
                                                                             

 

 طلب ترخيص بإشغال األمالك العمومية البلدية
 المحترم، سن الفيل رئيس بلدية حضرة 

 

 ___________________________________________________________ :المستدعي
 ______________________: رقم الهاتف، _______________________________ :العنوان

 

 ____________________________واقعة خيص بإشغال أمالك عمومية بلدية تر  للحصول على طلبنتقدم هبذا ال
 .وفقاً ملا هو حمدد يف اخلريطة املرفقة العقارية_______________ يف منطقة 

 

 :المستندات المرفقة
  ماستفادته من إشغال امللك العا املطلوبللعقار  عود تارخيها ألكثر من ثالثة اشهررتفاق ال يختطيط واإفادة. 
 صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة احمليطة. 
 من ثالثةة أشةهر أوعقةد إ ةار محةب   حةب  استفادته من الرتخيص باإلشغال ال تعود ألكثر املطلوبللعقار  إفادة عقارية

 .األصول
  ملطلوب إشغاهلاشغال واملحا ات امع خريطة محا ة تبني العقار املحتفيد من اإلشرح مفص  لإلشغال وأهدافه. 

 
  :مالحظات
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 __________________ :توقيع املحتدعي
 
 

 خاص بالبلدية
 .املطلوبة املحتندات من توفر مجيع لتأكدبعد ا_____ ____حتت رقم ___ ______سب  الطلب بتاريخ 

 _______________ *:توقيع املوظف
 .إن توقيع املوظف ال يعين موافقة البلدية على قانونية املرفقات املقدمة* 

 

 طابع مايل



                                                                             

 

 ترخيص بإشغال األمالك العمومية البلديةطلب 
 

 :ت المطلوبةالمستندا
 .طلب موقع من صا ب العالقة أو من ينوب عنه قانوناً  -1

 .استفادته من إشغال امللك العام املطلوبللعقار  رتفاق ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة اشهرختطيط واإفادة  -2
 .صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة احمليطة -3
مةن الرتخةةيص باإلشةغال ال تعةود ألكثةر مةةن ثالثةة أشةهر أوعقةةد إ ةار محةب   حةةب اسةتفادته  املطلةةوبإفةادة عقاريةة للعقةار  -4

 .األصول
 .مع خريطة محا ة تبني العقار املحتفيد من اإلشغال واملحا ات املطلوب إشغاهلاشرح مفص  لإلشغال وأهدافه  -5

 .إشغال األمالك العمومية البلديةاستمارة ترخيص بيضم اىل ملف املعاملة  -6
 

  :وجبةالرسوم المت
 :احلد األقصى

  .ل.ل 22،222 : رسم الرتخيص بإشغال األمالك العمومية البلدية
 .(وتعديالته والعالوات البلديةقانون الرسوم ) 45، املادة 62/88رقم  قانون)

 :رسم االستثمار الحنوي
 .اهلامن القيمة البيعية للمحا ة املرخص بإشغ% 2اإلشغال املرتبط مبركز ثابت بنحبة ال تق  عن  -1
 .من القيمة البيعية للمحا ة املرخص بإشغاهلا% 1اإلشغال غري املرتبط مبركز ثابت بنحبة ال تق  عن  -2

 (.احلد األقصى) ل.ل 220222  :إشغال املدى اهلوائي مبظالت أو ستائر -3

  .(وتعديالته قانون الرسوم والعالوات البلدية) 45 ، املادة 62/88 رقم قانون)
شغال تق  عن الحنة، فيحتوىف عندئذ نحبياً وعلى أساس شهري مع ا تحةاب كحةر الرةهر حتوىف الرسوم سنوياً إال اذا كانت مدة اإلت

 .شهراً كامالً 

  (. رسم الطابع املايل وتعديالته)2و 1، اجلدول رقم 66/66 رقم ياشرتاعمرسوم  ):رسم طابع مايل عن ك  مرت مربع
 (بريوت. )ل.ل 122،222

 (مركز احملافظة. )ل.ل 52،222 
 (مركز القضاء. )ل.ل 25،222
 (أخرى أماكن. )ل.ل 12،222

وأن يةددى هةذا الرسةم عنةد  .ل.ل 5،222،222 تزيةد عةن وال. ل.ل 522،222عن  يف مطلق األ وال أن ال تق  قيمة الرسمشرط 
 .وعند جتديدها ةإعطاء الرخص

 .عنها الرسم  ىت تاريخ العم  هبذا القانونوتطبق هذه املعدالت عن الرتاخيص اليت مل يحدد 
 

 :مهلة اإلنجاز
 .8/99وزير الداخلية والردون البلدية والقروية رقم  مخحة عرر يوما عمالً بتعميم



                                                                             

 

 
 (.قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته) 49و46-46 واد، امل62/88رقم  قانون) :مالحظات

 
 :اآلتيةنواعه الثالثة إشغال األمالك العمومية بأ خيضع لرسم -1

 ...(.مقهى، مطعم )اإلشغال املرتبط مبركز ثابت هبدف توسيع مدى استعمال هذا املركز   - أ
 ...(.أكراك، وسائ  دعائية )اإلشغال غري املرتبط مبركز ثابت وذلك باستعمال األرض املرغولة لغايات استثمارية   - ب
 .أخرى واقية من الرمس أو املطر مرتبطة مبركز ثابت إشغال املدى اهلوائي مبظالت أو ستائر أو أية وسائ   - ج

 مةن القةانون 66 ري تقدير القيمة البيعية للمحا ة املرخص بإشغاهلا بتاريخ الرتخيص من قب  اللبنة املنصوص عنهةا يف املةادة  -2
 .62/88 رقم 

ي الرتخةيص واإلشةغال عةالوة علةى يتعرض ك  من يرغ  ملكاً عمومياً بلدياً دون ترخيص محةبق لغرامةة تعةادل عمةوم قيمةة ر ة -3
 .باإلضافة إىل نزم ما هو خمالف الرسوم األساسية املتوجبة


