الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلدايت
بلدية صور
الترخيص لمؤسسة مصنفة من الفئة األولى/الثانية (غير صناعية(
(إن طلب هذه املعاملة يقدم يف مركز احملافظة أو القائمقامية)
المستندات المطلوبة( :مرسوم  ،1936/1119املادة )1
 .1إسم املستدعي مع ذكر كنيته وحمل إقامته وإذا كان املستدعي شركة فيذكر إمسها وإسم احمللة اليت ستقام فيها املؤسسة وصفة
موقّع الطلب.
 .2املكان الذي ستقام فيه املؤسسة وحدوده.
 .3نوع الصناعة اليت ينوي املستدعي معاطاهتا وعدد العمال الذين يريد استخدامهم وعند اإلقتضاء يذكر نوع احملركات وقوهتا
وكيفية إستعماهلا والطرق الصناعية ونوع املواد اليت يستخدمها واملنتجات اليت سينتجها.
مصور موجز بقياس  100/1على األقل تبني فيه اجلهات اليت حتيط املؤسسة إىل مسافة تبلغ على األقل عشر شعاع املسافة
ّ .4
املختصة ابإلعالن على أال تكون املسافة املذكورة أقل من  250متا ملؤسسات الصنف األول و 50متا ملؤسسات الصنف
صور املدارس واملستشفيات.....
الثاينّ ،
وتبني على األخص يف هذا امل ّ
تبني فيه التتيبات اليت يراد إجراؤها يف احملل والغاية اليت خيصص هلا البناء واألراضي
مصور إمجايل مبقياس  200/1على األقل ّ
ّ .5
التابعة له مباشرة.
 .6كيفية تصريف املياه املبتذلة وكيفية إستعماهلا ومصري النفاايت.
الرسوم المتوجبة :قانون رقم  88/60املادة ( 55 - 54قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته) واملرسوم اإلشتاعي رقم
 ،67/67اجلدول رقم  1و ( 2رسم الطابع املايل وتعديالته) والقانون رقم ( 93/221رسوم التحقيق)

رسم التخيص للمؤسسات املصنفة :

الفئة األوىل:
الفئة الثانية:

رسم التحقيق يدفع خلزينة الدولة:

الفئة األوىل:
الفئة الثانية:

رسم طابع مايل )أتسيس):
رسم طابع مايل )استثمار):

احلد األقصى
 200,000ل.ل.
 100,000ل.ل.
 500,000ل.ل.
 400,000ل.ل.
 750,000ل.ل.
 25,000ل.ل.

مهلة اإلنجاز :مرسوم اشتاعي /21ل ،سنة  ،1932املادة  9 – 8 – 7و( 10احملالت اخلطرة واملضرة ابلصحة واملزعجة /
املؤسسات واحملالت املصنفة(.
أربعة أشهر ابستثناء املهلة اليت تستغرقها املعاملة أمام اللجنة الصحية.
مالحظات :املرسوم اإلشتاعي رقم /21ل سنة  ،1932املواد  20 – 10 – 9 – 8 – 7 – 1و ( 26احملالت اخلطرة واملضرة
ابلصحة واملزعجة  /املؤسسات واحملالت املصنفة(.
 .1إن املعامل ودور الصناعة واملصانع واملخازن ودور العمل ومجيع احملالت الصناعية والتجارية اليت ينجم عنها خماطر أو حماذير
سواء كان لألمن أو طيب اهلواء أو راحة اجلريان أو الصحة العامة أو الزراعة  -ختضع لإلشراف اإلداري.
 .2إن طلب التخيص املختص مبحل داخل يف الصنف األول يستلزم إجراء حتقيق لتقرير املوافقة أو عدمها ومدة هذا التحقيق
شهر واحد أما مدة التحقيق للتخيص للصنف الثاين فهي  15يوما.
 .3يطلب رأي اجمللس البلدي يف املكان الذي يشتغل احملل يف منطقته .وجيب أن يبدي رأيه يف خالل شهر واحد.
 .4إن لصاحب الصناعة أن يضع مذكرة يف الرد على التحقيق خالل  15يوما من تبلّغه احملضر .على احملقق أن يرسل ملف
القضية إىل احملافظ خالل  8أايم بعد رد صاحب العالقة .بعد تبلّغ صاحب العالقة قرار اللجنة الصحية ميكنه خالل  8أايم
أن يقدم ملحوظاته ملدير الصحة واإلسعاف العام .بعد وضع اللجنة الصحية قرارها النهائي يفصل املدير العام ابملعاملة خالل
مهلة شهر من يوم حتويل ملف التحقيق إليه.
 .5إن صاحب الصناعة الذي يريد أن يضيف إىل الصناعة األوىل اليت يستثمرها صناعة أخرى يلزمه ،وإن كانت من صنف أدىن
من صنف الصناعة اليت رخص له فيها ،أن حيصل على ترخيص جديد هلا أو يقدم تصريح جديد يف شأهنا.
 .6إن قرار التخيص يف فتح حمل مصنف ال يبقى له مفعول إذا مل يفتح احملل يف املدة اليت عينها هذا القرار .وال جيوز أن تنقص
هذه املدة عن سنتني .وكذلك إذا بقي احملل بال استثمار ملدة سنتني متعاقبتني ما مل يكن هناك قوة قاهرة.

