
 الرسوم والعالوات البلدية88/60                                                                                  تعديل بعض مواد القانون 
الفصل االول - الباب االول 

في الرسوم على القيمة التأجيرية

1992/7/22  وذلك ابتداء من تاريخ 1994/5/24 تاريخ 336الفقرة ب  التي اوقف العمل باحكام هذه المادة بموجب القانون رقم  - 10اعادة العمل بالمادة 

. في كل مرة يزاد فيها الحد االدنى الرسمي لالجور ،ترفع القيم التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم بمعدل نصف نسبة الزيادة الطارئة على ذلك الحد االدنى :" التي تنص 
."اما اذا طرأت على القيمة التأجيرية زيادة بمقتضى قوانين االيجارات االستثنائية في السنة التي يزاد فيها الحد االدنى الرسمي لالجور، فال تطبق الزيادتان بل االعلى منهما

( 1991/9/7 تاريخ 89المعدلة سابقاً بموجب القانون رقم  ): 14تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الفقرة االخيرة المحددة باالحمرالنص القديم

على مالك العقار او من يقوم مقام المالك بتشييد بناء عليه بقصد استثماره ان يعلم البلدية خطيا على مالك العقار او من يقوم مقام المالك بتشييد بناء عليه بقصد استثماره :"التي تنص 
باشغال البناء سواء شغله بنفسه او اجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا االشغال من تعديل في ان يعلم البلدية خطيا باشغال البناء سواء شغله بنفسه او اجره من الغير وبكل ما يطرأ 

 كانون االول من السنة التي جرى فيها 31وجهة االستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية 31على هذا االشغال من تعديل في وجهة االستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية 
.االشغال او حصل فيها التعديل او التبديل. كانون االول من السنة التي جرى فيها االشغال او حصل فيها التعديل او التبديل

-محل اقامة المالك - رقم العقار وموقعه : -  ويجب ان يتضمن االعالم المعلومات التالية-محل اقامة المالك - رقم العقار وموقعه : -  ويجب ان يتضمن االعالم المعلومات التالية
بدل االيجار المتفق عليه او المخمن - وجهة استعمال البناء -  اسم الشاغل ومحل اقامته بدل االيجار المتفق عليه او المخمن - وجهة استعمال البناء -  اسم الشاغل ومحل اقامته 
مدة االيجار ويعتبر عقد االيجار المسجل في السنة ذاتها بمثابة . - اذا كان المالك هو الشاغلمدة االيجار ويعتبر عقد االيجار المسجل في السنة ذاتها بمثابة . - اذا كان المالك هو الشاغل

. االعالم المطلوب . االعالم المطلوب 
اربعماية الف ليرة لبنانية.ل. ل400000كل من يخالف احكام هذه المادة يتعرض لغرامة قدرها "اربعون الف ليرة لبنانية.ل. ل40000كل من يخالف احكام هذه المادة يتعرض لغرامة قدرها 

:16تعديل المادة 
النص الجديد يضاف اليه فقرة محددة ادناه باللون االحمرالنص القديم

مع مراعاة احكام المادة العاشرة من هذا القانون يفرض الرسم بموجب جداول مع مراعاة احكام المادة العاشرة من هذا القانون يفرض الرسم بموجب جداول :"والتي تنص 
تكليف اساسية استنادا الى القيمة التأجيرية الحقيقية او المخمنة وفقا الحكام هذا القانون غير ان تكليف اساسية استنادا الى القيمة التأجيرية الحقيقية او المخمنة وفقا الحكام هذا القانون غير ان 

يؤدي الى فرض الرسم ، كل اشغال جديد او تبديل في اشغال سابق يحصل في خالل السنةيؤدي الى فرض الرسم ، كل اشغال جديد او تبديل في اشغال سابق يحصل في خالل السنة
ويحق . بموجب جداول تكليف اضافية عن مدة االشغال استنادا الى القيمة التأجيرية الجديدةويحق . بموجب جداول تكليف اضافية عن مدة االشغال استنادا الى القيمة التأجيرية الجديدة

للبلدية ان تعدل التكاليف االساسية او االضافية بموجب جدول جداول تكليف تكميلية اذا تبين للبلدية ان تعدل التكاليف االساسية او االضافية بموجب جدول جداول تكليف تكميلية اذا تبين 
يمكن للبلدية ان . التي جرى التكليف على اساسها- ان ثمة نقصا او كتمانا في القيمة التأجيريةيمكن للبلدية ان . التي جرى التكليف على اساسها- ان ثمة نقصا او كتمانا في القيمة التأجيرية

.تصدر جداول تكليف في حال اضطرار المستأجر الى اخالء المأجور ومغادرة البالد."تصدر جداول تكليف في حال اضطرار المستأجر الى اخالء المأجور ومغادرة البالد
.يتم تعديل التكليف مرة كل ثالث سنوات

الفصل الثالث - الباب االول 
في الرسم على االعالن

( 1999/7/23 تاريخ 107المعدلة سابقاً بموجب القانون رقم  ): 32تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الحدين االقصى واالدنى المحددين باللون االحمر ادناهالنص القديم

ضمن الحدود ، يحدد رسم الترخيص عن كل اعالن من اعالنات الفئتين االولى والثانيةضمن الحدود ، يحدد رسم الترخيص عن كل اعالن من اعالنات الفئتين االولى والثانية
:ويستوفى مرة واحدة من صاحب االعالن عند اعطاء الترخيص ، القصوى والدنيا االتية:ويستوفى مرة واحدة من صاحب االعالن عند اعطاء الترخيص ، القصوى والدنيا االتية

              الحد ادنى  الحد اقصى.ل.         الحد ادنى ل.ل.الحد اقصى ل
60000060000(كانت او غير ضوئية ضوئية)الفئة االولى 600006000(كانت او غير ضوئية ضوئية)الفئة االولى 
12000012000              (اعالنات مؤقتة)الفئة الثانية 120001200              (اعالنات مؤقتة)الفئة الثانية 



( 1999/7/23 تاريخ 107المعدلة سابقاً بموجب القانون رقم  ): 34تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الحدين االقصى واالدنى المحددين باللون االحمر ادناهالنص القديم

يحدد رسم االستثمار السنوي عن كل متر مربع او كسر المتر المربع من مساحة كل اعالنيحدد رسم االستثمار السنوي عن كل متر مربع او كسر المتر المربع من مساحة كل اعالن
: من اعالنات الفئة االولى ضمن الحدود القصوى والدنيا االتية: من اعالنات الفئة االولى ضمن الحدود القصوى والدنيا االتية

ل.ل  حد ادنى    . -----ل.حد اقصى ل   ل.ل  حد ادنى    . -----ل.حد اقصى ل  . .
.ل.         الحد ادنى ل.ل.الحد اقصى ل   .ل.         الحد ادنى ل.ل.الحد اقصى ل   

10000010000       اعالنات دائمة ضوئية100001000       اعالنات دائمة ضوئية
600006000اعالنات دائمة غير ضوئية 6000600اعالنات دائمة غير ضوئية 

واذا كانت مدة عرض االعالن تقل عن السنة فيستوفى الرسم على اساس نسبي شهري مع واذا كانت مدة عرض االعالن تقل عن السنة فيستوفى الرسم على اساس نسبي شهري مع 
.احتساب كسر الشهر شهرا كامال.احتساب كسر الشهر شهرا كامال

يحدد رسم االستثمار الشهري عن كل متر مربع من مساحة كل اعالن من اعالنات الفئة - بيحدد رسم االستثمار الشهري عن كل متر مربع من مساحة كل اعالن من اعالنات الفئة - ب
مع اعتبار كسر المتر المربع مترا مربعا كامال، الثانية ضمن الحدود القصوى والدنيا االتيةمع اعتبار كسر المتر المربع مترا مربعا كامال، الثانية ضمن الحدود القصوى والدنيا االتية

:وكسر الشهر شهرا كامال:وكسر الشهر شهرا كامال
.ل.            الحد ادنى ل.ل.          الحد اقصى ل.ل.            الحد ادنى ل.ل.          الحد اقصى ل

2000200200002000
.عند اعطاء الترخيص باالعالن المؤقت، ويستوفى هذا الرسم مع رسم الترخيص في آن واحد.عند اعطاء الترخيص باالعالن المؤقت، ويستوفى هذا الرسم مع رسم الترخيص في آن واحد

( 1999/7/23 تاريخ 107المعدلة سابقاً بموجب القانون رقم  ): 37تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الحدين االقصى واالدنى المحددين باللون االحمر ادناهالنص القديم

يعرض خارج دور السينما رسم(...شريط، شاشة)يفرض على كل اعالن ضوئي متحرك يعرض خارج دور السينما رسم(...شريط، شاشة)يفرض على كل اعالن ضوئي متحرك 
.ويعتبر كسر االسبوع اسبوعا كامال،  استثمار اسبوعي ضمن الحدين التاليين.ويعتبر كسر االسبوع اسبوعا كامال،  استثمار اسبوعي ضمن الحدين التاليين

.ل.            الحد ادنى ل.ل.          الحد اقصى ل.ل.            الحد ادنى ل.ل.         الحد اقصى ل
10000100010000010000

.يستوفى هذا الرسم عند اعالم البلدية المختصة من متعهد االعالن او من اصحاب العالقة مباشرة.يستوفى هذا الرسم عند اعالم البلدية المختصة من متعهد االعالن او من اصحاب العالقة مباشرة

الفصل الرابع - الباب االول 
في رسم اشغال االمالك العمومية البلدية

( 1999/7/23 تاريخ 107المعدلة سابقاً بموجب القانون رقم  ): 45تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الحدين االقصى واالدنى المحددين باللون االحمر ادناهالنص القديم

يحدد رسم الترخيص ضمن الحدين االقصى واالدنى االتيين ويستوفى لمرة واحدة عند اعطاءيحدد رسم الترخيص ضمن الحدين االقصى واالدنى االتيين ويستوفى لمرة واحدة عند اعطاء
:  الرخصة:  الرخصة

.ل.            الحد ادنى ل.ل.          الحد اقصى ل.ل.            الحد ادنى ل.ل.          الحد اقصى ل
20000200020000020000



( 1999/7/23 تاريخ 107المعدلة سابقاً بموجب القانون رقم  ): 46تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الحدين االقصى واالدنى المحددين باللون االحمر ادناهالنص القديم

:يحدد الرسم السنوي الشغال االمالك العمومية البلدية وفقا لما يلي:يحدد الرسم السنوي الشغال االمالك العمومية البلدية وفقا لما يلي
اثنين بالماية  من القيمة (%2)االشغال المرتبط بمركز ثابت بنسة ال تقل عن 1-اثنين بالماية  من القيمة (%2)االشغال المرتبط بمركز ثابت بنسة ال تقل عن 1-

. البيعية للمساحة المرخص باشغالها. البيعية للمساحة المرخص باشغالها
واحد بالماية من (%1)االشغال غير المرتبط بمركز ثابت بنسبة ال تقل عن  2- واحد بالماية من (%1)االشغال غير المرتبط بمركز ثابت بنسبة ال تقل عن  2-   

.القيمة البيعية للمساحة المرخص باشغالها.القيمة البيعية للمساحة المرخص باشغالها
رسم مقطوع ضمن الحدين  االقصى: اشغال المدى الهوائي بمظالت او ستائر3-رسم مقطوع ضمن الحدين  االقصى: اشغال المدى الهوائي بمظالت او ستائر3-

: واالدنى التاليين: واالدنى التاليين
.ل.            الحد ادنى ل.ل.          الحد اقصى ل.ل.            الحد ادنى ل.ل.          الحد اقصى ل

20000200020000020000

الفصل السادس- الباب االول 
في الرسم على المؤسسات المصنفة

( 1999/7/23 تاريخ 107المعدلة سابقاً بموجب القانون رقم  ): 55تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الحدين االقصى واالدنى المحددين باللون االحمر ادناهالنص القديم

يفرض على كل حصان من احصنة المحركات المستعملة في المؤسسات الصناعية رسم استثمار يفرض على كل حصان من احصنة المحركات المستعملة في المؤسسات الصناعية رسم استثمار 
:سنوي يحدد ضمن الحدين االقصى واالدنى االتيين:سنوي يحدد ضمن الحدين االقصى واالدنى االتيين

.ل.            الحد ادنى ل.ل.          الحد اقصى ل.ل.            الحد ادنى ل.ل.          الحد اقصى ل
200202000200

يستوفى الرسم ضمن النطاق البلدي لحساب البلدية المختصة وخارج النطاق البلدي لحساب يستوفى الرسم ضمن النطاق البلدي لحساب البلدية المختصة وخارج النطاق البلدي لحساب 
.الصندوق البلدي المستقل.الصندوق البلدي المستقل

من اجل احتساب الرسم يعتبر كسر الحصان في المحرك الخاضع للرسم حصانا كامال كما يعتبر من اجل احتساب الرسم يعتبر كسر الحصان في المحرك الخاضع للرسم حصانا كامال كما يعتبر 
.كسر الشهر شهرا كامال.كسر الشهر شهرا كامال

الفصل الثامن- الباب االول 
في الرسم على احتراف المهن بالتجول

( 1999/7/23 تاريخ 107المعدلة سابقاً بموجب القانون رقم  ): 62تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الرسم المحدد باللون االحمر ادناهالنص القديم

.الف ليرة لبنانية (200000)تستوفي البلدية من محترفي المهن بالتجول رسم ترخيص مقطوع قدره .الف ليرة لبنانية (2000)تستوفي البلدية من محترفي المهن بالتجول رسم ترخيص مقطوع قدره 

:63تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الرسم المحدد باللون االحمر ادناهالنص القديم

مئة وخمسون (150000)يعاقب كل من يحترف مهن بالتجول دون ترخيص لغرامة مقطوعة قدرها الف وخمسماية  (1500)يعاقب كل من يحترف مهن بالتجول دون ترخيص لغرامة مقطوعة قدرها 
.الف ليرة لبنانية ويمنع من مزاولة المهنة الى حين االستحصال على الترخيص .ليرة لبنانية ويمنع من مزاولة المهنة الى حين االستحصال على الترخيص 



الفصل التاسع- الباب االول 
في الرسم على الذبيحة

( 1999/7/23 تاريخ 107المعدلة سابقاً بموجب القانون رقم  ): 64تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الرسم المحدد باللون االحمر ادناهالنص القديم

:تستوفي البلدية عن كل من الحيوانات التي تذبح في نطاقها والمعددة في ما يأتي:تستوفي البلدية عن كل من الحيوانات التي تذبح في نطاقها والمعددة في ما يأتي
:الرسوم المقطوعة االتية:الرسوم المقطوعة االتية

.ل.ل20000------------ عن كل رأس غنم او ماعز .ل.ل2000------------ عن كل رأس غنم او ماعز 
.ل.ل40000------------  عن كل رأس بقر او عجل.ل.ل4000------------  عن كل رأس بقر او عجل

.ل.ل60000--------عن كل رأس جاموس او جمل او حصان.ل.ل6000--------عن كل رأس جاموس او جمل او حصان
.ل.ل80000------------------------عن كل خنزير .ل.ل8000------------------------عن كل خنزير 

( 1999/7/23 تاريخ 107المعدلة سابقاً بموجب القانون رقم  ): 65تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الرسم المحدد باللون االحمر ادناهالنص القديم

تستوفي البلدية رسم معاينة على اللحوم الطازجة الواردة من خارج النطاق البلدي بقصد البيع تستوفي البلدية رسم معاينة على اللحوم الطازجة الواردة من خارج النطاق البلدي بقصد البيع 
.مائتي ليرة لبنانية على كل كيلوغرام (200)قدره .عشرون ليرة لبنانية على كل كيلوغرام (20)قدره 

الفصل الحادي عشر- الباب االول 
في رسم تسجيل عقود االيجارات

( 1990/8/20 تاريخ 14 من القانون رقم 9المعدلة سابقاً بموجب الجدول رقم  ): 68تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الرسم المحدد باللون االحمر ادناهالنص القديم

1962/9/17 من قانون ضريبة االمالك المبنية الصادر بتاريخ 31يعدل  نص المادة 1962/9/17 من قانون ضريبة االمالك المبنية الصادر بتاريخ 31أدخل التعديل في نص المادة 
:وتصبح كما يأتي:واصبحت كما يأتي

خمسون الف ليرة لبنانية عن ( 50000 )تسجل عقود االيجارات ومالحقها سنوياً لقاء رسم قدره مئة ليرة لبنانية عن كل  ( 100 )تسجل عقود االيجارات ومالحقها سنوياً لقاء رسم قدره 
.كل عقد يستوفى نقداً من قبل البلدية المختصة او من قبل المختار خارج النطاق البلدي .عقد يستوفى نقداً من قبل البلدية المختصة او من قبل المختار خارج النطاق البلدي 

الفصل الثاني عشر- الباب االول 
في رسم الترخيص بالبناء

( 1999/7/23 تاريخ 107المعدلة سابقاً بموجب القانون رقم  ): 75تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الرسم المحدد باللون االحمر ادناهالنص القديم

.مئة الف ليرة لبنانية  (100000)ـ يخضع لرسم ترخيص مقطوع قدره .عشرة االف ليرة لبنانية  (10000)ـ يخضع لرسم ترخيص مقطوع قدره 
جدران حاملة وسقوفية او اعمدة  )ـ كل ترميم او تصليح ال ينتج عنه اقامة هيكل جديد جدران حاملة وسقوفية او اعمدة  )ـ كل ترميم او تصليح ال ينتج عنه اقامة هيكل جديد 

(وجسورة سقوفية (وجسورة سقوفية 
.ـ اقامة التصاوين.ـ اقامة التصاوين



الفصل الرابع عشر- الباب االول 
في الرسم على االفادات والبيانات والدروس

( 1999/7/23 تاريخ 107المعدلة سابقاً بموجب القانون رقم  ): 81تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الرسم المحدد باللون االحمر ادناه واضافة رسم جديد النص القديم

:تستوفى البلدية رسما مقطوعا  في كل من الحاالت االتية:تستوفى البلدية رسما مقطوعا  في كل من الحاالت االتية
.ل.ل.ل.ل

20000.اعطاء بيان لمسطح تخطيط عن كل عقار2000.اعطاء بيان لمسطح تخطيط عن كل عقار
20000.عن كل عقار (شقالت)اعطاء بيان عن مستويات 2000.عن كل عقار (شقالت)اعطاء بيان عن مستويات 

20000.اعطاء بيان عن المجاري والمناطق االرتفاقية او احدهما عن كل عقار2000.اعطاء بيان عن المجاري والمناطق االرتفاقية او احدهما عن كل عقار
20000.لقاء التدقيق في كل طلب افراز2000.لقاء التدقيق في كل طلب افراز

20000.سائر االفادات والبيانات ذات الطابع الفني2000.سائر االفادات والبيانات ذات الطابع الفني
لقاء التصديق على افادة السكن الصادرة عن المختار ويحظر على جميع الدوائر 

10000.واالدارات والمؤسسات العامة العمل بافادات السكن الغير مصدقة من البلدية



في الرسوم والعالوات التي تستوفيها الدولة او المؤسسات العامة لحساب البلديات- الباب الثاني 

87اعادة العمل في المادة 
وتضاف الى ضريبة االمالك المبنية . ثالثة بالمائة من االيرادات الصافية الخاضعة للضريبة (%3)تضاف الى ضريبة االمالك المبنية النسبية عالوة لحساب البلدية التي تقع االبنية ضمن نطاقها معدلها 

.وتستوفى العالوات نفسها خارج النطاق البلدي على ان ينفق حاصلها على انعاش القرى التي ليس فيها بلديات . عشرة بالمائة من اصل الضريبة (%10)التصاعدية لحساب جميع البلديات عالوة معدلها 

 96اعادة العمل بالمادة 

وتفرض العالوة نفسها . عشرة بالمائة من قيمة اجور المخابرات وبدالت االشتراك (%10)يفرض على المشتركين بالهاتف لحساب البلدية التي يقع ضمن نطاقها االشتراك عالوة معدلها : " التي تنص 
تستوفى ادارة الهاتف العالوة المذكورة وتؤدي حاصلها مرة كل ثالثة اشهر الى البلدية التي تقع ضمن نطاقها االشتراكات او الى الصندوق. على المشتركين خارج النطاق البلدي لحساب جميع البلديات 

." البلدي المستقل لالشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي

 97اعادة العمل بالمادة 

كما تفرض العالوة نفسها على المشتركين ، عشرة بالمائة من قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة (%10)يفرض على المشتركين بالكهرباء لحساب البلدية التي يقع ضمن نطاقها االشتراك عالوة معدلها 
تتولى مؤسسة كهرباء لبنان والشركات ذات االمتياز التي تؤمن الطاقة الكهربائية استيفاء . تخفض العالوة الى نصفها عن الطاقة المستهلكة في الصناعة. خارج النطاق البلدي لحساب جميع البلديات 

.هذه العالوة وتؤدي حاصلها مرة كل ثالثة اشهر الى البلدية المختصة او الى الصندوق البلدي المستقل لالشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي

 98اعادة العمل بالمادة 

تتولى مصالح المياه استيفاء هذه العالوة وتؤدي حاصلها مرة كل ثالثة اشهر الى البلدية الواقع ضمن . عشرة بالمائة من قيمة المياه المستهلكة (%10)يفرض على المشتركين بمياه الشفة عالوة قدرها 
.نطاقها االشتراك او الى الصندوق البلدي المستقل خارج النطاق البلدي

من خالل

 منه9 المتعلق بالضرائب غير المباشرة الملغاة وخصوصاً المادة 31/1/2001 في 7333والمرسوم التطبيقي الرقم 2001/12/14 الصادر في 379 من القانون الرقم 55تعديل الفقرة الثانية من المادة 

النص الجديد التعديل المحدد باللون االحمر النص القديم

96ـ تلغى ايضا إعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 2 96ـ تلغى ايضا إعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 2   
 على استهالك الماء والكهرباء واإلتصاالت12/8/1988 تاريخ 60/88 من القانون رقم 98 و 97و على استهالك الماء والكهرباء واإلتصاالت12/8/1988 تاريخ 60/88 من القانون رقم 98 و 97و

وتستبدل هذه الرسوم بالضريبة على القيمة المضافة التي تحصل لصالح البلدية  السلكية والالسلكيةوتستبدل هذه الرسوم بالضريبة على القيمة المضافة التي تحصل لصالح البلدية  السلكية والالسلكية
 التي يقع ضمن نطاقها اإلشتراكات تتولى اإلدارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين  التي يقع ضمن نطاقها اإلشتراكات تتولى اإلدارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين 

وتستوفيها منهم على أن تؤدي حاصلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثالثةوتستوفيها منهم على أن تؤدي حاصلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثالثة
 اشهر الى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من اإلشتراكات، أو الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود  اشهر الى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من اإلشتراكات، أو الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود 

.لإلشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي .لإلشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي 
أما بالنسبة لالشخاص الذين يقدمون خدمات اإلتصاالت والمياه والكهرباء بموجب عقود موقعة مع أما بالنسبة لالشخاص الذين يقدمون خدمات اإلتصاالت والمياه والكهرباء بموجب عقود موقعة مع 
الدولة، فان عليهم أن يحصلوا الضريبة عن هذه الخدمات ويؤدوها مباشرة الى البلدية المختصة ، او الىالدولة، فان عليهم أن يحصلوا الضريبة عن هذه الخدمات ويؤدوا الى اإلدارة المختصة الفرق بين 

.الصندوق البلدي المستقل فيما يعود لإلشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي .الضريبة المحصلة والضريبة المدفوعة على مشترياتهم 

في اصول تحصيل الرسوم البلدية- الباب الرابع 

: والتي كانت تنص قبل الغائها 1998/2/5 تاريخ 671 رقم 1998 من قانون الموازنة العامة لعام 26 التي الغيت بموجب المادة 133اعادة العمل بالمادة 

."  يحظر على الدوائر العقارية اجراء معاملة انتقال او افراز او تأمين على عقار قبل ان يثبت صاحبه انه سدد كامل الرسوم المتوجبة على هذا العقار 



(قانون البلديات  ) 1977/6/30 تاريخ 118                                                               تعديل بعض مواد المرسوم االشتراعي رقم 

 ( 1999/4/25المعدلة سابقاً بموجب المادة االولى من القانون الصادر بتاريخ  ): 59تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الرسم المحدد باللون االحمر ادناهالنص القديم

: واستبدل بالنص االتي1977/6/30 تاريخ 77/118 من المرسوم االشتراعي رقم 59الغي نص المادة 

ال تخضع لتصديق سلطة الرقابة االدارية قرارات المجلس البلدي التالية وهي على:  الجديدة59المادة ال تخضع لتصديق سلطة الرقابة االدارية قرارات المجلس البلدي التالية وهي على سبيل  : 59المادة 
:  سبيل التعداد والمثال ال الحصر: التعداد والمثال ال الحصر

 في البلديات الخاضعة لرقابة ديواناربعين مليون ليرةـ عقود االيجار التي ال تزيد بدالتها السنوية عن ـ عقود االيجارالتي ال تزيد بدالتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان
. في البلديات االخرىعشرون مليون ليرة المحاسبة المسبقة و.  المحاسبة المسبقة وعشرة ماليين ليرة في البلديات االخرى

للعقود التي ال تزيد فيها قيمة هذا ، ـ تأمين المباني البلدية وتجهيزاتها والياتها لدى شركات الضمانللعقود التي ال تزيد فيها قيمة هذا ، ـ تأمين المباني البلدية وتجهيزاتها والياتها لدى شركات الضمان
واثني في البلدياث الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة اربعة وعشرون مليون ليرةالتأمين عن التأمين عن اثني عشر مليون ليرة في البلدياث الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وستة ماليين 

. في البلديات االخرىعشر مليون ليرة. ليرة في البلديات االخرى
.ـ قبول ورفض الهبات واالموال الموصى بها غير المرتبطة بأعباء.ـ قبول ورفض الهبات واالموال الموصى بها غير المرتبطة بأعباء

ـ اسعاف المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية واالجتماعية عندما ال تزيد ـ اسعاف المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية واالجتماعية عندما ال تزيد 
. ليرةعشرون مليوناجمالي المساعدات في السنة عن . اجمالي المساعدات في السنة عن عشرة ماليين ليرة

. ـ وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختالف انواعها ضمن النطاق البلدي.ـ وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختالف انواعها ضمن النطاق البلدي
.ـ تحصيل الرسوم البلدية والحجز على اموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفع تلك الرسوم.ـ تحصيل الرسوم البلدية والحجز على اموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفع تلك الرسوم

 ( 1999/4/25المعدلة سابقاً بموجب المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ  ): 60تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الرسم المحدد باللون االحمر ادناهالنص القديم

 1977/6/30 تاريخ 77/118 من المرسوم االشتراعي رقم 60الغي نص المادة 
:واستبدل بالنص اآلتي

:تخضع لتصديق القائمقام القراراث اآلتية:  الجديدة 60المادة :تخضع لتصديق القائمقام القراراث اآلتية : 60المادة 
.ـ الموازنة البلدية ونقل وفتح االعتمادات.ـ الموازنة البلدية ونقل وفتح االعتمادات

.ـ الحسابات القطعية.ـ الحسابات القطعية
.ـ تحديد معدالت الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها بقانون الرسوم البلدية.ـ تحديد معدالت الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها بقانون الرسوم البلدية

.ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لهااربعمائة مليون ليرة ـ شراء العقارات او بيعها التي ال تزيد قيمتها عن .ـ شراء العقارات او بيعها التي ال تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها
في البلديات الخاضعة لرقابةاربعين مليون ليرة ـ عقود االيجارات عندما تزيد بدالتها السنوية عن ـ عقود االيجارات عندما تزيد بدالتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة 

ثمانينوال تتعدى في الحالتين .  في البلديات االخرىعشرون مليون ليرةديوان المحاسبة المسبقة وعن وال تتعدى في الحالتين اربعين . ديوان المحاسبة المسبقة وعن عشرة ماليين ليرة في البلديات االخرى
.مليون ليرة.مليون ليرة

ـ اسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية واالجتماعية والرياضية ـ اسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية واالجتماعية والرياضية 
.عشرون مليون ليرةوالصحية وامثالها عندما تزيد القيمة االجمالية للمساعدات في السنة عن .والصحية وامثالها عندما تزيد القيمة االجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ماليين ليرة

 وال تتجاوزمئة مليون ليرةـ اجازة صفقات اللوازم واالشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ـ اجازة صفقات اللوازم واالشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثالثين مليون ليرة وال تتجاوز 
. وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لهاالمائتين مليون ليرة.الثمانين مليون ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها

وال تزيدمئة مليون ليرة ـ اجازة االشغال باالمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها ـ اجازة االشغال باالمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها عشرين مليون ليرة وال تزيد  
.مائتين مليون ليرةعن .عن خمسين مليون ليرة

. من هذا المرسوم االشتراعي66ـ تسوية الخالفات والمصالحات مع مراعاة احكام المادة . من هذا المرسوم االشتراعي66ـ تسوية الخالفات والمصالحات مع مراعاة احكام المادة 
.ـ قبول او رفض الهبات واالموال الموصى بها المرتبطة باعباء.ـ قبول او رفض الهبات واالموال الموصى بها المرتبطة باعباء



 ( 1999/4/25المعدلة سابقاً بموجب المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ  ): 61تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الرسم المحدد باللون االحمر ادناهالنص القديم

 30/06/1977 تاريخ 118/77 من المرسوم االشتراعي رقم 61الغي نص المادة 
:واستبدل بالنص االتي

:وتخضع لتصديق المحافظ القرارات اآلتية:  الجديدة 61المادة :وتخضع لتصديق المحافظ القرارات اآلتية : 61المادة 
وتصديق،  ليرةمائتين مليونـ اجازة صفقات اللوازم واالشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن وتصديق ، ـ اجازة صفقات اللوازم واالشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة

.دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها
.ليرةمائتي مليون ـ اجازة االشغال باالمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها .ـ اجازة االشغال باالمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة

.ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها اربعمائة مليون ليرة ـ شراء العقارات او بيعها التي تزيد قيمتها عن.ـ شراء العقارات او بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها
.بعد ان يكون مخصصا لمصلحة عامة، ـ تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما.بعد ان يكون مخصصا لمصلحة عامة، ـ تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما

. ليرةثمانون مليونـ عقود االيجار التي تزيد بدالتها السنوية عن .ـ عقود االيجار التي تزيد بدالتها السنوية عن اربعين مليون ليرة
.ـ انشاء االسواق واماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وامثالها.ـ انشاء االسواق واماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وامثالها

  1999/4/25تعديل المادة الرابعة من القانون الصادر بتاريخ 
النص الجديد تعديل الرسم المحدد باللون االحمر ادناهالنص القديم

يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم واالشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما ال تتجاوز يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم واالشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما ال تتجاوز 
.خمسة ماليين ليرةقيمتها .قيمتها ثالثة ماليين ليرة

: 79تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الرسم المحدد باللون االحمر ادناهالنص القديم

وفي بلدية بيروت، ـ تحال للعلم جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية الى القائمقام1وفي بلدية بيروت، ـ تحال للعلم جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية الى القائمقام1
.الى وزير الداخلية.الى وزير الداخلية

ـ يتصل ويراسل  رئيس السلطة التنفيذية مباشرة جميع االدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية2ـ يتصل رئيس السلطة التنفيذية مباشرة مع االدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية2  

(اصول المحاسبة في البلديات  ) 1982/9/22 تاريخ 5595 من المرسوم رقم 67                                                               تعديل المادة 
: 67تعديل المادة 
النص الجديد تعديل الرسم المحدد باللون االحمر ادناهالنص القديم

،ليرةالمئة مليون يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض اذا كانت قيمة الصفقة ال تتجاوز ، يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض اذا كانت قيمة الصفقة ال تتجاوز المئة الف ليرة
بموجب قرار من المجلس البلدي يخضع لتصديق سلطة الرقابة االدارية وفقا الحكام قانون البلديات بموجب قرار من المجلس البلدي يخضع لتصديق سلطة الرقابة االدارية وفقا الحكام قانون البلديات 

على ان يستعاض عن االعالن بتبليغ ، تطبق على استدراج العروض االحكام المتعلقة بالمناقصات على ان يستعاض عن االعالن بتبليغ ، تطبق على استدراج العروض االحكام المتعلقة بالمناقصات 
المعلومات ودفتر الشروط بطريقة سريعة ومضمونة الرباب المهن الذين يتعاطون االشغال او اللوازم المعلومات ودفتر الشروط بطريقة سريعة ومضمونة الرباب المهن الذين يتعاطون االشغال او اللوازم 

.موضوع الصفقة الذين يحددهم المجلس البلدي من بين االشخاص الذين لهم مقدرة على تنفيذها.موضوع الصفقة الذين يحددهم المجلس البلدي من بين االشخاص الذين لهم مقدرة على تنفيذها


