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المقدمة

المقدمة
طويل فر�ضته الأحداث والظروف التي �شهدها لبنان في الربع الأخير من
بعد
انقطاع ٍ
ٍ
القرن الع�شرين ،عاد العمل البلدي لينطلق مجدد ًا �سنة  1998عبر االنتخابات البلدية
واالختيارية التي �شملت كل الوطن ما عدا الأجزاء العزيزة من الجنوب والبقاع الغربي
التي كانت رازحة تحت االحتالل الإ�سرائيلي الغا�شم.
و�سرعان ما ان�ضم هذا «ال�شريط الحدودي المحتل» �إلى الوطن بعد تحقق حلم
التحرير على يد المقاومة ومن َخلفها وحولها الجي�ش وال�شعب؛ وكانت االنتخابات
الفرعية البلدية �سنة 2001؛ وهكذا انتظمت م�سيرة العمل البلدي في مواعيدها ،وكان
العامان  2004و  2010محطتين بارزتين للمواطنين في القيام بدورهم ك�شركاء في
ب�شكل �أ�سا�س على قاعدة
الإدارة المحلية ،و�ضمن �إطار الالمركزية الإدارية التي ترتكز ٍ
ك�سلطات محلي ٍة منتخب ٍة وطامح ٍة للخدمة والتنمية المحلية للمجتمع.
عمل البلديات
ٍ
وقد فر�ض االنقطاع المذكور �أعاله غياب ًا �شبه كامل للمعرفة والممار�سة البلديتين،
فع�شية انتخابات  1998كانت المواقع البلدية (ر�ؤ�ساء� ،أع�ضاء) قد �شغرت بمرور الزمن،
وتح ّولت �إدارتها بحكم ذلك �إلى جهة الو�صاية الر�سمية.
وهكذا ،واجهت المجال�س البلدية تحدي ًا �أ�سا�سي ًا لجهة �إنتاج ممار�سة بلدية �سليمة
قائمة على المعرفة القانونية ال�صحيحة والمهارات الإدارية والإن�سانية الالزمة.
ومنذ ت�أ�سي�سها �سنة � 2006أخذت جمعية العمل البلدي (علم وخبر � 146أ/د) على
عاتقها المهام التالية:
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•العمل على ت�أهيل المجتمع الأهلي وتزويده بوعي �إنمائي ي�ساعده في �أداء واجباته
وتنفيذ التزاماته االجتماعية في بلدته ب�صورة �إيجابية ،كما ي�ساعد في تعزيز
الثقة وروح التعاون فيما بينه وبين المجل�س البلدي.
•التن�سيق مع البلديات بما يتوافق مع �أحكام القوانين والأنظمة توخي ًا لتحقيق
الأهداف الأ�سا�سية في مجال التطور والإنماء للبلديات والقرى.
•عقد ندوات ومحا�ضرات تثقيفية دورية غايتها التوجيه والإر�شاد يتم فيها بحث
ومناق�شة مختلف الموا�ضيع الإنمائية.
وع�شية االنتخابات البلدية واالختيارية للعام  ،2010قامت الجمعية ب�إعداد ون�شر
هذا الكتاب «قوانين البلديات» ويت�ضمن:
•قانون البلديات ،المر�سوم اال�شتراعي رقم .77/118
•تحديد �أ�صول المحا�سبة في البلديات واتحاد البلديات ،مر�سوم رقم .82/5595
•الر�سوم والعالوات البلدية ،قانون رقم .88/60
وجرى اعتماد الطبعة الأولى من هذا الكتاب كمتن لتدريب المجال�س البلدية في
المناطق اللبنانية ،وبعدما نفدت الكمية قامت الجمعية بتنقيح الكتاب و�إجراء زيادات
عليه من ناحية الهوام�ش ،و�إ�ضافة الئحة ب�أ�سماء القوانين التي ت�ساعد البلديات في عملها
القانوني ،حتى يخرج بحلة جديدة وطبعة جديدة منقحة ،فيها ما يفيد العمل البلدي
ويكون مرجع ًا قانوني ًا ي�سهل للمعنيين الرجوع اليه عند الحاجة للم�سائل القانونية.
وذلك م�ساهم ًة منها في ن�شر المعرفة القانونية البلدية كمقدمة لتطبيق الممار�سة
البلدية ال�سليمة ،وك ّلنا �أمل �أن نكون جميع ًا الئقين بخـدمة �أ�شـرف النا�س ،وفق ًا لما
ع ّلمنا �سيد �شهداء المقاومة الإ�سالمية ال�سيد عبا�س المو�سوي{ «�سنخدمكم
ب�أ�شفار عيوننا».
جمعية العمل البلدي
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مرسوم اشتراعي رقم 118
 صادر في 1977/6/30وتعديالته

معدل بموجب القانون رقم - 665تاريخ 1997/13/29
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�إن رئي�س الجمهورية
بناء على الد�ستور
بناء على القانون رقم  76/2تاريخ  ( 1976/12/30منح الحكومة حق �إ�صدار
مرا�سيم ا�شتراعية)،
وبعد ا�ست�شارة مجل�س �شورى الدولة،
بناء على اقتراح وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء بتاريخ ،1977/6/27
ير�سم ما ي�أتي:
ال�����ب�����اب األول
البلديات  -تعريفها  -إنشاؤها
المادة الأولى  -البلدية هي �إدارة محلية ،تقوم� ،ضمن نطاقها ،بممار�سة ال�صالحيات
التي يخولها �إياها القانون.
تتمتع البلدية بال�شخ�صية المعنوية واال�ستقالل المالي والإداري في نطاق هذا
القانون.
المادة  - 2تن�ش�أ بلدية في كل مدينة �أو في كل قرية �أو مجموعة من القرى الوارد ذكرها
في الجدول رقم( )1الملحق بالمر�سوم اال�شتراعي رقم( )11تاريخ 1954/12/29
وتعديالته ،وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة � - 3أُلغيت بموجب المادة  45من القانون رقم  665ال�صادر في  30كانون
الأول  1997وا�ستعي�ض عنها بالأحكام الواردة في المادة  41من القانون المذكور.
المادة � - 4أُلغيت بموجب المادة  45من القانون رقم  665ال�صادر في  30كانون
الأول  1997وا�ستعي�ض عنها بالأحكام الواردة في المادة  41من القانون المذكور.
المادة � - 5أُلغيت بموجب المادة  45من القانون رقم  665ال�صادر في  30كانون
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الأول  1997وا�ستعي�ض عنها بالأحكام الواردة في المادة  41من القانون المذكور.
المادة  41من قانون رقم :97/665
يجاز لوزارة الداخلية �أن ت�ستعين بمديرية ال�ش�ؤون الجغرافية في الجي�ش وبم�صلحة
الهند�سة في قوى الأمن الداخلي وبدوائر الم�ساحة وبالتنظيم المدني في جميع المناطق
وبالمكاتب الهند�سية الخا�صة ،بالإ�ضافة �إلى العنا�صر الالزمة من مجندي خدمة
العلم ،وتكليفها بتنظيم خرائط تحديد الأحياء الجديدة �أو النطاق البلدي للبلديات
الم�ستجدة �أو تلك التي يمكن �أن تندمج �أو تنف�صل على �ضوء العوامل الفنية والجغرافية
والديمغرافية واالقت�صادية التي تربط في ما بينها ،على �أن تتم هذه الأعمال قبل تاريخ
موعد �إجراء االنتخابات البلدية واالختيارية ب�شهرين على الأقل كي ي�صار �إلى تحديد
المدن والقرى والأحياء الم�ستجدة التي �ستدعى لالنتخابات بموجب قرار وزارة الداخلية
الذي يق�ضي بدعوة الهيئات االنتخابية.
ّ
تنظم وزارة الداخلية العمل بين الأجهزة الفنية والإدارية والأمنية والع�سكرية
والمكاتب الهند�سية الخا�صة وتبلغهم تكاليف خطية تت�ضمن نوع الأعمال المطلوب
�إنجازها مع المهلة المحددة للإنجاز ،وعلى الوزارات والإدارات المعنية التي تتبع لها
المديريات والم�صالح والدوائر والفنيين الم�شار �إليهم في هذه المادة تنفيذ طلب وزارة
الداخلية وبالأولوية ،لإنجاز الأعمال المطلوبة �ضمن المهلة المحددة بالتكليف ،كي
تتمكن بالتالي وزارة الداخلية من �إجراء االنتخابات البلدية واالختيارية في هذه المدن
والقرى والأحياء في المواعيد المحددة لها.
المادة � - 6إن تحديد النطاق البلدي هو تدبير �إداري ال عالقة له بقيود ال�سجل
العقاري .ت�ضم خرائط تحديد النطاق البلدي �إلى ملف �إن�شاء البلدية وتعفى العملية
الطبوغرافية من الر�سوم.
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ال����ب����اب ال��ث��ان��ي
ج���ه���از ال��ب��ل��دي��ة
المادة  - 7يت�ألف جهاز البلدية من �سلطة تقريرية و�سلطة تنفيذية.

الف�صل الأول :ال�سلطة التقريرية
الق�سم الأول  -عدد �أع�ضاء المجل�س البلدي ،مدة واليته وانتخابه
المادة  - 8يتولى ال�سلطة التقريرية المجل�س البلدي.
المادة � - 9أُلغيت بموجب المادة  45من القانون رقم  665ال�صادر في  30كانون الأول
 1997وا�ستعي�ض عنها �ضمن ًا بالأحكام الواردة في المادة  24من القانون المذكور.
يت�ألف المجل�س البلدي ،من �أع�ضاء يحدد عددهم كما يلي:
�أ� 9 .أع�ضاء للبلدية التي يقل عدد �أهاليها الم�سجلين عن � 2000شخ�ص ًا.
ب 12.ع�ضو ًا للبلدية التي يتراوح عدد �أهاليها الم�سجلين بين  2001و 4000
�شخ�ص ًا.
ج 15.ع�ضو ًا للبلدية التي يتراوح عدد �أهاليها الم�سجلين بين  4001و12000
�شخ�ص ًا.
د 18.ع�ضو ًا للبلدية التي يتراوح عدد �أهاليها الم�سجلين بين  12001و 24000
�شخ�ص ًا.
ه 21.ع�ضو ًا للبلدية التي يزيد عدد �أهاليها الم�سجلين عن � 24000شخ�ص ًا ،با�ستثناء
ما هو وارد في الفقرة «و» من هذه المادة.
و 24.ع�ضو ًا لبلديتي بيروت وطرابل�س.
المادة  - 10مدة والية المجال�س البلدية �ست �سنوات.
المادة � - 11أُلغيت بموجب المادة  45من القانون رقم  665ال�صادر في  30كانون الأول
 1997وا�ستعي�ض عنها �ضمن ًا بالأحكام الواردة في المادة  21من القانون المذكور.
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-1ينتخب �أع�ضاء المجل�س البلدي بالت�صويت العام المبا�شر وفق ًا للأ�صول الن�صو�ص
عليها في قانون انتخاب �أع�ضاء مجل�س النواب وفي هذا القانون.
-2ت�ؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة.
-3ينتخب المجل�س البلدي من بين �أع�ضائه ،رئي�س ًا ونائب رئي�س بطريقة االقتراع
ال�سري وبالأكثرية المطلقة ولمدة والية المجل�س البلدي ،وذلك في �أول جل�سة يعقدها،
في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ �أو القائمقام� ،ضمن مهلة �شهر من
تاريخ �إعالن نتيجة االنتخاب.
ير�أ�س الجل�سة �أكبر الأع�ضاء �سن ًا .عند تعادل الأ�صوات بين ع�ضوين يفوز الأكبر
�سن ًا .و�إذا كانا من عمر واحد يلج�أ �إلى القرعة.
-4يعتبر رئي�س ونائب رئي�س البلدية من �أع�ضاء المجل�س البلدي ومن �ضمن العدد
المحدد في كل بلدية.
-5للمجل�س البلدي ،بعد ثالثة �أعوام من انتخاب الرئي�س و نائبه ،وفي �أول جل�سة
يعقدها �أن ينزع الثقة منهما �أو من �أحدهما ،بالأكثرية المطلقة من مجموع �أع�ضائه،
وذلك بناء على عري�ضة يوقعها ربع ه�ؤالء الأع�ضاء.
على المجل�س البلدي ،في هذه الحالة� ،أن يعقد فور ًا جل�سة لملء المركز ال�شاغر.
المادة � - 12أُلغيت بموجب المادة  45من القانون رقم  665ال�صادر في  30كانون
الأول 1997
المادة  - 13ال ي�شترك في االقتراع �إال الناخب المدون ا�سمه في القائمة االنتخابية �أو
الحا�صل على قرار بتدوين ا�سمه من لجنة قيد الأ�سماء.
المادة  - 14تدعى الهيئات االنتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خالل ال�شهرين
ال�سابقين لنهاية والية المجال�س البلدية .يذكر في القرار مراكز االقتراع وتكون المهلة
بين تاريخ ن�شره واجتماع الهيئة االنتخابية ثالثين يوم ًا على الأقل.
تحدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد الأع�ضاء الذين ينتخبون لكلبلدية .كما تحدد عدد الأع�ضاء الذي يعود لكل قرية فما �إذا كانت البلدية الواحدة ت�ضم
عدة قرى وذلك وفق ًا لن�سبة عدد �سكان كل منها ويجري التر�شيح على هذا الأ�سا�س.
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المادة � -15أُلغيت بموجب المادة  45من القانون رقم  665ال�صادر في  30كانون الأول
 1997وا�ستعي�ض عنها �ضمن ًا بالأحكام الواردة في المادة  23من القانون المذكور.
لوزير الداخلية �أن يع ّين موعد االنتخاب في يوم واحد لجميع البلديات �أو �أن يع ّين
موعد ًا خا�ص ًا لكل بلدية �أو مجموعة من البلديات� ،إذا اقت�ضت ذلك �سالمة العمليات
االنتخابية ،على �أن تتم االنتخابات في جميع البلديات خالل المهل المبينة في المادة
 14من قانون البلديات.
تجري االنتخابات البلدية في جميع المناطق اللبنانية وفق ًا للأ�صول المحددة في
هذا القانون ،با�ستثناء المدن والقرى الواقعة تحت االحتالل الإ�سرائيلي ،وي�ستمر
المحافظون والقائمقامون بالقيام ب�أعمال المجال�س البلدية في تلك المدن والقرى.
وعلى الحكومة �أن تدعو لإجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل � 30أيلول من
العام .2001
كما �أن المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم الم�صالحة والعودة
�إليها فتحدد بمر�سوم يتخذ في مجل�س الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية وال�ش�ؤون
البلدية والقروية و�ش�ؤون المهجرين ،وعلى الحكومة �أن تدعو لإجراء انتخابات بلدية
لهذه المدن والقرى كلما �أ�صبح ذلك ممكن ًا بقرار من مجل�س الوزراء خالل مدة ثالثة
�أ�شهر من تاريخ هذا القرار.
المادة  - 16ت�سري على االنتخابات البلدية �أحكام قانون انتخاب �أع�ضاء مجل�س
النواب في كل ما ال يتعار�ض و�أحكام هذا القانون.
المادة  - 17تعتمد النتخاب المجال�س البلدية القائمة االنتخابية المعتمدة النتخاب
�أع�ضاء المجل�س النيابي.
المادة � - 18أُلغيت بموجب المادة  45من القانون رقم  665ال�صادر في  30كانون الأول
 1997وا�ستعي�ض عنها �ضمن ًا بالأحكام الواردة في المادة  25من القانون المذكور.
 -1على كل من يرغب في تر�شيح نف�سه لع�ضوية بلدية ما �أن يقدم �إلى القائمقامية
�أو المحافظة قبل موعد االنتخاب بع�شرة �أيام على الأقل ت�صريح ًا م�سج ًال لدى كاتب
العدل ينطوي على ا�سمه وعلى ا�سم البلدية التي يريد �أن ير�شح نف�سه فيها.
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ي�ستوفي كاتب العدل ر�سم ًا مقطوع ًا مقداره ع�شرة �آالف ليرة لبنانية عن كل
ت�صريح.
-2ال يقبل التر�شيح �إال �إذا كان المر�شح ناخب ًا مدون ًا ا�سمه في القائمة االنتخابية
الخا�صة بالبلدية التي يرغب في �أن يكون ع�ضو ًا في مجل�سها ،و�أودع ت�أمينا قدره
خم�سماية �ألف ليرة وتتوافر فيه �أهلية الع�ضوية للمجال�س البلدية المن�صو�ص عنها في
المر�سوم اال�شتراعي رقم ( 77/118قانون البلديات).
 -3يعطي القائمقام �أو المحافظ �إي�صا ًال يثبت تقديم طلب التر�شيح.
على هذا الأخير وخالل ثالثة �أيام من تقديم طلب التر�شيح �أن ي�صدر قرار ًا معل ًال
بقبول الطلب �أو برف�ضه ،و�إال اعتبر �سكوته بانق�ضاء هذه المدة ،قرار ًا �ضمني ًا بالقبول.
يع ّلق قرارا قبول �أو رف�ض التر�شيح ،فور �صدوره ،على باب دار القائمقامية �أو
المحافظةّ ،
وينظم بهذا الأمر مح�ضر ًا يوقعه الموظف المخت�ص.
 -4يحق للمر�شح بخالل مدة �أ�سبوع من تاريخ �صدور القرار القا�ضي برف�ض تر�شيحه
مراجعة مجل�س �شورى الدولة با�ستدعاء غير خا�ضع للر�سم �أو �أية معاملة �أخرى.
وعلى المجل�س �أن يف�صل باالعترا�ض نهائي ًا بخالل مهلة خم�سة �أيام من تاريخ
ت�سجيله في قلم المجل�س و�إال اعتبر تر�شيحه مقبو ًال.
 -5تن�شر �أ�سماء المر�شحين الذين قبلت طلبات تر�شيحهم بال �إبطاء على باب
البلدية التي ر�شحوا �أنف�سهم فيها.
 -6يعاد الت�أمين ل�صاحب العالقة �إذا رجع عن تر�شيحه بت�صريح م�سجل لدى كاتب
العدل يقدم �إلى القائمقامية �أو المحافظ قبل موعد االنتخاب بخم�سة �أيام على الأقل.
المادة � - 19أُلغيت بموجب المادة  45من القانون رقم  665ال�صادر في  30كانون الأول
 1997وا�ستعي�ض عنها �ضمن ًا بالأحكام الواردة في المادة  26من القانون المذكور.
-2يفوز باالنتخاب المر�شح الذي ينال العدد الأكبر من �أ�صوات المقترعين ،و�إذا
ت�ساوت الأ�صوات فيفوز الأكبر �سنا ،و�إذا ت�ساوت ال�سن يلج�أ �إلى القرعة بوا�سطة لجنة
القيد المن�صو�ص عليها في المادة ال�سابعة من هذا القانون.
�-3إذا كان عدد المر�شحين موازي ًا لعدد الأع�ضاء المطلوب انتخابهم وانق�ضت
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مدة التر�شيح فاز ه�ؤالء المر�شحون بالتزكية ،ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ �أو
القائمقام �أما �إذا لم يبلغ عدد المر�شحين عدد الأع�ضاء المطلوب انتخابهم عند �إقفال
مدة التر�شيح �أو �إذا �أدى ذلك �إلى رجوع مر�شحين عن تر�شيحهم جاز قبول تر�شيحات
جديدة تقدم قبل االقتراع بثالثة �أيام.
-4يعاد الت�أمين للمر�شح �إذا فاز باالنتخابات �أو نال خم�سة وع�شرين بالمائة ()%25
من �أ�صوات المقترعين على الأقل.
المادة  -1- 20يطعن ب�صحة االنتخاب لدى مجل�س �شورى الدولة في مهلة خم�سة
ع�شر يوم ًا تلي �إعالن النتيجة.
 -2تطبق �أحكام المواد � 329إلى  334من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة
لإف�ساد االنتخاب.
(((
المادة � - 21إذا �شغر في مجل�س بلدي ربع المراكز على الأقل يجري انتخاب
�أع�ضاء للمراكز ال�شاغرة للمدة الباقية خالل �شهرين من تاريخ �شغور �آخر مركز على
�أن يح�سب الك�سر من العدد واحدا.
الق�سم الثاني
حل المجل�س البلدي و�إعادة انتخابه
المادة  - 22يمكن حل المجل�س البلدي بمر�سوم معلل يتخذ في مجل�س الوزراء بناء
على اقتراح وزير الداخلية �إذا ارتكب مخالفات هامة متكررة �أدت �إلى �إلحاق ال�ضرر
الأكيد بم�صالح البلدية.
المادة  - 23يعتبر المجل�س البلدي منح ًال حكم ًا �إذا فقد ن�صف �أع�ضائه على الأقل
�أو حكم ب�إبطال انتخابه.
على وزير الداخلية �أن يعلن الحل بقرار ي�صدر عنه بخالل مدة �أ�سبوع على الأكثر من
تاريخ تبليغ وزارة الداخلية ذلك ،و�إال اعتبر �سكوته بمثابة قرار �إعالن �ضمني بالحل.
((( – عدم جواز تعيين �أول الخا�سرين في المركز ال�شاغر�( .شورى دولة ،رقم  97-98/759تاريخ � – 1998/8/13صادر بين الت�شريع
والإجتهاد :البلديات  2004اجتهاد رقم � 1ص .)49
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المادة  - 24في حالة حل المجل�س �أو اعتباره منح ًال ي�صار �إلى انتخاب مجل�س جديد
في مهلة �شهرين من تاريخ مر�سوم الحل �أو قرار �إعالنه وذلك للمدة الباقية من والية
المجل�س البلدي المنحل( .عدلت بموجب القانون )2001/316
يتولى القائمقام �أو رئي�س الق�سم الأ�صيل في الق�ضاء والمحافظ �أو �أمين ال�سر العام
في مركز المحافظة �أعمال المجل�س البلدي حتى انتخاب المجل�س الجديد وذلك بقرار
من وزير الداخلية.
المادة  - 25ال يجدد المجل�س البلدي بكامله �أو بجزء منه في الأ�شهر ال�ستة التي
ت�سبق تاريخ انتهاء والية المجل�س البلدي.

الف�صل الثاني :نظام �أع�ضاء المجل�س البلدي
الق�سم الأول
التمانع وفقدان الأهلية
المادة � - 26أًلغيت بموجب المادة  45من القانون رقم  665ال�صادر في  30كانون الأول
 1997وا�ستعي�ض عنها �ضمن ًا بالأحكام الواردة في المادة  22من القانون المذكور.
ال يجوز الجمع بين رئا�سة �أو ع�ضوية المجل�س البلدي وبين:
-1ع�ضوية المجل�س النيابي �أو تولي من�صب وزاري.
-2المختارية �أو ع�ضوية المجل�س االختياري.
-3الق�ضاء.
-4وظائف الدولة والم�صالح الم�ستقلة والم�ؤ�س�سات العامة والبلديات.
-5رئا�سة �أو ع�ضوية مجال�س �إدارة الم�صالح الم�ستقلة والم�ؤ�س�سات العامة.
-6ملكية امتياز �أو وظائفه في نطاق البلدية.
-7ع�ضوية �أو وظائف الهيئات واللجان المكلفة �إدارة م�شاريع ذات نفع عام في نطاق
البلدية.
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ال يجوز لرئي�س البلدية �أو نائبه �أن يتر�شحا لالنتخابات النيابية �إال بعد مرور �سنتين
على انتهاء واليتهما �أو ا�ستقالتهما.
تطبق هذه المادة على المجال�س البلدية التي تنتخب بعد نفاذ هذا القانون.المادة  - 27ال يكون �أهال لع�ضوية المجال�س البلدية:
 -1الذين ال يعرفون القراءة والكتابة.
 -2المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية �أو بالتجريد المدني.
 -3المحكومون من اجل جنايات �أو جنح �شائنة كما هي معينة في الفقرة  3من
المادة  10من قانون انتخاب �أع�ضاء مجل�س النواب �أو من اجل الجنح المن�صو�ص عليها
في المواد � 329إلى  334من قانون العقوبات.
 -4المحكومون بجرائم االنتماء �إلى الجمعيات ال�سرية.
 -5المحجور عليهم ق�ضائيا لعلتي العته والجنون.
 -6الأ�شخا�ص الذين يعلن �إفال�سهم حتى �إعادة اعتبارهم.
المادة  - 28ال يجوز لل�شخ�ص الواحد �أن يكون ع�ضو ًا في عدة مجال�س بلدية وكذلك
ال يجوز في البلدية الواحدة �أن يكون الأب و�أحد الأوالد ،والأم واحد الأوالد ،والزوج
والزوجة ،والحمو وزوج االبنة� ،أو زوجة االبن ،والحماة وزوجة االبن� ،أو زوج االبنة،
واالخوة والأخوات ،والعم وابن الأخ ،والخال وابن الأخت ،وزوج الأخت ،وزوج الأخ ،على
اختالفهم� ،أع�ضاء بمجل�س بلدي واحد .و�إذا انتخب اثنان من الأقارب واالن�سباء المار
ذكرهم ولم ي�ستقل �أحدهما ،فعلى القائمقام �أن يقيل �أحدثهما �سن ًا ،و�إذا تعادال في
ال�سن فيقال �أحدهما بالقرعة في �أول اجتماع يعقده المجل�س البلدي.
المادة � - 29إذا انتخب ع�ضو ًا بلدي ًا �أحد الأ�شخا�ص الوارد ذكرهم في المادة 26
من هذا القانون ،فعليه �أن يختار �ضمن مهلة �أ�سبوعين بين الع�ضوية ووظيفته و�إال يعتبر
مقا ًال حكم ًا من ع�ضوية البلدية ،وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ ،و�إذا وجد �أحد
�أع�ضاء المجل�س البلدي في �إحدى الحاالت المن�صو�ص عليها في المادة  27من هذا
القانون اعتبر م�ستقي ًال حكم ًا من ع�ضوية البلدية بقرار من المحافظ.
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الق�سم الثاني
اال�ستقالة والتوقيف عن العمل
المادة  - 30تقدم ا�ستقالة الرئي�س �أو نائب الرئي�س �أو الع�ضو البلدي �إلى المحافظ
بوا�سطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ .و�إذا لم يبت
بالقبول تعتبر اال�ستقالة نهائية بعد م�ضي �شهر من تاريخ تقديم ا�ستقالة ثانية تر�سل
بكتاب م�ضمون.
بعد انق�ضاء خم�سة ع�شر يوما على قبول ا�ستقالة الرئي�س �أو نائبه� ،أو اعتبار اال�ستقالة
نهائية يجتمع المجل�س البلدي وفقا لأحكام المادة  71من هذا القانون.
يمكن الرجوع((( عن اال�ستقالة قبل �صدور قرار قبولها �أو اعتبارها نهائية.
المادة � - 31إذا تخلف ع�ضو المجل�س البلدي عن تلبية الدعوة �إلى االجتماع �أربع
مرات متوالية بدون عذر م�شروع ،يدعو الرئي�س المجل�س البلدي �إلى جل�سة خا�صة تعقد
لهذه الغاية.
يقدر المجل�س البلدي الأ�سباب التي دعت الع�ضو �إلى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار
باعتبار الع�ضو م�ستقيال.
�إن قرار المجل�س البلدي باعتبار الع�ضو م�ستقيال يخ�ضع لموافقة وزير الداخلية.
للع�ضو المعتبر م�ستقيال �أن يطعن بالقرار لدى مجل�س �شورى الدولة بخالل ع�شرة
�أيام من تاريخ �إبالغه �إليه.

الف�صل الثالث� :سير العمل في المجل�س البلدي
الق�سم الأول
الدعوة �إلى اجتماعات المجل�س البلدي
المادة  - 32يجتمع المجل�س البلدي مرة في ال�شهر على الأقل بناء على دعوة من
((( عدم جواز الرجوع عن الإ�ستقالة بعد قبولها�( .شورى دولة ،رقم  400تاريخ � .1999/3/23صادر بين الت�شريع والإجتهاد :البلديات
 2004اجتهاد رقم � 4ص  83وم.ق�.إ  2003عدد  14مجلد � 2ص .)390
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رئي�سه وكلما دعت الحاجة �إلى اجتماعه وعلى الرئي�س �أن يعين في دعوته موا�ضيع
االجتماع.
يتحتم على الرئي�س دعوة المجل�س البلدي �إلى االجتماع �إذا طلب ذلك المحافظ �أو
القائمقام �أو �أكثرية �أع�ضاء المجل�س على �أن تذكر في الطلب والدعوة الأ�سباب الداعية
�إلى هذا االجتماع وموا�ضيعه.
المادة  - 33يجب �أن تكون الدعوة خطية ،وان تر�سل قبل الجل�سة بثالثة �أيام على
الأقل� ،إلى محل �إقامة الع�ضو �أو المقام المختار منه ،ويمكن تق�صير هذه المهلة �إذا
اقت�ضت ال�ضرورة.
وللمجل�س البلدي �أن ينظر في تق�صير المهلة فيقرر اال�ستمرار في الجل�سة �أو ت�أجيلها
لموعد �آخر.
على الع�ضو المقيم خارج النطاق البلدي �أن يختار محل �إقامة �ضمن نطاق البلدية
و�إال ُع َّد ُمب َّلغ ًا في مركز البلدية.
الق�سم الثاني
الن�صاب والمناق�شات
المادة  - 34ال تكون مناق�شة المجل�س البلدي قانونية �إال �إذا ح�ضر اكثر من ن�صف
الأع�ضاء الذين يكون المجل�س م�ؤلف ًا منهم بتاريخ عقد الجل�سة التي تجري فيها المناق�شة
و�إذا لم تتوفر الن�سبة المذكورة ت�أجل االجتماع ودعي الأع�ضاء �إلى اجتماع جديد يحدد
بدعوة بعد �أربع وع�شرين �ساعة على الأقل ،وال تكون هذه الجل�سة قانونية �إال �إذا ح�ضر
ثلث الأع�ضاء على الأقل ،ويجب �أن تت�ضمن الدعوة الثانية خال�صة �صريحة لأحكام هذه
المادة.
ي�ستغنى عن الدعوة الثانية وتكون الجل�سة قانونية �إذا ثبت �أن عدم الح�ضور نا�شئ
عن وجود م�صلحة �شخ�صية للأع�ضاء الغائبين �أو ل�شخ�ص يديرون �أعماله.
المادة  - 35جل�سات المجل�س البلدي �سرية .وللمحافظ �أو القائمقام �أن يح�ضراها
�إذا طلبا ذلك على �أن ال يكون لهما حق الت�صويت.
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لرئي�س البلدية �أن يدعو لح�ضور جل�سات المجل�س البلدي �أي موظف �أو �أي �شخ�ص
�آخر ال�ستماعه.
المادة  - 36يرئ�س جل�سات المجل�س البلدي رئي�س البلدية وبحالة تغيبه فنائب
الرئي�س((( و�إال ف�أكبر الأع�ضاء �سنا.
المادة  - 37يتولى رئي�س الجل�سة حفظ نظامها ،و�إذا وقعت فيها جناية �أو جنحة
ينظم مح�ضر ًا بالواقع وير�سله بال �إبطاء �إلى الق�ضاء ال�صالح((( ويبلغ القائمقام ن�سخة
عن هذا المح�ضر.
المادة  - 38يرئ�س نائب الرئي�س الجل�سات التي تناق�ش فيها ح�سابات �إدارة البلدية
الموكلة �إلى الرئي�س ،ويرئ�سها �أكبر الأع�ضاء �سنا �إذا كان لنائب الرئي�س تدخل ب�إدارة
مالية البلدية .ولرئي�س البلدية �أن يح�ضر المناق�شات في ح�ساباتها الإدارية على �أن
يخرج من الجل�سة قبل ال�شروع في الت�صويت.
المادة  - 39لرئي�س البلدية من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب القائمقام �أو المحافظ
�أن يطلب �إلى المجل�س البلدي �أن يتناق�ش ب�صورة ا�ستثنائية قبل كل �شيء في م�س�ألة
تتطلب در�س ًا م�ستعج ًال .وله �أن يمنع المناق�شة في مو�ضوع خارج عن جدول الأعمال.
الق�سم الثالث
الت�صويت على المقررات
المادة  - 40يمار�س المجل�س البلدي �صالحياته بموجب قرارات ي�صدرها في جل�سات
يعقدها لهذه الغاية.
المادة  - 41يجرى الت�صويت بطريقة االقتراع العلني وال يجوز الت�صويت بالوكالة.
يلج�أ �إلى طريقة االقتراع ال�سري �إذا طلب ذلك الرئي�س �أو �أكثرية الأع�ضاء الحا�ضرين
�أو �إذا كان الت�صويت يتعلق بانتخاب ما.
المادة  - 42تتخذ مقررات المجل�س ب�أكثرية �أ�صوات الأع�ضاء الحا�ضرين .و�إذا
((( راجع المادة  72من هذا المر�سوم الإ�شتراعي ،المتعلقة بتحديد مهام نائب الرئي�س عند �شغور مركز الرئا�سة.
((( يق�صد بالق�ضاء ال�صالح النيابة العامة �أو ق�ضاة التحقيق الواقعة �ضمن نطاق �صالحيتهم البلدية.
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تعادلت الأ�صوات ف�صوت الرئي�س يرجح.
المادة  - 43ال يجوز �أن ي�شترك في المناق�شة واالقتراع ع�ضو له م�صلحة خا�صة.
المادة  - 44يجب تدوين قرارات المجل�س البلدي ب�أرقام مت�سل�سلة بح�سب تواريخها
على �سجل ترقم �صفحاته ويوقع عليه القائمقام �أو من ينتدبه.
يجب �أال يترك في ال�سجل بيا�ض وال يجوز فيه �شطب �أو كتابة في الحا�شية ،وعند
ال�ضرورة يو�ضع خطان على البيا�ض ويوقع الرئي�س والكاتب على ال�شطب �أو على الكتابة
في الحا�شية وتدون كل مخالفة في ذيل القرار.
�إن �إهمال تدوين �إدخال القرارات في ال�سجل الخا�ص ال ي�ؤدي �إلى �إلغائه و�إلغاء
الأعمال التي نفذت بموجبه ،على �أنه يجب على �سلطة الرقابة الإدارية تنبيه المجل�س
البلدي �إلى هذا الإهمال واتخاذ التدابير لمنع تكراره ولتدوين القرار المهمل.
يجب �أن ت�شمل �صفحات �سجل القرارات على هام�ش و�أربعة �أعمدة فتدون في الهام�ش
�إزاء ن�ص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند االقت�ضاء بت�صديقه �أو بالموافقة عليه
�أو ب�إلغائه ،ويدون في العمود الأول رقم القرار المت�سل�سل وفي العمود الثاني تاريخ ن�شره
�أو تبليغه وفي العمود الثالث تاريخ �إر�ساله �إلى �سلطة الرقابة الإدارية وفي العمود الرابع
ن�ص القرار نف�سه.
المادة  - 45لكل ناخب في الدائرة البلدية �أو �صاحب م�صلحة �أن يطلب �إعطاءه على
نفقته ن�سخة من قرارات المجل�س البلدي م�صدق ًا عليها من الموظف المخت�ص.
الق�سم الرابع
محا�ضر الجل�سات
المادة  - 46ينظم مح�ضر بكل جل�سة من جل�سات المجل�س البلدي في �سجل خا�ص
ترقم �صفحاته وي�ؤ�شر عليها القائمقام �أو من ينتدبه ،يتلى في نهايتها ويوقع عليه في
الجل�سة نف�سها من قبل جميع الأع�ضاء الحا�ضرين وتذكر تحفظاتهم �إذا طلبوا ذلك.
تذكر في المح�ضر على الأخ�ص الدعوة وجدول الأعمال ون�ص القرارات التي
اتخذها المجل�س و�أ�سماء الأع�ضاء الحا�ضرين و�أ�سماء الأ�شخا�ص الذين ا�شتركوا في
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المناق�شة وخال�صة مالحظاتهم و�أ�سماء الذين �صوتوا في االقتراع العلني وتعيين وجهة
اقتراعهم.

الف�صل الرابع :اخت�صا�ص المجل�س البلدي
الق�سم الأول
مدى اخت�صا�صه
المادة  - 47كل عمل ذي طابع �أو منفعة عامة ،في النطاق البلدي ،من اخت�صا�ص
المجل�س البلدي.
وللمجل�س البلدي �أن يعرب عن تو�صياته و�أمانيه في �سائر الموا�ضيع ذات الم�صلحة
البلدية ويبدي مالحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي ،ويتولى
رئي�س المجل�س �أو من يقوم مقامه �إبالغ ذلك �إلى المراجع المخت�صة وفق ًا للأ�صول.
المادة  - 48تكون للأنظمة((( التي ي�صدرها المجل�س البلدي في الم�سائل الداخلة
�ضمن اخت�صا�صه �صفة الإلزام((( �ضمن النطاق البلدي.
المادة  - 49يتولى المجل�س البلدي دون �أن يكون ذلك على �سبيل الح�صر الأمور
التالية:
 الموازنة البلدية ،بما في ذلك نقل وفتح االعتمادات قطع ح�ساب الموازنة القرو�ض على �أ�شكالها لتحقيق م�شاريع معينة �أنجزت درا�ستها التنازل عن بع�ض العائدات البلدية الآنية والم�ستقبلية للمقر�ض �أو للدولة لقاءكفالتها القر�ض ،و�إدراج الأق�ساط التي ت�ستحق �سنويا في الموازنات البلدية المتتالية
طوال مدة هذا القر�ض
((( راجع التعميم رقم  24تاريخ  1996/12/9ال�صادر عن رئا�سة مجل�س الوزراء والمتعلق بوجوب ا�ست�شارة مجل�س �شورى الدولة في م�شاريع
الن�صو�ص التنظيمية من قبل البلديات.
((( يتعر�ض من يخالف الأنظمة البلدية القانونية للحب�س والتغريم عم ًال بما ن�صت عليه المادة  770من قانون العقوبات.
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 تحديد معدالت الر�سوم البلدية في الحدود المعينة في القانون(((
 دفتر ال�شروط ل�صفقات اللوازم والأ�شغال والخدمات دفتر ال�شروط لبيع((( �أمالك البلدية الم�صالحات قبول ورف�ض الهبات والأموال المو�صى بها البرامج العامة للأ�شغال والتجميل والتنظيفات وال�ش�ؤون ال�صحية ولم�شاريعالمياه((( والإنارة
 ت�سمية ال�شوارع في النطاق البلدي تخطيط((( الطرق وتقويمها وتو�سيعها و�إن�شاء الحدائق وال�ساحات العامة وو�ضعالت�صاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة
للتنظيم المدني ومع مراعاة �أحكام قانون اال�ستمالك على �أن تكون موافقة كل من
التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لإقرار الم�شروع وفي حال اختالف الر�أي بين
البلدية والتنظيم المدني يبت مجل�س الوزراء بالمو�ضوع ب�صورة نهائية.
 �إن�شاء الأ�سواق والمنتزهات و�أماكن ال�سباق والمالعب والحمامات والمتاحفوالم�ست�شفيات والم�ستو�صفات والمالجئ والمكتبات والم�ساكن ال�شعبية والمغا�سل
والمجارير وم�صارف النفايات و�أمثالها
 الم�ساهمة في نفقات المدار�س الر�سمية وفقا للأحكام الخا�صة بهذه المدار�س((( عم ًال بالمادة  2من نظام المناق�صات (المر�سوم رقم  )1959/2866تعتمد البلديات الأ�س�س الواردة في النظام المذكور في كل ما ال
يتعار�ض و�أنظمتها الخا�صة.
((( توجب تخمين ثمن الم�ساحة الإ�ضافية من الف�ضلة بالأ�سعار الرائجة بتاريخ ح�صول الإتفاق على الثمن.
(هيئة الت�شريع والإ�ست�شارات في وزارة العدل ،رقم  2046تاريخ � -1996/5/21صادر وبريدي ،مجموعة اجتهادات هيئة الت�شريع
والإ�ست�شارات في وزارة العدل� ،صادر نا�شرون ،مجلد � 5ص .)5287
((( �صالحية وزارة الموارد المائية والكهربائية ال البلديات في �إدارة �ش�ؤون المياه.
(هيئة الت�شريع والإ�ست�شارات ،رقم  1999/479تاريخ � -1999/10/27صادر وبريدي ،مجموعة اجتهادات هيئة الت�شريع والإ�ست�شارات في
وزارة العدل� ،صادر نا�شرون ،مجلد � 5ص.)5314
((( خروج قرارات المجل�س البلدي المتعلقة بالتخطيطات وما هو في حكمها عن �صالحية �سلطة الو�صاية �أو �صالحيات الوزير وخ�ضوعها
ل�صالحية ال�سلطة التنظيمية.
(هيئة الت�شريع والإ�ست�شارات في وزارة العدل ،رقم  – 2000/793تاريخ � 2000/12/8صادر وبريدي ،مجموعة اجتهادات هيئة الت�شريع
والإ�ست�شارات في وزارة العدل� ،صادر نا�شرون ،مجلد � 5ص.)5028
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 الم�ساهمة في نفقات الم�شاريع ذات النفع العام �إ�سقاط الملك البلدي العام �إلى ملك بلدي خا�ص تنظيم النقل ب�أنواعه وتحديد تعرفاته عند االقت�ضاء �ضمن النطاق البلدي ،ومعمراعاة �أحكام القوانين النافذة
 �إ�سعاف المعوزين والمعاقين وم�ساعدة النوادي والجمعيات و�سائر الن�شاطاتال�صحية واالجتماعية والريا�ضية والثقافية و�أمثاله
 الأنظمة الخا�صة بموظفي و�أجراء البلدية وتحديد �سل�سلة رتبهم ورواتبهمو�أجورهم
 حق التعاقد مع البلديات مراقبة((( الن�شاطات التربوية و�سير العمل في المدار�س الر�سمية والخا�صة و�إعدادتقارير �إلى المراجع التربوية المخت�صة
 مراقبة �سير المرافق العامة و�إعداد تقارير عن �سير العمل فيها �إلى الإداراتالمعنية
 الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن م�شروع �إفراز والتي ي�ستفيد منها �أكثرمن �ستة عقارات لمالكين مختلفين كالأمالك العامة البلدية والتي يحق للبلدية �إجراء
الأ�شغال عليها
 �إلزام الم�ستفيدين من م�شروع �إن�شائي �أنجزت درا�سته الم�ساهمة في تكاليف هذاالم�شروع في حال موافقة �أكثرية ثالثة �أرباع المنتفعين منه على الأقل
المادة  - 50يجوز للمجل�س البلدي �ضمن منطقته �أن ين�شئ �أو يدير بالذات �أو
بالوا�سطة �أو ي�سهم �أو ي�ساعد في تنفيذ الأعمال والم�شاريع الآتية:
 المدار�س الر�سمية ودور الح�ضانة والمدار�س المهنية((( عدم �صالحية المجل�س البلدي لإتخاذ �إجراء ت�أديبي �أو �إداري تجاه �أي مدر�سة القت�صار حق المراقبة على رفع تقارير �إلى المراجع
التربوية.
(هيئة الت�شريع والإٍت�شارات في وزارة العدل ،رقم  2000/167تاريخ � – 2000/3/24صادر وبريدي ،مجموعة اجتهادات هيئة الت�شريع
والإ�ست�شارات في وزارة العدل� ،صادر نا�شرون ،مجلد � 5ص .)5155
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 الم�ساكن ال�شعبية والحمامات والمغا�سل العمومية والم�سابح الم�ست�شفيات العمومية والم�صحات والم�ستو�صفات وغير ذلك من المن�ش�آتوالم�ؤ�س�سات ال�صحية
 المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل وال�سينما والمالهي والأندية والمالعبوغيرها من المحال العمومية والريا�ضية والم�ؤ�س�سات االجتماعية والثقافية والفنية
 الو�سائل المحلية للنقل العام الأ�سواق العامة لبيع الم�أكوالت وبرادات حفظها وبيادر الغاللالمادة  - 51يجب موافقة المجل�س البلدي في الأمور التالية:
 تغيير ا�سم البلد تغيير حدود البلد تنظيم حركة المرور والنقل العام م�شاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والت�صاميم التوجيهية العامة فيالمنطقة البلدية
 �إن�شاء المدار�س الر�سمية والم�ست�شفيات والم�ستو�صفات الحكومية ونقلها �أو�إلغا�ؤها
 التدابير المتعلقة بالإ�سعاف العام �إن�شاء مكاتب وم�ؤ�س�سات خيرية طلبات رخ�ص ا�ستثمار المحالت الم�صنفة والمطاعم والم�سابح والمقاهيوالمالهي والفنادق .وعلى المجل�س البلدي �أن يتخذ قرار ًا في الموا�ضيع الم�شار �إليها
خالل مدة �شهر من تاريخ �إبالغه الأوراق المتعلقة بهذه الموا�ضيع ،و�إال اعتبر موافق ًا
عليها �ضمن ًا وفي حال عدم موافقة المجل�س البلدي و�إ�صرار ال�سلطة المخت�صة على
اتخاذ تدبير مخالف ،يعر�ض المو�ضوع على مجل�س الوزراء عن طريق الوزير المخت�ص،
لبته بال�صورة النهائية
المادة  - 52يراقب المجل�س البلدي �أعمال ال�سلطة التنفيذية وي�سهر على ح�سن �سير
العمل في البلدية وي�ضع بنتيجة �أعمال الرقابة تقارير يرفعها �إلى �سلطة الرقابة.
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المادة  - 53ينتخب المجل�س البلدي من بين �أع�ضائه في بداية كل عام ع�ضوين �أ�صيلين
وع�ضوين رديفين ي�شكالن مع رئي�س البلدية ونائب الرئي�س هيئة لجنة المناق�صات التي
تتولى تلزيم ال�صفقات البلدية وتلزيم الر�سوم التي يقرر المجل�س البلدي و�ضعها في
المزايدة.
وللمجل�س البلدي �أن ينتخب �أي�ض ًا لجان ًا من �أع�ضائه لدرا�سة الق�ضايا المناطة به
ويمكن �أن ي�ستعين بلجان يعينها من غير �أع�ضائه.
المادة  - 54قرارات المجل�س البلدي نافذة بحد ذاتها با�ستثناء القرارات التي
�أخ�ضعها هذا المر�سوم اال�شتراعي �صراحة لت�صديق �سلطة الرقابة الإدارية ،فت�صبح
نافذة من تاريخ ت�صديقها.
المادة  - 55تن�شر القرارات النافذة ذات ال�صفة العامة التي يتخذها المجل�س
البلدي على باب مركز البلدية((( ،وينظم مح�ضر بذلك يوقعه الموظف المخت�ص� .أما
القرارات النافذة الأخرى فتبلغ �إلى �أ�صحابها.
الق�سم الثاني
الرقابة الإدارية على قرارات المجل�س البلدي
المادة  - 1 - 56تمار�س الرقابة الإدارية على قرارات المجل�س البلدي ال�سلطات
التالية:
 القائمقام المحافظ وزير الداخلية((( توجب ن�شر القرارات البلدية العامة على باب مركز البلدية ال في الجريدة الر�سمية.
(�شورى دولة ،رقم  99-98/680تاريخ � – 1999/7/7صادر بين الت�شريع والإجتهاد :البلديات  2004اجتهاد رقم � 1ص  125وم.ق� .إ 2003
عدد  14مجلد � 2ص .)750
 اعتبار عدم �إر�سال اال�شعار بح�صول ن�شر التكليف ل�صق ًا على باب العقار وعلى باب البلدية لمدة �شهر على الأقل �إلى المكلف ،تبليغ ًا غير�صحيح.
 (هيئة الت�شريع والإ�ست�شارات في وزارة العدل ،رقم  1999/582تاريخ � – 1999/12/7صادر وبريدي ،مجموعة اجتهادات هيئة الت�شريعوالإ�ست�شارات في وزارة العدل� ،صادر نا�شرون مجلد � 5ص.)5316
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 - 2تمار�س الرقابة الإدارية على قرارات مجل�س بلدية بيروت من قبل وزير الداخلية
فقط.
المادة  - 57لوزير الداخلية �أن يفو�ض �إلى مدير عام الداخلية ال�صالحيات المنوطة
به بموجب �أحكام هذا القانون كلي ًا �أو جزئي ًا.
المادة  - 58ير�سل رئي�س البلدية قرارات المجل�س البلدي �إلى �سلطة الرقابة الإدارية
المخت�صة ،مبا�شرة ،خالل ثمانية �أيام من تاريخ �صدورها ،على �أن يبلغ ن�سخة عنها �إلى
المراجع الت�سل�سلية.
المادة  - 59عدلت بموجب القانون ال�صادر بتاريخ 1999/4/25
ال تخ�ضع لت�صديق �سلطة الرقابة الإدارية قرارات المجل�س البلدي التالية وهي على
�سبيل التعداد والمثال ال الح�صر:
عقود الإيجار التي ال تزيد بدالتها ال�سنوية عن ع�شرين مليون ليرة في البلدياتالخا�ضعة لرقابة ديوان المحا�سبة الم�سبقة وع�شرة ماليين ليرة في البلديات الأخرى.
ت�أمين المباني البلدية وتجهيزاتها و�آلياتها لدى �شركات ال�ضمان للعقود التي التزيد قيمة هذا الت�أمين عن اثني ع�شر مليون ليرة في البلديات الخا�ضعة لرقابة ديوان
المحا�سبة الم�سبقة و�ستة ماليين ليرة في البلديات الأخرى.
قبول ورف�ض الهبات والأموال المو�صى بها غير المرتبطة ب�أعباء.�إ�سعاف المعاقين وم�ساعدة الن�شاطات التربوية والثقافية والريا�ضية واالجتماعيةعندما ال تزيد �إجمالي الم�ساعدات في ال�سنة عن ع�شرة ماليين ليرة.
و�ضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختالف �أنواعها �ضمنالنطاق البلدي.
تح�صيل الر�سوم البلدية((( والحجز على �أموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفعتلك الر�سوم.
المادة  -60عدلت بموجب القانون ال�صادر بتاريخ 1999/4/25
((( راجع بالن�سبة لأ�صول تح�صيل الر�سوم البلدية المواد من � 104إلى  138من القانون رقم .1988/60
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تخ�ضع لت�صديق القائمقام القرارات الآتية:
 الموازنة البلدية و نقل و فتح االعتمادات. الح�سابات القطعية. تحديد معدالت الر�سوم البلدية �ضمن الحدود المن�صو�ص عنها بقانون الر�سومالبلدية
 �شراء العقارات �أو بيعها التي ال تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر ال�شروطالخا�صة العائدة لها.
 عقود الإيجارات عندما تزيد بدالتها ال�سنوية عن ع�شرين مليون ليرة في البلدياتالخا�ضعة لرقابة ديوان المحا�سبة الم�سبقة وعن ع�شرة ماليين ليرة في البلديات
الأخرى ،وال تتعدى في الحالتين �أربعين مليون ليرة.
 �إ�سعاف المعاقين وم�ساعدة النوادي والجمعيات و�سائر الن�شاطات الثقافيةواالجتماعية والريا�ضية وال�صحية و�أمثالها عندما تزيد القيمة الإجمالية للم�ساعدات
في ال�سنة عن ع�شرة ماليين ليرة.
 �إجازة �صفقات اللوازم والأ�شغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثالثين مليونليرة وال تتجاوز الثمانين مليون ليرة وت�صديق دفاتر ال�شروط الخا�صة العائدة لها.
 �إجازة الأ�شغال بالأمانة و�شراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها ع�شرينمليون ليرة وال تزيد عن خم�سين مليون ليرة.
 ت�سوية الخالفات والم�صالحات مع مراعاة �أحكام المادة  66من هذا المر�سوماال�شتراعي.
 قبول �أو رف�ض الهبات والأموال المو�صى بها المرتبطة ب�أعباء.المادة  - 61عدلت بموجب القانون ال�صادر بتاريخ 1999/4/25
تخ�ضع لت�صديق المحافظ القرارات التالية:
 �إجازة �صفقات اللوازم والأ�شغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليونليرة ،وت�صديق دفاتر ال�شروط الخا�صة العائدة لها.
 �إجازة الأ�شغال بالأمانة و�شراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خم�سين- 29 -
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مليون ليرة.
 �شراء العقارات �أو بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر ال�شروطالخا�صة العائدة لها.
 تخ�صي�ص ملك بلدي لم�صلحة ما ،بعد �أن يكون مخ�ص�ص ًا لم�صلحة عامة. عقود الإيجار التي تزيد بدالتها ال�سنوية عن �أربعين مليون ليرة. �إن�شاء الأ�سواق و�أماكن ال�سباق والمتاحف والم�ست�شفيات والم�ساكن ال�شعبيةوم�صارف النفايات و�أمثالها.
المادة  - 62تخ�ضع لت�صديق وزير الداخلية القرارات التالية:
 القرارات التي يت�ألف منها نظام عام. القرو�ض. ت�سمية ال�شوارع وال�ساحات والأبنية العامة و�إقامة الن�صب التذكارية والتماثيل(((. �إن�شاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد مالكها واخت�صا�صاتها و�سل�سلة رتبورواتب موظفيها.
 �إن�شاء اتحادات ت�ضم عدة مجال�س بلدية للقيام ب�أعمال م�شتركة ذات نفع عام. تعوي�ضات رئي�س ونائب رئي�س البلدية. �إ�سقاط الأمالك البلدية العامة �إلى �أمالك بلدية خا�صة ،وتعتبر �أمالك ًا بلدية عامةالطرقات والف�ضالت الواقعة �ضمن نطاق البلدية با�ستثناء الطرق الدولية.
 دفتر ال�شروط العام ل�صفقات اللوازم والأ�شغال والخدمات. دفتر ال�شروط العام لبيع �أمالك البلدية. �إلزام الم�ستفيدين من م�شروع �إن�شائي �أنجزت درا�سته الم�ساهمة في التكاليف. التنازل عن بع�ض العائدات البلدية الآنية والم�ستقبلية للمقر�ض �أو للدولة.المادة  - 63تعتبر القرارات المبينة في المواد ال�سابقة م�صدق ًا عليها �ضمنا �إذا لم
تتخذ �سلطة الرقابة الإدارية المخت�صة قرارها ب�ش�أنها خالل �شهر من تاريخ ت�سجيل
((( راجع المر�سوم رقم  3961ال�صادر في  1950/1/16والمتعلق ب�إقامة الإن�صاب التذكارية �أو التجميلية في الأمالك العامة �أو الخا�صة
العائدة للدولة �أو للبلديات.
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القرار في الوحدة المخت�صة لدى �سلطة الرقابة الإدارية المعنية.
وعلى رئي�س البلدية في مثل هذه الحال� ،أن يحيط �سلطة الرقابة الإدارية المخت�صة
علما بان القرار �أ�صبح م�صدقا.
ال تطبق هذه المهلة على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة وفتح ونقل
االعتمادات والقرو�ض.
�أما القرارات الخا�ضعة لرقابة ديوان المحا�سبة الم�سبقة ،فت�سري المدة ب�ش�أنها من
تاريخ �إبالغ قرار الديوان بالموافقة �إلى �سلطة الرقابة الإدارية.
المادة  - 64ت�صديق �سلطة الرقابة الإدارية يجب �أن يكون خطيا ،وهو قابل للطعن
�أمام مجل�س �شورى الدولة.
المادة  - 65يجوز للقائمقام �أو المحافظ �أو لوزير الداخلية في �أي وقت �شاء ولأ�سباب
تتعلق بالأمن �أن يرجئ م�ؤقت ًا تنفيذ قرار مجل�س بلدي ،ويجب �أن يتم ذلك بموجب قرار
معلل يقبل الطعن �أمام مجل�س �شورى الدولة.
المادة  - 66تخ�ضع الم�صالحات لموافقة هيئة الق�ضايا في وزارة العدل في الق�ضايا
العالقة �أمام المحاكم ،ولموافقة هيئة الت�شريع واال�ست�شارات في وزارة العدل في
الق�ضايا التي لم ترفع �أمام المحاكم.
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ال����ب����اب ال��ث��ال��ث
السلطة التنفيذية

الف�صل الأول :تعريفها و انتخابها
المادة  - 67يتولى ال�سلطة التنفيذية في البلدية رئي�س المجل�س البلدي ،وفي بلدية
بيروت يتوالها المحافظ .ال تطبق على من يتولى ال�سلطة التنفيذية �أحكام الفقرة ()2
من المادة  14من المر�سوم اال�شتراعي رقم  112تاريخ  12حزيران .((( 1959
المادة � - 68أًلغيت بموجب المادة  45من القانون رقم  665ال�صادر في  30كانون
الأول  1997وا�سبدلت بالأحكام الواردة في المادة  11الجديدة من هذا القانون.
المادة  - 69تطبق �أحكام المواد  26و 27و 28و 29المتعلقة ب�أهلية �أع�ضاء المجل�س
البلدي على �أهلية رئي�س البلدية ونائب الرئي�س.
المادة  - 70ت�سري �أحكام المواد  19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13و 20المتعلقة
بطريقة انتخاب �أع�ضاء المجل�س البلدي على طريقة انتخاب رئي�س ونائب رئي�س البلدية،
�إال �أنه ال يحق للمر�شح �أن يقدم تر�شيحه �إال لمركز واحد في البلدية و�إال حق للقائمقام
�أن يرف�ض طلبات تر�شيحه كلها.
المادة � - 71أُلغيت بموجب المادة  45من القانون رقم  665ال�صادر في  30كانون الأول
 1997وا�ستعي�ض عنها �ضمن ًا بالأحكام الواردة في المادة  27من القانون المذكور.
�إذا �شغر مركز رئا�سة البلدية ب�صورة نهائية لأي �سبب كان قبل نهاية والية المجل�س البلدي
ب�ستة �أ�شهر على الأقل ،يلتئم المجل�س البلدي بناء لدعوة القائمقام �أو المحافظ النتخاب
رئي�س جديد من بين �أع�ضائه وذلك خالل مهلة �أق�صاها �شهر واحد من تاريخ ال�شغور.
غير �أنه ال ينتخب خلف لرئي�س البلدية �إذا ح�صل ال�شغور خالل مدة تقل عن ال�ستة
�أ�شهر.
وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئي�س �ش�ؤون الرئا�سة للفترة المتبقية من والية المجل�س
البلدي.
((( �إن المر�سوم الإ�شتراعي رقم  112تاريخ  12حزيران  1959يتعلق بنظام الموظفين.
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المادة  - 72في حال �شغور مركز رئا�سة البلدية ب�صورة م�ؤقتة طيلة �سبعة �أيام عمل
متتالية ،يتولى نائب الرئي�س هذه المهام ب�صورة م�ؤقتة بقرار من المجل�س البلدي
وتحاط �سلطة الرقابة الإدارية علما بتوليه مهام الرئا�سة.
المادة  - 73يحق لرئي�س ونائب رئي�س البلدية �أن يتقا�ضيا تعوي�ض تمثيل وانتقال
يحدده المجل�س البلدي ويكون متنا�سب ًا مع �أهمية الجهد الذي يق�ضيه كل منهما في
ت�صريف �ش�ؤون البلدية.

الف�صل الثاني :اخت�صا�ص رئي�س ال�سلطة التنفيذية
المادة  - 74يتولى رئي�س ال�سلطة التنفيذية على �سبيل التعداد ال الح�صر ،الأعمال
التالية:
 تنفيذ قرارات المجل�س البلدي. و�ضع م�شروع موازنة البلدية. �إدارة دوائر البلدية والإ�شراف عليها. �إدارة �أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الأعمال الالزمة ل�صيانةحقوقها.
 �إدارة مداخيل البلدية والإ�شراف على ح�ساباتها. الأمر ب�صرف الميزانية البلدية والقيام ب�إنفاق الم�صاريف والإ�شراف عليهاو�إعطاء حواالت ب�صرفها.
 �إجراء عقود الإيجار والق�سمة والمقاي�ضة وقبول الهبات والأ�شياء المو�صى بهاوال�شراء والم�صالحات بعد �أن تكون هذه الأعمال قد رخ�ص ب�إجرائها وفق ًا لأحكام هذا
القانون.
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 القيام بال�شروط نف�سها بالم�شتريات واالتفاقات وال�صفقات((( وااللتزاماتومراقبة الأ�شغال التي تنفذ لح�ساب البلدية وا�ستالمها(((.
 تمثيل((( البلدية �أمام المحاكم((( وفقا لل�شروط المن�صو�ص عليها في هذاالقانون.
 عقد النفقات التي تجري بموجب بيان �أو فاتورة(((. �إ�صدار الأوامر باتخاذ التدابير المحلية في الم�سائل الموكلة �إلى عنايته و�سلطتهبموجب القوانين والأنظمة.
 اتخاذ التدابير ب�ش�أن مكافحة ال�سكر والأمرا�ض الوبائية �أو ال�سارية و�أمرا�ضالحيوانات.
 هدم المباني المتداعية و�إ�صالحها على نفقة �أ�صحابها وفق ًا لأحكام قانونالبناء.
 ا�ستالم الهبات والأموال المو�صى بها �إلى البلدية �إذا كانت معر�ضة للتلف �أوال�ضياع وحفظها �إلى �أن ُيبت ب�ش�أنها.
 اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع الت�سول. اتخاذ التدابير الالزمة ب�شان المجانين الذين يهددون الآداب �أو �سالمة الأ�شخا�صوالأموال.
 اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتدارك ومالفاة الحوادث التي قد تقع ب�سبب �شرود((( راجع المر�سوم الإ�شتراعي رقم  1977/133المتعلق ب�أحكام خا�صة متعلقة بكيفية تنفيذ �صفقات الأ�شغال والتجهيز والمفرو�شات
واللوازم المتناولة �أعمال ترميم و�إ�صالح مباني وان�شاءات بلدية بيروت.
((( راجع المر�سوم رقم  1973/6626المتعلق بتحديد المرجع المخت�ص با�ستالم الأ�شغال واللوازم والخدمات.
((( لرئي�س البلدية وحده حق تمثيلها �أمام المحاكم وتوكيل المحامين بموجب تكليف من المجل�س البلدي.
(بداية جنوب ،الغرفة الأولى المدنية ،رقم  60تاريخ � – 1994/6/15صادر بين الت�شريع والإجتهاد :البلديات  2004اجتهاد رقم � 3ص 233
ون.ق 1994 .عدد � 11ص .)1215
((( حق البلدية بالتقا�ضي دون الرجوع �إلى �أجهزة الرقابة الإدارية.
(�شورى دولة ،رقم  549تاريخ � – 2004/4/23صادر بين الت�شريع والإجتهاد :البلديات  2004اجتهاد رقم � 1ص .)168
((( ن�صت المادة  4من القانون ال�صادر في  1999/4/25على �أن“ :يعقد رئي�س البلدية نفقات اللوازم والأ�شغال بموجب بيان �أو فاتورة
وي�أمر ب�صرفها عندما ال تتجاوز قيمتها ثالثة ماليين ليرة”� .أما بالن�سبة لل�صفقات التي تتجاوز قيمتها الثالثة ماليين دون �أن تتعدى
الع�شرين مليون فال يجوز عقدها بموجب بيان �أو فاتورة �إال بقرار من المجل�س البلدي على نحو ما �أقره القانون رقم  212تاريخ .2000/5/26
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الحيوانات الم�ضرة �أو المفتر�سة.
 ت�أمين توزيع الم�ساعدات الالزمة لإعانة �ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيانالمياه والأمرا�ض الوبائية �أو ال�سارية الخ.
 المحافظة على الراحة وال�سالمة وال�صحة العامة ب�شرط �أن ال يتعر�ض لل�صالحياتالتي تمنحها القوانين والأنظمة لدوائر الأمن في الدولة.
 كل ما يتعلق بت�أمين ال�سير وت�سهيل التجول في ال�شوارع وال�ساحات والطرق العموميةوكل ما يتعلق بالتنظيف((( والإنارة ورفع الأنقا�ض والأقذار.
 االهتمام با�ستدراك �أو منع ما من �ش�أنه �أن يم�س الراحة وال�سالمة وال�صحةالعامة
 نقل الموتى وتنظيم �سير الجنازات وتنظيم الدفن ونب�ش الجثث والمحافظة علىالنظام في المدافن وحرمتها.
 وكل ما يخت�ص بحماية �صحة الأفراد وال�صحة العامة كالمراقبة ال�صحية على�أماكن االجتماعات والفنادق والبن�سيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والأفران
وحوانيت اللحامين وال�سمانين والحالقين الخ .وب�شكل عام على جميع الأماكن التي
يتعاطى فيها تجارة �أو �صناعة الم�أكوالت �أو الم�شروبات والرقابة ال�صحية على الأ�شخا�ص
المرتبطين ب�أية �صفة كانت في هذه المحالت.
االهتمام باتخاذ و�سائل الوقاية من الحريق واالنفجار وطغيان المياه كتنظيمم�صلحة المطافئ ومراقبة الأماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة
والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الأماكن تخزينها والأمر باتخاذ
و�سائل الوقاية الواجبة عليها.
 فر�ض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة وال�صحة وال�سالمة على و�سائل النقلالعمومي.
 كل ما يخت�ص بالآداب والح�شمة العمومية.((( راجع المر�سوم رقم  1974/8735المتعلق بالمحافظة على النظافة العامة.
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 االهتمام باتخاذ جميع الو�سائل الالزمة لت�أمين نقاوة و�سالمة مواد الأكل المعدةلالتجار.
 االهتمام باتخاذ جميع الو�سائل الالزمة لت�أمين �صحة الوزن والكيل والقيا�س. كل ما يخت�ص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية و�صيانة الأ�شجاروالأماكن الم�شجرة ،ومنع التلوث.
 �إعطاء رخ�ص البناء ورخ�ص ال�سكن و�إفادات �إنجاز البناء لإدخال الماء والكهرباءوالهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المخت�صة.
 تطبيق �أحكام القوانين المتعلقة بت�سوية مخالفات البناء. التوقيف عن البناء بناء لطلب المت�ضرر ولقاء كفالة يقدر قيمتها رئي�س البلدية لمدة�أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا ليتمكن خاللها المت�ضرر مراجعة المحكمة المخت�صة.
 الترخي�ص بحفر الطرقات العامة لمد ق�ساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجاريروغيرها لقاء كفالة ت�ضمن �إعادة الحال �إلى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخي�ص
وال ت�ستثنى الم�ؤ�س�سات العامة والم�صالح الم�ستقلة و�إدارات الدولة من هذا الترخي�ص.
 الترخي�ص بو�صل المجارير �ضمن النطاق البلدي بعد ا�ستيفاء الر�سوم و�إن كانالم�شروع قد جرى تنفيذه بوا�سطة مجل�س االتحاد �أو هيئة �أخرى وان كان يمر في نطاق
عدة بلديات.
 مراقبة االتجار بالمواد الغذائية وت�سعيرها على �أن ال يتعار�ض ذلك مع التدابيروالقرارات التي ت�صدرها وزارة االقت�صاد والتجارة.
 تعيين موظفي البلدية وفق ًا لأنظمة البلدية ومالكاتها و�إنهاء خدماتهم وتعيينالعمال والأجراء المياومين في حدود االعتمادات المخ�ص�صة لهم في الموازنة� .إال �أنه
ال يجوز �أن يكون الأب و�أحد الأوالد والأم و�أحد الأوالد والزوج والزوجة وزوجة االبن،
والأخوة والأخوات موظفين((( في بلدية واحدة و�إذا وجد بين الموظفين من هو في هذه
((( �شمول حكم الحظر المن�صو�ص عليه في المادة  74من قانون البلديات موظفي البلدية ورجال وعنا�صر �شرطتها دون عمالها و�إجرائها
وم�ستخدميها غير الخا�ضعين لنظام مح�سومات ال�صرف من الخدمة والمتعاقدين معها.
(هيئة الت�شريع والإ�ست�شارات في وزارة العدل ،رقم  2000/207تاريخ � - 2000/4/10صادر وبريدي ،مجموعة اجتهادات هيئة الت�شريع
والإ�ست�شارات في وزارة العدل� ،صادر نا�شرون ،مجلد � 5ص .)5250
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الحاالت حق لرئي�س البلدية �أن ي�صرف �أحدهما من الخدمة بموجب قرار �إداري نافذ
بذاته على �أن ت�صفى تعوي�ضاته وفق ًا لأحكام قانون الموظفين.
 الترخي�ص بالإعالن. يتولى �ش�ؤون الأمن بوا�سطة ال�شرطة((( البلدية ،التي تتمتع ب�صفة ال�ضابطةالعدلية ،وله �أن يطلب م�ؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع �أي جرم �أو احتمال حدوث
ما قد يهدد ال�سالمة العامة و�أن يبا�شر التحقيقات الالزمة.
 اتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية التي يراها منا�سبة لح�سن �سير العمل البلديولت�أمين الواردات البلدية وفق ًا لأحكام قانون الر�سوم البلدية.
 القيام ببع�ض الأعمال والإجراءات الم�ستعجلة المتعلقة بال�صحة العامة وال�سالمةالعامة والموا�صالت والآليات والت�شريفات واال�ستقباالت على �أن تعر�ض فيما بعد على
موافقة المجل�س البلدي.
المادة  - 75يجوز لرئي�س ال�سلطة التنفيذية �أن يرخ�ص بالأ�شغال الم�ؤقت �أو بو�ضع
الب�ضائع م�ؤقت ًا في الطرق والأماكن العامة �أو بعر�ضها على جوانب الأر�صفة وال�ساحات
العامة ،وله �أن يرخ�ص �أي�ض ًا لأ�صحاب المطاعم والمقاهي ب�أن ي�ضعوا طاوالت ومقاعد
وكرا�سي على �أر�صفة الطرق وال�ساحات المذكورة.
المادة  - 76لرئي�س ال�سلطة التنفيذية �أن ي�صدر �أنظمة بلدية في الم�سائل الداخلة
�ضمن اخت�صا�صه ويكون لهذه الأنظمة �ضمن النطاق البلدي �صفة الإلزام التي هي
ل�شرائع الدولة و�أنظمتها.
تن�شر القرارات ذات ال�صفة العامة التي يتخذها رئي�س ال�سلطة التنفيذية على باب
مركز البلدية ،وينظم مح�ضر ًا بذلك يوقعه الموظف المخت�ص ،وتبلغ القرارات الأخرى
�إلى �أ�صحابها.
المادة  - 1 - 77يرئ�س رئي�س ال�سلطة التنفيذية الوحدات البلدية وي�سهر على ح�سن
((( وجوب تقيد البلدية ب�أحكام و�ضوابط قانون الأ�سلحة والذخائر عند ت�سليح ال�شرطة التابعة لها والمولجة مهام حفظ الأمن والنظام في
النطاق البلدي.
(هيئة الت�شريع والإ�ست�شارات في وزارة العدل ،رقم  1995/1754تاريخ � – 1995/8/30صادر وبريدي ،مجموعة اجتهادات هيئة الت�شريع
والإ�ست�شارات في وزارة العدل� ،صادر نا�شرون ،مجلد � 5ص .)5244
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�سير العمل وتن�سيقه فيها ،وهو الرئي�س الت�سل�سلي الأعلى لموظفي البلدية.
 - 2لرئي�س ال�سلطة التنفيذية �أن يفو�ض �إلى نائب الرئي�س بع�ض �صالحياته.وله
كذلك �أن يفو�ض ر�ؤ�ساء الوحدات البلدية بع�ض �صالحياته با�ستثناء ال�صالحيات التي
تتعلق با�ست�صدار ن�صو�ص لها ال�صفة العامة.
يتم التفوي�ض بقرار يبلغ �إلى وزير الداخلية وين�شر في الجريدة الر�سمية.
المادة  - 78يم�سك �سجل خا�ص لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئي�س ال�سلطة
التنفيذية ويذكر على ال�سجل �إذا كان هذا القرار قد ن�شر �أو بلغ.
المادة  - 1 - 79تحال للعلم جميع القرارات التي يتخذها رئي�س ال�سلطة التنفيذية
�إلى القائمقام ،وفي بلدية بيروت �إلى وزير الداخلية.
 - 2يت�صل رئي�س ال�سلطة التنفيذية مبا�شرة مع الإدارات العامة في كل ما يتعلق
ب�ش�ؤون البلدية العادية.
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ال����ب����اب ال���راب���ع
أح���ك���ام مختلفة
الف�صل الأول

التنظيم الإداري
المادة  - 80تخ�ضع بلديات مراكز المحافظات لرقابة مجل�س الخدمة المدنية .وتبقى
خا�ضعة لرقابة مجل�س الخدمة المدنية البلديات التي �سبق و�أخ�ضعت له بمر�سوم .تحدد
البلديات الأخرى التي تخ�ضع لرقابة مجل�س الخدمة المدنية بمر�سوم يتخذ في مجل�س
الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
المادة  - 81ت�ضع كل بلدية نظام ًا لموظفيها ومالك ًا لهم ،وكذلك نظام ًا لأجرائها.
المادة  - 82تطبق في البلديات الخا�ضعة لرقابة مجل�س الخدمة المدنية الأحكام
التالية:
 المواد  13و  61و  62و 97و 100من المر�سوم اال�شتراعي رقم  112تاريخ 12حزيران  1959وتعديالتها.
 المواد  40و  41و 42و 43و 44و 45و 46و 47و 48و 59و 60و 61من المر�سوماال�شتراعي رقم  113تاريخ  12حزيران  1959وتعديالتها.
المادة  - 83للبلدية �أن تن�شئ ما تحتاجه من الوحدات الإدارية والمالية والفنية،
وال�شرطة والحر�س والإطفاء والإ�سعاف.
كما يجوز �إن�شاء وحدات و�شرطة وحر�س و�إطفاء و�إ�سعاف م�شتركة بين بلدتين �أو
اكثر ،وتعيين موظفين م�شتركين فيما بينها.
 - 1يتم �إن�شاء الوحدات وال�شرطة والحر�س والإطفاء والإ�سعاف الم�شتركة بقرار من
وزير الداخلية.
 - 2ي�ضع وزير الداخلية �أنظمة موحدة للموظفين الم�شتركين مع االحتفاظ للبلديات
ذات الوحدات
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الم�شتركة بو�ضع الأنظمة الخا�صة التي تراعي �أو�ضاعها على �أن تخ�ضع هذه الأنظمة
الخا�صة لموافقة وزير الداخلية.
 - 3توزع بقرار من وزير الداخلية نفقات ه�ؤالء الموظفين بين البلديات المعنية على
�أ�سا�س معدالت مئوية.
 - 4ت�صدر قرارات وزير الداخلية بهذا ال�ش�أن بناء على اقتراح المحافظ وبعد
ا�ستطالع ر�أي البلديات المعنية.
المادة  - 84يجوز للمجال�س البلدية في البلديات التي تخ�ضع لرقابة مجل�س الخدمة
المدنية ،وبعد �أخذ موافقة وزير الداخلية ،التعاقد مع �أ�شخا�ص ممن تتوافر فيهم
ال�شروط العامة للوظيفة البلدية للقيام ببع�ض وظائفها في �أوقات محددة و�شروط خا�صة
تعين في العقد ،كما يجوز في البلديات التي يقل قطع ح�سابها ال�سنوي عن خم�سين �ألف
ليرة تكليف �أع�ضاء من المجل�س البلدي بدون مقابل ،بمهام الكاتب ،كما يجوز تكليف
ال�شرطي بمهام المراقب ال�صحي والجابي.
المادة  - 85يحق للموظفين البلديين المنوط بهم تطبيق �أو مراقبة تنفيذ القوانين
والأنظمة المتعلقة بال�صحة العامة والنظافة العامة والبناء وت�سهيل التجول في ال�شوارع
وال�ساحات العامة �ضبط مخالفات القوانين والأنظمة.

الف�صل الثاني :مالية البلديات
المادة  - 86تتكون مالية البلديات من:
 الر�سوم التي ت�ستوفيها البلدية مبا�شرة من المكلفين. الر�سوم التي ت�ستوفيها الدولة �أو الم�صالح الم�ستقلة �أو الم�ؤ�س�سات العامة لح�سابالبلديات ويتم توزيعها مبا�شرة لكل بلدية.
 الر�سوم التي ت�ستوفيها الدولة لح�ساب جميع البلديات. الم�ساعدات والقرو�ض. حا�صالت �أمالك البلدية ،بما في ذلك كامل �إيرادات الم�شاعات الخا�صة بها.- 40 -

قانون البلديات :المر�سوم اال�شتراعي رقم 77/118

 الغرامات. الهبات والو�صايا.المادة  - 87تودع �أمانة في �صندوق بلدي م�ستقل في وزارة الداخلية حا�صالت
العالوات الم�شتركة العائدة لجميع البلديات.
المادة  - 88تحدد �أ�صول وقواعد توزيع �أموال ال�صندوق البلدي الم�ستقل بن�صو�ص
تطبيقية بعد ا�ست�شارة مجل�س �شورى الدولة.
المادة  - 89تعين قواعد و�أ�صول المحا�سبة في البلديات بموجب مر�سوم يتخذ في
مجل�س الوزراء بناء القتراح وزير الداخلية.
المادة  - 90تخ�ضع بلدية بيروت لرقابة ديوان المحا�سبة وكذلك البلديات الخا�ضعة
حالي ًا للرقابة ذاتها.
تحدد البلديات الأخرى التي تخ�ضع لرقابة ديوان المحا�سبة بمر�سوم يتخذ في
مجل�س الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

الف�صل الثالث :الموجه البلدي
المادة  - 91تتولى وزارة الداخلية �إعداد البلديات لتمكينها من اال�ضطالع بمهامها.
المادة  - 92يعهد وزير الداخلية �إلى عدد من الموظفين مهمة توجيه البلديات �إلى
الو�سائل الكفيلة بتطويرها ورفع م�ستواها وزيادة فعاليتها وتح�سين تنظيمها وتب�سيط
الأ�ساليب والأ�صول وطرق العمل المتبعة فيها وتعريفها �إلى �أف�ضل ال�سبل لتحقيق غاياتها.
المادة  -93يجري اختيار الموظفين الم�شار �إليهم في المادة ال�سابقة من بين موظفي
الدولة والبلديات الذين تتوافر فيهم معارف وم�ؤهالت خا�صة في الحقل البلدي.
وتطبق عليهم حالة االنتداب و�أحكامه المن�صو�ص عليها في المر�سوم اال�شتراعي رقم
 112تاريخ  12حزيران  ،1959ويحدد عددهم وفق ًا للحاجة بقرار من وزير الداخلية.
المادة  - 94يجري �إعداد دورات تدريبية للبلديات واالتحادات المن�ش�أة و�أجهزتها
وفق ًا لبرنامج يحدده وزير الداخلية.
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الف�صل الرابع :المراقب العام
المادة  - 95تخ�ضع الأعمال المالية في بلدية بيروت و�سائر البلديات واتحادات
البلديات ،التي تحدد بمر�سوم يتخذ في مجل�س الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية،
ل�سلطة مراقب مالي ي�سمى «المراقب العام».
يمكن �أن تتناول �سلطة المراقب العام �أكثر من بلدية �أو اتحاد.
المادة  - 96يعين المراقب العام بمر�سوم يتخذ في مجل�س الوزراء بناء على اقتراح
وزير الداخلية وتنهى خدماته بالطريقة نف�سها.
تحدد تعوي�ضات المراقب العام في مر�سوم تعيينه.
ي�شترط في المراقب العام:
 �أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل ،في مالكات الدولة �أو ما يعادلها فيمالكات البلديات ،حائز ًا على �إجازة جامعية �أو خريج المعهد الوطني للإدارة والإنماء،
وتولى الأعمال المالية �أو الرقابة المالية لمدة خم�س �سنوات على الأقل.
 �أو �أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل ،في مالكات الدولة �أو ما يعادلها فيمالكات البلديات الخا�ضعة لأ�صول وقواعد المحا�سبة العمومية ،وتولى الأعمال المالية
�أو الرقابة المالية لمدة ع�شر �سنوات على الأقل.
 ي�شترط في المراقب العام في بلدية بيروت �أن يكون من موظفي الفئة الثانية علىالأقل في مالكات الدولة �أو ما يعادلها في مالكات البلديات الخا�ضعة لأحكام قانون
المحا�سبة العمومية وتولى الأعمال المالية �أو الرقابة المالية لمدة ع�شر �سنوات على
الأقل.
المادة  - 97تحدد �صالحيات المراقب العام ومركز عمله بمر�سوم يتخذ في مجل�س
الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
وفيما خال ال�صالحيات والتعوي�ضات المقررة له ،ال يجوز �إناطة المراقب العام
في البلدية �أو االتحاد ب�أية مهمة وال تكليفه القيام ب�أي عمل وال تقا�ضي �أي تعوي�ض �أو
مكاف�أة.
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المادة  - 98ي�ستفيد المراقب العام من المنافع والخدمات التي تعطى للموظفين في
مالكه الأ�صلي �أيا كان نوعها ،وتدفع له بالإ�ضافة �إلى رواتبه وتعوي�ضاته ومخ�ص�صاته
من موازنة البلدية �أو االتحاد.
المادة  - 99يرتبط المراقب العام �إداري ًا بوزارة الداخلية طيلة مدة قيامه بهذه
الوظيفة.

الف�صل الخام�س :الدعاوى
المادة  -100يتناق�ش المجل�س البلدي بالدعاوى والمالحقات الق�ضائية التي تقام
با�سم البلدية ،ويخول القرار المتخذ رئي�س ال�سلطة التنفيذية المراجعة في كافة مراحل
المقا�ضاة.
لرئي�س ال�سلطة التنفيذية القيام بالق�ضايا الم�ستعجلة والإجراءات التحفظية وذلك
قبل �أن يتخذ المجل�س البلدي القرار الم�شار �إليه �أعاله.
المادة  -101تعفى الدعاوى المقامة على البلدية �أمام الق�ضاء العدلي من تقديم
المذكرة التمهيدية.
�أما تقديم الدعاوى على البلدية �أمام الق�ضاء الإداري فيبقى خا�ضع ًا للأ�صول
المعمول بها لدى هذا الق�ضاء.
المادة  -102تطبق بحق البلديات الأ�صول المتبعة في تنفيذ الأحكام ال�صادرة بحق
الدولة.

الف�صل ال�ساد�س :المالحقات الت�أديبية والجزائية
المادة  -103يعتبر رئي�س المجل�س البلدي �أو نائبه �أو الع�ضو الذي يتولى �أعمال
ال�سلطة التنفيذية م�س�ؤو ًال من الوجهة الم�سلكية ويتعر�ض للعقوبات الت�أديبية �إذا �أخل
بالواجبات التي تفر�ضها عليه الأنظمة والقوانين ،رغم �إنذاره ،و�أدى ذلك �إلى �إلحاق
ال�ضرر بم�صالح البلدية.
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وال تحول المالحقة الت�أديبية دون المالحقة عند االقت�ضاء �أمام المحاكم المدنية
والجزائية المخت�صة.
المادة  -104العقوبات الت�أديبية فئتان:
 الفئة الأولى: التنبيه الت�أنيب الفئة الثانية: التوقيف عن العمل لمدة ال تتجاوز ال�سنة الإقالةالمادة  -105تفر�ض عقوبات الفئة الأولى بقرار من وزير الداخلية.
تفر�ض عقوبات الفئة الثانية بقرار من الهيئة الت�أديبية الخا�صة.
ويحق للهيئة الت�أديبية الخا�صة فر�ض �أية عقوبة من الفئة الأولى فيما �إذا تبين لها �أن
المحال عليها ال ي�ستحق عقوبة ا�شد.
المادة  -106تت�ألف الهيئة الت�أديبية الخا�صة على الوجه التالي:
 رئي�س المجل�س الت�أديبي العام للموظفين  -رئي�س ًا موظف من وزارة الداخلية من الفئة الثانية على الأقل  -ع�ضو ًا رئي�س بلدية  -ع�ضو ًا ويقوم بوظيفة مفو�ض الحكومة ،مفو�ض الحكومة لدى المجل�س الت�أديبي العامللموظفين وبوظيفة �أمين �سر الهيئة موظف من الفئة الرابعة على الأقل في م�صلحة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية.
ال ي�شترك مفو�ض الحكومة و�أمين �سر الهيئة الت�أديبية الخا�صة في المذاكرة و�إ�صدار
الحكم.
المادة  -107تعين الهيئة الت�أديبية الخا�صة بمر�سوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.
ويعين في هذا المر�سوم رئي�س و�أع�ضاء �إ�ضافيون ليقوموا مقام الرئي�س والأع�ضاء
الأ�صيلين عند التغيب �أو المر�ض �أو تعذر اال�شتراك ب�أعمال الهيئة ل�سبب قانوني.
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المادة  -108يحال رئي�س المجل�س البلدي �أو نائبه �أو الع�ضو الذي يتولى �أعمال
ال�سلطة التنفيذية على الهيئة الت�أديبية الخا�صة بقرار من وزير الداخلية بعد �إجراء
تحقيق تتواله وزارة الداخلية.
المادة  -109يعمل �أمام الهيئة الت�أديبية الخا�صة بالأ�صول المتبعة �أمام المجل�س
الت�أديبي العام للموظفين.
المادة  -110تقبل قرارات الهيئة الت�أديبية الخا�صة الطعن لتجاوز حد ال�سلطة �أمام
مجل�س �شورى الدولة وفق ًا للأ�صول المتبعة لديه.
�إن مراجعة مجل�س �شورى الدولة ال توقف التنفيذ ما لم يقرر المجل�س وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه.
على مجل�س �شورى الدولة �أن يبت بطلب وقف التنفيذ خالل ثالثة �أيام بعد انق�ضاء
ع�شرة �أيام على تاريخ تبليغ الدولة و�إال اعتبر الطلب مقبو ًال حكم ًا حتى تاريخ �صدور
الحكم النهائي.
المادة  -111ال يمكن مالحقة الرئي�س �أو نائبه �أو الع�ضو البلدي جزائي ًا من �أجل جرم
يتعلق بمهامهم� ،إال بناء على موافقة المحافظ الخطية.
المادة � -112إذا �صدر قرار ظني �أو حكم بدائي بحق رئي�س البلدية �أو نائب الرئي�س
�أو �أحد الأع�ضاء جاز كف يده بقرار من المحافظ حتى �صدور الحكم النهائي.
و�إذا اتهم �أحد ه�ؤالء بجناية �أو ظن به بجنحة �شائنة ،وجب كف يده بقرار من
المحافظ حتى انتهاء الدعوى.
و�إذا �صدر بحق �أحد ه�ؤالء حكم مبرم بجناية �أو بجنحة �شائنة يعتبر مقا ًال حكم ًا
وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ.
و�إذا �صدر بحق ه�ؤالء مذكرة توقيف غيابية كانت �أو وجاهية بجناية �أو بجنحة �شائنة،
اعتبر مكفوف اليد حكم ًا اعتبارا من تاريخ المذكرة.
و�إذا ا�ستردت مذكرة التوقيف �أو �أخلي �سبيله يعود حكم ًا �إلى ممار�سة �أعماله �إن لم
يكن قد �أوقف بجناية �أو بجرم �شائن.
المادة  -113يعود للنيابة العامة حق و�صف الجرم ،المالحق به رئي�س البلدية �أو
نائبه �أو �أحد الأع�ضاء وما �إذا كان نا�شئ ًا عن مهام البلدية �أو غير نا�شئ عنها.
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الف�صل ال�سابع :اتحاد البلديات
الق�سم الأول  -تعريفه  -ت�شكيله  -واليته
المادة  -114يت�ألف اتحاد البلديات من عدد من البلديات ،ويتمتع بال�شخ�صية
المعنوية واال�ستقالل المالي ،ويمار�س ال�صالحيات المن�صو�ص عليها في هذا القانون.
المادة  - 1 -115ين�ش�أ اتحاد البلديات بمر�سوم يتخذ في مجل�س الوزراء بناء على
اقتراح وزير الداخلية وذلك:
 �إما بمبادرة منه و�إما بناء على طلب البلديات - 2ويجوز �ضم بلديات �أخرى �إلى االتحاد بمر�سوم بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبمبادرة �أو بناء على طلب البلديات.
 - 3يحل اتحاد البلديات بنف�س الأ�صول المعتمدة لإن�شائه.
يحدد في مر�سوم الحل ومع االحتفاظ بحقوق الغير ال�شروط التي تجري فيها ت�صفية
اتحاد البلديات.
المادة  -116يحدد في مر�سوم �إن�شاء اتحاد البلديات ا�سم هذا االتحاد ومركزه.
المادة  -117تنتهي والية مجل�س االتحاد بانتهاء والية المجال�س البلدية التي يت�ألف
منها.
الق�سم الثاني  -جهاز االتحاد
المادة  -118يت�ألف جهاز االتحاد من �سلطة تقريرية ت�سمى مجل�س االتحاد ومن
�سلطة تنفيذية يتوالها رئي�س مجل�س االتحاد.
المادة  -119يت�ألف مجل�س االتحاد من ر�ؤ�ساء البلديات التي ي�ضمها االتحاد ويمكن
للمجل�س البلدي بناء القتراح الرئي�س �أن يتمثل ب�أحد �أع�ضائه طيلة مدة والية االتحاد.
وفي حال �شغور مركز ع�ضو االتحاد ب�سبب دائم كالوفاة �أو اال�ستقالة �أو الإقالة من
ع�ضوية المجل�س البلدي يحل محله الع�ضو الذي ينتدبه المجل�س البلدي التابع له.
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المادة  -120يلتئم مجل�س االتحاد خالل مهلة �أ�سبوعين من تكوينه بناء لدعوة
القائمقام �أو المحافظ وذلك النتخاب الرئي�س ونائب الرئي�س وال ي�شترك القائمقام �أو
المحافظ في هذه االنتخابات �إن كان متوليا �أعمال البلديات.
المادة  -121يعاون رئي�س ال�سلطة التنفيذية في �إدارة �ش�ؤون االتحاد جهاز موظفين
ير�أ�سه مدير ويت�ألف من الجهاز الهند�سي وال�صحي ،من الجهاز الإداري والمالي ومن
جهاز ال�شرطة.
يتولى مجل�س االتحاد و�ضع �أنظمة ومالكات موظفي االتحاد.
يعين رئي�س مجل�س االتحاد الموظفين وفق ًا لأحكام الأنظمة والمالكات المرعية
الإجراء.
المادة  -122يتولى الجهاز الهند�سي ل�صالح البلديات الأع�ضاء في االتحاد ال�ش�ؤون
التالية:
 در�س طلبات رخ�ص البناء وتنظيم الك�شوفات الفنية ورفع كامل الملف �إلى رئي�سالبلدية المعنية للبت به.
 �إعداد دفاتر �شروط اللوازم والأ�شغال والخدمات. �إعداد الدرا�سات الفنية المطلوبة واال�ست�شارات. و�ضع التخطيطات. �إعداد لوائح اال�ستمالك والبيانات التف�صيلية لإحالتها �إلى لجان التخمينالمخت�صة.
 در�س و�إبداء الر�أي برخ�ص الإ�سكان. المراقبة ال�صحية. �إعداد تقارير �إلى رئي�س البلدية المعنية تتعلق بمخالفات البناء وبالمخالفاتال�صحية وب�سائر المخالفات العائدة ل�صالحية هذا الجهاز والتي تقع �ضمن نطاق
البلدية ،ورفعها بوا�سطة رئي�س مجل�س االتحاد �إلى رئي�س البلدية المعنية.
 كما يتولى الجهاز الهند�سي وال�صحي �سائر الأمور الفنية الم�شتركة التي يطلبهامنه رئي�س مجل�س االتحاد.
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المادة  -123يتولى الجهاز الإداري والمالي الأمور التالية:
 ال�ش�ؤون الإدارية والمالية للبلديات ال�صغرى التي ال ت�سمح موازنتها الخا�صةبا�ستخدام موظفين لت�أمين هذه الأعمال.
 معاون �أجهزة البلديات الأع�ضاء لتح�سين �سير �أعمالها الإدارية والمالية .ويمكن�أن يعهد �إلى �أحد الجباة في االتحاد م�ساندة البلديات الأع�ضاء في تح�صيل الر�سوم من
المكلفين.
 ال�ش�ؤون الإدارية والمالية في االتحاد.المادة  -124يتولى جهاز ال�شرطة في االتحاد الأمور التالية:
 توعية المواطنين للتقيد ب�أحكام الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء. و�ضع تقارير بالمخالفات الحا�صلة �ضمن نطاق البلديات التابعة لالتحاد ورفعهابوا�سطة رئي�س مجل�س االتحاد �إلى رئي�س البلدية المعنية.
 �إجراء التحقيقات الأولية في الجرائم الم�شهودة والجرائم التي تم�س ال�سالمةالعامة لحين و�صول ال�ضابطة العدلية.
 ت�أمين مهام رجال ال�شرطة البلدية في البلديات التي ال ت�سمح موازنتها بتعيين�أفراد �شرطة خا�صة بها.
 يتم تكليف رجال �شرطة االتحاد بهذه المهمات بموجب قرار ي�صدره رئي�سمجل�س االتحاد بناء لطلب رئي�س البلدية المعنية ويعمل ه�ؤالء تحت �إمرة رئي�س البلدية
المنتدبين �إليها.
المادة  -125يحق للبلديات الأع�ضاء �أن تف�صل م�ؤقت ًا كل �أو بع�ض �أفراد �شرطتها
للعمل �ضمن نطاق بلدية �أخرى في االتحاد على �أن يلحق بها عدد من �أفراد �شرطة
بلديات �أخرى للعمل �ضمن نطاقها.
يتم الف�صل والإلحاق بقرار من رئي�س البلدية بعد موافقة رئي�س مجل�س االتحاد.
ي�ستمر رجال ال�شرطة في قب�ض رواتبهم من البلديات المعينين فيها ويتقا�ضون
تعوي�ضات النقل واالنتقال من البلدية المف�صولين �إليها.
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الق�سم الثالث  -اخت�صا�ص مجل�س االتحاد
المادة  -126يتداول مجل�س االتحاد ويقرر في الموا�ضيع التالية:
 الم�شاريع العامة ذات المنافع الم�شتركة التي ت�ستفيد منها جميع البلدياتالأع�ضاء �أو بع�ضها �أو التي ت�شمل نطاق اكثر من اتحاد واحد �سواء كانت هذه الم�شاريع
قائمة �أو مرتقبة ،كالطرق والمجارير والنفايات والم�سالخ والإطفاء وتنظيم الموا�صالت
والتعاونيات والأ�سواق ال�شعبية وخالفها.
 التخطيطات واال�ستمالكات ودفاتر ال�شروط وكل ما يلزم لتنفيذ الم�شاريع. التن�سيق بين البلديات الأع�ضاء وبت الخالفات النا�شئة بينها. �إقرار موازنة االتحاد. �إقرار الح�ساب القطعي. �إقرار نظام ومالكات موظفي االتحاد. �إدارة الم�شاعات الواقعة �ضمن نطاق بلديات االتحاد والتي ال تعود �إدارتها �إلىبلدية معينة والتي تديرها حالي ًا لجان م�شاعية خا�صة ،والت�صرف بكامل �إيراداتها
لتحقيق م�شاريع االتحاد ،وتنتقل �إلى مجل�س االتحاد فور �إن�شائه الأموال والموجودات
التي تكون بحوزة اللجان الم�شاعية الخا�صة التي ت�صبح منحلة حكم ًا.
 �إقرار الخطة الإنمائية �ضمن نطاق االتحاد و�صالحياته. �إلزام الم�ستفيدين من م�شروع �إن�شائي �أنجزت درا�سته الم�ساهمة في تكاليف هذاالم�شروع في حال موافقة �أكثرية ثالثة �أرباع المنتفعين منه على الأقل.
 القرو�ض بجميع �أ�شكالها لتحقيق م�شاريع معينة �أنجزت درا�ستها. التنازل عن بع�ض العائدات البلدية الآنية والم�ستقبلية للقار�ض �أو للدولة ب�شخ�صوزير المالية لقاء كفالتها القر�ض و�إدراج الأق�ساط التي ت�ستحق �سنويا في الموازنات
المتتالية طوال مدة هذا القر�ض.
المادة  -127في حال اختالف مجال�س االتحاد على �أحد الم�شاريع الم�شتركة فيما
بينها �أو رف�ض �أحدها البحث فيه ،يرفع المو�ضوع �إلى وزير الداخلية الذي يبت بالخالف
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بموجب قرار معلل له �صفة الإلزام القانوني لالتحادات المعنية.
المادة � -128إن جميع القرارات التي يتخذها مجل�س االتحاد �ضمن نطاق �صالحياته
لها �صفة الإلزام القانوني((( للبلديات الأع�ضاء.
�إذا تمنعت �إحدى البلديات الأع�ضاء عن تنفيذ قرارات مجل�س االتحاد فعلى القائمقام
�أو المحافظ �إما عفوا �أو بناء لطلب رئي�س مجل�س االتحاد �أن يوجه �إلى البلدية المخت�صة
�أمر ًا خطي ًا بوجوب التنفيذ خالل مهلة ع�شرة �أيام و�إال حل محل المجل�س البلدي �أو
رئي�س البلدية في القرار الذي ي�ضمن ح�سن تنفيذ قرار مجل�س االتحاد.
ي�سجل قرار القائمقام �أو المحافظ في �سجل القرارات الخا�ص في البلدية المعنية.
المادة  -129يعتمد مجل�س اتحاد البلديات نف�س الأ�صول والقواعد المعتمدة ل�سير
العمل في المجال�س البلدية والن�صو�ص عليها في هذا القانون.
الق�سم الرابع  -رئا�سة مجل�س االتحاد
المادة  -130يتولى ال�سلطة التنفيذية رئي�س مجل�س االتحاد وتكون له على �سبيل
التعداد ال الح�صر ال�صالحيات
التالية:
دعوة مجل�س االتحاد وتحديد جدول �أعماله.رئا�سة جل�سات مجل�س االتحاد و�إدارتها.و�ضع م�شروع الموازنة والح�ساب القطعي والتقرير ال�سنوي.الإ�شراف على مالية االتحاد و�ضبط وارداته.عقد النفقة والأمر ب�صرف الموازنة.تعيين الموظفين �ضمن �أحكام النظام والمالكات الم�صدقة.�إدارة �ش�ؤون االتحاد وهو الرئي�س الت�سل�سلي الأعلى لموظفي االتحاد.تنفيذ قرارات مجل�س االتحاد.((( �إلزامية تنفذ قرار مجل�س اتحاد البلديات المتخذ وفق ًا للأ�صول و�ضمن �صالحياته من قبل البلديات المن�ضمة �إلى الإتحاد.
(هيئة الت�شريع والإ�ست�شارات في وزارة العدل ،رقم /199ر 1979/تاريخ � – 1980/2/2صادر وبريدي ،مجموعة اجتهادات هيئة الت�شريع
والإ�ست�شارات في وزارة العدل� ،صادر نا�شرون ،مجلد � 5ص.)5007
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تمثيل االتحاد لدى الق�ضاء والغير.المادة  -131يحق لرئي�س ونائب رئي�س مجل�س االتحاد �أن يتقا�ضيا من موازنة االتحاد
تعوي�ض تمثيل وانتقال يحدده المجل�س ويكون متنا�سب ًا مع �أهمية الجهد الذي يبذله كل
منهما في ت�صريف �ش�ؤون االتحاد.
المادة  -132يقوم نائب الرئي�س ب�صالحيات الرئي�س في حال غيابه �أو �إيقافه عن
العمل �أو في حال �شغور مركز الرئا�سة لأي �سبب كان وفي حال غياب الرئي�س ونائب
الرئي�س �أو �شغور مركز منهما يقوم مقام الرئي�س ب�صورة م�ؤقتة اكبر الأع�ضاء �سنا في
مجل�س االتحاد.
الق�سم الخام�س
مالية االتحاد
المادة  -133تتكون مالية االتحاد من:
 ع�شرة بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات الأع�ضاء كما هي محددة في جدولالح�ساب القطعي لل�سنة ال�سابقة وال تدخل في ح�ساب الواردات الأمانات والنقد المدور
والقرو�ض والم�ساعدات.
 ن�سبة مئوية �إ�ضافية من موازنة البلديات الأع�ضاء الم�ستفيدة من م�شروع معينذو نفع م�شترك يحددها مجل�س االتحاد على �ضوء تكاليف الم�شروع على �أن تخ�ضع هذه
الن�سبة لموافقة وزير الداخلية.
 الم�ساعدات والقرو�ض ،وكامل عائدات الم�شاعات الداخلة في اخت�صا�ص مجل�ساالتحاد.
 ما يخ�ص�ص لالتحاد من عائدات ال�صندوق البلدي الم�ستقل. م�ساهمة الدولة في موازنة االتحاد على �أن تدرج المبالغ المخ�ص�صة لذلك �سنويافي الموازنة العامة .توزع الأموال بين االتحادات بقرار من وزير الداخلية وتخ�ص�ص
لو�ضع درا�سات �أو تنفيذ م�شاريع م�شتركة �أنجزت درا�ستها ولإنعا�ش المناطق وخا�صة
الريفية منها.
 الهبات والو�صايا.- 51 -

قوانين البلديات

المادة  -134تخ�ضع قرارات مجل�س االتحاد ل�سلطة الرقابة الإدارية وفقا للأحكام
والأ�صول والقواعد المطبقة على البلديات.

الف�صل الثامن� :أحكام عامة
المادة � -135إذا تمنع المجل�س البلدي �أو رئي�سه القيام بعمل من الأعمال التي توجهها
القوانين والأنظمة ،للقائمقام �أن يوجه �إلى المجل�س البلدي �أو �إلى رئي�سه �أمرا خطيا
بوجوب التنفيذ خالل مهلة تعين في هذا الأمر الخطي ف�إذا انق�ضت المهلة دون التنفيذ
حق للقائمقام بعد موافقة المحافظ �أن يقوم بنف�سه بذلك بموجب قرار معلل.
ي�سجل قرار القائمقام في �سجل القرارات المن�صو�ص عليه في المادة  44من هذا
المر�سوم اال�شتراعي ويخ�ضع لت�صديق �سلطة الرقابة الإدارية عند االقت�ضاء.
المادة  -136يحق للبلديات ا�ستعمال الأمالك العمومية البلدية لتنفيذ م�شاريعها
العامة والقيام بالحفر والتمديدات لتنفيذ م�شاريع الإنارة والمجارير والمياه وغيرها،
�إال �أنه ال يمكن في �أي حال �أن تمار�س بلدية ما� ،سلطتها خارج نطاقها البلدي ،وان
ت�ستوفي ر�سوما من بلدية �أخرى �أو من المكلفين التابعين لتلك البلدية.
المادة  -137خالف ًا لكل ن�ص �آخر ال تخ�ضع �أعمال ال�سلطتين التقريرية والتنفيذية
في البلديات لرقابة التفتي�ش المركزي.
المادة  -138با�ستثناء بلديتي بيروت وطرابل�س وفي الأماكن التي لم تن�ش�أ فيها
اتحادات و�أجهزتها الهند�سية تجري جميع المعامالت الفنية الهند�سية ،خا�صة البلديات
في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأق�ضية.
�أما المعامالت الفنية التي يقت�ضي ا�ست�صدار مرا�سيم ب�ش�أنها لت�صبح نافذة فتجرى
في المديرية العامة للتنظيم المدني.
المادة  -139يلغى قانون البلديات رقم  29تاريخ � 29أيار  1963وجميع الأحكام
المخالفة لأحكام هذا المر�سوم اال�شتراعي �أو غير المتفقة مع م�ضمونه.
المادة  -140يعمل بهذا المر�سوم اال�شتراعي فور ن�شره في الجريدة الر�سمية.
بعبدا في  30حزيران 1977
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مر�سوم رقم 82/5595
تحديد �أ�صول المحا�سبة في البلديات واتحاد البلديات
(غير الخا�ضعة لقانون المحا�سبة العمومية)
معدل بموجب:
المر�سوم رقم  629تاريخ 1983/05/28
والمر�سوم رقم  2871تاريخ 1988/12/06
والمر�سوم رقم  5166تاريخ 1988/08/31
والمر�سوم رقم  1518تاريخ 1991/08/02
والمر�سوم رقم  7861تاريخ 1996/01/19
يلغي
المر�سوم رقم  14675تاريخ 1957/01/11
�إن رئي�س الجمهورية
بناء على الد�ستور
بناء على المادة  89من المر�سوم الإ�شتراعي رقم  118تاريخ  30حزيران �سنة 1977
(قانون البلديات)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد ا�ست�شارة مجل�س �شورى الدولة (ر�أي رقم  8تاريخ ،)1978/3/8
وبعد موافقة مجل�س الوزراء بتاريخ ،1982/2/10
ير�سم ما ي�أتي:
المادة الأولى :يحدد هذا المر�سوم �أ�صول �إعداد وتنفيذ الموازنة وقطع الح�ساب
و�إدارة الأموال العمومية في البلديات غير الخا�ضعة لأحكام قانون المحا�سبة
العمومية.
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ال�����ب�����اب األول
ال������م������وازن������ة

الف�صل الأول� :أحكام عامة
المادة  :2الموازنة وثيقة تقدر فيها واردات ونفقات البلدية عن �سنة مقبلة ،ويجاز
بموجبها تح�صيل الواردات و�صرف النفقات.
المادة  :3تو�ضع الموازنة ل�سنة مالية تبد�أ في �أول كانون الثاني وتنتهي في  31كانون
الأول .اال �إن لل�سنة المالية مدة متممة تنتهي في  31كانون الثاني من ال�سنة التالية
لقب�ض الواردات ودفع النفقات المقررة من قبل المراجع المخت�صة في البلدية قبل 31
كانون الأول و�أ�صبحت نافذة �ضمن المدة المتممة ،على ان تقيد بتاريخ  31كانون الأول
من ال�سنة التي قب�ضت �أو دفعت على ح�سابها.
المادة  :4تقيد الواردات والنفقات في ح�سابات موازنة ال�سنة التي قب�ضت �أو دفعت
فعلي ًا في خاللها.
المادة  :5االعتمادات على نوعين:
� -1أ�سا�سية وهي التي تفتح بموجب وثيقة الموازنة.
� -2إ�ضافية وهي التي تزاد �إلى االعتمادات الأ�سا�سية بعد ن�شر الموازنة وتكون بدورها
على نوعين:
· اعتمادات �إ�ضافية تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نق�ص في بند معين،
· واعتمادات �إ�ضافية ا�ستثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخ�ص�ص لها �أي
اعتماد في الموازنة.
المادة  :6ت�سقط االعتمادات التي لم تعقد حتى  31كانون الأول من ال�سنة� .إال انه
تدور �إلى موازنة ال�سنة الالحقة االعتمادات التي عقدت ولم ت�صرف حتى  31كانون الأول
من ال�سنة �إذا كان يتعلق بها حق الغير ،وكذلك �إذا كانت تعود لأ�شغال بالأمانة بو�شر بها
فع ًال قبل �آخر ال�سنة .يجرى التدوير بقرار من المجل�س البلدي قبل �أول �آذار من ال�سنة
التالية .وهذا القرار خا�ضع للت�صديق من قبل المرجع ال�صالح لت�صديق الموازنة.
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الف�صل الثاني� :إعداد الموازنة
المادة :7
التعديل بموجب المر�سوم � 7861سنة :1996
�ألغي ن�ص المادة ال�سابعة من المر�سوم رقم  5595تاريخ  1982/9/22المتعلق
بتحديد �أ�صول المحا�سبة في البلديات واتحادات البلديات وا�ستعي�ض عنه بالن�ص
التالي:
ي�ضع رئي�س ال�سلطة التنفيذية في البلدية قبل نهاية �شهر تموز من كل �سنة م�شروع
موازنة ال�سنة المقبلة م�شفوع ًا بتقرير يحلل فيه الأ�س�س المعتمدة للتقديرات ،ومرفق ًا
بجدول الح�ساب القطعي للدورة المالية المنتهية على �أن يبين الجدول مجموع الواردات
المح�صلة فع ًال ،ومجموع النفقات المدفوعة فع ًال وقيمة النقد المدور الناتج عن الفرق
بين المجموعتين .يتولى المجل�س البلدي مناق�شة م�شروع الموازنة لل�سنة المقبلة واقراره
قبل نهاية �شهر �أيلول من كل �سنة وذلك بقرار ي�صدر عنه وعلى رئي�س ال�سلطة التنفيذية
في البلدية �إيداع القرار مع م�شروع الموازنة خالل ثمانية �أيام على الأكثر من تاريخ
�إقراره �إلى المرجع ال�صالح لت�صديق الموازنة على �أن يتم الت�صديق عليها قبل نهاية
�شهر ت�شرين الثاني.
 يتوجب على رئي�س ال�سلطة التنفيذية في البلدية ايداع وزارة ال�ش�ؤون البلديةوالقروية الموازنة خالل مهلة �أ�سبوع على الأكثر من تاريخ الت�صديق عليها من المرجع
ال�صالح.
المادة  :8تق�سم الموازنة �إلى ق�سمين:
ق�سم الواردات وق�سم النفقات ،ويجب ان ي�ؤمن التوازن بين ق�سمي الموازنة.
المادة  :9يت�ألف ق�سم الواردات في الموازنات البلدية من الأبواب التالية:
الباب الأول :للر�سوم التي ت�ستوفيها البلدية مبا�شرة من المكلفين.
الباب الثاني :للر�سوم التي ت�ستوفيها الدولة �أو الم�صالح الم�ستقلة �أو الم�ؤ�س�سات
العامة �أو الخا�صة وت�ؤديها مبا�شرة �إلى البلدية المعنية.
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الباب الثالث :للر�سوم التي ت�ستوفيها الدولة لح�ساب جميع البلديات (ال�صندوق
البلدي الم�ستقل).
الباب الرابع :للعائدات المتنوعة وغير العادية كالم�ساعدات والفوائد والقرو�ض
والهبات والو�صايا والغرامات وحا�صالت الأمالك المبنية والم�شاعات والإ�ضافة على
الأ�شغال لح�ساب الغير وواردات ال�سنين ال�سابقة والنقد المدور ،و�سائر العائدات غير
الملحوظة
ويت�ألف ق�سم الواردات في موازنة االتحاد من الأبواب التالية:
الباب الأول :للعائدات العادية المتكونة من م�ساهمات البلديات الأع�ضاء.
الباب الثاني :للعائدات غير العادية المتكونة من م�ساهمات بع�ض البلديات الأع�ضاء
الم�ستفيدة من م�شروع معين ذي نفع م�شترك.
الباب الثالث :للم�ساعدات والقرو�ض والهبات والو�صايا وحا�صالت الم�شاعات
الداخلة في اخت�صا�ص مجل�س االتحاد.
الباب الرابع :للعائدات من ال�صندوق البلدي الم�ستقل.
الباب الخام�س :لم�ساهمة الدولة من الموازنة العامة.
يق�سم الباب �إلى ف�صول يخت�ص كل منها بفئة من الواردات ،ويفتح خارج الموازنة
ح�ساب خا�ص بالأمانات والكفاالت والتوقيفات الع�شرية.
المادة  :10تقدر واردات ال�سنة الجديدة ا�ستناد ًا الى العن�صرين التاليين:
 -1تح�صيالت ال�سنة الأخيرة التي �أنجز م�شروع قطع ح�سابها.
 -2تح�صيالت الأ�شهر المن�صرمة من ال�سنة الجارية.
ويمكن �أن يعدل رئي�س البلدية التقدير على �أ�سا�س �أو�ضاع يعتمدها على �أن يبرر
�أ�سبابها.
المادة  :11تق�سم موازنة النفقات في البلديات الى �ستة �أبواب:
الباب الأول :النفقات الإدارية :كتعوي�ضات الرئا�سة والرواتب والأجور وملحقاتها
واللوازم والملبو�سات وبدالت الإيجار والمخابرات الهاتفية والبرقية.
الباب الثاني :نفقات التجهيزات وال�صيانة والنظافة العامة ك�شراء المفرو�شات
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وغيرها و�صيانة مباني وتجهيزات و�آليات البلدية �أو االتحاد ،ونقل النفايات ،ومكافحة
الح�شرات بما في ذلك لوازم التنظيفات والمحروقات و�أجور النقل و�أجور العمال
اليوميين ،و�صيانة الإدارة العامة وبدالت ا�ستهالك الكهرباء و�صيانة الطرق العامة،
و�صيانة �شبكات المياه وبدالت اال�شتراك.
الباب الثالث :نفقات الم�شاريع الإن�شائية :ك�إن�شاء المباني على �أنواعها ،و�إن�شاء
�شبكات الإنارة العامة و�إن�شاء �شبكات المياه والمجارير والأر�صفة والطرق العامة واالقنية
والحدائق ،والمالعب والم�سابح وغيرها ،ونفقات الدرو�س ،وتعوي�ضات اال�ستمالك
و�شراء الأبنية والعقارات.
الباب الرابع :نفقات الخدمات والم�ساعدات كالتخ�صي�صات ال�صحية على �أنواعها
وم�ساعدة المعوزين والأوقاف الخيرية وت�شجيع الن�شاطات الثقافية والتربوية وال�صحية
والنقابية والريا�ضية واالجتماعية والمنح والجوائز المدر�سية وم�ساعدة المدار�س
والمكتبات وم�ساعدة الم�شاريع التي تنفذها الهيئات المعترف بها والإدارات العامة.
الباب الخام�س :النفقات المتنوعة :كاال�ستقباالت واالحتفاالت والمهرجانات ور�سوم
الدعاوى والأحكام والم�صالحات و�أتعاب المحاماة و�أ�شغال لح�ساب الغير ونفقات
ال�سنين ال�سابقة والم�ساهمة في موازنة االتحاد ورديات ر�سوم وغيرها و�إيفاء القرو�ض
والم�صاريف غير الملحوظة.
الباب ال�ساد�س :االحتياط :ويخ�ص�ص لتغذية ف�صول الموازنة �أو لفتح اعتمادات
جديدة.
يق�سم الباب الى ف�صول يخ�ص�ص كل منها بفئة من النفقات.
المادة  :12يعتمد في تق�سيم الواردات وتق�سيم االعتمادات في الموازنة البلدية
وموازنة االتحاد جدول نموذجي يحدد بقرار من وزير الداخلية.
المادة  :13يتم نقل االعتماد بين �أبواب الموازنة وف�صولها وفتح االعتمادات الإ�ضافية
بقرار من المجل�س البلدي ي�صدقه المرجع ال�صالح لت�صديق الموازنة.
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الف�صل الثالث :تنفيذ الموازنة
الق�سم الأول :تنفيذ الواردات
المادة  :14يتولى رئي�س ال�سلطة التنفيذية طرح الر�سوم البلدية بموجب جداول تكليف
�أو �أوامر قب�ض �إفرادية ،و�إليه تعود �صالحية فر�ض الغرامات وفق ًا لأحكام القانون.
ال يجوز تح�صيل �أي ر�سم �أو فر�ض �أي غرامة �إال ا�ستناد ًا �إلى ن�ص قانوني وبعد �إجازة
الجباية من المجل�س البلدي بموجب وثيقة الموازنة .ويالحق المخالف وفق ًا لأحكام
المادة  361من قانون العقوبات.
المادة  :15يمكن تدارك كل كتمان �أو نق�ص في التكليف بالر�سوم والغرامات حتى
�آخر ال�سنة الرابعة بعد ال�سنة التي كان يجب �أن يجري فيها التكليف ،وذلك بموجب
جداول تكليف �أو �أوامر قب�ض �إ�ضافية للتكاليف المكتومة وبموجب جداول تكليف �أو
�أوامر قي�ض تكميلية للتكاليف الناق�صة.
المادة  :16يقوم بتح�صيل �أموال البلدية كل من يكلف خ�صي�ص ًا بذلك ،ويعطي
�إي�صا ًال بكل مبلغ مقبو�ض من الأموال البلدية ،وكل من يقوم بتح�صيل هذه الأموال وال
يعطي �إي�صا ًال بها يعد مختل�س ًا.
تنظم الإي�صاالت دفعة واحدة على ن�سختين تحمالن رقم ًا مت�سل�س ًال واحد ًا ،الأولى
بالحبر والثانية بورق الفحم فتعطى الأولى ل�صاحب العالقة وتبقى الثانية معلقة بال�سجل
وال يجوز تحرير كل ن�سخة على حده ،وتدون المبالغ على الإي�صاالت بالأرقام والحروف
وفي حال االختالف يعتد بالمبلغ المدون بالحروف .يجب ذكر رقم الإي�صال وتاريخه
على جداول التح�صيل تجاه ا�سم المكلف.
المادة  :17تعتبر من واردات ال�سنة المالية الجارية جميع الواردات التي تجبى
خاللها ،ويجب ان تقيد جميعها في ق�سم الواردات من الموازنة.
المادة � :18إن الر�سوم على اختالف �أنواعها ت�سقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن
في  31كانون الأول من ال�سنة الرابعة بعد ال�سنة التي جرى فيها التكليف.
ينقطع مرور الزمن بمجرد ال�شروع في التنفيذ وفق ًا الحكام قانون الر�سوم البلدية
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وبالإنذار الإفرادي والعام وفق ًا للأ�صول.
المادة  :19ينظم في ختام ال�سنة المالية جدول �إفرادي ا�سمي بالأموال الباقية
بدون تح�صيل ،كما ينظم جدول �إفرادي بالأموال الهالكة �أو ال�ساقطة بمرور الزمن مع
ال�سقوط ،ويطلب من المجل�س البلدي الموافقة على تنزيلها من جداول التكاليف ومن
البقايا المدورة.
المادة  :20تحفظ جداول التكليف مدة ع�شر �سنوات ،وتحفظ �أوامر القب�ض �سحابة
خم�س �سنوات ،اال انه يجوز للمجل�س البلدي قبل انق�ضاء مدة الحفظ �إبراء ذمة
الم�س�ؤولين عن التح�صيل �إذا اثبت عدم وجود مخالفة بنتيجة تحقيق يجريه المجل�س
لهذه الغاية.
الق�سم الثاني  -تنفيذ النفقات
المادة  :21مراحل تنفيذ النفقة �أربع:
 -1العقد
 -2الت�صفية
 -3ال�صرف
 -4الدفع
البند الأول  -عقد النفقة
المادة  :22عقد النفقة هو القيام بعمل من �ش�أنه ان يرتب دين ًا على البلدية .وبمقت�ضاه
ترتبط البلدية مع الغير ارتباط ًا قد يترتب على الرجوع عنه دون موافقة الغير التزامات
ل�صالحه.
يتولى عقد النفقات التي تجري بموجب بيان �أو فاتورة رئي�س البلدية.
ويعقد باقي النفقات المجل�س البلدي بموجب قرارات ي�صدرها وفق ًا للأ�صول.
المادة  :23ال يمكن عقد �أي نفقة اال �إذا توافر لها اعتماد في الموازنة ،وال يجوز
ا�ستعمال االعتماد لغير الغاية التي �أر�صد من اجلها.
المادة  :24ال تعقد �أي نفقة على ح�ساب �سنة مالية قبل بدئها .غير انه يمكن
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اعتبار ًا من �أول ت�شرين الأول من كل �سنة �أن تعقد على ح�ساب ال�سنة المقبلة
النفقات الدائمة كالرواتب والأجور وبدالت الإيجار وما �شابه  ...وذلك �ضمن
حدود االعتمادات المر�صدة لها في موازنة ال�سنة الجارية ،كما يمكن خالل
الفترة التي ت�سبق ت�صديق الموازنة �إذا ت�أخر �إلى ما بعد بدء ال�سنة الجديدة،
عقد هذه النفقات �ضمن حدود االعتمادات المر�صدة لها في موازنة ال�سنة
ال�سابقة.
المادة  :25المجل�س البلدي ورئي�س البلدية كل �ضمن �صالحياته م�س�ؤول �شخ�صي ًا
على �أمواله الخا�صة عن كل نفقة يعقدها متجاوز ًا االعتمادات المفتوحة مع علمه بهذا
التجاوز ،وال تحول هذه الم�س�ؤولية دون مالحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة
وت�صفيتها و�صرفها ما لم يثبتوا انهم لفتوا نظر رئي�سهم خطي ًا �إلى المخالفة وتلقوا �أمر ًا
خطي ًا م�ؤكد ًا من �ش�أنه �إعفاءهم من الم�س�ؤولية.
المادة  :26تنظم طلبات حجز االعتماد عن ال�سنة كلها �إذا كانت تتعلق بالرواتب
وملحقاتها و�سائر نفقات الموظفين وعن ثالثة �أ�شهر بالن�سبة للنفقات الدائمة الأخرى،
وينظم طلب م�ستقل لباقي النفقات ،يتم حجز االعتماد بموجب طلب خطي يوجهه
رئي�س البلدية �أو من يكلفه �إلى محا�سب البلدية �أو من يقوم مقامه وذلك للتثبت من
توفر االعتماد الالزم للقيام بالنفقة المطلوبة .ويبين المحا�سب �أو من يقوم مقامه في
جوابه على الطلب مقدار االعتماد في الموازنة والمبلغ المحجوز منه �سابق ًا والمبلغ
الباقي .و�إذا كان المبلغ الباقي ي�ساوي �أو يزيد على المبلغ المطلوب حجزه يقوم بحجز
المبلغ المطلوب.
البند الثاني -ت�صفية النفقة.
المادة  :27ت�صفية النفقة هي �إثبات ترتب الدين على البلدية وتحديد مقداره
وا�ستحقاقه وعدم �سقوطه بحكم مرور الزمن �أو ب�أي �سبب �آخر ،ويتولى الت�صفية
محا�سب البلدية �أو من يكلفه المجل�س البلدي القيام بهذا العمل.
تبنى الت�صفية على الم�ستندات التي من �ش�أنها �إثبات الدين ويعتمد في هذا ال�ش�أن
على �سبيل اال�ستئنا�س قرار وزير المالية رقم  1/59تاريخ  1966/ 1/7وتعديالته.
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البند الثالث� -صرف النفقة
المادة � :28صرف النفقة هو �إ�صدار حوالة تجيز دفع قيمتها بعد التثبت من ا�ستالم
اللوازم �أو الأ�شغال وتوفر ال�شروط القانونية فيها ،وي�صدرها رئي�س البلدية.
المادة  :29تنظم الحوالة با�سم الدائن ولو عين وكي ًال �أو مندوب ًا عنه للقب�ض ،وبا�سم
الورثة في حال وفاته ،وتنظم با�سم رئي�س م�صلحة الخزينة �إذا كانت الدولة �صاحبة
الدين ،وبا�سم رئي�س البلدية �إذا كان �صاحب الدين بلدية ،وبا�سم المحت�سب المخت�ص
�إذا كان �صاحب الدين م�ؤ�س�سة عامة.
المادة  :30يمكن تنظيم الحوالة با�سم معتمد للقب�ض يعينه رئي�س البلدية فيما
يتعلق برواتب الموظفين ونفقاتهم وبا�سم الموظف الذي دفع المبلغ من ماله فيما يتعلق
بالنفقات التي يدفعها من ا�صلها.
المادة � :31إذا فقدت الحوالة �أعطي �صاحبها ن�سخة عنها بناء على طلبه وبعد التثبت
من عدم دفعها.
المادة  :32تبلغ �إلى رئي�س المجل�س البلدي ،ب�صفته المرجع ال�صالح لإ�صدار الحواالت
قرارات الحجز و�صكوك التنازل وال يعتد ب�أي تبليغ يوجه �إلى �سواه وعلى المرجع المذكور
�أن يجيب الجهة التي �أبلغته الحجز �أو التنازل و�أن يدون الحجز �أو التنازل على الحوالة
قبل �إ�صدارها .وال يعتد �إال بالحجز ال�صادر عن دائرة الأجراء.
البند الرابع -دفع النفقة
المادة  :33يتولى دفع الحوالة �أمين ال�صندوق ،وعليه �أن يتحقق على م�س�ؤوليته
من هوية �صاحب المال ومن �صحة توقيعه ،ومن �صدور الحوالة مذيلة بتوقيع المرجع
ال�صالح لإ�صدارها.
المادة  :34تدفع الحواالت نقد ًا من ال�صندوق البلدي ويمكن ان يجرى الدفع بوا�سطة
تحويل �أو �شك لح�ساب م�صرفي.
دفع النفقة بدون حوالة دفع م�سبقة
المادة  :35يمكن �أن ت�ؤدي بدون حوالة دفع م�سبقة ،على ان تنظم الحوالة فيما بعد
على �سبيل الت�سوية ،النفقات التالية:
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 الرواتب والأجور وملحقاتها النفقات النثرية العادية النفقات الم�ستعجلة ،و�سوى ذلك من النفقات التي ال ت�سمح طبيعتها �أو الظروفبدفعها بالطريقة العادية.
المادة  :36تدفع رواتب الموظفين عن �شهر كانون الثاني ب�صورة ا�ستثنائية خالل
الع�شرة �أيام الأخيرة من �شهر كانون الأول.
ال�سلفات
المادة  :37ت�ؤدى النفقات النثرية العادية ،والنفقات الم�ستعجلة الطارئة ()X
بوا�سطة �سلفات دائمة �أو طارئة ت�سمى �سلفات موازنة ،وتعطى وفق ًا الحكام المواد
التالية �ضمن االعتمادات المر�صدة في الموازنة.
المادة  :38تعطى ال�سلفة بقرار من رئي�س ال�سلطة التنفيذية في البلدية �إلى �شخ�ص
معين لت�أدية نفقات محددة .ويعين في هذا القرار ا�سم القيم على ال�سلفة ،ومقدارها،
ونوع النفقة التي تدفع في �أ�صل ال�سلفة ،والمهلة الق�صوى لتقديم الأوراق المثبتة
للنفقات ،وت�سديد ال�سلفة نهائي ًا ،على �أال تتجاوز هذه المهلة تاريخ  31كانون الثاني من
ال�سنة التالية على ابعد حد.
ويمكن لرئي�س ال�سلطة التنفيذية في البلدية ان ي�شترط لمنح ال�سلفة ،كفالة يحدد
نوعها و�شروطها ومقدارها.
ال تعطى �أي �سلفة للقيم �أال بعد ت�سديد ال�سلفة ال�سابقة التي �أعطيت له.
المادة  :39يدفع المحت�سب �أو �أمين ال�صندوق ال�سلفة �إلى القيم بنا ًء على القرار
القا�ضي ب�إعطائها ،ويم�سك �سج ًال لهذه الغاية م�ستق ًال عن �سجالت الموازنة.
المادة  :40تجرى معامالت الت�صفية وال�صرف العادية ا�ستناد ًا �إلى الأوراق المثبتة
التي يقدمها القيم.
المادة  :41ت�سدد ال�سلفة �إما نقد ًا ب�إعادة قيمتها الى �صندوق البلدية ،و�إما ب�أوراق
مثبتة للنفقة ،و�إما بالطريقتين مع ًا وذلك �ضمن المهلة المحددة في القرار القا�ضي
ب�إعطائها.
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المادة � :42إن القيم على ال�سلفة م�س�ؤول �شخ�صي ًا على �أمواله الخا�صة عن قيمتها،
وعليه �أن يبرز عند كل طلب ،قيمة ال�سلفة لديه �إما نقد ًا و�إما ب�أوراق مثبتة لما �أنفقه من
ا�صلها.
مرور الزمن
المادة  :43ت�سقط حكم ًا بمرور الزمن وتتال�شى نهائي ًا ل�صالح البلدية الديون التي
لم تقب�ض �أو لم ت�صرف �أو لم تدفع لغاية  31كانون الأول من ال�سنة الرابعة بعد ال�سنة
المالية التي ن�ش�أ فيها الدين ،اال �إذا كان الت�أخير بفعل البلدية �أو بنتيجة التداعي �أمام
الق�ضاء.
الق�سم الثالث� -أحكام خا�صة بنفقات اللوازم والأ�شغال والخدمات
المادة  :44تنفذ نفقات اللوازم والأ�شغال والخدمات اما بوا�سطة �صفقات تعقدها
البلدية مع الغير ،واما بوا�سطة البلدية مبا�شرة �أي بطريقة الأمانة.
المادة  :45تعقد �صفقات اللوازم والأ�شغال والخدمات بالمناق�صة العمومية .غير
انه يمكن في الحاالت المبينة في المواد الالحقة عقد ال�صفقات بطريقة المناق�صة
المح�صورة �أو ا�ستدراج العرو�ض �أو االتفاق الر�ضائي �أو بموجب بيان �أو فاتورة.
ال يجوز تجزئة ال�صفقة اال �إذا قرر المجل�س البلدي ان ماهية الأ�شغال �أو اللوازم �أو
الخدمات المراد تلزيمها تبرر هذه التجزئة ،وبناء على درا�سة قامت بها الدوائر الفنية
المخت�صة.
�أ ً
وال  -المناق�صة العمومية
المادة  :46ال يجوز مبدئي ًا عقد �صفقات الأ�شغال اال بعد �إتمام جميع الإجراءات
القانونية التي تمكن البلدية من و�ضع يدها على مواقع العمل .غير انه يمكن مبا�شرة
معامالت التلزيم قبل �إتمام هذه الإجراءات �شرط ان ال ت�صدق ال�صفقة وتبلغ الى
المتعهد اال بعد و�ضع اليد على المواقع المذكورة.
المادة  :47تجرى المناق�صة العمومية اما على �أ�سا�س �سعر يقدمه العار�ض ،واما
على �أ�سا�س تنزيل مئوي من �أ�سعار الك�شف التقديري.
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المادة  :48ت�ضع وزارة الداخلية باالتفاق مع ديوان المحا�سبة لل�صفقات التي تعقد
بالمناق�صة العمومية ،دفتر �شروط عام نموذجي ي�صدق بمر�سوم وين�شر في الجريدة
الر�سمية.
المادة  :49ي�ضع رئي�س ال�سلطة التنفيذية في البلدية م�شروع دفتر �شروط خا�ص لكل
�صفقة تجرى بالمناق�صة العامة ويعر�ضه على المجل�س البلدي لإقراره.
يت�ضمن هذا القرار الإجراءات التي يعهد بها المجل�س البلدي لرئي�سه باتخاذها.
يخ�ضع قرار المجل�س البلدي لت�صديق �سلطة الرقابة الإدارية وفق ًا لأحكام قانون
البلديات.
يت�ضمن دفتر ال�شروط الخا�ص ،على �سبيل التعداد ال الح�صر:
 �أنواع و�أو�صاف اللوازم �أو الأ�شغال �أو الخدمات المنوي تلزيمها. الم�ؤهالت وال�شروط التي يجب توفرها في العار�ضين لال�شتراك في المناق�صة. عنا�صر المفا�ضلة ،كلما كان في نية البلدية �أن تتقيد بال�سعر الأدنى على �أن تبين هذهالعنا�صر ب�صورة وا�ضحة ومف�صلة وان يو�ضع لكل منها معدل خا�ص عند االقت�ضاء.
 �شروط تنفيذ ال�صفقة. مهلة الت�سليم طريقة �إجراء التلزيم مقدار الكفالة الم�ؤقتة التي يجب تقديمها لال�شتراك في المناق�صة ومقدار الكفالةالنهائية التي يجب تقديمها ل�ضمان ح�سن قيام المتعهد بالتزاماته.
 ك�شف تقديري بالكميات والأ�سعار �إذا كان ذلك ممكن ًا. ال�شروط الأخرى التي ترى البلدية فر�ضها لت�أمين م�صلحتها.المادة  :50تكون الكفالة اما نقدية تدفع الى �صندوق البلدية واما كفالة م�صرفية
�صادرة عن م�صرف مقبول من الدولة با�سم البلدية.
المادة  :51يعلن رئي�س ال�سلطة التنفيذية في البلدية عن المناق�صة بقرار منه قبل
خم�سة ع�شر يوم ًا على الأقل من موعد جل�سة التلزيم ،ويمكن عند �إعادة المناق�صة �أو
في الظروف الم�ستعجلة اال�ستثنائية التي يعود تقديرها للرئي�س ،تنزيل مدة الإعالن الى
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خم�سة �أيام.
يتم الإعالن على لوحة الإعالنات في البلدية وفي الجريدة الر�سمية وفي ثالث
�صحف يومية من بينها ال�صحف التي ت�صدر في نطاق البلدية.
المادة  :52ال تخ�ضع ال�صفقات لل�سعر ال�سري .اما ال�صفقات التي ت�ستلزم طبيعتها
و�ضع �سعر �سري فيقت�ضي لذلك موافقة م�سبقة من المجل�س البلدي ،على ان ي�ضع ال�سعر
التقديري رئي�س الوحدة الفنية وي�صدقه رئي�س ال�سلطة التنفيذية في البلدية يبقى هذا
ال�سعر �سري ًا قبل المناق�صة وبعدها.
المادة  :53تجري المناق�صة وا�ستدراج العرو�ض لجنة المناق�صات المن�صو�ص عنها
في المادة  53من قانون البلديات.
المادة  :54تف�ض العرو�ض المقدمة بالظرف المختوم مهما بلغ عددها في الجل�سة
نف�سها وتتلى محتوياتها علن ًا.
المادة  :55ي�سند االلتزام م�ؤقت ًا �إلى من قدم �أدنى الأ�سعار �أو �إلى من قدم اف�ضل
العرو�ض �إذا كان دفتر ال�شروط الخا�ص يق�ضي باعتماد عنا�صر مفا�ضلة غير ال�سعر.
�إذا ت�ساوت العرو�ض �أعيدت المناق�صة بالظرف المختوم بين �أ�صحاب العرو�ض
المت�ساوية ،و�إذا ظلت العرو�ض مت�ساوية بعد �إعادة المناق�صة ،ي�سند االلتزام م�ؤقت ًا �إلى
�أحد العار�ضين بطريقة القرعة في الجل�سة نف�سها.
المادة � :56إذا لم يتقدم لال�شتراك في المناق�صة �سوى عار�ض وحيد ،يرف�ض عر�ضه
قبل ف�ضه لعدم توفر المناف�سة.
المادة  :57تنظم اللجنة مح�ضر ًا بوقائع كل جل�سة من جل�سات المناق�صة يت�ضمن
النتيجة التي �أعطيت لها.
المادة  :58يعر�ض مح�ضر جل�سة لجنة المناق�صات على المجل�س البلدي للموافقة
عليه بقرار منه ،ويخ�ضع هذا القرار لت�صديق �سلطة الرقابة الإدارية وفق ًا لأحكام قانون
البلديات.
يت�ضمن هذا القرار تكليف رئي�س ال�سلطة التنفيذية في البلدية بالتوقيع �أو �إبالغ
المتعهد ت�صديق االلتزام وفق ًا للأ�صول.
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المادة  :59ال تدفع قيمة ال�صفقة اال بعد تنفيذها وا�ستناد ًا الى مح�ضر اال�ستالم
الم�ؤقت التي تنظمه لجنة خا�صة يكلفها المجل�س البلدي باال�ستالم .ويجوز �إعطاء
الملتزم لقاء كفالة م�صرفية �سلفة ال تتعدى  25بالمئة من قيمة ال�صفقة �إذا ن�ص دفتر
ال�شروط الخا�ص على ذلك ،على ان ال تتعدى قيمة ال�سلفة في �أي حال  250000ليرة.
المادة � :60إذا خالف الملتزم في تنفيذ ال�صفقة �أحكام دفتر ال�شروط �أو بع�ضها،
تنذره البلدية وفق ًا للأ�صول بوجوب التقيد بكامل موجباته خالل مهلة معينة .ف�إذا لم
يفعل اعتبر ناك ًال وعمدت البلدية الى تنفيذ ال�صفقة بالأمانة �أو �إعادة المناق�صة لإكمال
التنفيذ �أو �إ�صالح ال�ضرر على ح�ساب الملتزم ودون �إنذاره مجدد ًا ،وت�صادر الكفالة �إلى
حين ت�صفية ال�صفقة.
�إذا �أ�سفر التنفيذ للأ�شغال المتبقية عن وفر في االكالف ،عاد الوفر �إلى �صندوق
البلدية .و�إذا �أ�سفر عن زيادة ،اقتطعت من الكفالة .ف�إذا لم تكف قيمة الكفالة لتغطية
الزيادة ،لوحق الملتزم بالفروقات وفق ًا للأ�صول.
المادة  :61يف�سح العقد حكم ًا بين البلدية والملتزم الذي يعلن �إفال�سه وتتبع فور ًا
الإجراءات التالية:
 م�صادرة الكفالة م�ؤقت ًا لح�ساب البلدية تنظيم ك�شف من قبل دوائر البلدية بالأ�شغال �أو باللوازم المنفذة ,وتقومبتنفيذ ما تبقى منها بالمناق�صة �أو بالأمانة .ف�إذا �أ�سفر التنفيذ للأ�شغال �أو اللوازم
المتبقية عن وفر في الأكالف ،عاد الوفر �إلى �صندوق البلدية .و�إذا �أ�سفر عن
زيادة ،اقتطعت من الكفالة .ف�إذا لم تكف قيمة الكفالة لتغطية الزيادة ،ت�صادر
قيمة الك�شف الم�ستحق عن الأ�شغال �أو اللوازم المنفذة ويالحق بالفروقات وفق ًا
للأ�صول.
المادة  :62يمكن للبلدية� ،إذا ن�ص دفتر ال�شروط على ذلك ،ان تدفع للملتزم لقاء
الخدمات المنجزة دفعات على الح�ساب على ان ال تتجاوز ت�سعة �أع�شار المبلغ الم�ستحق
ويبقى الع�شر موقوف ًا الى ان يتم اال�ستالم النهائي.
ترد هذه التوقيفات عند اال�ستالم النهائي �إذا كان دفتر ال�شروط ال يحدد مدة
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ل�ضمان اللوازم �أو الأ�شغال وذلك بعد ان ي�سدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه
تطبيق ًا لأحكام دفتر ال�شروط.
المادة  :63ت�ستلم اللوازم والأ�شغال والخدمات لجنة خا�صة يعينها المجل�س
البلدي قوامها:
 ع�ضو من المجل�س البلدي رئي�س ًا مهند�س البلدية �أو مهند�س االتحاد �أو مهند�س من دوائر التنظيم المدني ع�ضو ًا موظف من الجهاز المخت�ص في البلدية ع�ضو ًا ومقرر ًاالمادة � :64إذا تبين �أثناء تنفيذ ال�صفقة وجود �أ�شغال �إ�ضافية غير متوقعة حين �إجراء
المناق�صة ومعتبرة من لواحقها ،يمكن الطلب �إلى الملتزم الذي ر�ست عليه المناق�صة
�إجراء الأ�شغال �إذا كانت قيمتها ال تزيد على  15بالمئة من قيمة االلتزام الأ�سا�سية ،و�إذا
فاقت قيمة الأ�شغال الإ�ضافية هذه الن�سبة فال يمكن اجرا�ؤها �إال بموافقة الملتزم.
المناق�صة المح�صورة
المادة  :65يمكن للبلدية� ،إذا كانت طبيعة اللوازم �أو الأ�شغال �أو الخدمات ال
ت�سمح بفتح باب المناق�صة �أمام الجميع ،ان تح�صر المناق�صة بين فئة محدودة من
المناق�صين تتوفر فيهم الم�ؤهالت المالية والفنية والمهنية المطلوبة.
تحدد هذه الم�ؤهالت ب�صورة مف�صلة في دفتر ال�شروط الخا�ص ،كما تحدد فيه
�سائر ال�ضمانات التي يجب �أن تتوفر في المناق�صين �أو الموا�صفات التي يجب ان تتميز
بها الأ�شغال �أو المواد المطلوبة.
المادة  :66تطبق على المزايدات الأحكام الخا�صة بالمناق�صات
ثانياً -ا�ستدراج العرو�ض
المادة  :67يمكن عقد ال�صفقات بطريقة ا�ستدراج العرو�ض �إذا كانت قيمة ال�صفقة
ال تتجاوز المئة الف ليرة ،بموجب قرار من المجل�س البلدي يخ�ضع لت�صديق �سلطة
الرقابة الإدارية وفق ًا الحكام قانون البلديات.
تطبق على ا�ستدراج العرو�ض الأحكام المتعلقة بالمناق�صات ،على ان ي�ستعا�ض عن
الإعالن بتبليغ المعلومات ودفتر ال�شروط بطريقة �سريعة وم�ضمونة لأرباب المهن الذين
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يتعاطون الأ�شغال �أو اللوازم مو�ضوع ال�صفقة الذين يحددهم المجل�س البلدي من بين
الأ�شخا�ص الذين لهم مقدرة على تنفيذها.
ثالثاً -االتفاق بالترا�ضي
المادة  :68يمكن عقد االتفاقات بالترا�ضي مهما كانت قيمة ال�صفقة� ،إذا كانت
تتعلق:
 -1باللوازم والأ�شغال والخدمات التي ال يمكن و�ضعها في المناق�صة اما ل�ضرورة
بقائها �سرية ،واما الن مقت�ضيات ال�سالمة العامة تحول دون ذلك� ،شرط ان يقرر ذلك
المجل�س البلدي.
 -2باللوازم والأ�شغال والخدمات الإ�ضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم
الأ�سا�سي لئال يت�أخر تنفيذها� ,أو ال ي�سير �سير ًا ح�سن ًا فيما �إذا جيء بملتزم جديد �أثناء
تنفيذ ال�صفقة ،ويجوز ذلك:
�أ� -إذا كانت اللوازم والأ�شغال والخدمات غير متوقعة عند �إجراء التلزيم الأول
ومعتبرة من لواحقه وت�شكل جزء ًا متمم ًا له.
ب� -إذا كانت اللوازم والأ�شغال والخدمات يجب ان تنفذ بوا�سطة �آالت وتجهيزات
خا�صة ي�ستعملها الملتزم في مكان العمل ،على ان تكون غير متوقعة عند �إجراء
التلزيم وان ت�شكل جزء ًا متمم ًا له.
 -3بالأ�شياء التي ينح�صر حق �صنعها في حامل �شهادات اختراعها.
 -4بالأ�شياء التي ال يملكها �إال �شخ�ص واحد.
 -5باللوازم والأ�شغال والخدمات الفنية التي ال يمكن ان يعهد بتنفيذها اال لفنانين
�أو اخت�صا�صيين �أو حرفيين �أو �صناعيين دل االختبار على اقتدارهم.
 -6باللوازم والأ�شغال التي �صنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخ�ص لهم بالعمل
من قبل وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية على �أن ال تتجاوز �أ�سعارها الأ�سعار الرائجة
في ال�سوق.
 -7بنفقات ال�ضيافة والت�شريفات وما �شاكلها من نفقات التمثيل.
 -8باللوازم والأ�شغال والخدمات التي �أجريت من اجلها:
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 مناق�صتان متتاليتان �أو ا�ستدراج عرو�ض على مرتين متتاليتين �أو مناق�صة تالها ا�ستدراج عرو�ضوذلك دون ان ت�سفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية .ويجب في هذه الحالة اال
ي�سفر االتفاق الر�ضائي عن �سعر يتجاوز ان�سب الأ�سعار المعرو�ضة �أثناء عمليات التلزيم
اال في حاالت ا�ستثنائية تبررها االدارة في تقرير معلل.
 -9باللوازم والأ�شغال والخدمات التي يمكن �أن يعهد بها الى الإدارات العامة �أو
الم�ؤ�س�سات العامة �أو البلديات �أو االتحادات البلدية.
 -10باللوازم والخدمات التي ت�ؤمنها البلدية بوا�سطة المنظمات الدولية.
 -11باللوازم والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجل�س الوزراء الى حكومات
�أجنبية �أو م�ؤ�س�سات تراقبها هذه الحكومات .وللحكومة في مثل هذه الحالة ان تعفي
الجهة التي تتعاقد معها من ال�شروط المتعلقة بمحل الإقامة والكفالة والغرامات وتوجب
الت�سليم قبل القب�ض.
 -12باللوازم والأ�شغال والخدمات التي يوافق مجل�س الوزراء على ت�أمينها بالترا�ضي
بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على طلب المجل�س البلدي.
المادة  :69يعقد االتفاق الر�ضائي المجل�س البلدي �أو من يفو�ضه بذلك بالن�سبة لكل
�صفقة ،ويجرى التعاقد ب�إحدى الطرق التالية:
 -1بموجب عقد بين المجل�س البلدي و�صاحب العالقة.
 -2بموجب تعهد يذيل به �صاحب العالقة دفتر ال�شروط الخا�ص.
 -3بموجب عر�ض من �صاحب العالقة يوافق عليه المجل�س البلدي.
 -4بموجب تبادل مخابرات بين �صاحب العالقة والمجل�س البلدي وفق ًا للعرف
التجاري.
المادة  :70ال تدفع ال�صفقة اال بعد تنفيذها ،وت�ستلم اللوازم والأ�شغال والخدمات
مو�ضوع االتفاقات بالترا�ضي اللجنة المن�صو�ص عنها في المادة  63من هذا المر�سوم.
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رابعاً� -صفقات الخدمات التقنية
المادة  :71يمكن التعاقد بالترا�ضي على �صفقات الخدمات التقنية (درو�س وو�ضع
دفاتر �شروط ومراقبة تنفيذها �أ�شغال وم�شاريع الخ  )...مهما بلغت قيمتها �إذا كانت
تجاوز �إمكانيات البلدية التقنية.
وتطبق على هذه ال�صفقات الأحكام التالية:
 -1ال يجوز التعاقد �إال مع من تتوفر فيهم الم�ؤهالت التقنية الالزمة ،على �أن تبين
هذه الم�ؤهالت بالتف�صيل قبل عقد ال�صفقة.
 -2يمكن عقد االتفاق عند االقت�ضاء بعد مباراة تجرى بين من تتوفر فيهم الم�ؤهالت
المذكورة.
 -3تخ�ضع هذه ال�صفقات للأحكام الأخرى المتعلقة باالتفاقات بالترا�ضي.
خام�ساً -ال�صفقات بموجب بيان �أو فاتورة
المادة :72
عدل ن�ص المادة  72بموجب المر�سوم رقم  2871تاريخ  1985/12/6والمر�سوم
رقم  5166تاريخ  1988/8/31والمر�سوم رقم  1518تاريخ  1991/8/2على الوجه
التالي يمكن عقد ال�صفقات بموجب بيان �أو فاتورة:
� -1إذا كانت قيمة ال�صفقة ال تتجاوز  50000ل.ل( .خم�سين �ألف ليرة لبنانية)
للبلديات التي ال تزيد وارداتها ال�سنوية الفعلية على  350000ل.ل ( .ثالثماية وخم�سين
�ألف ليرة لبنانية) وفق ًا لآخر جدول ح�ساب قطعي م�صدق.
� -2إذا كانت قيمة ال�صفقة ال تتجاوز  150000ل.ل( .ماية وخم�سين �ألف ليرة
لبنانية) للبلديات التي ال تقل وارداتها ال�سنوية الفعلية عن  350000ل.ل( .ثالثماية
وخم�سين �ألف ليرة لبنانية) وال تزيد على  15000000ل.ل ( .خم�سة ع�شر مليون ليرة
لبنانية) وفق ًا لآخر جدول ح�ساب قطعي م�صدق.
� -3إذا كانت قيمة ال�صفقة ال تتجاوز  350000ل.ل( .ثالثماية وخم�سين �ألف ليرة
لبنانية) للبلديات التي تزيد وارداتها ال�سنوية الفعلية على (خم�سة ع�شر مليون ليرة لبنانية)
وفق ًا لآخر جدول ح�ساب قطعي م�صدق ،والتي ال تخ�ضع لقانون المحا�سبة العمومية.
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 -4اذا كانت �أ�سعار المواد المراد �شرا�ؤها محدد في تعريفة الزامية �صريحة
ووا�ضحة �صادرة عن ادارة عامة او م�ؤ�س�سة عامة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر
الح�صول على �سعر ادنى لها
 -5اذا كانت ال�صفقة تتعلق با�ستئجار �آليات �أ�شغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد
بقرار من وزير الداخلية.
يعقد هذه ال�صفقات رئي�س البلدية ,وي�ؤمن ال�شراء واال�ستالم لجنتان مختلفتان
يعينهما المجل�س البلدي لهذا الغر�ض.
�ساد�ساً -الأ�شغال بالأمانة
المادة  :73الأ�شغال بالأمانة هي الأ�شغال التي تتولى البلدية تنفيذها بنف�سها
المادة  :74تجاز الأ�شغال بالأمانة بقرار من المجل�س البلدي يخ�ضع لت�صديق �سلطة
الرقابة الإدارية وفق ًا الحكام قانون البلديات.
وفي مطلق الأحوال ،تر�سل الى م�صلحة ال�ش�ؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية
والى الدائرة الفنية التي �ستتولى الإ�شراف على التنفيذ ن�سخ عن هذه القرارات قبل
المبا�شرة بالتنفيذ.
تطبق الأ�صول العادية في �شراء المواد الالزمة لتنفيذ هذه الأ�شغال.
المادة  :75يجب ان يعين في البلدية عندما تتولى تنفيذ الأ�شغال بالأمانة جهاز
خا�ص مهمته مراقبة تنفيذ هذه الأ�شغال بالأمانة ،ويرتبط هذا الجهاز بالمجل�س البلدي
مبا�شرة وال يتولى �أي عمل من �أعمال التنفيذ.
المادة  :76بنهاية الأ�شغال ،تقدم الوحدة التي تولت التنفيذ بيان ًا مف�ص ًال بالكميات
المنفذة والتكاليف المدفوعة على اختالف �أنواعها الى جهاز المراقبة الذي يتولى
التدقيق في البيان واحالته الى المجل�س البلدي مقرون ًا بمطالعته الخطية للبت ب�ش�أنه.
الق�سم الرابع -رواتب وتعوي�ضات الموظفين
المادة  :77ال يجوز تعيين موظف �إال في وظيفة �شاغرة ومر�صد لها اعتماد في
الموازنة وال يجوز نقل موظف �إال الى وظيفة �شاغرة ومر�صد لها اعتماد في الموازنة.
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المادة  :78ال ي�ستحق الراتب اال بعد �صدور قرار �صحيح بالتعيين وفق ًا لالحكام التي
يحددها نظام موظفي البلدية ،واعتبار ًا من تاريخ المبا�شرة بالعمل.
المادة  :79ال يجوز تعيين �أحد في المالك الدائم �أو الم�ؤقت اال باال�ستناد الى
الن�صو�ص القانونية والنظامية المعمول بها.
المادة  :80ال يجوز الجمع بين رواتب عدة وظائف ولو �شغلها الموظف فع ًال ويتقا�ضى
الموظف راتب الوظيفة التي عين فيها ووفق ًا للقدم الم�ؤهل للتدرج.
المادة  :81ت�صفى الرواتب وملحقاتها �شهر ًا ف�شهر ًا عند ا�ستحقاقها ،وال يجوز
الت�سليف عليها قبل اال�ستحقاق.
المادة  :82ال يعطى الموظفون تعوي�ضات �أو مخ�ص�صات �أو منح �أو م�ساعدة نقدية اال
وفق ًا للقوانين النافذة �أو الأنظمة الم�صدقة ،وبح�سب االعتمادات المر�صدة خ�صي�ص ًا
لهذه الغاية في الموازنة.
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ال��ب��اب الثاني
ال����خ����زي����ن����ة

المادة  :83تتولى خزينة البلدية جميع عمليات القب�ض والدفع التي ي�ستوجبها تنفيذ
موازنة البلدية و�إدارة الح�سابات المفتوحة خارج الموازنة.

الف�صل الأول :المحت�سبون
المادة  :84ي�ؤمن عمليات القب�ض والدفع لح�ساب الخزينة موظف يطلق عليه ا�سم
المحت�سب وهو الذي ي�س�أل عن واردات الموازنة ونفقاتها.
المادة  :85يتولى المحت�سب:
 ت�سلم جداول التكليف و�أوامر القب�ض و�أوامر التح�صيل التي يودعه �إياها المرجعالمخت�ص ،وي�ؤمن تح�صيلها.
 ت�أمين المقبو�ضات اي ًا كان نوعها. ت�أمين المدفوعات وال يحق له التوقف عن ت�أدية �أي مبلغ يكون قد نظم ب�ش�أنه �أمردفع �صادر عن ال�سلطة المخت�صة وفق ًا للأ�صول.
 حفظ �أوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات وم�ستندات المحا�سبة. م�سك الح�سابات التي يديرها. �إعداد جدول الح�ساب القطعي.المادة  :86على المحت�سب قبل ان يبا�شر وظيفته :ان يقدم كفالة قانونية يحدد
المجل�س البلدي نوعها وقيمتها .تقدم هذه الكفالة اما نقد ًا �أو بتعهدات م�صرفية �صادرة
عن م�صارف مقبولة� ،أو بت�أمين عقارات م�سجلة في الدوائر العقارية .وان يحلف اليمين
امام ديوان المحا�سبة.
المادة  :87يتولى المحت�سب قب�ض �أو دفع الأموال التي ي�شرف على �إدارتها بوا�سطة
�أمين ال�صندوق �أو جباة تابعين له .ويجوز ان يتولى �أمين ال�صندوق �أعمال المحت�سب
في البلديات التي ال ت�سمح موازنتها الخا�صة بتحمل هذه النفقات الإدارية ،وفي الحاالت
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التي يحددها المجل�س البلدي.
المادة  :88على المحت�سب ان يراقب اعمال �أمناء ال�صناديق والجباة التابعين له،
وعليه ان يطالبهم بكل مخالفة �أو ت�أخير في �أعمالهم.
المادة  :89على المحت�سب ان يقدم با�سمه و على م�س�ؤوليته الى رئي�س البلدية قبل
نهاية �شهر �آذار من كل �سنة جدول الح�ساب القطعي لل�سنة المنتهية مع التفا�صيل
والإي�ضاحات الالزمة ،ومن ا�صلها جداول ا�سمية بالأموال الباقية بدون تح�صيل ،بحيث
تبين في النتيجة مجموع الواردات المح�صلة فع ًال ومجموع النفقات المدفوعة فع ًال.
يدقق رئي�س البلدية في الجداول المقدمة اليه ،ويرفعها الى المجل�س البلدي لدر�سها
واتخاذ القرار ب�ش�أنها.
يكون المحت�سب م�س�ؤو ًال ب�أمواله ال�شخ�صية عن كل عملية قب�ض �أو دفع جرت خالف ًا
الحكام القانون اال �إذا �أكدها الرئي�س خطي ًا يعد محت�سب ًا م�س�ؤو ًال عن �أعماله كالمحت�سب
القانوني من تدخل في �إدارة الأموال العامة من غير �أن تكون له �صفة المحت�سب.
المادة  :90ترد الكفالة المقدمة من الموظفين الماليين بعد انتهاء مهمتهم
وح�صولهم على براءة ذمة من ديوان المحا�سبة �إذا كانت البلدية خا�ضعة لرقابته ،ومن
المجل�س البلدي في �سائر البلديات في مهلة �أق�صاها ثالث �سنوات من تاريخ تقديمه
ح�ساب المهمة.

الف�صل الثاني� :أمناء ال�صناديق والجباة
المادة  :91يح�صر حق التداول بالأموال وحيازتها في كل بلدية ب�أمناء ال�صناديق
والجباة.
المادة  :92ان �أمناء ال�صناديق م�س�ؤولون عن حفظ الأموال في المركز الذي يمار�سون
فيه وظائفهم.
المادة  :93ان الجباة م�س�ؤولون عن حفظ الأموال التي يجبونها ،وعليهم ان ي�سددوها
دوري ًا الى ال�صندوق خالل المهلة و�ضمن ال�شروط التي يحددها الرئي�س.
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يحظر على الجباة ب�صورة مطلقة دفع اية نفقة مهما كان نوعها.
المادة  :94يخ�ضع �أمناء ال�صناديق والجباة لنظام الكفالة �أ�سوة بالمحت�سبين.
المادة  :95على �أمين ال�صندوق ان يتحقق على م�س�ؤوليته قبل الدفع من هوية �صاحب
المال و�صحة توقيعه.
المادة � :96إذا كان المبلغ م�ستحق ًا ل�شخ�ص متوفي ،فعلى �أمين ال�صندوق ان يطلب
من �أ�صحاب الحق الم�ستندات الر�سمية التي تثبت �صفتهم ،ويكتفي ب�شهادة من المختار
المحلي �إذا كان المبلغ دون الألف ليرة.
المادة � :97إذا كان �صاحب المال �أمي ًا �أو عاجز ًا عن التوقيع ،قامت ب�صمة الإبهام
مقام التوقيع على ان ي�صدق الب�صمة �أمين ال�صندوق و�شاهدان.
المادة  :98يجب ان يعطى �إي�صال نظامي بكل مبلغ يقب�ض من الأموال العمومية
وذلك وفق ًا للطريقة المبينة في المادة  16من هذا المر�سوم.
المادة  :99يتم تحديد الحد االعلى للأر�صدة التي يجوز لأمناء ال�صناديق االحتفاظ
بها بقرار من وزير الداخلية� .أما المبالغ التي تزيد على هذه الأر�صدة فيتم �إيداعها في
محت�سبية الق�ضاء.
يمكن بقرار من مجل�س الوزراء ال�سماح ب�إيداع الأموال العمومية العائدة للبلدية
في م�صرف خا�ص وذلك بناء على اقتراح وزير الداخلية الم�ستند �إلى قرار المجل�س
البلدي.
يتم �إيداع الأموال البلدية في الم�صارف الخا�صة وفق ًا لنظام ي�ضعه وزير الداخلية.

الف�صل الثالث� :سجالت المحا�سبة وال�صندوق
المادة  :100على المحا�سب ان يم�سك ال�سجالت التالية:
�أ -دفتر �شطب الموازنة ،يبين فيه:
 الواردات المخمنة لكل ايراد على حدة والتح�صيالت ال�شهرية الجارية لكل منها. االعتمادات المفتوحة لكل نوع من النفقات على حدة ،والم�صارفات ال�شهرية- 77 -
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المدفوعة العائدة لكل منها .ويذكر عند اجراء التناقالت بين �أبواب وف�صول الموازنة،
ما �أ�ضيف الى االعتماد �أو ما نقل منه مادة مادة.
ب� -سجل االعتمادات المحجوزة.
ج� -سجل خال�صات حواالت الدفع تقيد بت�سل�سل �أرقامها.
د� -سجل خا�ص بالأمانات يجري تحريك قيوده بموجب �أوامر قب�ض و�صرف �صادرتين
عن رئي�س البلدية.
هـ� -سجل خا�ص بال�سلفات.
وعليه �أي�ض ًا ان يحفظ با�ضبارات خا�صة كافة االوراق الثبوتية العائدة لهذه ال�سجالت
وبترتيب ورودها في القيود الر�سمية.
المادة  :101على �أمين ال�صندوق ان يم�سك في �سجل ال�صندوق قيود ًا يومية �إفرادية
لكل من المبالغ المقبو�ضة والمبالغ المدفوعة على حدة منظمة ب�شكل يظهر منه يومي ًا:
 ر�صيد ال�صندوق في اليوم ال�سابق. تف�صيل المبالغ المقبو�ضة والمبالغ المدفوعة على ح�ساب الموازنة �أو علىالح�سابات الخ�صو�صية.
 ر�صيد ال�صندوق في �آخر النهار.وال يفتح �سج ًال جديد ًا �إال بعد �إنهائه ال�سجل الذي بين يديه.
المادة  :102يم�سك �أمين ال�صندوق ،ف�ض ًال عن ال�سجل اليومي دفتر ًا خا�ص ًا
بالمقبو�ضات ودفتر ًا خا�ص ًا بالمدفوعات تكون �أرقام �صفحاتهما مت�سل�سلة ومطبوعة.
المادة  :103ترقم وتمهر جميع ال�سجالت الر�سمية ودفاتر الإي�صاالت بخاتم وتوقيع
قائمقام المنطقة �أو من ينتدبه ،وذلك قبل البدء با�ستعمالها.
المادة  :104يم�سك في مركز القائمقامية �سجل خا�ص لت�سجيل عدد ال�سجالت
ودفاتر الإي�صاالت التي يجري ختمها وتوقيعها مع بيان عدد �أوراق كل منها.
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ال����ب����اب ال��ث��ال��ث
ال��رق��اب��ة المالية
المادة  :105تخ�ضع ل�سلطة مراقب مالي ي�سمى «المراقب العام» البلديات التي �سبق
و�أخ�ضعت الحكام قانون المحا�سبة العمومية �أو لرقابة ديوان المحا�سبة  ،والبلديات
التي زادت وارداتها الفعلية على مليون ليرة لبنانية بموجب الح�ساب القطعي ،وذلك
اعتبار ًا من �أول ال�سنة التالية لل�سنة التي اقر فيها الح�ساب القطعي الذي اظهر زيادة
الواردات الفعلية على المليون ليرة ،على �أن تعين هذه البلديات بمر�سوم يتخذ في مجل�س
الوزراء.
يعين المراقب العام لبلدية واحدة �أو اكثر ،ويرتبط �إداري ًا بوزارة الداخلية.
المادة  :106كل معاملة ت�ؤول الى عقد نفقة ،يجب �أن تقترن ،قبل توقيعها ،بت�أ�شير
المراقب العام.
يربط بكل معاملة ت�ؤول الى عقد نفقة طلب حجز االعتماد المخ�ص�ص بها.
المادة  :107يمار�س المراقب العام رقابته على مختلف الأعمال المالية ،وال �سيما
لناحية �إبداء الر�أي في م�شروع الموازنة وفي م�شاريع االعتمادات الإ�ضافية التي يتوجب
عر�ضها عليه بعد �إعدادها وقبل �إقرارها من المراجع المخت�صة.
ت�شمل هذه الرقابة ،دون ان يكون ذلك على �سبيل الح�صر ،الأمور التالية:
�أ -بالن�سبة للواردات:
يبدي ر�أيه بالتعديالت التي تح�صل على عمليات طرح الر�سوم البلدية وفي �صحة
�إجراء معامالت التكليف واالعترا�ض عليها ،وفي �صحة التح�صيل وتوريد المبالغ
المح�صلة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ب -بالن�سبة للنفقات:
 -1التدقيق في جميع معامالت الإنفاق للتثبت من الأمرين التاليين:
 توفر اعتماد النفقة و�صحة تن�سيبها. انطباق المعاملة على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء .اما المعامالت التي- 79 -
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تخ�ضع لرقابة مجل�س الخدمة المدنية فال يدقق فيها اال من الناحية المالية وذلك قبل
عر�ضها على هذه الرقابة.
 -2الت�أ�شير على طلب حجز االعتماد وعلى المعاملة واعادتها الى م�صدرها في
خالل خم�سة �أيام على الأكثر من تاريخ ورودها اليه .و�إذا انق�ضت هذه المهلة دون
ان يبت بها ،جاز للبلدية المخت�صة ا�ستعادة المعاملة وتنفيذها على م�س�ؤوليته.
اما �إذا احتاج المراقب العام الى طلب اي�ضاحات خطية من المرجع المخت�ص في
البلدية فيعطي مهلة خم�سة �أيام تبد�أ من تاريخ ورود هذه الإي�ضاحات اليه وذلك لمرة
واحدة.
و�إذا كانت المعاملة تخ�ضع لرقابة ديوان المحا�سبة الم�سبقة �أر�سلها المراقب العام
�إليه قبل الت�أ�شير مقرونة بمطالعته.
ج -يعتبر ت�أ�شير المراقب العام على طلب حجز االعتماد بمثابة ت�أ�شير على المعاملة
فيما خ�ص:
عدل ن�ص الفقرة �أ من البند ج بموجب المر�سوم رقم  629تاريخ .1983/05/28
 -1النفقات التي تعقد ببيان �أو فاتورة وفقا الحكام المادة  72من هذا المر�سوم.
� -2أوامر �سفر الموظفين.
 -3تدرج الموظفين.
 -4وب�صورة عامة النفقات الدائمة التي حجز لها اعتماد �إجمالي والتي ال ت�سمح
طبيعتها ب�أن ينظم لها طلب م�ستقل في كل مرة.
د -ت�أ�شير المراقب العام على نوعين:
 كلي وي�شمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها. جزئي ويقت�صر على ق�سم النفقة المطلوب عقدها.وفي حال �إعطاء ت�أ�شير جزئي� ،أو في حال رف�ض الت�أ�شير ،يتوجب على المراقب ان
يعلل �أ�سباب قراره وال يعتبر الت�أ�شير جزئيا عندما ينتج عنه تخفي�ض النفقة المطلوب
عقدها ب�سبب خط�أ مادي �أو ح�سابي.
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هـ� -إذا �أعطى المراقب العام ت�أ�شيرا جزئيا �أو رف�ض الت�أ�شير ،وجب عليه عر�ض
الأمر على وزير الداخلية الذي يكون قراره نافذ ًا بالمو�ضوع.
و -ال يجوز لوزير الداخلية ان يوافق على عقد نفقة رف�ض المراقب العام الت�أ�شير
عليها ب�سبب عدم وجود اعتماد كاف لها.
المادة  :108يحق للمراقب العام ودونما حاجة الى موافقة م�سبقة من �أحد ،الإطالع
على كافة الوثائق وال�سجالت التي ت�ستلزم مهامه �ضرورة الإطالع عليها .وله ان يطلب
الى رئي�س ال�سلطة التنفيذية في البلدية �أو الى �أي موظف �أو �أجير �أو متعاقد يتدخل في
�إدارة الأموال العمومية ،تزويده بالمعلومات والم�ستندات التي تمكنه من �إجراء رقابته
على اف�ضل وجه.
المادة  :109يحق للمراقب العام مراقبة ح�سن �سير العمل فيما خ�ص تنفيذ الموازنة
و�إدارة الأموال البلدية ،ويرفع الى وزارة الداخلية االقتراحات التي من �ش�أنها تح�سين
�سير العمل.
على المراقب العام �أن ي�شارك في التحقيقات التي تترتب عليها نتائج مالية ,اذا
طلبت منه ذلك وزارة الداخلية �أو بناء على طلب المجل�س البلدي �أو رئي�س البلدية.
المادة  :110يرفع المراقب العام تقريرا الى المدعي العام لدى ديوان المحا�سبة
ب�ش�أن كل مخالفة مالية تقع تحت طائلة المادتين � 57أو  58من قانون تنظيم ديوان
المحا�سبة ال�صادر بالمر�سوم اال�شتراعي رقم  118تاريخ  1959/6/12مرفقا
بالم�ستندات الثبوتية ،و�إال اعتبر م�س�ؤوال عن التنفيذ.
ويبلغ ن�سخة عن هذا التقرير الى كل من وزارة الداخلية والمجل�س البلدي.
المادة  :111ي�ضع المراقب العام بنتائج هذه الرقابة تقارير دورية كل ثالثة ا�شهر
يرفعها الى وزارة الداخلية ويبلغ ن�سخة عنها الى البلدية المخت�صة .كما ي�ضع تقريرا
�سنويا يت�ضمن مالحظاته على �أعمال الدورة المالية المنتهية ،يرفق بالح�ساب القطعي
�أثناء در�سه والتدقيق فيه.
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المادة  :112يمكن لوزارة الداخلية عندما تتحقق من وجود مخالفات هامة تلحق
�أ�ضرارا هامة بالأموال العامة البلدية ان تكلف تحت �إ�شرافها مدققا للح�سابات يتولى
التدقيق بالأو�ضاع المالية للبلدية.
يحدد تعوي�ض المدقق بقرار تكليفه وي�صرف من موازنة م�صلحة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية.
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ال����ب����اب ال���راب���ع
أح�����ك�����ام ع���ام���ة
المادة  :113على البلدية ان تم�سك محا�سبة للمواد ت�شمل القيود والم�ستندات
ال�ضرورية لتبيان الموجودات التي تم�سكها وت�سجيل حركتها.
المادة  :114تبقى خا�ضعة الحكام قانون المحا�سبة العمومية البلديات التي �سبق
و�أخ�ضعت لأحكامه .وتبقى خا�ضعة لرقابة ديوان المحا�سبة البلديات التي �سبق و�أخ�ضعت
لهذه الرقابة.
تخ�ضع لأحكام قانون المحا�سبة العمومية ولرقابة ديوان المحا�سبة البلديات التي
زادت وارداتها الفعلية على مليون ليرة بموجب الح�ساب القطعي ،وذلك اعتبارا من �أول
ال�سنة التالية لل�سنة التي �أقر فيها الح�ساب القطعي الذي �أظهر زيادة الواردات الفعلية
على المليون ليرة ،على ان تعين هذه البلديات بمر�سوم يتخذ في مجل�س الوزراء.
اتحاد البلديات
المادة  :115تطبق �أحكام هذا المر�سوم على اتحادات البلديات القائمة حاليا �أو
التي �ستن�ش�أ بعد و�ضعه مو�ضع التنفيذ �إذا كانت موازنة االتحاد اقل من مليون ليرة
في ال�سنة .وت�ستبدل من اجل ذلك كلمات« :البلدية ،المجل�س البلدي ،رئي�س البلدية او
رئي�س ال�سلطة التنفيذية في البلدية» بكلمات« :االتحاد ،مجل�س االتحاد ،رئي�س االتحاد»،
�أينما وردت في هذا المر�سوم.
�أما االتحادات التي تجاوز موازنتها ال�سنوية المليون كما هي مبينة في �آخر موازنة
م�صدقة ،فتخ�ضع ل�سلطة مراقب عام ولرقابة ديوان المحا�سبة وتطبق عليها �أحكام قانون
المحا�سبة العمومية ،على �أن تعين هذه االتحادات بمر�سوم يتخذ في مجل�س الوزراء.
المادة  :116يلغي المر�سوم رقم  14675تاريخ  1957/1/11وكافة الأحكام المخالفة
لأحكام هذا المر�سوم �أوالتي ال تتفق وم�ضمونه.
المادة  :117ين�شر هذا المر�سوم في الجريدة الر�سمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في � 22أيلول �سنة 1982
الإم�ضاء :اليا�س �سركي�س
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ال���������رس���������وم
وال��ع�لاوات البلدية
قانون رقم 88/60
�صادر في � 12آب �سنة 1988
الر�سوم والعالوات البلدية
معدل بموجب :
القانون رقم  14تاريخ 1990/08/20
والقانون رقم  336تاريخ 1994/05/24
والقانون رقم  490تاريخ 1996/02/15
والقانون رقم  671تاريخ 1998/02/05
والقانون رقم  107تاريخ 1999/07/23
والقانون رقم  173تاريخ 2000/02/14
والقانون رقم  326تاريخ 2001/06/28
يلغي:
المر�سوم الإ�شتراعي رقم  68تاريخ  1967/08/05والمر�سوم الإ�شتراعي رقم 28
تاريخ 1977/04/12
�أقر مجل�س النواب،
وين�شر رئي�س الجمهورية القانون التالي ن�صه:
مادة وحيدة � -صدق اقتراح القانون المتعلق بالر�سوم والعالوات البلدية كما عدلته
اللجان النيابية الم�شتركة.
يعمل بهذا القانون فور ن�شره.
قانون الر�سوم والعالوات البلدية
المادة الأولى -يحدد هذا القانون الر�سوم والعالوات البلدية التي ت�ستوفيها
البلديات مبا�شرة وتلك التي ت�ستوفى لح�سابها ،وكذلك القواعد والأ�صول التي ترعى
�ش�ؤون تحققها وتح�صيلها.
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ال�����ب�����اب األول
في الرسوم التي تستوفيها البلديات مباشرة
المادة  -2تحدد كل بلدية وت�ستوفى� ،ضمن نطاقها البلدي ،الر�سوم المبينة �أنواعها
ومطارحها ومعدالتها �أو مبالغها في هذا القانون.

الف�صل الأول :في الر�سوم على القيمة الت�أجيرية
المادة  -3يفر�ض على �شاغلي الأبنية ر�سم �سنوي على القيمة الت�أجيرية.
يفهم بكلمة (�أبنية) الأبنية بحد ذاتها و�أق�سامها وما هو في حكمها.
وتعتبر في حكم الأبنية �أو �أق�سام الأبنية:
 المركبات البحرية �أو البرية و�سواها من تركيبات مركزة في مكان ثابت وت�ستعملكالأبنية لل�سكن �أو للتجارة �أو لل�صناعة �أو لأية غاية �أخرى� ،أي ًا كانت مادة �صنعها و�أي ًا
كان محل وجودها.
 الأرا�ضي الف�ضاء الم�ستعملة لغايات ا�ستثمارية غير زراعية� ،سواء كانت ملحقةبالأبنية �أو م�ستقلة عنها.
المادة  -4يفر�ض الر�سم على �شاغل البناء م�ست�أجر ًا كان �أو مالك ًا.
ويعتبر �شاغال كل من ي�ستثمر بناء ،مالك ًا كان �أو م�ست�أجر ًا بطريقة ت�أجيره غرف ًا �أو
�شقق ًا مفرو�شة �أو غير مفرو�شة على �أ�سا�س دوري (ف�صلي �أو �شهري � )...أو بطريقة
و�ضع البناء �أو �شققه �أو غرفه �أو تجهيزاته تحت ت�صرف الغير لقاء بدل معين �أو ا�شتراك
مقطوع (حمامات بحرية �أو �سواها) وذلك �أي ًا كانت مدة الت�صرف و�شكله.
المادة  -5يدخل في مفهوم القيمة الت�أجيرية كل ما يتقا�ضاه �أو يح�صل عليه الم�ؤجر
من الم�ست�أجر نقدا �أو على �شكل منفعة .وت�شمل على الأخ�ص وعلى �سبيل التعداد ال
الح�صر ما ي�أتي:
 -1بدالت الإيجار الأ�سا�سية بما فيها البدالت العائدة لت�أجير حق ا�ستعمال واجهات
البناء �أو اال�سطحة �أو التركيبات المقامة عليه.
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 -2بدالت الخدمات التي يقدمها الم�ؤجر للم�ست�أجر كالتدفئة والتبريد والماء
ال�ساخن وت�سيير الم�صاعد الكهربائية و�سواها.
 -3قيمة المنافع التي يح�صل عليها الم�ؤجر من الم�ست�أجر.
 -4القيمة الت�أجيرية للمفرو�شات والمعدات با�ستثناء تجهيزات و�آليات المحالت
ال�صناعية.
 -5قيمة الأعباء التي تترتب على الم�ؤجر وي�أخذها الم�ست�أجر على عاتقه كنفقات
الإ�صالحات الكبرى ونفقات الأ�شغال التكميلية التي تجعل البناء اكثر �صالحية
لال�ستعمال و�أق�ساط الت�أمين �ضد المخاطر التي تقع م�س�ؤوليتها على المالك.
المادة  -6خالف ًا لأحكام المادة الرابعة والثالثين من قانون �ضريبة الأمالك المبنية
ال�صادر في � 17أيلول  ،1962على المالك �أو الم�ستثمر �أن ي�سجل عقود الإيجار ومالحقها
في الدائرة البلدية الواقع �ضمن نطاقها العقار �أو لدى المختار في المناطق التي لي�س
فيها بلدية وذلك �ضمن مهلة �أق�صاها  31كانون الأول من كل �سنة ،وعلى كل بلدية �أو
مختار �أن يم�سك �سج ًال خا�ص ًا لهذه الغاية وفق ًا للموا�صفات المحددة في قانون �ضريبة
الأمالك المبنية.
 ال يتوجب على الإدارات العامة والم�ؤ�س�سات العامة والبلديات ت�سجيل عقود �إيجارالأبنية التي ت�ست�أجرها ويكتفى ب�إفادة ر�سمية �صادرة عنها تبلغها الى الدائرة البلدية
المخت�صة عند بدء الإيجار ولدى كل تعديل يطر�أ على بدل الإيجار.
 كل مخالفة الحكام الفقرة الأولى من هذه المادة تعر�ض مرتكبها لغرامة تعادلقيمة �ضعفي ر�سم الت�سجيل المتوجب بالإ�ضافة الى ا�صل هذا الر�سم.
 �إذا كان ثمة عقد �إيجار م�سجل في �سنة �سابقة وجدد مفعوله �أو مدد �ضمن ًا �أوبحكم القانون ،على المالك �أو الم�ستثمر �أو الم�ست�أجر �أن يودع البلدية المخت�صة ن�سخة
طبق الأ�صل عن عقد الإيجار ال�سابق مل�صق ًا عليه الطابع القانوني الذي كان يتوجب
على العقد الأ�صلي ويجري ت�سجيله وفق ًا للأ�صول.
المادة  -7تحدد القيمة الت�أجيرية بطريقة التخمين المبا�شر في الحاالت التالية:
 عدم وجود عقد �إيجار م�سجل في الأبنية الم�ؤجرة.- 89 -
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 �صورية العقد الم�سجل �أو ال�شك في �صحته �سواء �أكان ذلك بق�صد التهرب منالر�سم �أو بت�أثير عامل القرابة �أو ال�صداقة �أو المجاملة �أو لأي �سبب �آخر.
 �إ�شغال البناء من قبل المالك. �إ�شغال البناء من قبل الغير ،الذي يجيز له المالك ذلك على �سبيل الت�سامح ،دونبدل �أو ببدل رمزي� ،سواء �أكان هذا الغير من �أفراد عائلته �أو من الغرباء عنه.
المادة  -8يجري تخمين القيمة الت�أجيرية في الحاالت المن�صو�ص عنها في المادة
ال�سابعة من هذا القانون بوا�سطة لجنة تخمين �أو اكثر ي�ؤلفها رئي�س ال�سلطة التنفيذية
في البلدية:
 -1في بلديات مراكز المحافظات واالق�ضية والبلديات الخا�ضعة لقانون المحا�سبة
العمومية :
 �أحد �أع�ضاء المجل�س البلدي  -رئي�س ًا مهند�س موظف يمثل الدائرة الفنية في البلدية �أو التنظيم المدني  -ع�ضو ًا موظف تنتدبه وزارة المالية (مديرية المالية العامة)  -ع�ضو ًا �أحد موظفي البلدية  -مقرر ًا -2في �سائر البلديات ،من:
 �أحد �أع�ضاء المجل�س البلدي  -رئي�س ًا موظف تنتدبه وزارة المالية (مديرية المالية العامة)  -ع�ضو ًا خبير محلي في ال�ش�ؤون العقارية  -ع�ضو ًا �أحد موظفي البلدية  -مقرر ًا على لجنة التخمين �أن تجري ك�شف ًا على العقار المبني و�أن تقوم بالمقارنة مع �أبنية م�شابهةوم�ؤجرة في ظروف مماثلة و�أن ت�ضع تقريرا تبين فيه الأ�س�س التي اعتمدتها في التخمين.
 تبقى القيم الت�أجيرية المخمنة معتمدة طالما بقيت �أ�سباب التخمين قائمة.المادة  -9يمكن بناء على طلب المكلف �إعادة النظر بالتخمين �إذا طر�أ على العقار
ما افقده بع�ض قيمته.
المادة  -10يتوقف العمل ب�أحكام المادة العا�شرة من القانون رقم  88/60اعتبار ًا
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من تاريخ نفاذ القانون رقم  160تاريخ .1992/7/22
المادة  -11ين�ش�أ الحق بالر�سم في ال�سنة نف�سها التي يجري فيها الإ�شغال ويفر�ض
عن مدة الإ�شغال الفعلية مع �إحت�ساب ك�سر ال�شهر �شهر ًا كام ًال.
المادة  -12عدل الر�سم المن�صو�ص عنه في المادة  12بموجب القانون رقم  14تاريخ
 1990/8/20وبموجب الجدول رقم  9الملحق بالقانون رقم  490تاريخ 1996/2/15
(موازنة  )1996والمادة  36من القانون رقم  671تاريخ ( 1998/2/5موازنة )14998
على الوجه التالي :
 تحدد معدالت الر�سم على القيمة الت�أجيرية كما ي�أتي:  %5خم�سة بالمائة لالماكن الم�ستعملة لل�سكن � %7سبعة بالمائة لالماكن الم�ستعملة لغير ال�سكنعلى ان ال يقل مقدار الر�سم ال�سنوي المفرو�ض في كل تكليف عن  /25,000/ل.ل.
خم�سة وع�شرين �ألف ليرة لبنانية في الأماكن الم�ستعملة لل�سكن وعن  /50,000/ل.ل.
خم�سين �ألف ليرة لبنانية في الأماكن الم�ستعملة لغير ال�سكن.
المادة  -13يعفى من الر�سم على القيمة الت�أجيرية:
 -1الأبنية المخ�ص�صة لإقامة ال�شعائر الدينية للمذاهب المعترف بها ر�سميا.
 -2الأبنية التي ت�شغلها البعثات الدبلوما�سية والقن�صلية وكل موظف في هذه البعثات
يتمتع بالح�صانة الدبلوما�سية �شرط المعاملة بالمثل.
 -3الأبنية التي ت�شغلها منظمة الأمم المتحدة وفروعها والوكاالت المنبثقة عنها
وممثلو الأع�ضاء فيها �أي المندوبون والمندوبون المعاونون والخبراء و�أمناء �سر
الوفود.
 -4الم�ؤ�س�سات التي ال تتوخى الربح على �أن تحدد هذه الم�ؤ�س�سات بقرار ي�صدر عن
مجل�س الوزراء.
 -5الأبنية الم�شغولة من الدولة منذ تاريخ �إ�شغالها وحتى �سنة  2010وال ت�سترد
الر�سوم التي �سبق دفعها.
المادة  -14على مالك العقار �أو من يقوم مقام المالك بت�شييد بناء عليه بق�صد
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ا�ستثماره ان يعلم البلدية خطي ًا ب�إ�شغال البناء �سواء �شغله بنف�سه �أو �أجره من الغير
وبكل ما يطر�أ على هذا الإ�شغال من تعديل في وجهة اال�ستعمال وتبديل في ال�شاغلين
وذلك لغاية  31كانون الأول من ال�سنة التي جرى فيها الإ�شغال �أو ح�صل فيها التعديل
�أو التبديل.
ويجب ان يت�ضمن الإعالم المعلومات التالية:
 رقم العقار وموقعه. محل �إقامة المالك. ا�سم ال�شاغل ومحل �إقامته. وجهة ا�ستعمال البناء. بدل الإيجار المتفق عليه �أو المخمن �إذا كان المالك هو ال�شاغل. مدة الإيجار.ويعتبر عقد الإيجار الم�سجل في ال�سنة ذاتها بمثابة الإعالم المطلوب.
كل من يخالف �أحكام هذه المادة يتعر�ض لغرامة قدرها  500ل.ل .خم�سماية ليرة
لبنانية.
المادة  -15تنظم كل بلدية �سج ًال خا�ص ًا تدون فيه المعلومات التالية:
 �أرقام العقارات بح�سب ت�سل�سل محا�ضرها في المناطق المم�سوحة و�أرقام ت�سل�سلخا�ص في المناطق غير المم�سوحة.
 المنطقة العقارية وال�شارع ورقمه. محتويات كل عقار بالتف�صيل. �أرقام التكاليف. �أ�سماء ال�شاغلين. القيمة �أو القيم الت�أجيرية لكل عقار.على ان تبقى هذه المعلومات بعد �إدخال التعديالت المقت�ضاة عليها مطابقة لواقع
العقار و�شاغليه في كل �آن.
المادة  -16مع مراعاة �أحكام المادة العا�شرة من هذا القانون ،يفر�ض
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الر�سم بموجب جداول تكليف �أ�سا�سية ا�ستنادا �إلى القيمة الت�أجيرية الحقيقية
�أو المخمنة وفق ًا الحكام هذا القانون غير ان كل �إ�شغال جديد �أو تبديل في
�إ�شغال �سابق يح�صل في خالل ال�سنة ،ي�ؤدي الى فر�ض الر�سم بموجب جداول
تكليف �إ�ضافية عن مدة ا لإ�شغال ا�ستنادا الى القيمة الت�أجيرية الجديدة .ويحق
للبلدية �أن تعدل التكاليف ا لأ�سا�سية �أو الإ�ضافية بموجب جداول تكليف تكميلية
�إذا تبين �أن ثمة نق�ص ًا �أو كتمان ًا في القيمة الت�أجيرية التي جرى التكليف على
�أ�سا�سها.
يمكن للبلدية �أن ت�صدر جداول تكليف في حال ا�ضطرار الم�ست�أجر الى �إخالء
الم�أجور �أو مغادرة البالد.
المادة  -17يبرم رئي�س ال�سلطة التنفيذية في البلدية �أو من ينتدبه جداول التكليف
الأ�سا�سية والإ�ضافية والتكميلية ويجب �أن تت�ضمن جداول التكليف �أيا كان نوعها
المعلومات الآتية:
 رقم التكليف و�إ�سم المكلف وعنوانه. رقم العقار وموقعه وا�سم المالك. القيمة الت�أجيرية المعتمدة �أ�سا�سا للتكليف. مقدار الر�سم والغرامات �إن وجدت.المادة  -18يعلن عن و�ضع جداول التكليف الأ�سا�سية في التح�صيل عن طريق الن�شر
في الجريدة الر�سمية وفي �صحيفتين يوميتين على الأقل والإذاعة بالراديو ،ويمكن عند
االقت�ضاء �إجراء الإعالن محليا وعلى لوحات خا�صة في البلديات �أو في بع�ض الأماكن
العامة.
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الف�صل الثاني :في الر�سم على �أماكن الإجتماع و�أندية المراهنات
المادة  -19تخ�ضع �أماكن االجتماع و�أندية المراهنات لر�سم ترخي�ص ور�سم �إ�ستثمار.
يق�صد ب�أماكن االجتماع و�أندية المراهنات على �سبيل التعداد ال الح�صر ما ي�أتي:
�أ -اماكن االجتماع:
 -1الم�ؤ�س�سات الفندقية �أيا تكن ت�سميتها (فندق  ،بن�سيون ،نزل ،موتيل ،غرف
مفرو�شة )...
 -2دور اللهو والمراق�ص �أيا كان ت�سميتها (نادي ليلي ،علبة ليل� ،ستيريو ،مرق�ص
)...
 -3حانات وبارات و�أي مكان مماثل �أو م�شابه
 -4المطاعم على �أنواعها �أيا تكن ت�سميتها (مطعم� ،سناك بار ،وما �شابه)
 -5المقاهي و�صاالت ال�شاي والحلويات.
 -6الكازينوهات.
� -7أماكن ال�سباحة والحمامات البحرية والنوادي ال�صحية.
 -8الأماكن التي ت�ستثمر فيها �أجهزة الت�سلية الآلية.
 -9دور ال�سينما والم�شاهد والم�سارح.
ب� -أندية المراهنات:
� -1أندية �سباق الخيل.
� -2أندية �صيد الحمام.
� -3أندية �سباق �سائر الحيوانات.
المادة  -20ي�ستوفى ر�سم الترخي�ص مرة واحدة لدى �إعطاء الرخ�صة وي�ستوفى
ر�سم اال�ستثمار �سنويا بن�سبة مدة الإ�ستثمار الفعلية ويح�سب ك�سر ال�شهر �شهر ًا
كامال.
ي�ستثنى من �سنوية ر�سم الإ�ستثمار �أندية المراهنات التي تخ�ضع لأحكام المادة 23
من هذا القانون.
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المادة  -21يحدد ر�سم الترخي�ص لكل من �أماكن االجتماع و�أندية المراهنات �ضمن
الحدود الق�صوى والدنيا الآتية:
عدل الر�سم المن�صو�ص عليه في المادة  21بموجب القانون رقم  14تاريخ
 1990/8/20وقد �ضوعف هذا الر�سم بموجب القانون رقم  107تاريخ 1999 /7/23
على الوجه التالي :
الحد الأق�صى ل .ل.

الحد الأدنى ل .ل.

40 ,000
400 ,000
�أماكن االجتماع
120،000
1 ,200 ,000
�أندية المراهنات
المادة  -22يحدد ر�سم اال�ستثمار ال�سنوي عن �أماكن االجتماع �ضمن الحدود الق�صوى
والدنيا الآتية:
عدلت الر�سوم المن�صو�ص عنها في المادة  22بموجب القانون رقم  14تاريخ
 1990/08/20وقد �ضوعفت هذه الر�سوم بموجب القانون رقم  107تاريخ 1999/07/23
على الوجه التالي:
 -1الم�ؤ�س�سات الفندقية �أي ًا تكن ت�سميتها
(فندق ،بن�سيون ،نزل ،غرف مفرو�شة)
 -2دور اللهو والمراق�ص �أيا تكن ت�سميتها
(نادي ليلي ،علبة ليل� ،ستيريو ،مرق�ص)
 -3حانات وبارات و�أي مكان م�شابه
 -4المطاعم على �أنواعها �أيا تكن
ت�سميتها(مطعم� ،سناك وما �شابه)
 -5المقاهي و�صاالت ال�شاي والحلويات
 -6الكازينوهات
- 95 -

الحد الأق�صى ل .ل .الحد الأدنى ل .ل.

40 ,000

4 ,000

600 ,000

60 ,000

200 ,000

20 ,000

400 ,000

40 ,000

200 ,000

20 ,000

2 ,000 ,000

200 ,000

قوانين البلديات

� -7أماكن ال�سباحة والحمامات البحرية
والنوادي ال�صحية
 -8الأماكن التي ت�ستثمر فيها �أجهزة الت�سلية
20 ,000
200 ,000
الآلية (عن كل جهاز �آلي)
 -9دور ال�سينما والم�شاهد والم�سارح عن كل
1 ,000
10 ,000
حفلة تقيمها
المادة  -23يحدد ر�سم اال�ستثمار على �أندية المراهنات كما يلي:
عدلت قيمة الر�سم المن�صو�ص عنه في المادة  23بموجب القانون رقم  14تاريخ
 1990/08/20وقد �ضوعف هذا الر�سم بموجب القانون رقم  107تاريخ 1999/07/23
على الوجه التالي:
�أ -ر�سم ا�ستثمار مقطوع عن كل حفلة �ضمن الحدين الآتيين:
1 ,000 ,000

100 ,000

الحد الأدنى ل.ل.
الحد الأق�صى ل.ل.
10 ,000
100 ,000
ب -ر�سم ن�سبي على تذاكر الدخول بمعدل  %5خم�سة بالمائة من قيمة كل تذكرة.
 ي�ستوفى ر�سم اال�ستثمار عن الحفالت من قبل البلدية المخت�صة مبا�شرة.وي�ستوفى ر�سم اال�ستثمار على تذاكر الدخول من قبل دائرة ال�ضرائب غير المبا�شرة
�أو الدوائر المالية المخت�صة في وزارة المال (مديرية المالية العامة) وي�ؤدى حا�صله
مرة كل ثالثة ا�شهر الى البلدية التي يقع �ضمن نطاقها النادي �أو الى ال�صندوق البلدي
الم�ستقل للأندية الواقعة خارج النطاق البلدي.
المادة  -24خالفا لأحكام المادة  22من هذا القانون ال ي�ستوفى ر�سم اال�ستثمار عن
الم�شاهد الم�ؤقتة (�سيرك ،مهرجان � )...إال �إذا تجاوز عدد حفالتها الثالثة في�ستوفى
الر�سم في هذه الحال عن كل حفلة.
المادة  -25ال يحول ا�ستيفاء ر�سم الترخي�ص واال�ستثمار عن �أماكن االجتماع ،دون
ا�ستيفاء �سائر الر�سوم المحددة في هذا القانون بما فيها الر�سوم المترتبة على هذه
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الأماكن والتي تتطلب ممار�ستها الح�صول على ترخي�ص خا�ص.
المادة  -26تعفى الإدارات العامة والم�ؤ�س�سات العامة والبلديات من ر�سم الترخي�ص
ور�سم اال�ستثمار عن �أماكن االجتماع العائدة لها ،كما تعفى معاهد التعليم من ر�سم
الترخي�ص ور�سم اال�ستثمار عن �أماكن االجتماع التابعة لها والمخ�ص�صة ح�صرا
لن�شاطاتها.
المادة  -27كل من ي�ستثمر مكانا لالجتماع �أو ناديا للمراهنات دون ترخي�ص يتعر�ض
لغرامة تعادل قيمة ر�سم الترخي�ص وقيمة ر�سم اال�ستثمار عن المدة غير المرخ�صة
ويقفل المكان �أو النادي المخالف وذلك بقرار من رئي�س ال�سلطة التنفيذية في البلدية
�أو بقرار من القائمقام �أو المحافظ خارج النطاق البلدي وذلك �إلى حين ت�سوية الو�ضع
ودفع الر�سوم والغرامات المتوجبة.

الف�صل الثالث :في الر�سم على الإعالن
المادة  -28يخ�ضع للر�سم على الإعالن كل �إعالن حيثما وجد مهما كان نوعه وايا
تكن طبيعته وماهيته ومادته.
ويق�صد بالإعالن كل ما ي�ستعمل للدعاية وت�شويق الجمهور والتعريف عن م�ؤ�س�سة �أو
�سلعة �أو خدمة �أيا تكن الأ�ساليب والو�سائل المعتمدة.
المادة  -29الر�سم على الإعالن نوعان :ر�سم ترخي�ص ور�سم ا�ستثمار.
المادة  -30تتوزع الإعالنات الخا�ضعة للر�سم �إلى �أربع فئات:
� -1إعالنات دائمة (�سواء كانت قاعدتها ثابتة �أو نقالة).
� -2إعالنات م�ؤقتة �ضمن لوحات �أو �إطارات ثابتة �أو نقالة مو�ضوعة خارج الم�ؤ�س�سات
المعلنة �أو على واجهاتها �أو في مداخلها.
 -3الإعالنات التي تعر�ض في دور ال�سينما والإعالنات ال�ضوئية المتحركة (�شا�شة،
�شريط )...التي تعر�ض في �أي مكان خارج دور ال�سينما.
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ت�ستثنى من الر�سم الإعالنات التي تعر�ضها دور ال�سينما للدعاية عن نف�سها �أو عن
�أفالم �سينمائية معدة للعر�ض على �شا�شتها.
 -4الإعالنات المعرو�ضة في التلفزيون �أو المذاعة في الراديو.
المادة  -31تخ�ضع �إعالنات الفئتين الأولى والثانية فقط لترخي�ص م�سبق تعطيه
البلدية المخت�صة �ضمن النطاق البلدي والقائمقام �أو المحافظ خارج النطاق البلدي.
�أما �إعالنات الفئتين الثالثة والرابعة فال تخ�ضع لترخي�ص م�سبق.
غير انه يتوجب على دور ال�سينما و�أ�صحاب الإعالنات ال�ضوئية المتحركة في الفئة
الثالثة �إعالن الدائرة البلدية المخت�صة م�سبقا بالإعالنات التي �سوف تعر�ضها وذلك
قبل يومين على الأقل من بدء العر�ض.
ويكتفي في ما عنى �إعالنات الفئة الرابعة ،بت�صريح �شركة التلفزيون �أو �إدارة الإذاعة
المعلنة عند ت�سديد الر�سوم المتوجبة عليها �ضمن المهلة المحددة في المادة  38من
هذا القانون.
المادة  -32يحدد ر�سم الترخي�ص عن كل �إعالن من �إعالنات الفئتين الأولى والثانية،
�ضمن الحدود الق�صوى والدنيا الآتية ،وي�ستوفى مرة واحدة من �صاحب الإعالن عند
�إعطاء الترخي�ص:
عدل الر�سم المن�صو�ص عنه في المادة  32بموجب القانون رقم  14تاريخ
 1990/08/20وقد �ضوعف هذا الر�سم بموجب القانون رقم  107تاريخ 1999/07/23
على الوجه التالي:
الحد الأق�صى ل.ل الحد الأدنى ل.ل..
الفئة الأولى (�ضوئية كانت �أو غير �ضوئية)

60 ,000

6 ,000

الفئة الثانية (�إعالنات م�ؤقتة)

12 ,000

1 ,200

المادة  -33ي�ستوفى عن �إعالنات الفئة الأولى ر�سم ا�ستثمار �سنوي ،وعن �إعالنات
الفئة الثانية ر�سم ا�ستثمار �شهري� ،أما �إعالنات الفئة الثالثة والرابعة فتخ�ضع لر�سوم
اال�ستثمار الن�سبية والمقطوعة المحددة في المواد  38،37،36من هذا القانون.
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المادة � -34أ -يحدد ر�سم اال�ستثمار ال�سنوي عن كل متر مربع �أو ك�سر المتر المربع
من م�ساحة كل �إعالن من �إعالنات الفئة الأولى �ضمن الحدود الق�صوى والدنيا الآتية:
عدل الر�سم المن�صو�ص عليه في المادة  34بموجب القانون رقم  14تاريخ
 1990/08/20وقد �ضوعف هذا الر�سم بموجب القانون رقم  107تاريخ 1999/07/23
على الوجه التالي:
الحد الأق�صى ل.ل .الحد الأدنى ل.ل.
� -إعالنات دائمة �ضوئية

10 ,000

1 ,000

�-إعالنات دائمة غير �ضوئية

6 ,000

600

و�إذاكانت مدة عر�ض االعالن تقل عن ال�سنة في�ستوفى الر�سم على �أ�سا�س ن�سبي
�شهري مع احت�ساب ك�سر ال�شهر �شهر ًا كام ًال.
ب -ويحدد ر�سم اال�ستثمار ال�شهري عن كل متر مربع من م�ساحة كل من �إعالنات
الفئة الثانية �ضمن الحدود الق�صوى والدنيا الآتية ,مع اعتبار ك�سر المتر المربع مترا
مربعا كامال وك�سر ال�شهر �شهر ًا كام ًال:
الحد الأق�صى ل.ل.

الحد الأدنى ل.ل.

2 ,000

200

وي�ستوفى هذا الر�سم مع ر�سم الترخي�ص في �آن واحد عند �إعطاء الترخي�ص
بالإعالن الم�ؤقت.
المادة  -35يتعر�ض كل من يخالف �أحكام المواد ال�سابقة الداخلة في هذا الف�صل
ويعلن دون الح�صول على الترخي�ص المفرو�ض لغرامة تعادل �ضعف ر�سم الترخي�ص
المتوجب عدا الر�سم الأ�سا�س و�ضعف ر�سم اال�ستثمار عن مدة العر�ض وينزع الإعالن
غير المرخ�ص.
المادة  -36يفر�ض على كل �إعالن من الإعالنات التي تعر�ض في دور ال�سينما �سواء
�أكان �إعالنا عاديا (لوحة) �أو معرو�ضا بوا�سطة فيلم �سينمائي ر�سم ا�ستثمار ن�سبي
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يحدد ب ( )%5خم�سة بالماية من قيمة بدل الإعالن.
 تتولى دور ال�سينما ا�ستيفاء هذا الر�سم من �أ�صحاب العالقة وت�ؤدي حا�صله �شهراف�شهرا وفي مهلة �أ�سبوع من نهاية كل �شهر الى البلدية المخت�صة مبا�شرة.
المادة  -37يفر�ض على كل �إعالن �ضوئي متحرك (�شا�شة� ،شريط )...يعر�ض
خارج دور ال�سينما ر�سم ا�ستثمار �أ�سبوعي �ضمن الحدين التاليين ،ويعتبر ك�سر الأ�سبوع
�أ�سبوع ًا كام ًال.
عدل الر�سم المن�صو�ص عليه في المادة  37بموجب القانون رقم  14تاريخ
 1990/08/20وقد �ضوعف هذا الر�سم بموجب القانون رقم  107تاريخ 1999/07/23
على الوجه التالي:
الحد الأق�صى ل.ل .الحد الأدنى ل.ل.
1 ,000

10 ,000

ر�سم الترخي�ص وي�ستوفى لمرة واحدة عند اعطاء الرخ�صة
الحد الأق�صى ل.ل.

الحد الأدنى ل.ل.

20.000

2.000

ي�ستوفى هذا الر�سم عند �إعالم البلدية المخت�صة من متعهد الإعالن �أو من �أ�صحاب
العالقة مبا�شرة.
المادة  -38الغي الر�سم على بدل االعالنات التي تعر�ض �أو تذاع بوا�سطة التلفزيون،
قدره  ،٪5المفرو�ض بموجب المادة  ،38وا�ستبدل بال�ضريبة على القيمة الم�ضافة وذلك
بموجب المادة  55من القانون رقم  379تاريخ  2001/12/14والمادة  8من المر�سوم
رقم  7333تاريخ .2002/1/31
المادة  -39ت�ستوفي ر�سوم الإعالن عن �إعالنات الفئات الثالث الأولى البلدية التي
يجري الإعالن �ضمن نطاقها وت�ستوفى الر�سوم عن �إعالنات الفئة الرابعة والإعالنات
التي تجري خارج النطاق البلدي لح�ساب جميع البلديات.
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المادة  - 40تعفى من الر�سم الإعالنات ال�صادرة عن الإدارات العامة والم�ؤ�س�سات
العامة والبلديات ومنظمة الأمم المتحدة وفروعها والوكاالت المنبثقة عنها وكل من
ي�ستفيد من الإعفاء المن�صو�ص عنه في المادة  13من هذا القانون وكذلك الإعالنات
العائدة لالنتخابات العامة �أي ًا كان نوعها.
المادة  - 41تتعر�ض الم�ؤ�س�سات التي تتولى ا�ستيفاء ر�سوم الإعالن من �أ�صحاب
العالقة لح�ساب البلديات (�سينما ،تلفزيون� ،إذاعة ،متعهد �إعالن  )...في حال
مخالفتها الحكام هذا القانون للغرامات الآتية:
�أ -في حال الت�أخر في ت�أدية الر�سوم الم�ستوفاة �ضمن المهلة المحددة :غرامة تعادل
( )%5خم�سة بالماية من قيمة الر�سوم الم�ستوفاة عن كل �شهر ت�أخير مع اعتبار ك�سر
ال�شهر �شهر ًا كام ًال.
ب -في حال عدم ا�ستيفاء قيمة الر�سوم المتوجبة:
تلزم الم�ؤ�س�سة المعلنة بالر�سم المتوجب والغرامة باعتبارها م�س�ؤولة عن ا�ستيفائه
وال يحول ذلك دون حقها بالرجوع على �صاحب الإعالن بقيمة الر�سم المدفوع فقط.

الف�صل الرابع :في ر�سم �إ�شغال الأمالك العمومية البلدية
المادة  -42الر�سم على �إ�شغال الأمالك العمومية البلدية نوعان :ر�سم ترخي�ص
ور�سم ا�ستثمار.
المادة  -43يخ�ضع للر�سم ا�شغال الأمالك العمومية البلدية ب�أنواعه الثالثة الآتية:
 -1الإ�شغال المرتبط بمركز ثابت بهدف تو�سيع مدى ا�ستعمال هذا المركز (مقهى،
مطعم.)...
 -2الإ�شغال غير المرتبط بمركز ثابت وذلك با�ستعمال الأر�ض الم�شغولة لغايات
ا�ستثمارية (�أك�شاك ،و�سائل دعائية.)...
� -3إ�شغال المدى الهوائي بمظالت �أو �ستائر �أو �أية و�سائل �أخرى واقية من ال�شم�س
�أو المطر مرتبطة بمركز ثابت.
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المادة  -44يعطي الترخي�ص بالإ�شغال رئي�س ال�سلطة التنفيذية في البلدية في
النطاق البلدي والقائمقام �أو المحافظ خارج النطاق البلدي.
المادة  -45يحدد ر�سم الترخي�ص �ضمن الحدين الأق�صى والأدنى الآتيين وي�ستوفى
لمرة واحدة عند �إعطاء الرخ�صة:
الحد الأق�صى ل.ل.

الحد الأدنى ل.ل.
2 ,000

20 ,000

المادة  -46يحدد الر�سم ال�سنوي لإ�شغال الأمالك العمومية البلدية وفقا لما ي�أتي:
 -1الإ�شغال المرتبط بمركز ثابت بن�سبة ال تقل عن ( )%2اثنين بالماية من القيمة
البيعية للم�ساحة المرخ�ص با�شغالها.
 -2الإ�شغال غير المرتبط بمركز ثابت بن�سبة ال تقل عن ( )%1واحد بالماية من
القيمة البيعية للم�ساحة المرخ�ص ب�إ�شغالها.
� -3إ�شغال المدى الهوائي بمظالت �أو �ستائر ر�سم مقطوع �ضمن الحدين الأق�صى
والأدنى الآتيين:
الحد الأق�صى ل.ل .الحد الأدنى ل.ل.
2 ,000
20 ,000
ي�ستوفى الر�سم �سنويا �إال �إذا كانت مدة الأ�شغال تقل عن ال�سنة في�ستوفى عندئذ
ن�سبي ًا وعلى �أ�سا�س �شهري ،مع احت�ساب ك�سر ال�شهر �شهرا كامال.
المادة  -47يجري تقدير القيمة البيعية للم�ساحة المرخ�ص ب�إ�شغالها بتاريخ
الترخي�ص من قبل اللجنة المن�صو�ص عنها في المادة  77من هذا القانون.
المادة  -48يعين المجل�س البلدي �أماكن وقوف ال�سيارات والآليات على اختالف
فئاتها و�أنواعها في الأمالك العمومية البلدية وي�ضع نظاما خا�صا لهذه الغاية يحدد فيه
معدالت الر�سم تبعا لمدة الوقوف م�ؤقتا كان �أو عابرا كما يعين طرق وو�سائل تح�صيله.
يخ�ضع النظام لم�صادقة وزير الداخلية.
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المادة  -49يتعر�ض كل من ي�شغل ملكا عموميا بلديا دون ترخي�ص م�سبق لغرامة
تعادل مجموع قيمة ر�سمي الترخي�ص والإ�شغال وعالوة على الر�سوم الأ�سا�سية المتوجبة
بالإ�ضافة �إلى نزع ما هو مخالف.

الف�صل الخام�س :في الر�سم على محالت
ومحطات توزيع المحروقات ال�سائلة
المادة  -50يخ�ضع �إن�شاء وا�ستثمار محالت ومحطات توزيع المحروقات ال�سائلة
لر�سم ترخي�ص ي�ستوفى مرة واحدة عند �إعطاء الرخ�صة ،ولر�سم ا�ستثمار ي�ستوفى عن
كل عداد في �أجهزة التوزيع ،و�إذا كانت المدة تقل عن ال�سنة ي�ستوفى ن�سبيا على �أ�سا�س
�شهري مع اعتبار ك�سر ال�شهر �شهر ًا كام ًال.
المادة  -51يحدد كل من ر�سم الترخي�ص ور�سم اال�ستثمار �ضمن الحدود الق�صوى
والدنيا الآتية:
الحد الأق�صى ل.ل .الحد الأدنى ل.ل.
200 ,000

ر�سم ترخي�ص
ر�سم ا�ستثمار �سنوي
10 ,000
100 ,000
عن كل عداد في �أجهزة التوزيع
المادة  -52يتعر�ض كل من ي�ستثمر محال �أو محطة لتوزيع المحروقات ال�سائلة
دون ترخي�ص لغرامة تعادل مقدار ر�سم الترخي�ص ومقدار ر�سم اال�ستثمار عن مدة
اال�ستثمار الفعلية بالإ�ضافة �إلى الر�سوم الأ�سا�سية ويوقف عن العمل �إلى �أن ي�ستح�صل
على الترخي�ص ويدفع الغرامات والر�سوم المتوجبة وذلك بقرار يتخذه رئي�س ال�سلطة
التنفيذية في البلدية �أو القائمقام �أو المحافظ خارج النطاق البلدي.
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الف�صل ال�ساد�س :في الر�سم على الم�ؤ�س�سات الم�صنفة
المادة  -53يفر�ض على الم�ؤ�س�سات الم�صنفة على اختالف فئاتها ر�سم ترخي�ص
ي�ستوفى مرة واحدة عند �إعطاء الرخ�صة.
المادة  -54يحدد ر�سم الترخي�ص �ضمن الحدود الق�صوى والدنيا الآتية:
الحد الأق�صى ل.ل.

الحد الأدنى ل.ل.

الفئة الأولى

200 ,000

20 ,000

الفئة الثانية

100 ,000

10 ,000

الفئة الثالثة

40 ,000

4 ,000

ي�ستوفى الر�سم �ضمن النطاق البلدي لح�ساب البلدية المخت�صة وخارج النطاق
البلدي لح�ساب ال�صندوق البلدي الم�ستقل.
المادة  -55يفر�ض على كل ح�صان من �أح�صنة المحركات الم�ستعملة في الم�ؤ�س�سات
ال�صناعية ر�سم ا�ستثمار �سنوي يحدد �ضمن الحدين الأق�صى والأدنى الآتيين:
الحد الأق�صى ل.ل .الحد الأدنى ل.ل.
20

200

ي�ستوفى الر�سم �ضمن النطاق البلدي لح�ساب البلدية المخت�صة وخارج النطاق
البلدي لح�ساب ال�صندوق البلدي الم�ستقل.
من اجل احت�ساب الر�سم يعتبر ك�سر الح�صان في المحرك الخا�ضع للر�سم ح�صانا
كامال كما يعتبر ك�سر ال�شهر �شهرا كامال.
المادة  -56يتعر�ض كل من ي�ستثمر م�ؤ�س�سة م�صنفة دون ترخي�ص لغرامة تعادل
مقدار الر�سم عالوة على الر�سم الأ�سا�سي ويوقف عن العمل بقرار يتخذه رئي�س ال�سلطة
التنفيذية في البلدية والقائمقام �أو المحافظ خارج النطاق البلدي وذلك �إلى حين
الإ�ستح�صال على الترخي�ص المفرو�ض ودفع الر�سم والغرامة.
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الف�صل ال�سابع :في الر�سم على المزايدات
المادة  -57تخ�ضع المبيعات التي تجري بطريقة المزايدة لر�سم ن�سبي قدره ()2،50
اثنان ون�صف بالمائة من ثمن المبيع.
المادة  -58على كل من يرغب في �إجراء بيع المزايدة �أن يعلم البلدية المخت�صة عن
تاريخ البيع ومكانه قبل �أ�سبوع على الأقل.
 توفد البلدية مندوبا عنها �أو اكثر لح�ضور المزايدة. يفر�ض هذا الر�سم على ال�شاري وي�ستوفى بوا�سطة البلدية المخت�صة �أو الإدارةالعامة �أو المرجع الق�ضائي ال�صالح �أو ال�شخ�ص المعنوي �أو الطبيعي الذي يجري
المزايدة �أكانت ل�صالحه �أو بوا�سطته.
المادة  -59يعاقب كل من يجري مزايدة علنية دون �إعالم البلدية المخت�صة بغرامة
تعادل مقدار الر�سم المتوجب على المزايدة ويعود للبلدية �صاحبة العالقة تقدير قيمة
الأموال المباعة بالمزايدة تقديرا مبا�شرا.

الف�صل الثامن :في الر�سم على احتراف المهن بالتجول
المادة  -60تحدد البلدية المناطق التي ال يجوز فيها احتراف المهن بالتجول (بائع
متجول ،م�صور ،ما�سح �أحذية ،حمال � )...إال بموجب ترخي�ص م�سبق.
المادة  -61تعطي البلدية لكل من ترخ�ص له باحتراف المهن بالتجول �شارة خا�صة
ي�ضعها في مكان ظاهر للعيان.
المادة  -62ت�ستوفي البلدية من محترفي المهن بالتجول ر�سم ترخي�ص مقطوع قدره
(� )1000ألف ليرة لبنانية.
المادة  -63يعاقب كل من يحترف مهنة بالتجول دون ترخي�ص لغرامة مقطوعة قدرها
(� )1500ألف وخم�سماية ليرة لبنانية ويمنع من مزاولة المهنة �إلى حين الإ�ستح�صال
على الترخي�ص.
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الف�صل التا�سع :في الر�سم على الذبيحة
المادة  -64ت�ستوفي البلدية عن كل من الحيوانات التي تذبح في نطاقها والمعددة في
ما ي�أتي؛ الر�سوم المقطوعة الآتية:
عن كل ر�أ�س غنم �أو ماعز  2 ,000ل.ل.
عن كل ر�أ�س بقر �أو عجل  4 ,000ل.ل.
عن كل ر�أ�س جامو�س �أو جمل �أو ح�صان  6 ,000ل.ل.
عن كل خنزير  8 ,000ل.ل.
المادة  -65ت�ستوفي البلدية ر�سم معاينة على اللحوم الطازجة الواردة من خارج
النطاق البلدي بق�صد البيع قدره ( )20ليرة لبنانية على كل كيلوغرام
المادة  -66يتعر�ض كل من يخالف �أحكام المادتين  64و 65من هذا القانون لغرامة
تعادل ثالثة �أ�ضعاف الر�سوم المتوجبة.

الف�صل العا�شر :في ر�سم الدخول الى الأماكن العامة البلدية
المادة -67
 -1تفر�ض ر�سوم خا�صة على الدخول الى الأماكن الأثرية وال�سياحية.
 -2تحدد الر�سوم واالعفاءات منها بقرار ي�صدر عن المجل�س البلدي وخا�ضع
لموافقة وزيري المالية وال�سياحة.
 ت�ستوفى الر�سوم بوا�سطة تذاكر دخول تقتطع من دفاتر ذات ارومة تحمل ارقامامت�سل�سلة ت�ضعها دائرة ال�ضرائب غير المبا�شرة في وزارة المالية لهذه الغاية بناء على
طلب البلدية المخت�صة.
 يعود ن�صف حا�صل الر�سوم الى البلدية ويعود الن�صف الآخر �إلى خزينةالدولة.
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الف�صل الحادي ع�شر :في ر�سم ت�سجيل عقود االيجارات
المادة � -68ألغي ن�ص المادة  68بموجب المادة  2من القانون رقم  366تاريخ
1994/8./01

الف�صل الثاني ع�شر :في ر�سم الترخي�ص بالبناء
المادة  -69يفر�ض لدى �إعطاء الترخي�ص بالبناء عن كل متر مربع من البناء المنوي
�إقامته �أو �إ�ضافته �أي ًا كانت وجهة ا�ستعماله وعن كل طابق من طوابقه �سفليا كان �أو
ار�ضي ًا �أو علوي ًا ر�سم ن�سبي قدره:
  %1،50واحد ون�صف بالمائة عن الق�سم من الثمن البيعي للمتر المربع من ار�ضالعقار الذي ال يتجاوز الخم�سة وع�شرين �ألف ليرة لبنانية.
  %2اثنان بالمائة عن الق�سم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من ار�ض العقارالذي يزيد عن الخم�سة وع�شرين �ألف ليرة لبنانية وال يتجاوز المائة �ألف ليرة لبنانية.
  %1واحد بالمائة عن الق�سم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من ار�ض العقارالذي يتجاوز المائة �ألف ليرة لبنانية.
المادة  -70تدخل في م�ساحة البناء المعتمدة لفر�ض الر�سم م�ساحات ال�شرفات
والخرجات المقفلة وبيوت الدرج والأ�سطح الم�سقوفة (�سقف �سد �أو مثقب مركز على
�أعمدة) .ال تدخل في ح�ساب الم�ساحة المعتمدة لفر�ض الر�سم م�ساحات غالف �آالت
الم�صاعد وخزانات المياه والرفاريف.
المادة  -71ي�ضاف الى ر�سم الترخي�ص بالبناء عالوة قدرها ( )%5خم�سة بالماية
من قيمته لقاء ا�ستعمال الأمالك والمن�ش�آت العامة البلدية.
المادة  -72ي�ضاف الى ر�سم الترخي�ص بالبناء عالوة قدرها ( )%10ع�شرة بالماية
من قيمته تخ�ص�ص للإنفاق في الوجوه الآتية:
 في مدينة بيروت %5خم�سة بالماية منها لمتحف مدينة بيروت (متحف نقوال ابراهيم �سر�سق).
 %5خم�سة بالماية منها للحمامات العمومية والحدائق والمنتزهات العامة.
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 في �سائر البلدياتتنفق في �سبيل تنفيذ �أعمال وم�شاريع تتعلق بمدار�س وم�ساكن �شعبية وحمامات
عمومية ومن�ش�آت �صحية ومتاحف ومكتبات وحدائق عامة و�سواها من م�شاريع و�أعمال.
المادة  -73تخ�ضع لربع ر�سم الترخي�ص بالبناء المتختات المحدثة في الأبنية
الموجودة �أو المراد بنا�ؤها على جزء �أو كامل م�ساحة المخازن والم�ستودعات والمكاتب
على �أن تكون هذه المتختات �ضمن هذه الأمكنة وتابعة لها وان يولج اليها من داخلها
فقط.
ت�ستثنى الأدراج الم�ؤدية الى تلك المتختات من الر�سم المذكور.
المادة  -74ال تخ�ضع لر�سم الترخي�ص بالبناء� ،أعمال التجديد والترميم الآتية:
 تغيير البالط والتمديدات والتجهيزات ال�صحية والكهربائية. تغيير الورقة والطر�ش والدهان والتلبي�س.المادة  -75يخ�ضع لر�سم ترخي�ص مقطوع قدره ( )10 ,000ع�شرة �آالف ليرة
لبنانية:
 كل ترميم �أو ت�صليح ال ينتج عنه �إقامة هيكل جديد (جدران حاملة و�سقوفية �أو�أعمدة وج�سورة �سقوفية)
 �إقامة الت�صاوين.المادة  -76تعفى من الر�سم ومن العالوات الملحقة به الأبنية التي ت�ستفيد من
الإعفاء من الر�سم على القيمة الت�أجيرية وكذلك �أعمال البناء الناتجة عن الق�صر
تنفيذا لأحكام قانون اال�ستمالك.
المادة  -77لأجل فر�ض ر�سم الترخي�ص بالبناء ،تتولى تخمين الثمن البيعي للمتر
المربع من ار�ض العقار المنوي �إقامة �أو �إ�ضافة بناء عليه لجنة خا�صة ت�ؤلف بقرار من
رئي�س ال�سلطة التنفيذية في البلدية قوامها:
 �أحد �أع�ضاء المجل�س البلدي  -رئي�س ًا. مهند�س من البلدية �أو مهند�س من التنظيم المدني ينتدبه القائمقام �أو المحافظ ع�ضو ًا.- 108 -
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 موظف من وزارة الداخلية ينتدبه وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ بعدا�ستطالع ر�أي رئي�س م�صلحة ال�ش�ؤون البلدية والقروية  -ع�ضو ًا.
�أما في المناطق الواقعة خارج النطاق البلدي فت�ؤلف اللجنة بقرار من المحافظ على
النحو التالي:
 القائمقام �أو �أحد موظفي الفئة الثالثة في القائمقامية �أو المحافظة  -رئي�س ًا. مهند�س من التنظيم المدني  -ع�ضو ًا. خبير في ال�ش�ؤون العقارية  -ع�ضو ًا.تتولى هذه اللجان كل فيما خ�صها وخالفا لأحكام المادة  13من المر�سوم اال�شتراعي
رقم  83/13تاريخ  1983/2/25وتعديالته ،مهمة التخمين عند تطبيق قوانين ت�سوية
مخالفات البناء ،بما في ذلك تخمين قيمة الأر�ض الوهمية.

الف�صل الثالث ع�شر :في ر�سوم المجارير والأر�صفة
المادة  -78يفر�ض على المالك طالب الترخي�ص بالبناء ر�سم �إن�شاء مجارير و�أر�صفة
يحدد بن�سبة ن�صف بالألف من الثمن البيعي للمتر المربع من ار�ض العقار عن كل متر
مربع من البناء المنوي �إقامته وي�ستوفى مع الترخي�ص بالبناء في �آن واحد.
وي�ستوفى الر�سم بالمعدل ذاته عن الأبنية القائمة ،عند �إنجاز الدرو�س المتعلقة ب�شبكة
المجارير للمنطقة التابعة لها العقار وبا�ستثناء الأبنية التي �سبق و�أخ�ضعت لهذا الر�سم.
تتولى تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من ار�ض العقار اللجنة المن�صو�ص عنها
في المادة  77من هذا القانون على �أ�سا�س الثمن البيعي لأر�ض العقار بتاريخ �إنجاز
الدرو�س.
المادة  -79يفر�ض على �شاغل البناء �أيا كانت �صفته (مالكا ،م�ست�أجرا ،م�ستثمرا
 ...الخ) ر�سم �صيانة مجارير و�أر�صفة ي�ستوفى �سنويا مع الر�سم على القيمة الت�أجيرية
وذلك بن�سبة ( )1 ,50واحد ون�صف بالماية من القيمة الت�أجيرية المعتمدة لفر�ض
الر�سم على القيمة الت�أجيرية.
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المادة  -80تعفى من ر�سمي �إن�شاء و�صيانة المجارير والأر�صفة منظمة الأمم المتحدة
وفروعها والوكاالت المنبثقة عنها.
كما تعفى الأبنية الم�شغولة من الدولة منذ تاريخ ا�شغالها وحتى �سنة  2010وال ت�سترد
الر�سوم التي �سبق دفعها

الف�صل الرابع ع�شر :في الر�سم على الإفادات والبيانات والدرو�س
الفنية
المادة  -81ت�ستوفي البلدية ر�سم ًا مقطوع ًا قدره  2 ,000ل.ل� .ألفي ليرة لبنانية في
كل من الحاالت الآتية:
� -1إعطاء بيان لم�سطح تخطيط عن كل عقار.
� -2إعطاء بيان عن م�ستويات (�شقالت) عن كل عقار.
� -3إعطاء بيان عن المجاري والمناطق االرتفاقية �أو �أحدهما عن كل عقار.
 -4لقاء التدقيق في كل طلب �إفراز.
� -5سائر الإفادات والبيانات ذات الطابع الفني
المادة  -82تعفى من الر�سم على البيانات والدرو�س الفنية منظمة الأمم المتحدة
وفروعها والوكاالت المنبثقة عنها.

الف�صل الخام�س ع�شر :في التعوي�ض النا�شئ عن التح�سين
المادة  -83ي�ستوفى التعوي�ض النا�شىء عن التح�سين وفق ًا لقانوني اال�ستمالك
و�ضريبة التح�سين.
المادة  -84تعفى من التعوي�ض النا�شىء عن التح�سين منظمة الأمم المتحدة وفروعها
والوكاالت المنبثقة عنها.
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الف�صل ال�ساد�س ع�شر :في الر�سم الخا�ص على المواد القابلة
لال�شتعال واالنفجار
المادة  -85يفر�ض على الم�ؤ�س�سات والأفراد الذين يتعاطون تجارة المواد القابلة
لالنفجار �أو اال�شتعال ر�سم خا�ص قدره  %2اثنان بالمئة من القيمة الت�أجيرية المقدرة
للأمكنة التي تو�ضع فيها المواد المذكورة �أيا كانت الغاية من و�ضعها (�صنع ،تحويل،
خزن ،ايجار ،وغيرها)...
ي�ستوفى هذا الر�سم �سنويا ل�صالح البلدية المخت�صة �ضمن النطاق البلدي ،وت�ستوفى
لح�ساب ال�صندوق البلدي الم�ستقل خارج النطاق البلدي ،و�إذا كانت مدة اال�ستثمار اقل
من �سنة يفر�ض على �أ�سا�س الأ�شهر بمعدل ( )12/1واحد على اثني ع�شر من قيمة
الر�سم عن كل �شهر ويح�سب ك�سر ال�شهر� ،شهرا كامال.
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ال����ب����اب ال��ث��ان��ي
في الرسوم والعالوات التي تستوفيها الدولة والمؤسسات العامة
لحساب البلديات
المادة  -86تفر�ض الدولة وت�ستوفي لح�ساب جميع البلديات الر�سوم والعالوات
المبينة في المواد الآتية.
المادة  -87ت�ضاف �إلى �ضريبة الأمالك المبنية الن�سبية عالوة لح�ساب البلدية التي
تقع الأبنية �ضمن نطاقها معدلها ( )%3ثالثة بالمائة من االيرادات ال�صافية الخا�ضعة
لل�ضريبة.
وت�ضاف �إلى �ضريبة الأمالك المبنية الت�صاعدية لح�ساب جميع البلديات عالوة
معدلها ( )%10ع�شرة بالمائة من ا�صل ال�ضريبة.
وت�ستوفى العالوات نف�سها خارج النطاق البلدي على �أن ينفق حا�صلها على �إنعا�ش
القرى التي لي�س فيها بلديات.
المادة  -88ي�ضاف �إلى ال�ضريبة على �أرباح المهن التجارية وال�صناعية وغير التجارية
لح�ساب جميع البلديات عالوة معدلها ( )%15خم�سة ع�شر بالمائة من ال�ضريبة.
المادة  -89ي�ضاف �إلى ر�سم االنتقال على التركات والو�صايا والهبات ،عالوة لح�ساب
جميع البلديات معدلها ( )%10ع�شرة بالمائة من الر�سم.
المادة  -90ي�ضاف �إلى ر�سوم الت�سجيل العقارية على �أنواعها ،عالوة لح�ساب جميع
البلديات معدلها ( )%5خم�سة بالمائة من الر�سوم.
المادة  -91خالفا لأي ن�ص �آخر ،تحدد ر�سوم المحروقات ال�سائلة بن�سب مئوية من
ثمن الب�ضاعة ت�سليم الم�صفاة �أو الم�ستودعات ،كما هي مبينة في الجدول الر�سمي
لتركيب �أ�سعار المحروقات ال�سائلة المقررة ر�سمي ًا ،وذلك على النحو الآتي:
 البنزين: 12بالمئة
ر�سم مالي لخزينة الدولة
 4بالمئة
ر�سم بلدي لح�ساب جميع البلديات
- 112 -

الر�سوم البلدية قانون رقم 88/60

 1بالمئة
 1بالمئة
 18بالمئة

ر�سم خا�ص لح�ساب ال�صندوق الم�ستقل للمحروقات
ر�سم تعمير
المجموع
 كاز لال�ستهالك المنزلي: كاز طيران مازوت (غاز اويل): 6بالمئة
ر�سم مالي لخزينة الدولة
 2بالمئة
ر�سم بلدي لح�ساب جميع البلديات
ر�سم خا�ص لح�ساب ال�صندوق الم�ستقل للمحروقات  0.50بالمئة
 0.50بالمئة
ر�سم تعمير
 9بالمئة
المجموع
 فيول اويل: 2بالمئة
ر�سم مالي لخزينة الدولة
 1بالمئة
ر�سم بلدي لح�ساب جميع البلديات
ر�سم خا�ص لح�ساب ال�صندوق الم�ستقل للمحروقات  0.50بالمئة
 0.50بالمئة
ر�سم تعمير
 4بالمئة
المجموع
المادة  -92ت�ستوفي �إدارة الجمارك لح�ساب جميع البلديات عن ال�سلع الم�ستوردة
بحرا وبرا وجوا ر�سم مرف�أ قدره ( )%3 ,50ثالثة ون�صف بالمائة من قيمة تلك ال�سلع.
تعفى البعثات الدبلوما�سية والقن�صلية من ر�سم المرف�أ �شرط المعاملة بالمثل وتعفى
من ر�سم المرف�أ ال�سلع العربية المن�ش�أ التي ت�ستورد برا وذلك �ضمن ال�شروط المحددة
في االتفاقيات التجارية الثنائية والجماعية المعقودة معها ب�ش�أن الإعفاء من الر�سوم
الجمركية �أو تخفي�ضها.
تحدد عند االقت�ضاء �شروط الإعفاء للمن�صو�ص عنه في هذا القانون بقرار م�شترك
ي�صدر عن وزارة الأ�شغال العامة والنقل والداخلية والمالية.
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المادة  -93يفر�ض على �أق�ساط عقود الت�أمين ،با�ستثناء عقود الت�أمين على الحياة
وعقود �إعادة الت�أمين ،ر�سم ي�ستوفى لح�ساب جميع البلديات بن�سبة (� )%6ستة بالماية
من كامل قيمة �أق�ساط العقد ومالحقه.
تتولى �شركات ال�ضمان ا�ستيفاء هذا الر�سم وت�ؤدي حا�صله في نهاية كل �ستة
ا�شهر وفي خالل الخم�سة ع�شر يوما التي تليها �إلى خزينة الدولة لح�ساب ال�صندوق
البلدي الم�ستقل مرفقا ببيان مف�صل بقيمة الأق�ساط ويفر�ض على كل من يت�أخر
في ت�أدية الر�سم نقدا �إلى �صندوق الخزينة �إلى ما بعد المهلة المحددة غرامة
تعادل �ضعف الر�سم المذكور عن كل �شهر ت�أخير ويعتبر ك�سر ال�شهر �شهرا لغاية
ع�شرة �أ�ضعاف.
المادة  -94ت�ضاف الى ر�سوم ت�سجيل ال�سيارات والمركبات الآلية والدراجات الآلية،
على اختالف �أنواعها ومن جميع الفئات عالوة قدرها ( )%25خم�سة وع�شرون بالماية
لح�ساب جميع البلديات.
المادة  -95ت�ستوفي ادارة الجمارك لح�ساب جميع البلديات بالإ�ضافة الى ر�سم
المرف�أ المن�صو�ص عنه في المادة  92من هذا القانون ،عالوة بمعدل ( )% 1 ,50واحد
ون�صف بالمائة من قيمة ال�سلع الآتية:
الجعة (البيرة) على مختلف �أنواعها و�أ�شكالها.
النبيذ على مختلف �أنواعه و�أ�شكاله.
الم�شروبات الروحية (�أو ،دي ،في).
الم�شروبات الكحولية المحالة والمعطرة والم�شروبات الروحية الأخرى.
المح�ضرات الكحولية المركبة ل�صنع الم�شروبات الروحية مهما بلغت درجتها الكحولية.
الكحول معطلة كانت �أو غير معطلة.
المياه المعدنية �أو الليمونا�ضة �أو المياه الغازية المعطرة �أو الم�شروبات الأخرى غير
الكحولية على �أنواعها.
اللحوم والأ�سماك على مختلف �أ�شكالها �سواء �أكانت طازجة �أو مملحة �أو مدخنة �أو
محفوظة ب�شكل �آخر ،بما فيها ذات الق�شور والحيوانات الرخوة وغيرها بدون ا�ستثناء.
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المادة98 - 97 - 96 :
�ألغيت الر�سوم البلدية المفرو�ضة بالمواد  98 - 97 - 96من قانون الر�سوم البلدية
بموجب المادة  55من القانون رقم  379تاريخ  2001/12/14والمادتين  9و  10من
المر�سوم رقم  7333تاريخ .2002/1/31
المادة :99
يفر�ض على التبغ والتنباك وال�سيكار المعد لال�ستهالك الداخلي �سواء كان م�صنوع ًا
محلي ًا �أو م�ستورد ًا عالوة لح�ساب جميع البلديات معدلها خم�سة بالمائة من قيمة كل
علبة �سجاير �أو �سيكار �أو رزمة من التبغ المفروم �أو التنباك.
تتولى ادارة ح�صر التبغ والتنباك ا�ستيفاء العالوات المذكورة مبا�شرة وت�ؤدي
حا�صلها مرة كل ثالثة �أ�شهر �إلى ال�صندوق البلدي الم�ستقل.
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ال����ب����اب ال��ث��ال��ث
في أصول تحقق الرسوم البلدية
المادة  -100يحدد المجل�س البلدي الر�سوم التي لم تحدد مقاديرها والتي عين لها
هذا القانون حدودا ق�صوى ودنيا على �أن ي�ضع المجل�س م�سبقا نظاما يت�ضمن القواعد
والمعايير المقت�ضاة لذلك التحديد.
ولأجل تحديد مقادير الر�سوم على الم�ؤ�س�سات ال�سياحية ،ي�أخذ المجل�س البلدي
بالأ�س�س التي تعتمدها وزارة ال�سياحة.
المادة  -101تفر�ض الر�سوم والغرامات التي ت�ستوفى مرة واحدة بموجب �أوامر
قب�ض ي�صدرها رئي�س الوحدة المخت�صة ،وتفر�ض الر�سوم التي ت�ستوفى �سنويا بموجب
جداول تكليف تعدها الوحدة المخت�صة ويبرمها رئي�س ال�سلطة التنفيذية في البلدية �أو
من ينتدبه.
المادة  -102تنظم جداول التكليف الأ�سا�سية �سنويا على �أ�سا�س مطرح الر�سم
ومقداره وماهيته التي كانت عليه بتاريخ  31كانون الأول من ال�سنة ال�سابقة.
المادة  -103يمكن تدارك كل �سهو �أو نق�ص في التكاليف بموجب جداول تكليف
�إ�ضافية �أو تكميلية وذلك لغاية نهاية ال�سنة الرابعة التي تلي ال�سنة التي كان يجب �أن
يجري فيها التكليف.
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ال����ب����اب ال���راب���ع
في أصول تحصيل الرسوم البلدية
المادة  -104يجري تح�صيل الر�سوم على �أ�سا�س جداول تكليف �أو �أوامر قب�ض .ين�شر
الإعالن عن و�ضع جداول التكليف الأ�سا�سية مو�ضع التح�صيل في الجريدة الر�سمية وفي
�صحيفتين يوميتين على الأقل ،ويذاع بالراديو على مرتين متتاليتين على �أن يت�ضمن
عندئذ تاريخ الن�شر في الجريدة الر�سمية.
يمكن اال�ستغناء عن الن�شر في �صحيفتين يوميتين وعن الإذاعة بالن�سبة للبلديات
غير الخا�ضعة لقانون المحا�سبة العمومية واال�ستعا�ضة عن ذلك بالإعالن على باب
مركز البلدية وعلى لوحات مخ�ص�صة لهذه الغاية �ضمن النطاق البلدي.
المادة � -105إن اعترا�ض المكلف على المبالغ المفرو�ضة عليه �أو على �إجراءات التنفيذ
ال يوقف التح�صيل �سواء كان المرجع المقدم �إليه االعترا�ض �إداريا �أم ق�ضائيا.
المادة  -106ي�ؤدى مبدئيا الر�سم دفعة واحدة في خالل �شهرين:
 -1من تاريخ الإعالن في الجريدة الر�سمية عن و�ضع جداول التكليف الأ�سا�سية في
التح�صيل.
 -2من تاريخ ابالغ التكليف الإ�ضافي �أو التكميلي �إلى المكلف ب�صورة �شخ�صية.
المادة  -107تبد�أ مهلة ال�شهرين ،المحددة لت�أدية الر�سم ،في اليوم التالي لن�شر
الإعالن في الجريدة الر�سمية �أو لتاريخ تبليغ التكليف الإ�ضافي �أو التكميلي وتنتهي
بانتهاء الدوام الر�سمي في اليوم الذي يطابق تاريخه تاريخ ابتداء المهلة ،وذلك �أيا
كان عدد �أيام كل �شهر .و�إذا انتهت المهلة المذكورة في يوم عطلة مددت حكما �إلى �أول
يوم عمل يليه.
المادة  -108يمكن في حاالت خا�صة يعود تقديرها لرئي�س ال�سلطة التنفيذية في
البلدية ،تق�سيط المبالغ المفرو�ضة وفقا للأ�صول على ان تتخذ التدابير القانونية التي
تحول دون �شمولها ،كليا �أو جزئيا ،بعامل مرور الزمن .ت�صبح المبالغ المق�سطة متوجبة
الأداء بكاملها في الحاالت الآتية:
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� -1إذا ت�أخر المكلف عن ت�أدية �أحد الأق�ساط في موعد ا�ستحقاقه.
 -2عند بيع �أموال المكلف بيعا جبريا �أو اختياريا.
 -3عند �إفال�س المكلف �أو ت�صفية �أمواله ت�صفية ق�ضائية.
المادة � -109إن المبالغ التي لم ت�سدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة  107من
هذا القانون ت�ضاف �إليها غرامة قدرها اثنان بالمئة عن كل �شهر ت�أخير ،على �أن يعتبر
ك�سر ال�شهر �شهرا كامال .تترتب غرامة الت�أخير على القيمة التي لم ت�سدد من الر�سم،
وال تعتبر هذه الغرامة من ملحقات الر�سم التي تترتب عليها غرامة ت�أخير جديدة.
المادة  -110تجبى الر�سوم �ضمن النطاق البلدي وتحمل �إلى �صندوق الخزينة في
خارج النطاق البلدي .تحدد مناطق الجباية للجباة بقرار من رئي�س ال�سلطة التنفيذية
في البلدية .يمكن للبلديات �أن تقرر تلزيم جباية ر�سم الذبيحة ،ويجري التلزيم بطريقة
المزايدة العلنية.
المادة  -111ت�سدد الر�سوم �إما نقدا و�إما بحوالة بريدية �أو �شك م�صرفي.
يعتمد في تاريخ تحديد الدفع التاريخ المبين في �إي�صال الجابي� ،أو �إي�صال ال�صندوق
�أو الحوالة البريدية.
و�إذا تم الدفع بوا�سطة �شك م�صرفي� ،أو �أية و�سيلة دفع م�صرفية �أخرى ،فيعتمد
تاريخ الت�سليم �أو الإيداع في البريد الم�ضمون ،فيما يتعلق بال�شك وتاريخ ابالغ المحت�سب
المخت�ص فيما يتعلق بو�سائل الدفع الأخرى.
المادة  -112على المحت�سب المخت�ص ان يوجه �إنذارا عاما �إلى المكلفين الذين
يتخلفون عن ت�أدية الر�سم المفرو�ض بموجب جداول التكليف الأ�سا�سية الى ما بعد
انتهاء المدة المن�صو�ص عنها في المادة  107من هذا القانون.
ين�شر هذا الإنذار في �صحيفتين يوميتين وفي الإذاعة على مرتين متتاليتين في
خالل ع�شرة �أيام ،ويدعى فيه المتخلفون عن الدفع الى ت�أدية ما عليهم في خالل 15
يوم ًا من تاريخ ن�شر الإنذار الأول.
يمكن اال�ستغناء عن الن�شر في �صحيفتين يوميتين وفي االذاعة بالن�سبة للبلديات
غير الخا�ضعة لقانون المحا�سبة العمومية واال�ستعا�ضة عن ذلك بالإعالن على باب
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مركز البلدية وعلى لوحات مخ�ص�صة لهذه الغاية في النطاق البلدي.
تل�صق ن�سخ عن الإنذار عند االقت�ضاء في مكتب المحت�سب المخت�ص� ،أو على باب
دار البلدية وفي �أماكن االجتماعات العامة في المدن وفي ال�ساحات العامة في القرى.
�أما المكلفون بموجب جدول تكليف �إ�ضافي �أو تكميلي الذين يتخلفون عن ت�أدية
الر�سم الى ما بعد انتهاء المدة المن�صو�ص عليها في المادة  107من هذا القانون ،فعلى
المحت�سب �أن يوجه �إلى كل منهم �إنذارا �شخ�صيا مع �إ�شعار باال�ستالم يدعوه فيه �إلى
ت�أدية الر�سم في خالل مدة  15يوما من تاريخ تبلغهم الإنذار.
ويمكن اال�ستعا�ضة عن الإنذار ال�شخ�صي ب�إنذار عام يقرره المجل�س البلدي يذكر فيه
�صراحة انه يقوم مقام الإنذار ال�شخ�صي ،وفي حال تمنع المكلف �أو وكيله عن ا�ستالم
الإنذار وفي حالة غيابه ،يل�صق هذا الإنذار على باب محل �إقامة المكلف �أو محل عمله،
وفي مكاتب المحت�سبين المخت�صين وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة التبليغ القانوني.
المادة � -113إذا لم ي�سدد المكلف ،بعد انق�ضاء مهلة الإنذار العام �أو ال�شخ�صي،
المبالغ الم�ستحقة عمد المحت�سب المخت�ص:
 �أما �إلى حجز �أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني. واما الى �إغالق محل عمله� ،إذا كان ال يملك �أمواال منقولة �أو غير منقولة يمكن فيحال حجزها وبيعها �أن تغطي المبالغ المترتبة عليه.
يتبع في �إلقاء الحجز على �أموال المكلف �أو الأموال الموروثة عنه الترتيب الآتي:
 -1حجز الديون التي للمكلف على الغير تحت يد هذا الغير.
 -2حجز الأموال المنقولة.
 -3حجز الأموال غير المنقولة.
المادة �- 114إذا تناول الحجز �أمواال منقولة ،تولى المحت�سب �أو من ينتدبه من الجباة
�أو المالحقين التابعين له تنفيذه بمعاونة المختار المخت�ص وقوى الأمن عند االقت�ضاء
بتكليف ال�سلطة الإدارية.
تحفظ الأ�شياء المحجوزة في الأماكن التي يعينها المحت�سب.
و�إذا تناول الحجز �أمواال غير منقولة ،ابلغ المحت�سب المخت�ص هذا الحجز �إلى
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الدوائر العقارية لو�ضع �إ�شارة الحجز على هذه الأموال.
المادة  -115في حال حجز �أموال نقدية تحت يد �شخ�ص ثالث ،ك�إيجارات العقارات
و�أجور الم�ستخدمين �أو غيرها من الأموال الم�ستحقة� ،أو التي ت�ستحق للمحجوز عليه،
ال ت�ؤخذ بعين االعتبار المبالغ التي يدعي ال�شخ�ص الثالث دفعها قبل المواعيد المعينة
لها ،ما لم يكن الدفع ثابتا ب�سند م�صدق ر�سميا �أو م�ؤيدا بتاريخ ثابت.
المادة  -116يعين المحت�سب المخت�ص ترتيب بيع الأموال المحجوزة ،بحيث تباع
بالأولية الأموال التي يكون حرمان المكلف منها �أخف �ضررا عليه.
المادة  -117تباع الأموال المنقولة� ،أو غير المنقولة ،بالمزاد العلني ا�ستناد ًا الى
دفتر �شروط ي�صدق من رئي�س لجنة البيع �إذا كانت الأموال المقرر بيعها منقولة ،ومن
القائمقام �أو المحافظ �إذا كانت غير منقولة.
تتولى البيع لجنة تعين بقرار من القائمقام �أو المحافظ.
ويعلن عن بيع الأموال المنقولة في مهلة �أ�سبوعين اعتبار ًا من تاريخ �إلقاء الحجز.
المادة  -118تبين في دفتر ال�شروط المعلومات الآتية:
 �أنواع الأموال المو�ضوعة في المزايدة وموا�صفاتها ومكان وجودها. القيمة المخمنة للأموال المذكورة ،وال�سعر الأدنى الذي يجب �أن يتخذ �أ�سا�ساللمزايدة على �أن يكون معادال ثلثي القيمة المخمنة.
 مقدار الكفالة التي تمكن من اال�شتراك بالمزايدة و�شروطها. �شروط الدفع. غير ذلك من المعلومات وال�شروط التي تقت�ضيها المزايدة.المادة  -119يعلن عن المزايدة في �صحيفتين يوميتين على الأقل ،وذلك قبل التاريخ
المحدد للمزايدة بمدة  15يوما على الأقل ،وتل�صق على لوحات مخ�ص�صة ن�سخة عن
الإعالن في مكتب المحت�سب المخت�ص و�أماكن االجتماعات وال�ساحات العامة.
يذكر في الإعالن:
 مو�ضوع المزايدة. مكان �إجراء المزايدة وموعده.- 120 -
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 المكان الذي يمكن فيه الإطالع على دفتر ال�شروط. القيمة المخمنة للأموال المو�ضوعة في المزايدة وال�سعر الأدنى. تاريخ �إجراء المزايدة الثانية بعد الإحالة الم�ؤقتة. غير ذلك من المعلومات التي تقت�ضيها المزايدة.المادة  -120تحدد لجنة البيع القيمة التخمينية للأموال المو�ضوعة في المزايدة.
المادة  -121يحظر على ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء المجال�س البلدية وموظفي الدولة والبلديات
والم�ؤ�س�سات العامة في مراكز المحافظات التي توجد فيها �أ�صال الأموال المطروحة
في المزايدة ،وفي المراكز التي تجري فيها المزايدة �أن ي�شتركوا فيها مبا�شرة
�أو بالوا�سطة ،ويعتبر البيع الغيا في مثل هذه الحالة ويحال الموظف المخالف على
المجل�س الت�أديبي.
المادة  -122يحق للمحجوز عليه الذي طرحت �أمواله للبيع �أن يطلب �إلغاء المزايدة
�شرط �أن ي�سدد كامل المبالغ المتوجبة عليه قبل موعد افتتاح جل�سة المزايدة.
المادة  -123تجري المزايدة ب�صورة علنية في المكان والموعد المحددين لها.
المادة  -124تر�سو المزايدة ب�صورة نهائية ،فيما يتعلق بالأموال المنقولة ،على من
يقدم اف�ضل الأ�سعار وذلك بعد موافقة لجنة البيع.
�أما فيما يتعلق بالأموال غير المنقولة ،فيتم بيعها على مرحلتين:
المرحلة الأولى :تعقد فيها جل�سة مزايدة تتم فيها الإحالة الم�ؤقتة على من قدم
اف�ضل الأ�سعار.
المرحلة الثانية :تعقد فيها جل�سة مزايدة بعد ع�شرة �أيام من تاريخ جل�سة الإحالة
الم�ؤقتة تقبل فيها عرو�ض جديدة ،وتتم الإحالة القطعية عندئذ على من قدم اف�ضل
الأ�سعار.
ال ت�صبح الإحالة القطعية نهائية فيما يتعلق بالأموال غير المنقولة �إال بعد ت�صديق
القائمقام �أو المحافظ على مح�ضر المزايدة.
المادة � -125إذا تمنع المزايد الذي ر�ست عليه الإحالة القطعية عن تنفيذ تعهده
�صودرت الكفالة المقدمة منه ،وعمد �إلى �إجراء مزايدة �أخرى.
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ف�إذا ت�ساوى ال�سعر الأف�ضل المقدم في المزايدة الثانية مع ال�سعر الذي ر�ست به
المزايدة الأولى� ،أو تجاوزه ،قيدت الكفالة ال�صادرة �إيراد ًا في الموازنة بعد �أن تح�سم
منها نفقات المزايدة الثانية .و�إذا جاء اف�ضل الأ�سعار المقدم في المزايدة الثانية �أقل
من ال�سعر الذي ر�ست به المزايدة الأولى فت�ستعمل الكفالة على التوالي لتغطية نفقات
المزايدة الثانية والفرق بين ال�سعرين و�إذا زادت قيمة الكفالة عن النفقات والفرق
قيد ما تبقى منها ايرادا للبلدية� ،أو لح�ساب ال�صندوق البلدي الم�ستقل خارج النطاق
البلدي.
المادة  -126تثابر لجنة البيع على بيع �أموال المحجوز عليه �إلى �أن ي�صبح البيع كافيا
لت�سديد المبالغ المترتبة عليه.
المادة � -127إذا تجاوز حا�صل البيع قيمة المبالغ المترتبة على المكلف و�ضع الر�صيد
�أمانة با�سمه في الم�صرف و�إذا نق�ص حا�صل البيع عن قيمة المبالغ المترتبة لوحق
المكلف بالفرق.
المادة  -128يتحمل المكلف جميع نفقات الحجز والإعالن والمزايدة وتح�سم هذه
النفقات من حا�صل البيع قبل ت�سديد المبالغ المتوجبة.
المادة � -129إذا طرح عقار للبيع ولم يتقدم له مزايدون بال�سعر المخمن� ،أعيد
طرحه مرة ثانية في خالل مدة تتراوح بين  30و 45يوما بعد تخفي�ض ال�سعر المخمن
بن�سبة ع�شرة بالمائة و�إذا لم ت�سفر المزايدة الثانية عن نتيجة �أعيد طرحه مرة ثالثة
بال�شروط نف�سها ،و�إذا لم ت�سفر المزايدة الأخيرة عن نتيجة تنقل ملكية العقار على
ا�سم البلدية المخت�صة �أو ال�صندوق البلدي الم�ستقل بثمن الطرح الأخير ،وتعلم الدوائر
العقارية بالأمر لإجراء المقت�ضى خالل �أ�سبوع على الأكثر.
المادة  -130في حال نقل ملكية العقار �إلى ا�سم البلدية المخت�صة �أو ال�صندوق
البلدي الم�ستقل يفتح بقيمة ثمنه اعتماد في الموازنة لت�سديد المبالغ المتوجبة ،ويدفع
عند االقت�ضاء ما يزيد على هذه المبالغ ل�صاحب العقار.
المادة  -131ال يمكن بيع العقارات التي تكون قد انتقلت ملكيتها بالطريقة المذكورة
قبل مرور �سنة على تاريخ ت�سجيلها في ال�سجل العقاري ويحق في هذه الحال لمالك
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العقار الم�سجل �أن ي�سترده في خالل �سنة من تاريخ ت�سجيله �شرط:
� -1أن ي�سدد كامل الر�سوم المتوجبة عليه وال�ضمائم الملحقة بها والغرامات
والنفقات على اختالف �أنواعها مع فائدة تح�سب بمعدل ( )%9ت�سعة بالمائة في ال�سنة
من مجموع هذه المبالغ.
� -2أن ي�سدد الر�سوم المترتبة على العقار عن المدة التي كان فيها م�سج ًال با�سم
البلدية �أو ال�صندوق البلدي الم�ستقل.
� -3أن يدفع �أي�ض ًا المبالغ التي تكون قد �أنفقت على العقار خالل المدة المذكورة
لأجل �صيانته وتح�سينه مع فائدة تح�سب بمعدل ( )%9ت�سعة بالمائة في ال�سنة من
مجموع هذه المبالغ.
وعلى البلدية المخت�صة �أو ال�صندوق البلدي الم�ستقل �أن يعيد الى �صاحب العقار
الريع الذي قد تكون ا�ستفادت منه خالل المدة التي كان م�سج ًال فيها على ا�سمها.
المادة  -132تتمتع البلدية بامتياز من الدرجة الأولى بعد الدولة على جميع �أموال
المكلف المنقولة وغير المنقولة ا�ستيفاء للمبالغ المترتبة عليه ،ويعفى هذا االمتياز من
القيد في ال�سجل العقاري فيما يتعلق بالعقارات.
المادة  -133الغي ن�ص المادة  133بموجب المادة  26من القانون رقم  671تاريخ
( 1998/2/5موازنة .)1998
المادة  -134ان ممثلي الأ�شخا�ص الحقيقيين والمعنويين الخا�ضعين للر�سوم
م�س�ؤولون عن ت�أديتها ب�صفتهم هذه ،وطالما هم محتفظون بهذه ال�صفة.
ويحق له�ؤالء �أن يعودوا على المكلف الأ�صلي بالمبالغ التي دفعوها عنه و�أن ي�ستفيدوا
من االمتياز الذي تتمتع به الخزينة البلدية.
المادة  -135في حالة وفاة المكلف يالحق ورثته بالر�سوم التي كانت متوجبة عليه
�ضمن حدود القانون.
المادة  -136في حالة �إفال�س المكلف ،ومن اجل مالحقة تح�صيل الر�سوم المترتبة
عليه ،يمثل البلدية محت�سبها ورئي�س الوحدة الإدارية المخت�صة بال�ش�ؤون البلدية والقروية
في وزارة الداخلية في خارج النطاق البلدي وتبلغ �إليهما الأوراق مبا�شرة.
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ويمثل ال�صندوق البلدي الم�ستقل رئي�س الوحدة الإدارية المخت�صة.
المادة  -137ال يحق للمكلف ان يطلب �إجراء المقا�صة بين ما يترتب عليه من ر�سوم
وبين ما ي�ستحق له على البلدية من ديون.
يمكن للمحت�سب المخت�ص �أن يطلب من الآمر بال�صرف اقتطاع ما يترتب على
المكلف من ر�سوم من ا�صل ما ي�ستحق له على البلدية من ديون.
المادة  -138يتولى رئي�س ال�سلطة التنفيذية �أو من ينتدبه في البلديات التي لي�س فيها
وظيفة محت�سب القيام بمهام المحت�سب.
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ال���ب���اب ال��خ��ام��س
في أص��ول االع��ت��راض على ال��رس��وم وال��ع�لاوات ومهل البت
باالعتراضات
المادة  -139يحق لكل مكلف �أن يعتر�ض على �أي تكليف بالر�سوم والعالوات
المن�صو�ص عنها في هذا القانون �إذا وجد فيها خط�أ �أو �إجحافا �أو مخالفة.
المادة  -140يقدم االعترا�ض �ضمن المهل الآتية:
 -1للر�سوم المفرو�ضة بموجب جداول تكليف �أ�سا�سية:
في مهلة �شهرين اعتبارا من تاريخ الإعالن في الجريدة الر�سمية عن و�ضع الجداول
في التح�صيل.
 -2الر�سوم المفرو�ضة بموجب جداول تكليف �إ�ضافية �أو تكميلية �أو ب�أوامر قب�ض �أو
ب�أية و�سيلة �أخرى:
في مهلة �شهر واحد من تاريخ ابالغ المكلف �شخ�صيا �أو في محل �إقامته الإعالم
المتعلق بالر�سوم.
المادة  -141تمدد مهلة االعترا�ض لغاية  31كانون الأول من ال�سنة الثالثة التي تلي
ال�سنة التي جرى فيها التكليف �إذا كان االعترا�ض يتناول خط�أ ماديا يتعلق ح�صرا
بتدوين الأرقام �أو الأ�سماء �أو ب�إجراء العمليات الح�سابية �أو بتكرار التكليف �أو تكليف
غير متوجب.
ويحق للإدارة �أن ترجع عن الخط�أ المادي المذكور �ضمن المهلة نف�سها دونما حاجة
�إلى الرجوع للجنة االعترا�ضات.
المادة  -142تقدم االعترا�ضات مبا�شرة �أو بالبريد الم�ضمون �إلى البلدية المخت�صة
�أو الى القائمقام �أو المحافظ المخت�ص �إذا كان الر�سم �أو العالوة يفر�ض لح�ساب جميع
البلديات في خارج النطاق البلدي.
ويعتبر االعترا�ض مقدما:
 بتاريخ ت�سجيله.- 125 -
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 بتاريخ �إيداعه البريد �إذا �أر�سل بالبريد الم�ضمون.المادة  -143يقدم االعترا�ض على �شكل ا�ستدعاء يوقعه المكلف �صاحب العالقة �أو
من ينوب عنه قانونا.
المادة  -144يجب �أن يت�ضمن االعترا�ض:
 -1ا�سم المعتر�ض و�شهرته وعنوانه ومحل �إقامته.
 -2نوع التكليف المعتر�ض عليه ومقداره.
 -3مو�ضوع االعترا�ض و�أ�سبابه.
 -4ذكر الوثائق والم�ستندات المرفقة باالعترا�ض.
المادة  -145تعتمد من اجل ح�ساب مهل االعترا�ضات القواعد المن�صو�ص عنها في
قانون �أ�صول المحاكمات المدنية.
المادة  -146يقوم المرجع المخت�ص المقدم �إليه االعترا�ض بدر�سه وله �أن يجري
جميع التحقيقات المقت�ضاة وان ي�ستو�ضح المعتر�ض عن كل ما يرى �ضرورة �إي�ضاحه
وان يكلفه ب�إبراز ما يراه الزما من وثائق وم�ستندات.
المادة  -147على المرجع المذكور �أن يبت باالعترا�ض في مهلة �أق�صاها:
 �شهر واحد �إذا كان االعترا�ض يتناول خط�أً ماديا يتعلق ح�صرا بتدوين الأرقام �أوالأ�سماء وب�إجراء عمليات ح�سابية �أو بتكرار التكليف �أو بتكليف غير متوجب �أ�صال ب�سبب
الزوال �أو الإعفاء �أو �أي �سبب �آخر.
 ثالثة �أ�شهر في الحاالت الأخرى.المادة  -148يتوقف �سريان المهل المن�صو�ص عنها في المادة ال�سابقة عندما يطلب
�إلى المعتر�ض تقديم �إي�ضاحات �أو �إبراز وثائق �أو م�ستندات �إلى حين تقديمها.
المادة � -149إذا انق�ضت المهل المن�صو�ص عليها في المواد ال�سابقة وجب �إحالة
االعترا�ض �إلى لجنة االعترا�ضات المخت�صة دون �إبطاء م�شفوعا بالمطالعة.
المادة  -150على المرجع المخت�ص المقدم �إليه االعترا�ض �أن يحيل االعترا�ض الى
لجنة االعترا�ضات المخت�صة م�شفوعا بمطالعته �إذا وجده غير مقبول في ال�شكل �أو غير
واقع في غير محله �أ�سا�سا� ،أما �إذا وجده واقعا في محله كليا �أو جزئيا �أجاب المعتر�ض
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�إلى مطاليبه المحقة .وفي مطلق الأحوال ،على المرجع المذكور ابالغ المعتر�ض النتيجة
التي �آل اليها اعترا�ضه في غ�ضون الخم�سة ع�شر يوما التي تلي تاريخ اتخاذ القرار.
المادة  -151يحق للمعتر�ض الذي �أجيب جزئيا �إلى مطاليبه �أن يطلب في مهلة �شهر
من تاريخ �إبالغه القرار �إحالة الق�ضية �إلى لجنة االعترا�ضات لإعادة النظر فيها.
المادة  -152تنظر في االعترا�ض وتبت به لجنة �أو اكثر في كل محافظة ت�ؤلف بمر�سوم
بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والداخلية كما ي�أتي:
قا�ض  -رئي�س ًا
ٍ
مراقب �ضرائب رئي�سي من وزارة المالية ِ -ع�ضو ًا.
موظف من وزارة الداخلية من الفئة الثالثة على الأقل ِ -ع�ضو ًا.
ويقوم بوظيفة مقرر �أحد الموظفين من الفئة الرابعة على الأقل.
وين�ضم �إلى اللجنة عند النظر باالعترا�ضات في كل بلدية ع�ضو ا�ست�شاري يمثل هذه
البلدية ينتدبه رئي�س ال�سلطة التنفيذية فيها.
يت�ضمن مر�سوم تعيين اللجنة تحديد التعوي�ضات العائدة لكل من الرئي�س والأع�ضاء
والمقرر وت�صرف من موازنة وزارة الداخلية.
المادة  -153تجتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها وال تكون جل�ساتها قانونية �إال �إذا
ح�ضرها الرئي�س والأع�ضاء.
المادة  -154على المقرر �أن يعر�ض ملف االعترا�ض على اللجنة م�شفوعا بتقرير يبين فيه
ح�صرا وقائع الق�ضية ونقاط الخالف ور�أي المرجع المخت�ص الذي قدم له االعترا�ض.
المادة  -155للجنة �أن تدعو المعتر�ض �إلى جل�ساتها ،كما لها �أن تدعو �أي �شخ�ص
�آخر ترى �ضرورة �سماعه وا�ستي�ضاحه وللمعتر�ض �أن ي�ستعين بمحام �أو �شخ�ص من �أهل
الخبرة.
المادة  -156يجري �إبالغ المعتر�ض جميع الدعوات والإ�شعارات والمخابرات
والقرارات و�سواها بالطرق الإدارية وان تعذر ذلك فب�إر�سالها �إليه في محل �إقامته
بوا�سطة البريد الم�ضمون مع �إ�شعار باال�ستالم.
 �أما �إذا كان المعتر�ض قد ترك محل �إقامته المدون في اعترا�ضه دون �إعالم- 127 -
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المرجع الذي قدم له االعترا�ض بمحل �إقامته الجديد ،فيجري التبليغ بوا�سطة الإل�صاق
على لوحة الإعالنات في مركز المرجع المذكور وعلى باب محل �إقامته ال�سابق المذكور
في االعترا�ض.
 ويعتبر المعتر�ض الذي رف�ض التبليغ ك�أنه مبلغ على وجه �صحيح. وتطبق الأحكام نف�سها على الورثة في حال وفاة المعتر�ض.المادة � -157إذا تخلف المعتر�ض عن ح�ضور جل�سات اللجنة على الرغم من دعوته �إليها
و�إذا تقاع�س عن تقديم ما يطلب �إليه تقديمه من معلومات �أو �إبراز ما يكلف ب�إبرازه من
وثائق وم�ستندات اعتبرته اللجنة عاجزا وف�صلت باالعترا�ض في �ضوء محتويات الملف.
المادة  -158ال يجوز للمعتر�ض �أن ينازع �أمام اللجنة في غير المطاليب التي �أوردها
في اعترا�ضه.
المادة  -159تلزم اللجنة ب�سرية المذاكرات.
المادة  -160ال يجوز للجنة �أن تق�ضي بمبالغ تزيد عن المبالغ المعتر�ض عليها.
المادة  -161تبت اللجنة باالعترا�ض في مهلة �ستة ا�شهر من تاريخ ورود الملف �إليها،
وال يجوز لها تجاوز هذه المهلة �إال بقرارات معللة ولأ�سباب جدية.
تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع �أو بالأكثرية دون �أن يكون للمقرر حق اال�شتراك في
المذاكرة وتكون قراراتها معللة.
المادة  -162يبلغ المقرر قرارات اللجنة في مهلة خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
اتخاذها �إلى المرجع المخت�ص (بلدية ،قائمقام ،محافظ) بالطرق الإدارية المعتادة
والى المعتر�ض مقابل اي�صال وان تعذر ذلك فب�إر�سالها اليه في محل �إقامته بوا�سطة
البريد الم�ضمون مع �إ�شعار باال�ستالم.
المادة  -163ال تقبل قرارات لجان االعترا�ض �أي طريق من طرق المراجعة �إال الطعن
�أمام مجل�س �شورى الدولة ب�سبب مخالفة القانون.
تحدد مهلة تقديم الطعن ب�شهر واحد اعتبارا من تاريخ ابالغ المكلف �أو البلدية القرار.
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ال���ب���اب ال��س��ادس
اح���ك���ام مختلفة
المادة  -164يحق للبلديات �أن تحل محل الأفراد في القيام ببع�ض الأ�شغال التي
تق�ضي بها الأنظمة البلدية �أو �ضرورات ال�صحة �أو ال�سالمة العامة� ،إذا ما تخلفوا عن
القيام بها على الرغم من �إنذارهم .ويحق لها عندئذ �أن ت�ستوفي منهم �أكالف تلك
الأ�شغال م�ضافا �إليها مبلغ يعادل ( )%20ع�شرين بالمائة منها ،وان تالحق تح�صيلها
وفقا لأ�صول التح�صيل المن�صو�ص عليها في هذا القانون.
المادة � -165إن ح�صيلة الغرامات التي تفر�ضها المحاكم ب�سبب مخالفات البناء
�أو ال�سير �أو ال�صحة العامة �أو �سائر الأنظمة البلدية تعود �إلى �صندوق البلدية التي تقع
المخالفة �ضمن نطاقها.
المادة  -166تبقى نافذة المفعول الر�سوم المرخ�ص لبع�ض البلديات با�ستيفائها
بن�صو�ص خا�صة والتي لم يرد ذكرها في هذا القانون.
المادة  -167يالحق ت�أديبيا كل مق�صر �أو مهمل يتوانى عن توريد الر�سم �أو العالوة
الى البلدية �صاحبة العالقة �أو الإدارة المخت�صة.
المادة  -168تعطى عائدات �سنوية عن الأموال المح�صلة وفقا لما ي�أتي:
تحدد كل بلدية نظام �إعطاء العائدات ويخ�ضع لت�صديق وزير الداخلية ،على �أن
يراعى في ذلك الأ�س�س المعتمدة في وزارة المالية.
ويعطى الموظفون المولجون تحقق الر�سوم التي ينظم بها جداول تكليف تعوي�ض نقل
يحدد وفقا للأ�س�س المذكورة �أعاله.
المادة � -169إن الر�سوم والعالوات والتعوي�ضات على اختالفها ،ت�سقط حكما عن
المكلفين بعامل مرور الزمن في  31كانون الأول من ال�سنة الرابعة التي تلي ال�سنة التي
جرى فيها التكليف.
ينقطع مرور الزمن بمجرد ال�شروع في المالحقات الفردية المن�صو�ص عنها في هذا
القانون ويعتبر الإنذار �شروعا في المالحقة �شرط �أن يبلغ وفقا لأحكام هذا القانون.
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المادة  -170ان عالوة الخم�سة بالمائة المن�صو�ص عنها في الفقرة الثامنة من
المادة الثالثة من القانون رقم  64/11تاريخ ( 1964/2/19قانون تقاعد المهند�سين)
ال ت�ؤخذ من ا�صل ر�سم الترخي�ص بالبناء بل تح�سب على �أ�سا�سه وت�ضاف �إليه.
المادة  -171يلغى المر�سوم اال�شتراعي رقم  68تاريخ � 5آب ( 1967قانون الر�سوم
البلدية) وتعديالته كما يلغى المر�سوم اال�شتراعي رقم  28بتاريخ  1977/4/12وجميع
الن�صو�ص التي تتعار�ض �أو ال ت�أتلف مع �أحكام هذا القانون.
على �أن تبقى معدالت الر�سوم التي تفر�ض بموجب جداول تكليف �سنوية مع مطارحها
المطبقة على �أ�سا�س هذين المر�سومين اال�شتراعيين �سارية المفعول لغاية تكاليف عام
� 1988ضمنا.
المادة  -172يعمل بهذا القانون فور ن�شره في الجريدة الر�سمية.
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الم�ساعد القانوني للبلديات

الئحة بالقوانين الم�ساعدة للعمل البلدي
الرقم

المو�ضوع

التاريخ

مر�سوم

116

12/6/1959

التنظيم الإداري

مر�سوم

118

30/6/1977

قانون البلديات

قانون

665

29/12/1997

يتعلق بتعديالت على بع�ض الن�صو�ص في قانون انتخاب �أع�ضاء
مجل�س النواب وقانون البلديات وقانون المختارين

مر�سوم

1917

06/04/1979

تحديد �أ�صول وقواعد توزيع �أموال ال�صندوق البلدي الم�ستقل

مر�سوم

5595

22/09/1982

تحديد �أ�صول المحا�سبة في البلديات واتحادات البلديات (غير
الخا�ضعين لقانون المحا�سبة العمومية)

مر�سوم

30/12/1963 14969

قانون
مر�سوم

646

2004

05/12/2005 15874

قانون المحا�سبة العمومية
قانون البناء
المر�سوم التطبيقي لقانون البناء

مر�سوم

6028

2001

النظام العام للأجراء في البلديات وفي الم�ؤ�س�سات العامة

مر�سوم

5883

1994

النظام العام للأجراء في البلديات وفي الم�ؤ�س�سات العامة

قانون

60

12/08/1988

الر�سوم والعالوات البلدية

مر�سوم

88

16/09/1983

تنظيم الملكية الم�شتركة في العقارات المبنية

قرار

3339

12/11/1930

قانون الملكية العقارية

قانون

58

29/05/1991

قانون الإ�ستمالك

قرار

1378

30/04/1922

الأمالك والعقارات الم�سجلة ب�إ�سم ال�سلطة العثمانية والخزينة
الخا�صة

قرار

275

25/05/1926

�إدارة وبيع �أمالك الدولة الخ�صو�صية غير المنقولة
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مر�سوم

111

1958

تنظيم الإدارات العامة

مر�سوم

3148

1965

تحديد ت�صميم الح�سابات و�أ�صول م�سكها في الم�ؤ�س�سات العامة
التابعة للدولة والبلديات ولجميع الأ�شخا�ص المعنويين ذوي
ال�صفة المعنوية

مر�سوم

10388

1997

الت�صميم العام لح�سابات الدولة والم�ؤ�س�سات العامة والبلديات

مر�سوم

3200

03/07/1980

اخ�ضاع الأعمال المالية في بع�ض اتحادات البلديات �إلى �سلطة
مراقب مالي ي�سمى المراقب العام

مر�سوم

602

19/05/1983

�إخ�ضاع بع�ض البلديات ل�سلطة مراقب مالي

مر�سوم

64

25/06/1977

قرار

227

07/07/1972

قانون

320

26/05/1926

مر�سوم

2289

14/09/1979

مر�سوم

4917

24/03/1994

مر�سوم

5509

11/08/1994

مر�سوم

6626

29/11/1973

مر�سوم

8018

12/06/2002

مر�سوم

8485

30/05/1996

مر�سوم

8735

23/08/1974

�إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والم�ؤ�س�سات العامة
والبلديات من جميع الر�سوم
تكليف قوى الأمن الداخلي ا�ستيفاء الغرامة المتعلقة بمخالفة
الأنظمة البلدية ال�صحية فور ًا
المحافظة على مياه الأمالك العمومية وا�ستعمالها
تحديد �شروط �إن�شاء محطات محروقات �سائلة من ال�صنف الأول
و�شروط ال�سالمة العامة ب�ش�أنها و�أ�صول ح�ساب الم�سافات بينها
وبين محطات �أو محالت بيع وتوزيع المحروقات ال�سائلة
تعديل وت�صنيف الم�ؤ�س�سات الخطرة والم�ضرة بال�صحة
والمزعجة
تحديد ال�شروط التنظيمية العامة لمجمعات الم�شتقات النفطية
ال�سائلة و�صهاريج النقل ومحطات التوزيع ولتخزين وتعبئة
المحروقات الم�سيلة
تحديد المرجع المخت�ص با�ستالم الأ�شغال واللوازم والخدمات
التي يجري التعاقد عليها بما ال تجاوز قيمته خم�سة �آالف ليرة
ببيان �أو فاتورة لدى البلديات
تحديد �أ�صول و�إجراءات و�شروط الترخي�ص ب�إن�شاء الم�ؤ�س�سات
ال�صناعية وا�ستثمارها
اخ�ضاع �أعمال البلديات واتحادات البلديات لنظام المكننة
وا�ستعمال الحا�سوب
المحافظة على النظافة العامة
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مر�سوم

12/09/1970 15598

تحديد ال�شروط العامة لإن�شاء وا�ستثمار الم�ؤ�س�سات ال�سياحية

قرار

1/425

08/09/1971

فر�ض ا�ستعمال �أكيا�س بال�ستيك لجمع النفايات

قرار

1/46

06/02/1997

تحديد �ساعات العمل ومواقيت الفتح والإقفال

قرار

1/95

19/03/2003

ت�سجيل م�صانع الحليب ومنتجات الألبان والأجبان

قانون

453

17/08/1995

الغرامات النقدية المخت�صة بمخالفات الأنظمة التي ت�صدرها
ال�سلطات البلدية
�إعفاء بع�ض رخ�ص البناء من الر�سوم وفق ًا لت�صاميم نموذجية

مر�سوم

13015

1956

طريقة توزيع عائدات الر�سوم البلدية الم�شتركة على البلديات

قرار

30

1967

نظام منح التعليم في تعاونية موظفين الدولة

مر�سوم

4517

1972

النظام العامة للم�ؤ�س�سات العامة

مر�سوم

136

1983

طوارئ العمل

مر�سوم

2281

1985

تحديد التعوي�ض العائلي

قانون

89/3

05/01/1989

�ضم الطرق الناتجة عن �إفراز العقارات �إلى الملك العام

قانون

606

1997

تعيين المعوقين في مالكات الأدارات والم�ؤ�س�سات العامة
والبلديات

قانون

67

1967

ر�سم الطابع المالي

12/6/1929

قانون

قانون
مر�سوم

/21ل

قانون
قانون

14

07/06/1937

حق الإرتفاق المخت�ص بالمجاري

22/07/1932

المحالت الخطرة و الم�ضرة بال�صحة والمزعجة.

29/11/1955

ا�سترداد عقارات الدولة والبلديات الم�ؤجرة

20/08/1990

اعتبار عقود البيع وااليجاروا�شغال االمالك العامة البحرية �أو
البلدية خالفا للأ�صول باطلة بطالنا مطلقا
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مر�سوم

3961

16/01/1951

تعميم

24

09/12/1996

ا�شتراعي

5

31/05/1932

مر�سوم

8861

25/07/1996

اقامة االن�صاب التذكارية والتجميلية في الأمالك العامة �أو
الخا�صة العائدة للدولة �أو البلديات.
الى جميع االدارات العامة والم�ؤ�س�سات العامة والبلديات ب�ش�أن
وجوب ا�ست�شارة مجل�س �شورى الدولة في م�شاريع الن�صو�ص
التنظيمية.
حجز االمول الواجبة على الحكومة �أو البلديات لملتزمي تقديم
اللوازم �أو لملتزمي ا�شغال عامة.
تنظيم االعالنات والتراخي�ص بها.
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