الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلدايت
بلدية صور
الترخيص لمحالت ومحطات توزيع المحروقات السائلة
(إن طلب هذا الرتخيص يقدم يف مركز احملافظة)
المستندات المطلوبة( :مرسوم  ،79/2289املادة )4
 .1طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونا.
 .2اسم طالب الرخصة مع صورة عن تذكرة هويته وعنوانه وحمل إقامته وإذا كان طالب الرخصة شكة فنسخة عن إذاعتها
التجارية.
 .3موقع إنشاء احملطة ورقم العقار والشارع واحمللة.
اخلرائط:
 خريطة مبقياس  500/1تبني موقع احملطة ابلنسبة حملطات وحمالت بيع وتوزيع احملروقات السائلة يف العقارات اجملاورة. اخلرائط املطلوبة للحصول على رخصة البناء مع خريطة مبقياس  100/1تبني البناء وأجهزة التوزيع مع اخلزانت حتتسطح األرض وحدود سطح الطريق والرصيف.
 خريطة تفصيلية مبقياس  100/1تبني حمتوايت البناء بكامله مع بيان أمكنة أجهزة التوزيع والتمديدات وغريه. خريطة مقطع تبني مساكة حديد اخلزانت وكيفية صنعه وضمان متانته لتحمل كمية احملروقات املخزونة فيه. .4براءة ذمة عقارية ال يعود اترهخها ألكثر من سنة.
 .5وثيقة رمسية تثبت قانونية إشغال العقار )سند متليك – إفادة عقارية – عقد اجيار – عقد اتفاق(.
 .6إيصال من اخلزينة يثبت دفع مصاريف التحقق يف الطلب وقدرها  500,000ل.ل فئة أوىل و  400,000ل.ل فئة
اثنية.
 .7إفادة ختطيط من التنظيم املدين ال يعود اترهخها ألكثر من شهرين.
مالحظة :إن هذه املعاملة جيب أن تقرتن مبوافقة اجمللس البلدي املختص قبل إعادهتا إىل احملافظ.
الرسوم المتوجبة :قانون رقم  88/60املادة ( 51قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته) واملرسوم اإلشرتاعي رقم ،67/67
اجلدول رقم  1و ( 2رسم الطابع املايل وتعديالته) والقانون رقم .93/221
احلد األقصى
 200,000ل.ل.
رسم الرتخيص حملالت وحمطات توزيع احملروقات السائلة:
رسم التعمري :رسم اضايف على رسم ترخيص استثمار حمطات توزيع احملروقات السائلة %15

رسم االستثمار السنوي عن كل عداد:
رسم طابع مايل )إنشاء):
رسم طابع مايل )استثمار):
رسم التحقيق يدفع خلزينة الدولة الفئة األوىل:

 100,000ل.ل.
 750,000ل.ل.
 25,000ل.ل.
 500,000ل.ل.

الفئة الثانية:

 400,000ل.ل.

مهلة اإلنجاز :مرسوم اشرتاعي /21ل ،سنة  ،1932املادة  7و .9
اربعة أشهر ما عدا املهلة اليت أتخذها املعاملة امام اللجنة الصحية.

مالحظات :قرار  75 / LRسنة  1940املواد  16 - 9و  30ومرسوم  94/5509املادة .6
 .1ال جيوز ألحد أن هخزن حمروقات سائلة برسم البيع ابملفرق ما مل حيصل على رخصة من احملافظ.
 .2يزول مفعول القرار املرخص فيه بفتح حمل لبيع احملروقات السائلة إذا مل يفتح احملل خالل سنة او إذا مل يستثمر خالل سنتني
متواليتني.
 .3ال جيوز أن حتتوي األبنية اليت تقام يف حمطة توزيع إال على طابق أرضي وطابق أول يستعمل مكاتب للمحطة .جيب أن جتري
مجيع العمليات املرخص إبجرائها يف أبنية احملطة خارج حدود الطريق العمومية.
 .4تطبق الشروط التنظيمية العامة جملمعات املشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل وحمطات التوزيع وختزين وتعبئة احملروقات
املسيلة اعتبارا من اتريخ نشر هذا املرسوم يف اجلريدة الرمسية .وفقا للجدول رقم  1امللحق ابملرسوم ( .94/5509مرسوم
 ،94/5509املادة .)1

