتتاء اخلارجيتتة العائتتدة ألعمتتال الصتتيانة العاًيتتة والتجميتتل التتيت ال تتعلتتق باهليكتتل األساستتي للبنتتاء وال تتتا ر
علتتى انطبتتاق البنتتاء علتتى األنظمتتة النافتتذة كتتالتوريق والتتدهان والطتتر وأعمتتال منتتع التتن والتلبتتيس اخلتتارجي ،تركيتتب
وتايتتري الشتتبكة ارائيتتة والصتتحية والكهربائيتتة اخلارجيتتة ،أعمتتال فتتك وتركيتتب أو تايتتري ارنجتتور اخلتتارجي متتا أيتتة م تواً
كانت ،كذلك بناء التصاويا اليت ال تستوجب استصالح أر العقار.
ويف حال كان البناء مفرزا جيب ضم موافقة مجعية ارالكني أو موافقة  71بار ة ما ارالكني على أن يتتم التأكتد متا
أن البناء موضوع طلب التصريح مطابق للخرائط العائدة لرخصة اإلسكان أو إلفاًة إجناز البناء.
ب -من رئيس السلطة التنفيذية ةي البلدية المعنية بعد مواة:ة الدوائر الفنية المختصة:
أعمتال الرتمتيم والتستتنيد )  (Piling or shoring upوإبتدال الستقوف اروجتتوًة وأعمتال تستتوية األر
الطبيعيتتة للعقتتار وإنشتتاء جتتدران التتدعم والستتند وأعمتتال اهلتتدم ،أاتتاال التقويتتة التتيت تتنتتاول اهليكتتل األساستتي للبنتتاء
والتعديالت وتايري وإنشاء حيطان ًاخلية وفتح أو سد نوافذ وأبواب خارجية أو ًاخلية ضما احلق ارختلتف والتيت
ال تتتا ر علتتى العناصتتر اإلنشتتائية واألقستتام ارشتترتكة وال تتتا ر علتتى قانونيتتة الوحتتدة احلتتق ارختلتتف وذلتتك يف ضتتوء
خرائط موقعة ما ارهندس ارساول ومسجلة لدى إحدى نقابيت ارهندسني.
ج -شروط إضاةية:
خيضتتع متتنح التصتتاريح ارشتتار إليهتتا يف الفقترتني (أس و(بس أعتتالمل أو الرتاختتيص ارتضتتمنة أاتتااالا مما لتتة للشتتروط اإلضتتافية
التالية:
ج -1-ضمن التراةع عن الع:ارات المجاورة:
يف األبنيتتة أو أجتزاء األبنيتتة الواقعتتة ضتتما الرتاجعتتات عتتا العقتتارات اجملتتاورة يستتمح فيهتتا بكافتتة األعمتتال التوارًة يف
تعهتتدا
تجل ارالتتك علتتى صتتحيفة العقتتار العينيتتة ّ
الفق ترتني (أس و(بس أعتتالمل .أمتتا أعمتتال التقويتتة فيستتمح هبتتا اتترط أن يست ّ
منظمتا لتدى الكاتتتب العتدل بالتقيتتد بالرتاجعتات ارفروضتتة حستب نظتام ارنطقتتة عنتد إضتتافة أف بن س
تاء علتتوف متا يستتمح
نظام ارنطقة بالبناء فوق س
بناء موجوً مع إمكانية التدعيم.
ج -6-ضمن التخطيط المص ّدق واألمالك العامة أو ضمن التراةعات عنها:
عنتتد تتترميم األبنيتتة أو األج تزاء الواقعتتة ضتتما التخطتتيط ارص ت ّدق واألمتتالض العامتتة أو ضتتما الرتاجعتتات عنهتتا ومتتع
التقيد بأحكام قانون اإلستمالض ،يشرتط على ارالك أن يسجل على صتحيفة العقتار العينيتة تنتازالا منظمتا لتدى الكاتتب
العدل بعتدم مطالبتة اإلًارة بتأف تع س
توير عتا التحستني التذف ينتتي عتا عمليتة الرتمتيم وإبتدال الستقوف وذلتك لتدى قيتام
اإلًارة بإستمالض األجزاء ارصابة بالتخطيط ارص ّدق أو الواقعة ضما الرتاجعات عنته أو عتا األمتالض العامتة متع وجتوب
ارصقة واألمالض العامة عند إضافة بناء فوق البناء اروجوً.
التقيّد بالرتاجع عا التخطيطات ّ

ثالثا :الشروط الفنية لألعمال المستثناة من الترخيص
أ -بناء التصاوين:
أ –  -1خارج الرتاجع عا الطرق أو التخطيطات أو األمالض العامة
يستتمح ببنتتاء التصتتاويا اتترط أن ال يتجتتاوز العلتتو األقصتتى للقستتم الستتد متتا هتتذمل التصتتاويا ار ترتيا عتتا مستتتوى األر
الطبيعيتتة او األر ارستتاواة للعقتتار التابعتتة لتته التصتتوينة ،كمتتا يستتمح أن يعلتتو القستتم الستتد متتا التصتتوينة حتتاجز متتا
القضتتبان ارعدنيتتة او متتا اخلشتتب أو متتا البتتاطون ار قتتب ،علتتى أن ال يتجتتاوز إرتفتتاع الكتتل (القستتم الستتد واحلتتاجزس
ال ة أمتار عا مستوى األر الطبيعية.
أ –  -6على حدوً العقار مع الطريق أو التخطيط أو األمالض العامة وضما الرتاجعات عنها.
يسمح ببناء تصاويا ارط أن ال يتجاوز العلو األقصى للقسم السد ما هذمل التصتاويا مترتا وعشتريا ستم ( 1260مترتاس
عتتا مستتتوى الطريتتق أو األر الطبيعيتتة قبتتل التستتوية للعقتتار التابعتتة لتته التصتتوينة ،كمتتا يستتمح أن يعلتتو القستتم الستتد
متتا التصتتوينة حتتاجز متتا القضتتبان ارعدنيتتة أو متتا اخلشتتب أو متتا البتتاطون ار قتتب علتتى أن ال يتجتتاوز ارتفتتاع الكتتل
(القستتم الستتد واحلتتاجزس ال ال تتة أمتتتار ( 3200مس عتتا مستتتوى األر الطبيعيتتة وذلتتك يف حتتال تتتنص األنظمتتة
اخلاصة على خالف ذلك.
كمتتا يستتمح ببنتتاء التصتتاويا علتتى حتتدوً العقتتار بقستتمه ارصتتاب بتتالتخطيط غتتري ارستتتملك اتترط تقتتدمي تعهتتد مستتجل
على الصحيفة العقارية بعدم ارطالبة بأف تعوير عنها عند تنفيذ التخطيط.
أ –  -3عندما تقام التصوينة خارج الرتاجعات عا الطريق فوق حائط (ًاعم أو ساندس تطبيق ا للفقرة ب أًنامل.
إذا يتجاوز علو احلائط اررتيا ،يسمح بإقامة قسم سد فوقه بارتفاع ال يتجاوز ارترتيا علتى أن ال يتجتاوز علتو احلتائط
مع القسم السد ال ال ة أمتار ،ويسمح أن يعلو القسم السد ارتذكور حتاجز متا القضتبان ارعدنيتة أو متا اخلشتب أو متا
الباطون ار قب على أن ال يتجاوز علومل مع القسم السد ال ال ة أمتار.
إذا جتتتاوز علتتو احلتتائط ارترتيا يستتمح بإقامتتة قستتم ستتد فوقتته بارتفتتاع ال يتجتتاوز ارتترت الواحتتد وبإقامتتة حتتاجز متتا القضتتبان
ارعدنية أو ما اخلشب أو ما الباطون ار قب فوقه على أن ال يتجاوز علومل مع القسم السد اررتيا.
ب -أعمال تسوية األرض الطبيعية:
ختضع للتصريح أعمال استصالح األراضي مبا فيها بناء جدران السند والدعم العائدة لرتكيز األبنية.
يعطتتى التص تريح بعتتد تقتتدمي خرائطتتة موقعتتة متتا قبتتل مهنتتدس مستتاول ومستتجلة يف النقابتتة متتع تعهتتد متتا قبلتته يبتتني عليهتتا
مستتوى األر الطبيعيتة قبتل اربااترة بالعمتل ،يبتني يف طلتتب التصتريح اهلتدف متا اإلستصتالح ووجهتة االستتعمال علتتى
أن ال تتجاوز مساحة األر ارستصلحة يف كل مرة  3000م 6وأن ال يزيد ارتفاع اجلدران عا ال ة امتار ونصف.
تراعى أحكام قانون البي ة رقم  6006/111عندما تزيد مساحة األر ارستصلحة عا عشرة آالف مرت.
تطبتتق البنتتوً ب –  1متتا ال ت ا متتا ارتتاًة ال انيتتة ارتعلقتتة بالشتتروط الفنيتتة ألعمتتال تستتوية األر الطبيعيتتة ختتارج حتتدوً
الرتاجعتتات عتتا الطتترق والتخطيطتتات واألمتتالض العامتتة وب 1 -1 -جلهتتة اتتروط التترًم وبنتتاء جتتدران التتدعم وب6-1-
جلهتتة اتتروط احلفتتر وبنتتاء جتتدران الستتند وب 6 -جلهتتة الشتتورط الفنيتتة ألعمتتال تستتوية األر الطبيعيتتة ضتتما حتتدوً
الرتاجعتتات عتتا الطتترق والتتخطيطتتات واألمتتالض العامتتة وب 1-6-جلهتتة العقتتارات ارنحتتدرة فتتوق مستتتوى الطريتتق وب-
 6-6يف العقارات ارنحدرة حتت مستوى الطريق.

ج -أعمال الهدم:
ختضتتع للتص تريح أعمتتال هتتدم األبنيتتة وارنشتتوت استتتناًا خل ترائط وتعهتتد باإلا تراف علتتى أعمتتال اهلتتدم متتوقعني متتا قبتتل
مهندس ومسجلة يف نقابة ارهندسني ،تظهر يف اخلرائط تركيز البناء يف العقار وعدً الطوابق متع تتدعيم األبنيتة وارنشتوت
اجملتتاورة ووضتتع ح تواجز علتتى حمتتيط اروقتتع وإنتتارة وإاتتارات لتنبيتته ارتتارة واتتدً يف التص تريح ارعتتدات ارستتتعملة والوستتائل
تفجري ،هدم ،جرافات وضم بوليصة تأمني تاطي كافة األضرار اليت قد تنشأ ما جراء أعمال اهلدم .
ً -ال يطبتتق نظ تتام التص تريح عل تتى أعم تتال الص تتيانة العاًي تتة والتجميتتل والرتم تتيم واهل تتدم العائ تتدة لألبني تتة وارنش تتوت األ ري تتة
ارصنفة واألبنية الواقعة ضما منطقة فر نظامها ارصدق اروط ا خاصة هبا.
 يقتدم التصتريح عتتا اإلاتتاال ااتتدًة يف البنتتد انيت ا فقترة (بس متتا ارتتاًة ال انيتتة متتا اررستتومر قتتم  6001/11871إاالدائرة الفنية ارختصة مرفق ا بالو تائق التيت توضتح وحتتدً هتذمل اإلاتاال (خترائط بيانتاتس باإلضتافة إا ارستتندات ااتدًة
بقرار وزير األااال العامة عمالا بنص اراًة  3ما قانون البناء.
على الدائرة الفنية إعطاء ارالك الوصل بالتصريح ضتما مهلتة ال تة أيتام علتى األك تر بعتد إستتيفاء الرستوم ارتوجبتة ،فتإذا
تتأخرت التتدائرة الفنيتة عتتا البتت بالتصتريح ،يعتوً للمهنتتدس ارستاول احلضتتور إا التدائرة ارختصتتة وتتدويا مالحظتتة علتتى
السجالت بعدم إستالمه أف جواب ما اإلًارة ،وياار رئيس الدائرة الفنية على ذلك.
كما ميكا للمهندس ارساول توجيته كتتاب بواستطة الربيتد ارضتمون إا رئتيس التدائرة الفنيتة يعلمته فيته عتدم استتالمه أف
ج تواب متتا االًارة وعلتتى رئتتيس التتدائرة الفنيتتة إيداعتته جواب تا بواستتطة الربيتتد ارضتتمون وإيتتداع رئتتيس الستتلطة التنفيذيتتة يف
البلديتتة نستتخة عنتته مبهلتتة يستتة عشتتر يومتا متتا تبلاتته .لتترئيس الستتلطة التنفيذيتتة يف البلديتتة إعطتتاء التصتريح باالستتتناً إا
إفتتاًة متتا ارهنتتدس ارستتاول مستتجلة لتتدى إحتتدى نقتتابيت ارهندستتني بأنتته يبتتت بطلتتب التص تريح باروافقتتة أو بتتالرفر
ضما اردة ارنصوص عنها أعالمل.
وإذا تأخر رئيس السلطة التنفيذية يف البلدية عا اإلجابتة مبهلتة ال ال تة أيتام ،أمكتا لطالتب التصتريح أن يتوجته مبااترة أو
بواسطة الكاتب العتدل وختالل مهلتة ستتة أاتهر علتى األك تر متا أنقضتاء ارهتل ااتدًة بكتتاب يعتترب فيته نفسته مرخصت ا
ضتتمني ا لتته باألعمتتال مرفقت ا بتته قيمتتة الرستتوم ارتوجبتتة ،اتترط تعهتتدمل بالتقيتتد مبضتتمون ملتتف الرتختتيص وبتتالقوانني واألنظمتتة
النافذة.
 إن الوصتتل بالتص تريح هتتو مب ابتتة الرتختتيص التتذف يستتمح للمالتتك اربااتترة يف األاتتاال بعتتد موافقتتة ارهنتتدس ارستتاولاخلطية وارسجلة يف إحدى نقابيت ارهندستني ويبقتى معمتوالا بته رتدة ستنة واحتدة ( .ارتاًة  3البنتد الرابتع متا اررستوم رقتم
6001/11871س.

