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 قانون البلديات في لبنان

  وتعديالته1977 سنة 118االشرتاعي رقم  املرسوم

 

   إنشاؤها– تعريفها -البلديات :الباب األول 

 

تتمتع  .القانون البلدية هي إدارة حملية، تقوم، ضمن نطاقها، مبمارسة الصالحيات اليت خيوله إياها ـ 1المادة 

  .هذا القانون ايل واإلداري يف نطاقالبلدية بالشخصية املعنوية واإلستقالل امل
  

 )1( الوارد ذكرها يف اجلدول رقم القرى  تنشأ بلدية يف كل مدينة أو يف كل قرية أو جمموعة منـ 2المادة 

ًوتعديالته، وفقا ألحكام هذا  29/12/1954 تاريخ) 11(امللحق باملرسوم اإلشرتاعي رقم 

  .القانون
  

 كانون األول، 30 الصادر يف 665 من القانون رقم 45ادة امل ُألغيت مبوجب (ـ 5 و4 و3المواد 

  . من القانون املذكور41باألحكام الواردة يف املادة ً  واستعيض عنها ضمنا1997
  

 جياز لوزارة الداخلية أن تستعني مبديرية الشؤون اجلغرافية يف اجليش: 665/97رقم   من القانون41المادة 

املناطق  لداخلي وبدوائر املساحة وبالتنظيم املدين يف مجيعومبصلحة اهلندسة يف قوى األمن ا

العلم، وتكليفها  وباملكاتب اهلندسية اخلاصة، باإلضافة إىل العناصر الالزمة من جمندي خدمة

املستجدة أو تلك اليت ميكن أن  بتنظيم خرائط حتديد األحياء اجلديدة أو النطاق البلدي للبلديات

والدميغرافية واالقتصادية اليت تربط يف ما بينها،  لعوامل الفنية واجلغرافيةتندمج أو تنفصل على ضوء ا

موعد إجراء االنتخابات البلدية واالختيارية بشهرين على  على أن تتم هذه األعمال قبل تاريخ

املدن والقرى واألحياء املستجدة اليت ستدعى لالنتخابات مبوجب قرار  األقل كي يصار إىل حتديد

 ّتنظم وزارة الداخلية العمل بني األجهزة. الذي يقضي بدعوة اهليئات اإلنتخابية اخليةوزارة الد

تتضمن نوع  الفنية واإلدارية واألمنية والعسكرية واملكاتب اهلندسية اخلاصة وتبلغهم تكاليف خطية

ليت تتبع هلا واإلدارات املعنية ا األعمال املطلوب إجنازها مع املهلة احملددة لإلجناز، وعلى الوزارات

إليهم يف هذه املادة تنفيذ طلب وزارة الداخلية  املديريات واملصاحل والدوائر والفنيني املشار
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ضمن املهلة احملددة بالتكليف، كي تتمكن بالتايل وزارة  وباألولوية، إلجناز األعمال املطلوبة

رى واألحياء يف املواعيد احملددة البلدية واالختيارية يف هذه املدن والق الداخلية من إجراء االنتخابات

  .هلا
  

تضم خرائط حتديد . العقاري  إن حتديد النطاق البلدي هو تدبري إداري ال عالقة له بقيود السجلـ 6المادة 

  .الطبوغرافية من الرسوم النطاق البلدي إىل ملف إنشاء البلدية وتعفى العملية

 

  جهاز البلدية: الباب الثاني
  

  .ية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذيالبلد هاز يتألف جـ 7المادة 

 

 الفصل األول

  السلطة التقريرية

   عدد أعضاء المجلس البلدي، مدة واليته وانتخابه-القسم األول 

 

  .يتوىل السلطة التقريرية الس البلدي ـ 8المادة 

 1997ألول  كانون ا30 الصادر يف 665القانون رقم   من45ُألغيت مبوجب املادة  (ـ 9المادة 

  .) من القانون املذكور24الواردة يف املادة  ًواستعيض عنها ضمنا باألحكام
  

  :يتألف الس البلدي، من أعضاء حيدد عددهم كما يلي665/97 :  من القانون رقم24المادة 

  ً. شخصا2000للبلدية اليت يقل عدد أهاليها املسجلني عن   أعضاء9  ـأ

  ً. شخصا4000 و 2001يرتاوح عدد أهاليها املسجلني بني اليت  ً عضوا للبلدية12  ـب 

  ً. شخصا12000 و4001اليت يرتاوح عدد أهاليها املسجلني بني  ً عضوا للبلدية15  ـج 

  ً. شخصا24000 و 2001اليت يرتاوح عدد أهاليها املسجلني بني  ً عضوا للبلدية18  ـد 

ً شخصا، باستثناء ما هو 24000جلني عن للبلدية اليت يزيد عدد أهاليها املس ً عضوا21 ـ ـه

  .من هذه املادة" و"الفقرة  وارد يف
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  .ً عضوا لبلدييت بريوت وطرابلس24  ـو
  

  .مدة والية االس البلدية ست سنوات ـ 10المادة 
  

 1997 كانون األول 30 الصادر يف 665القانون رقم   من45ُألغيت مبوجب املادة  (ـ 11المادة 

  .) من القانون املذكور21الواردة يف املادة  ًنا باألحكامواستعيض عنها ضم
  

  :2 و1البنود  665/97من القانون رقم ـ  21المادة 

لألصول املنصوص عليها يف قانون  ًينتخب أعضاء الس البلدي بالتصويت العام املباشر وفقا ـ 1

  .إنتخاب أعضاء جملس النواب ويف هذا القانون

  . إنتخابية واحدةتؤلف البلدية دائرة ـ 2
  

  ).1997 كانون األول 30 الصادر يف 665القانون رقم   من45ُألغيت مبوجب املادة  (ـ 12المادة 
  

 اإلقرتاع إال الناخب املدون إمسه يف القائمة اإلنتخابية أو احلاصل على قرار بتدوين  ال يشرتك يفـ 13المادة 

  .إمسه من جلنة قيد األمساء
  

من وزير الداخلية خالل الشهرين السابقني لنهاية والية  يئات اإلنتخابية البلدية بقرار تدعى اهلـ 14المادة 

القرار مراكز اإلقرتاع وتكون املهلة بني تاريخ نشره واجتماع اهليئة  يذكر يف. االس البلدية

  .ًثالثني يوما على األقل اإلنتخابية
  

 1997 كانون األول 30الصادر يف  665رقم  من القانون 45ُألغيت مبوجب املادة  (ـ 15المادة 

  ).من القانون املذكور 23ًواستعيض عنها ضمنا باألحكام الواردة يف املادة 
  

ّيعني موعد اإلنتخاب يف يوم واحد جلميع  لوزير الداخلية أن: 665/97 من القانون رقم 23المادة 
ًالبلديات أو أن يعني موعدا خاصا لكل ً لبلديات، إذا اقتضت ذلك سالمة بلدية أو جمموعة من ا ّ

 14اإلنتخابات يف مجيع البلديات خالل املهل املبينة يف املادة  العمليات اإلنتخابية، على أن تتم

  .البلديات من قانون

   ).665/97 من القانون رقم 20أضيفت إىل هذه املادة أحكام املادة (



)4/38(  

ًاللبنانية وفقا لألصول  دية يف مجيع املناطقجتري اإلنتخابات البل: 665/97 من القانون رقم 20المادة 

اإلحتالل اإلسرائيلي، ويستمر احملافظون  احملددة يف هذا القانون، باستثناء املدن والقرى الواقعة حتت

  .البلدية يف تلك املدن والقرى والقائمقامون بالقيام بأعمال االس

مبوجب املادة األوىل من القانون رقم  665/97  من القانون20ّعدلت الفقرة الثانية من املادة (

وعلى احلكومة : 316/2001األوىل من القانون رقم  املادة (2001 نيسان 20 تاريخ 316

كما أن املدن . 2001 أيلول 30هلذه املدن والقرى قبل تاريخ  أن تدعو إلجراء إنتخابات بلدية

 عودة إليها فتحدد مبرسوم يتخذ يف جملسمناطق التهجري واليت مل تتم املصاحلة وال والقرى الواقعة يف

وعلى احلكومة أن  الوزراء بناء على اقرتاح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشؤون املهجرين،

ًممكنا بقرار من جملس الوزراء  تدعو إلجراء إنتخابات بلدية هلذه املدن والقرى كلما أصبح ذلك

  .قرارخالل مدة ثالثة أشهر من تاريخ هذا ال
  

ال  تسري على اإلنتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء جملس النواب يف كل ما ـ 16 المادة

  .يتعارض وأحكام هذا القانون
  

  .اإلنتخابية املعتمدة النتخاب أعضاء الس النيايب  تعتمد النتخاب االس البلدية القائمةـ 17المادة 
  

 1997 كانون األول 30 الصادر يف 665 من القانون رقم 45ة املاد ُألغيت مبوجب (ـ 18المادة 

  ). من القانون املذكور25باألحكام الواردة يف املادة ً واستعيض عنها ضمنا
  

  :665/97رقم   من القانون25المادة 

القائمقامية أو احملافظة يف مراكز  على كل من يرغب يف ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما أن يقدم إىل ـ 1

ًاألقل، تصرحيا مسجال لدى الكاتب العدل ينطوي  افظات قبل موعد اإلنتخاب بعشرة أيام علىاحمل ً

ًالعدل رمسا مقطوعا يستويف الكاتب . أن يرشح نفسه فيها على إمسه وعلى إسم البلدية اليت يريد ً

  .لبنانية عن كل تصريح آالف لرية مقداره عشرة

ًاخبا مدونا إمسهال يقبل الرتشيح إال إذا كان املرشح ن ـ 2 يف القائمة اإلنتخابية اخلاصة بالبلدية اليت  ً

ًوأودع تأمينا قدره مخسماية ألف لرية لبنانية وتتوافر فيه أهلية  ًيرغب يف أن يكون عضوا يف جملسها،
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قانون  (118/77رتاعي رقم البلدية املنصوص عنها يف املرسوم اإلش العضوية للمجالس

  ).تالبلديا

وخالل ثالثة أيام  على هذا األخري. ًئمقام أو احملافظ إيصاال يثبت تقدمي طلب الرتشيحيعطي القا ـ 3

ًمن تقدمي طلب الرتشيح أن يصدر قرارا معلال بقبول الطلب أو برفضه، وإال اعترب سكوته بانقضاء  ً

ًهذه املدة، قرارا ضمنيا بالقبول دار قبول أو رفض الرتشيح، فور صدوره، على باب  ّيعلق قرار. ً

  .ًاألمر حمضرا يوقعه املوظف املختص ّالقائمقامية أو احملافظة، وينظم ذا

صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة جملس  حيق للمرشح خبالل مدة أسبوع من تاريخ  ـ4

وعلى الس أن يفصل . أو أية معاملة أخرى شورى الدولة، باستدعاء غري خاضع للرسم

أيام من تاريخ تسجيله يف قلم الس وإال اعترب ترشيحه  الل مهلة مخسةًباإلعرتاض ائيا خب

   ً.مقبوال

 املرشحني الذين قبلت طلبات ترشيحهم بال إبطاء على باب البلدية اليت رشحوا أنفسهم تنشر أمساء ـ 5

  .فيها

 إىل العدل يقدم يعاد التأمني لصاحب العالقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب  ـ6

  .األقل القائمقامية أو احملافظ قبل موعد اإلنتخاب خبمسة أيام على
  

 1997كانون األول  30 الصادر يف 665 من القانون رقم 45ُألغيت مبوجب املادة  (ـ 19المادة 

  ).املذكور  من القانون26ًواستعيض عنها ضمنا باألحكام الواردة يف املادة 

  :القانون  من هذا24راعاة أحكام املادة  مع م665/97 من القانون 26المادة 

كما حتدد . سينتخبون لكل بلدية حتدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبني عدد األعضاء الذين ـ 1

ًالبلدية الواحدة تضم عدة قرى وذلك وفقا  عدد األعضاء الذي يعود لكل قرية فيما إذا كانت

  .ذا األساسعلى ه وجيري الرتشيح: لنسبة عدد سكان كل منها



)6/38(  

املقرتعني، وإذا تساوت األصوات  يفوز باإلنتخاب املرشح الذي ينال العدد األكرب من أصوات ـ 2

بواسطة جلنة القيد املنصوص عليها يف  ًفيفوز األكرب سنا، وإذا تساوت السن يلجأ إىل القرعة

  .املادة السابعة من هذا القانون

 عضاء املطلوب إنتخام وانقضت مدة الرتشيح فاز هؤالءًعدد املرشحني موازيا لعدد األ إذا كان ـ 3

عدد  ويعلن عن ذلك بقرار من احملافظ أو القائمقام أما إذا مل يبلغ. املرشحون بالتزكية

ذلك رجوع  املرشحني عدد األعضاء املطلوب إنتخام عند إقفال مدة الرتشيح أو إذا أدى اىل

  .مأيا دة تقدم قبل اإلقرتاع بثالثةمرشحني عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جدي

  .املقرتعني على األقل من أصوات%) 25(يعاد التأمني للمرشح إذا فاز باإلنتخابات أو نال   ـ4
  

ًيف مهلة مخسة عشر يوما تلي إعالن   يطعن بصحة االنتخاب لدى جملس شورى الدولةـ1 ـ 20المادة 

  .النتيجة

قانون العقوبات على األعمال املقرتفة إلفساد   من334 إىل 329تطبق أحكام املواد   ـ2

  .االنتخاب
  

جملس بلدي ربع املراكز على األقل جيري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة   إذا شغر يفـ 21المادة 

  .خالل شهرين من تاريخ شغور آخر مركز على أن حيسب الكسر من العدد واحدا الباقية

  

  الثاني القسم

  وإعادة إنتخابهحل المجلس البلدي 

  

ًمبرسوم معلل يتخذ يف جملس الوزراء بناء على إقرتاح وزير الداخلية إذا   ميكن حل الس البلديـ 22المادة 
  .خمالفات هامة متكررة أدت إىل إحلاق الضرر األكيد مبصاحل البلدية ارتكب
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ًيعترب الس البلدي منحال حكما إذا فقد نصف أعضائه على   ـ23المادة   .إنتخابه األقل أو حكم بإبطالً

األكثر من تاريخ تبليغ  على وزير الداخلية أن يعلن احلل بقرار يصدر عنه خبالل مدة أسبوع على

  .ضمين باحلل وزارة الداخلية ذلك، وإال اعترب سكوته مبثابة قرار إعالن
  

يد يف مهلة شهرين من تاريخ جملس جد ً يف حالة حل الس أو اعتباره منحال يصار إىل إنتخابـ 24المادة 

يتوىل القائمقام . والية الس البلدي املنحل مرسوم احلل أو قرار إعالنه وذلك للمدة الباقية من

واحملافظ أو أمني السر العام يف مركز احملافظة أعمال الس  أو رئيس القسم األصيل يف القضاء

  .ر الداخليةالس اجلديد وذلك بقرار من وزي البلدي حىت إنتخاب
  

 بكامله أو جبزء منه يف األشهر الستة اليت تسبق تاريخ إنتهاء والية الس  ال جيدد الس البلديـ 25المادة 

  .البلدي
  

  الفصل الثاني

  نظام أعضاء المجلس البلدي

  القسم األول

  وفقدان األهلية التمانع

  

 1997 كانون األول 30يف  الصادر 665 من القانون رقم 45ًألغيت مبوجب املادة  (ـ 26المادة 

  ).القانون املذكور  من22ًواستعيض عنها ضمنا باألحكام الواردة يف املادة 
  

  :عضوية الس البلدي وبني ال جيوز اجلمع بني رئاسة أو: 665/97 من القانون 22المادة 

  .عضوية الس النيايب أو تويل منصب وزاري ـ 1

  .س اإلختيارياملختارية أو عضوية ال ـ 2

  .القضاء ـ 3

  .املستقلة واملؤسسات العامة والبلديات وظائف الدولة واملصاحل ـ 4
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  .املستقلة واملؤسسات العامة رئاسة أو عضوية جمالس إدارة املصاحل  ـ5

  .ملكية إمتياز أو وظائفه يف نطاق البلدية ـ 6

 .البلدية ذات نفع عام يف نطاقعضوية أو وظائف اهليئات أو اللجان املكلفة إدارة مشاريع   ـ7

مرور سنتني على إنتهاء  ال جيوز لرئيس البلدية أو نائبه أن يرتشحا لإلنتخابات النيابية إال بعد

  .البلدية اليت تنتخب بعد نفاذ هذا القانون تطبق هذه املادة على االس. واليتهما أو إستقالتهما
  

  :لبلديةاالس ا ً ال يكون أهال لعضويةـ 27المادة 

  .الذين ال يعرفون القراءة والكتابة  ـ1

  .باحلرمان من احلقوق املدنية أو بالتجريد املدين احملكومون  ـ2

 من 10 من املادة 3جنح شائنة كما هي معينة يف الفقرة  احملكومون من أجل جنايات أو  ـ3

 إىل 329واد النواب أو من أجل اجلنح املنصوص عليها يف امل قانون إنتخاب أعضاء جملس

  .العقوبات  من قانون334

  .احملكومون جبرائم اإلنتماء إىل اجلمعيات السرية ـ 4

  .ًعليهم قضائيا لعليت العته واجلنون احملجور ـ 5

  .إعتبارهم األشخاص الذين يعلن إفالسهم حىت إعادة ـ 6
  

 ال جيوز يف البلدية وكذلك ً ال جيوز للشخص الواحد أن يكون عضوا يف عدة جمالس بلديةـ 28المادة 

والزوج والزوجة، واحلمو وزوج اإلبنة،  الواحدة أن يكون األب وأحد األوالد، واألم وأحد األوالد،

اإلبنة، واإلخوة واألخوات، والعم وابن األخ،  أو زوجة االبن، واحلماة وزوجة اإلبن، أو زوج

. اء مبجلس بلدي واحداألخ، على اختالفهم، أعض واخلال وابن األخت، وزوج األخت، وزوج

املار ذكرهم ومل يستقل أحدمها، فعلى القائمقام أن يقيل  وإذا انتخب إثنان من األقارب واألنسباء

  .يف السن فيقال أحدمها بالقرعة يف أول إجتماع يعقده الس البلدي ًأحدثهما سنا، وإذا تعادال
  

ًإذا انتخب عضوا بلديا أحد األشخاص الوارد  ـ 29المادة  فعليه أن   من هذا القانون،26ذكرهم يف املادة ً

ًخيتار ضمن مهلة أسبوعني بني العضوية ووظيفته وإال يعترب مقاال حكما من عضوية البلدية،  ً
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يف إحدى احلاالت  وتعلن اإلقالة بقرار من احملافظ، وإذا وجد أحد أعضاء الس البلدي

ً مستقيال حكما من هذا القانون اعترب27املنصوص عليها يف املادة  من عضوية البلدية بقرار من  ً

  .احملافظ

  

  القسم الثاني

  العمل اإلستقالة والتوقيف عن

  

احملافظ بواسطة القائمقام وتعترب   تقدم إستقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي إىلـ 30المادة 

عترب اإلستقالة ائية بعد مضي يبت بالقبول ت وإذا مل. ائية من تاريخ قبوهلا بقرار من احملافظ

ًبعد انقضاء مخسة عشر يوما على . بكتاب مضمون شهر من تاريخ تقدمي إستقالة ثانية ترسل

ًإعتبار اإلستقالة ائية جيتمع الس البلدي وفقا ألحكام املادة  قبول إستقالة الرئيس أو نائبه، أو

  .ائية صدور قرار قبوهلا أو اعتبارهاميكن الرجوع عن اإلستقالة قبل  .القانون  من هذا71
  

أربع مرات متوالية بدون عذر   إذا ختلف عضو الس البلدي عن تلبية الدعوة إىل اإلجتماعـ 31المادة 

يقدر الس البلدي  .هلذه الغاية مشروع، يدعو الرئيس الس البلدي إىل جلسة خاصة تعقد

إن قرار الس . ًاختاذ قرار باعتبار العضو مستقيال هدعت العضو إىل الغياب وميكن األسباب اليت

ًللعضو املعترب مستقيال أن يطعن . ًمستقيال خيضع ملوافقة وزير الداخلية البلدي باعتبار العضو

  .لدى جملس شورى الدولة خبالل عشرة أيام من تاريخ إبالغه إليه بالقرار
  

  الثالث الفصل

  ألولالقسم ا سير العمل في المجلس البلدي

  البلدي الدعوة إلى اجتماعات المجلس
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رئيسه وكلما دعت احلاجة إىل  ً جيتمع الس البلدي مرة يف الشهر على األقل بناء على دعوة منـ 32المادة 

ّيتحتم على الرئيس دعوة الس  .اإلجتماع إجتماعه وعلى الرئيس أن يعني يف دعوته مواضيع
احملافظ أو القائمقام أو أكثرية أعضاء الس على أن تذكر  البلدي إىل اإلجتماع إذا طلب ذلك

  .الداعية إىل هذا اإلجتماع ومواضيعه يف الطلب والدعوة األسباب
  

قبل اجللسة بثالثة أيام على األقل، إىل حمل إقامة   جيب أن تكون الدعوة خطية، وأن ترسلـ 33المادة 

وللمجلس البلدي . املهلة إذا اقتضت الضرورةوميكن تقصري هذه  العضو أو املقام املختار منه،

على العضو املقيم . املهلة فيقرر اإلستمرار يف اجللسة أو تأجيلها ملوعد آخر أن ينظر يف تقصري

ًالنطاق البلدي أن خيتار حمل إقامة ضمن نطاق البلدية، وإال عد مبلغا يف مركز خارج  ُ    .البلدية ُ
  

  القسم الثاني

  النصاب والمناقشات

  

البلدي قانونية إال إذا حضر أكثر من نصف األعضاء الذين يكون   ال تكون مناقشة السـ 34المادة 

بتاريخ عقد اجللسة اليت جتري فيها املناقشة وإذا مل تتوفر النسبة املذكورة  ًالس مؤلفا منهم

 اعة علىُاإلجتماع ودعي األعضاء إىل إجتماع جديد حيدد بدعوة بعد أربع وعشرين س تأجل

تتضمن  األقل، وال تكون هذه اجللسة قانونية إال إذا حضر ثلث األعضاء على األقل، وجيب أن

وتكون اجللسة  يستغىن عن الدعوة الثانية .الدعوة الثانية خالصة صرحية ألحكام هذه املادة

الغائبني أو  قانونية إذا ثبت أن عدم احلضور ناشئ عن وجود مصلحة شخصية لألعضاء

  .يديرون أعمالهلشخص 
  

أو القائمقام أن حيضراها إذا طلبا ذلك على أن ال  وللمحافظ.  جلسات الس البلدي سريةـ 35المادة 
البلدية أن يدعو حلضور جلسات الس البلدي أي موظف أو  لرئيس. يكون هلما حق التصويت

  .أي شخص آخر الستماعه
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األعضاء  لبلدية وحبالة تغيبه فنائب الرئيس وإال فأكربيرئس جلسات الس البلدي رئيس ا ـ 36 المادة
  ً.سنا

ًجنحة ينظم حمضرا بالواقع ويرسله   يتوىل رئيس اجللسة حفظ نظامها، وإذا وقعت فيها جناية أوـ 37المادة 

  .عن هذا احملضر بال إبطاء إىل القضاء الصاحل ويبلغ القائمقام نسخة

البلدية املوكلة إىل الرئيس، ويرئسها   اليت تناقش فيها حسابات إدارة يرئس نائب الرئيس اجللساتـ 38المادة 

ولرئيس البلدية أن حيضر . بإدارة مالية البلدية ًأكرب األعضاء سنا إذا كان لنائب الرئيس تدخل

  .أن خيرج من اجللسة قبل الشروع يف التصويت املناقشات يف حساباا اإلدارية على

ًأو بناء على طلب القائمقام أو احملافظ أن يطلب إىل الس   من تلقاء نفسه لرئيس البلديةـ 39المادة 
ًإستثنائية قبل كل شيء يف مسألة تتطلب درسا مستعجال البلدي أن يتناقش بصورة وله أن مينع . ً

  .موضوع خارج عن جدول األعمال املناقشة يف

  

  القسم الثالث

  التصويت على المقررات

  

  .لس البلدي صالحياته مبوجب قرارات يصدرها يف جلسات يعقدها هلذه الغايةا  ميارسـ 40المادة 

طريقة اإلقرتاع  يلجأ إىل .جيرى التصويت بطريقة اإلقرتاع العلين وال جيوز التصويت بالوكالة ـ 41المادة 

التصويت يتعلق  السري إذا طلب ذلك الرئيس أو أكثرية األعضاء احلاضرين أو إذا كان

  .بانتخاب ما

وإذا تعادلت األصوات فصوت . احلاضرين ُ تتخذ مقررات الس بأكثرية أصوات األعضاءـ 42المادة 

  .الرئيس يرجح

  .املناقشة واإلقرتاع عضو له مصلحة خاصة  ال جيوز أن يشرتك يفـ 43المادة 

م صفحاته بأرقام متسلسلة حبسب توارخيها على سجل ترق  جيب تدوين قرارات الس البلديـ 44المادة 

جيب أال يرتك يف السجل بياض وال جيوز فيه شطب أو كتابة .ينتدبه ويوقع عليه القائمقام أو من
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الضرورة يوضع خطان على البياض ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب أو  يف احلاشية، وعند

رات يف إن إمهال تدوين إدخال القرا. احلاشية وتدون كل خمالفة يف ذيل القرار على الكتابة يف

 اخلاص ال يؤدي إىل إلغائه وإلغاء األعمال اليت نفذت مبوجبه، على أنه جيب على سلطة السجل

ولتدوين القرار  الرقابة اإلدارية تنبيه الس البلدي إىل هذا اإلمهال واختاذ التدابري ملنع تكراره

 اهلامش فتدون يف جيب أن تشمل صفحات سجل القرارات على هامش وأربعة أعمدة. املهمل

باملوافقة عليه أو بإلغائه،  إزاء نص القرار مجيع البيانات اليت تتعلق عند اإلقتضاء بتصديقه أو

الثاين تاريخ نشره أو تبليغه ويف العمود  ويدون يف العمود األول رقم القرار املتسلسل ويف العمود

  .نص القرار نفسهاإلدارية ويف العمود الرابع  الثالث تاريخ إرساله إىل سلطة الرقابة

البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطاءه على نفقته نسخة من   لكل ناخب يف الدائرةـ 45المادة 

  .ًمصدقا عليها من املوظف املختص قرارات الس البلدي

  

  القسم الرابع

  محاضر الجلسات

  

حاته ويؤشر بكل جلسة من جلسات الس البلدي يف سجل خاص يرقم صف  ينظم حمضرـ 46المادة 

من ينتدبه، يتلى يف ايتها ويوقع عليه يف اجللسة نفسها من قبل مجيع  عليها القائمقام أو

تذكر يف احملضر على األخص الدعوة . احلاضرين وتذكر حتفظام إذا طلبوا ذلك األعضاء

 خاصاألعمال ونص القرارات اليت اختذها الس وأمساء األعضاء احلاضرين وأمساء األش وجدول

وتعيني  الذين اشرتكوا يف املناقشة وخالصة مالحظام وأمساء الذين صوتوا يف اإلقرتاع العلين

  .وجهة اقرتاعهم

  

  المجلس البلدي ـ الفصل الرابع

  اختصاصه مدى القسم األول
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 .الس البلدي  كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، يف النطاق البلدي، من إختصاصـ 47المادة 

املصلحة البلدية ويبدي  لبلدي أن يعرب عن توصياته وأمانيه يف سائر املواضيع ذاتوللمجلس ا

البلدي، ويتوىل رئيس الس أو  مالحظاته ومقرتحاته فيما يتعلق باحلاجات العامة يف النطاق

  .لألصولً من يقوم مقامه إبالغ ذلك إىل املراجع املختصة وفقا

إختصاصه صفة اإللزام   الس البلدي يف املسائل الداخلة ضمن تكون لألنظمة اليت يصدرهاـ 48المادة 

  .ضمن النطاق البلدي

  :يكون ذلك على سبيل احلصر، األمور التالية  يتوىل الس البلدي، دون أنـ 49المادة 

  .وفتح اإلعتمادات املوازنة البلدية، مبا يف ذلك نقل ـ

  .قطع حساب املوازنة ـ

  .معينة أجنزت دراستها يق مشاريعالقروض على أشكاهلا لتحقـ 

للمقرض أو للدولة لقاء كفالتها القرض، وإدراج  التنازل عن بعض العائدات البلدية اآلنية واملستقبليةـ 

  .املوازنات البلدية املتتالية طوال مدة هذا القرض ًاألقساط اليت تستحق سنويا يف

  .القانونيف احلدود املعينة يف  حتديد معدالت الرسوم البلديةـ 

  .واخلدمات دفرت الشروط لصفقات اللوازم واألشغالـ 

  .دفرت الشروط لبيع أمالك البلديةـ 

  .املصاحلاتـ 

  .اهلبات واألموال املوصى ا قبول ورفضـ 

  .والشؤون الصحية وملشاريع املياه واإلنارة الربامج العامة لألشغال والتجميل والتنظيفاتـ 

  .البلدي تسمية الشوارع يف النطاقـ 

التصاميم العائدة للبلدة  ختطيط الطرق وتقوميها وتوسيعها وإنشاء احلدائق والساحات العامة ووضعـ 

للتنظيم املدين ومع مراعاة أحكام قانون  واملخطط التوجيهي العام بالتعاون مع املديرية العامة

ملزمة إلقرار املشروع ويف املدين والبلدية املعنية  اإلستمالك على أن تكون موافقة كل من التنظيم

  .والتنظيم املدين يبت جملس الوزراء باملوضوع بصورة ائية حال اختالف الرأي بني البلدية
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واملنتزهات وأماكن السباق واملالعب واحلمامات واملتاحف واملستشفيات  إنشاء األسواقـ 

  .وأمثاهلا ر ومصارف النفاياتواملالجئ واملكتبات واملساكن الشعبية واملغاسل وااري واملستوصفات

  .املدارس ًاملسامهة يف نفقات املدارس الرمسية وفقا لألحكام اخلاصة ذهـ 

  .املسامهة يف نفقات املشاريع ذات النفع العامـ 

  .البلدي العام إىل ملك بلدي خاص إسقاط امللكـ 

دي، ومع مراعاة أحكام القوانني اإلقتضاء ضمن النطاق البل تنظيم النقل بأنواعه وحتديد تعريفاته عندـ 

  .النافذة

 املعوزين واملعاقني ومساعدة النوادي واجلمعيات وسائر النشاطات الصحية واإلجتماعية إسعافـ 

  .والرياضية والثقافية وأمثاهلا

  .سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم األنظمة اخلاصة مبوظفي وأجراء البلدية وحتديدـ 

  .حق التعاقد مع البلدياتـ 

الرتبوية  الرتبوية وسري العمل يف املدارس الرمسية واخلاصة وإعداد تقارير إىل املراجع مراقبة النشاطاتـ 

  .املختصة

  .إىل اإلدارات املعنية مراقبة سري املرافق العامة وإعداد تقارير عن سري العمل فيهاـ 

يد منها أكثر من ستة عقارات ملالكني واليت يستف املوافقة على اعتبار الطرقات الناجتة عن مشروع إفرازـ 

  .واليت حيق للبلدية إجراء األشغال عليها خمتلفني كاألمالك العامة البلدية

أجنزت دراسته املسامهة يف تكاليف هذا املشروع يف حال موافقة  إلزام املستفيدين من مشروع إنشائيـ 

  .املنتفعني منه على األقل أكثرية ثالثة أرباع
  

 يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد جيوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو ـ 50المادة 

  :اآلتية يف تنفيذ األعمال واملشاريع

  .املدارس الرمسية ودور احلضانة واملدارس املهنيةـ 

  .واحلمامات واملغاسل العمومية واملسابح املساكن الشعبيةـ 

  .ستوصفات وغري ذلك من املنشآت واملؤسسات الصحيةوامل املستشفيات العمومية واملصحاتـ 



)15/38(  

ودور التمثيل والسينما واملالهي واألندية واملالعب وغريها من احملال  املتاحف واملكتبات العامةـ 

  .والرياضية واملؤسسات اإلجتماعية والثقافية والفنية العمومية

  .العام الوسائل احمللية للنقلـ 

  .كوالت وبرادات حفظها وبيادر الغاللاألسواق العامة لبيع املأـ 
  

  :جيب موافقة الس البلدي يف األمور التالية ـ 51المادة 

  .تغيري إسم البلدـ 

  .حدود البلد تغيريـ 

  .تنظيم حركة املرور والنقل العامـ 

  .الكربى وحتديدها والتصاميم التوجيهية العامة يف املنطقة البلدية مشاريع تقومي الطرق العامةـ 

  .املدارس الرمسية واملستشفيات واملستوصفات احلكومية ونقلها أو إلغاؤها إنشاءـ 

  .التدابري املتعلقة باإلسعاف العامـ 

  .إنشاء مكاتب ومؤسسات خرييةـ 

 وعلى. إستثمار احملالت املصنفة واملطاعم واملسابح واملقاهي واملالهي والفنادق طلبات رخصـ 

إبالغه األوراق   يف املواضيع املشار إليها خالل مدة شهر من تاريخًالس البلدي أن يتخذ قرارا

ًاملتعلقة ذه املواضيع، وإال اعترب موافقا عليها ضمنا عدم موافقة الس البلدي وإصرار  ويف حال ً

املوضوع على جملس الوزراء عن طريق الوزير  السلطة املختصة على اختاذ تدبري خمالف، يعرض

  .لصورة النهائيةاملختص، لبته با
  

ويضع  يراقب الس البلدي أعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سري العمل يف البلدية ـ 52المادة 

  .بنتيجة أعمال الرقابة تقارير يرفعها إىل سلطة الرقابة
  

الس البلدي من بني أعضائه يف بداية كل عام عضوين أصيلني وعضوين رديفني   ينتخبـ 53المادة 

 رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة جلنة املناقصات اليت تتوىل تلزمي الصفقات البلدية شكالن معي
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ًينتخب أيضا  وللمجلس البلدي أن. وتلزمي الرسوم اليت يقرر الس البلدي وضعها يف املزايدة

  .ضائهيعينها من غري أع ًجلانا من أعضائه لدراسة القضايا املناطة به وميكن أن يستعني بلجان
  

القرارات اليت أخضعها هذا املرسوم اإلشرتاعي   قرارات الس البلدي نافذة حبد ذاا باستثناءـ 54المادة 

  .فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها ًصراحة لتصديق سلطة الرقابة اإلدارية،
  

 باب مركز البلدية، اليت يتخذها الس البلدي على  تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامةـ 55المادة 

  .أما القرارات النافذة األخرى فتبلغ إىل أصحاا. املختص وينظم حمضر بذلك يوقعه املوظف

  

  القسم الثاني

  اإلدارية على قرارات المجلس البلدي الرقابة

  

  :قرارات الس البلدي السلطات التالية متارس الرقابة اإلدارية على  ـ1 ـ56المادة 

  .القائمقامـ 

  .احملافظ ـ 

  .الداخلية وزيرـ 

  .الداخلية فقط متارس الرقابة اإلدارية على قرارات جملس بلدية بريوت من قبل وزير ـ 2
  

املنوطة به مبوجب أحكام هذا   لوزير الداخلية أن يفوض إىل مدير عام الداخلية الصالحياتـ 57المادة 

ًالقانون كليا أو جزئيا ً.  

قرارات الس البلدي إىل سلطة الرقابة اإلدارية املختصة، مباشرة، خالل   يرسل رئيس البلديةـ 58المادة 

  .من تاريخ صدورها، على أن يبلغ نسخة عنها إىل املراجع التسلسلية مثانية أيام

  واستبدل25/4/1999الصادر بتاريخ نص املادة مبوجب املادة األوىل من القانون  ألغي (ـ 59المادة 

  ):اآليت بالنص

على سبيل التعداد واملثال ال   لتصديق سلطة الرقابة اإلدارية قرارات الس البلدي التالية وهيال ختضع

  :احلصر
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السنوية عن عشرين مليون لرية يف البلديات اخلاضعة لرقابة ديوان  عقود اإلجيار اليت ال تزيد بدالاـ 

  .وعشرة ماليني لرية يف البلديات األخرى احملاسبة املسبقة

وآلياا لدى شركات الضمان للعقود اليت ال تزيد فيها قيمة هذا التأمني   املباين البلدية وجتهيزااتأمنيـ 

 مليون لرية يف البلديات اخلاضعة لرقابة ديوان احملاسبة املسبقة وستة ماليني لرية يف عن إثين عشر

  .البلديات األخرى

  .بأعباء طةقبول ورفض اهلبات واألموال املوصى ا غري املرتبـ 

واإلجتماعية عندما ال تزيد إمجايل  إسعاف املعاقني ومساعدة النشاطات الرتبوية والثقافية والرياضيةـ 

  .املساعدات يف السنة عن عشرة ماليني لرية

  .البلدي وضع تعريفات النقل والعربات واملركبات العمومية على اختالف أنواعها ضمن النطاقـ 

  .تلك الرسوم واحلجز على أموال املكلفني الذين يتمنعون عن دفعحتصيل الرسوم البلدية ـ 
  

  واستبدل25/4/1999بتاريخ  ألغي نص املادة مبوجب املادة الثانية من القانون الصادر (ـ 60المادة 

  :اآلتية ختضع لتصديق القائمقام القرارات ):بالنص اآليت

  .ملوازنة البلدية ونقل وفتح اإلعتماداتـ 

  .القطعيةاحلسابات ـ 

  .حتديد معدالت الرسوم البلدية ضمن احلدود املنصوص عنها بقانون الرسوم البلديةـ 

  .اخلاصة العائدة هلا شراء العقارات أو بيعها اليت ال تزيد قيمتها عن مائة مليون لرية ودفاتر الشروطـ 

يات اخلاضعة لرقابة ديوان مليون لرية يف البلد عقود اإلجيارات عندما تزيد بدالا السنوية عن عشرينـ 

  .لرية يف البلديات األخرى، وال تتعدى يف احلالتني أربعني مليون لرية احملاسبة املسبقة وعن عشرة ماليني

والصحية  املعاقني ومساعدة النوادي واجلمعيات وسائر النشاطات الثقافية واإلجتماعية والرياضية إسعافـ 

  .لرية ة للمساعدات يف السنة عن عشرة مالينيوأمثاهلا عندما تزيد القيمة اإلمجالي

مليون لرية وال تتجاوز  إجازة صفقات اللوازم واألشغال واخلدمات عندما تزيد قيمتها عن ثالثنيـ 

  .هلا الثمانني مليون لرية وتصديق دفاتر الشروط اخلاصة العائدة
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عشرين مليون لرية وال تزيد عن  فتهاإجازة األشغال باألمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلـ 

  .مخسني مليون لرية

  . من هذا املرسوم االشرتاعي66مراعاة أحكام املادة  تسوية اخلالفات واملصاحلات معـ 

  .واألموال املوصى ا املرتبطة بأعباء قبول أو رفض اهلباتـ 
  

 واستبدل 25/4/1999ر بتاريخ الثالثة من القانون الصاد ألغي نص املادة مبوجب املادة (ـ 61المادة 

  ):بالنص اآليت

  :احملافظ القرارات التالية ختضع لتصديق

قيمتها عن مثانني مليون لرية، وتصديق دفاتر  إجازة صفقات اللوازم واألشغال واخلدمات عندما تزيدـ 

  .الشروط اخلاصة العائدة هلا

  .لرية جاوز قيمتها مخسني مليوناألشغال باألمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تت إجازةـ 

  .الشروط اخلاصة العائدة هلا شراء العقارات أو بيعها اليت تزيد قيمتها عن مائة مليون لرية ودفاترـ 

  .ملصلحة عامةً ختصيص ملك بلدي ملصلحة ما، بعد أن يكون خمصصاـ 

  .لرية عقود اإلجيار اليت تزيد بدالا السنوية عن أربعني مليونـ 

  .ومصارف النفايات وأمثاهلا األسواق وأماكن السباق واملتاحف واملستشفيات واملساكن الشعبيةإنشاء ـ 
  

  :التالية  ختضع لتصديق وزير الداخلية القراراتـ 62المادة 

  .القرارات اليت يتألف منها نظام عامـ 

  .القروضـ 

  .لتماثيلوالساحات واألبنية العامة وإقامة النصب التذكارية وا تسمية الشوارعـ 

  .البلدية وتنظيمها وحتديد مالكها واختصاصاا وسلسلة رتب ورواتب موظفيها إنشاء الوحداتـ 

  .إحتادات تضم عدة جمالس بلدية للقيام بأعمال مشرتكة ذات نفع عام إنشاءـ 

  .ونائب رئيس البلدية تعويضات رئيسـ 
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ًترب أمالكا بلدية عامة الطرقات والفضالت وتع إسقاط األمالك البلدية العامة إىل أمالك بلدية خاصة،ـ 

  .الطرق الدولية الواقعة ضمن نطاق البلدية باستثناء

  .دفرت الشروط العام لصفقات اللوازم واألشغال واخلدماتـ 

  .دفرت الشروط العام لبيع أمالك البلديةـ 

  .ُأجنزت دراسته املسامهة يف التكاليف إلزام املستفيدين من مشروع إنشائيـ 

  .واملستقبلية للمقرض أو للدولة التنازل عن بعض العائدات البلدية اآلنيةـ 
  

ًالسابقة مصدقا عليها ضمنا إذا مل تتخذ سلطة الرقابة اإلدارية   تعترب القرارات املبينة يف املوادـ 63المادة  ً

 الرقابةبشأا خالل شهر من تاريخ تسجيل القرار يف الوحدة املختصة لدى سلطة  املختصة قرارها

اإلدارية املختصة  وعلى رئيس البلدية يف مثل هذه احلال، أن حييط سلطة الرقابة. اإلدارية املعنية

ًعلما بأن القرار أصبح مصدقا القرارات املتعلقة بالتخطيط واملوازنة وفتح  ال تطبق هذه املهلة على. ً

اسبة املسبقة، فتسري املدة القرارات اخلاضعة لرقابة ديوان احمل أما. ونقل اإلعتمادات والقروض

  .إبالغ قرار الديوان باملوافقة إىل سلطة الرقابة اإلدارية بشأا من تاريخ
  

  .ًالرقابة اإلدارية جيب أن يكون خطيا، وهو قابل للطعن أمام جملس شورى الدولة  تصديق سلطةـ 64المادة 
  

باألمن أن يرجئ   أي وقت شاء وألسباب تتعلقجيوز للقائمقام أو احملافظ أو لوزير الداخلية يف ـ 66 المادة

الطعن أمام جملس  ًمؤقتا تنفيذ قرار جملس بلدي، وجيب أن يتم ذلك مبوجب قرار معلل يقبل

  .شورى الدولة
  

وزارة العدل يف القضايا العالقة أمام احملاكم، وملوافقة   ختضع املصاحلات ملوافقة هيئة القضايا يفـ 66المادة 

  .يف وزارة العدل يف القضايا اليت مل ترفع أمام احملاكم واإلستشاراتهيئة التشريع 
  

  المجلس البلدي سير العمل في: الفصل الثالث 

  تعريفها و إنتخابها: الفصل األول
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 ال. التنفيذية يف البلدية رئيس الس البلدي، ويف بلدية بريوت يتوالها احملافظ  يتوىل السلطةـ 67المادة 

اإلشرتاعي   من املرسوم14من املادة ) 2(تطبق على من يتوىل السلطة التنفيذية أحكام الفقرة 

  .1959 حزيران 12 تاريخ 112رقم 

 1997 كانون األول 30 الصادر يف 665القانون رقم   من45ًألغيت مبوجب املادة  (ـ 68المادة 

  ).ا القانون من هذ21 من املادة 5و 4 و3ًواستعيض عنها ضمنا يف البنود 

  ):5و 4 و3البنود  (665/97من القانون رقم  21المادة 

السري وباألكثرية املطلقة  ًينتخب الس البلدي من بني أعضائه، رئيسا ونائب رئيس بطريقة اإلقرتاعـ 

املوعد واملكان اللذين حيددمها احملافظ او  وملدة والية الس البلدي، وذلك يف أول جلسة يعقدها، يف

عند . ًيرأس اجللسة أكرب األعضاء سنا. نتيجة اإلنتخاب قائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ إعالنال

  .وإذا كانا من عمر واحد يلجأ إىل القرعة. ًيفوز األكرب سنا تعادل األصوات بني عضوين

  .رئيس البلدية من أعضاء الس البلدي ومن ضمن العدد احملدد يف كل بلدية يعترب رئيس ونائبـ 

ينزع الثقة  للمجلس البلدي، بعد ثالثة أعوام من إنتخاب الرئيس ونائبه، ويف أول جلسة يعقدها أنـ 

عريضة يوقعها ربع هؤالء  ًمنهما أو من أحدمها، باألكثرية املطلقة من جمموع أعضائه، وذلك بناء على

  .ركز الشاغرًفورا جلسة مللء امل على الس البلدي، يف هذه احلالة، أن يعقد. األعضاء
  

املتعلقة بأهلية أعضاء الس البلدي على أهلية  29 و28 و27 و26 تطبق أحكام املواد ـ 69المادة 

  .رئيس البلدية ونائب الرئيس

  املتعلقة بطريقة20 و19 -  18 - 17 -  16 -  15 -  14 - 13تسري أحكام املواد  ـ 70 المادة
حيق  اب رئيس ونائب رئيس البلدية، إال أنه الإنتخاب أعضاء الس البلدي على طريقة إنتخ

طلبات  للمرشح أن يقدم ترشيحه إال ملركز واحد يف البلدية وإال حق للقائمقام أن يرفض
  .ترشيحه كلها

 1997 كانون األول 30يف   الصادر665 من القانون رقم 45ُألغيت مبوجب املادة  (ـ 71المادة 
  ).القانون املذكور  من27 يف املادة ًواستعيض عنها ضمنا باألحكام الواردة
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البلدية بصورة ائية ألي سبب كان قبل اية  إذا شغر مركز رئاسة: 665/97 من القانون رقم 27المادة 
ًاألقل، يلتئم الس البلدي بناء لدعوة القائمقام أو احملافظ  والية الس البلدي بستة أشهر على

 . وذلك خالل مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ الشغوربني أعضائه النتخاب رئيس جديد من
ويف . خلف لرئيس البلدية إذا حصل الشغور خالل مدة تقل عن الستة أشهر غري أنه ال ينتخب

  .البلدي يتوىل نائب الرئيس شؤون الرئاسة للفرتة املتبقية من والية الس هذه احلالة
أيام عمل متتالية، يتوىل نائب الرئيس  بصورة مؤقتة طيلة سبعة يف حال شغور مركز رئاسة البلدية ـ 72المادة 

ًالبلدي وحتاط سلطة الرقابة اإلدارية علما بتوليه مهام  هذه املهام بصورة مؤقتة بقرار من الس

  .الرئاسة

 ويكون لرئيس ونائب رئيس البلدية أن يتقاضيا تعويض متثيل وانتقال حيدده الس البلدي  حيقـ 73المادة 

  .البلدية ًمتناسبا مع أمهية اجلهد الذي يقضيه كل منهما يف تصريف شؤون
  

  الفصل الثاني

  اختصاص رئيس السلطة التنفيذية

  

  :السلطة التنفيذية على سبيل التعداد ال احلصر، األعمال التالية  يتوىل رئيسـ 74المادة 

  .الس البلدي تنفيذ قراراتـ 

  .وضع مشروع موازنة البلديةـ 

  .عليها إدارة دوائر البلدية واإلشرافـ 

  .لصيانة حقوقها إدارة أموال البلدية وعقاراا والقيام بالتايل جبميع األعمال الالزمةـ 

  .إدارة مداخيل البلدية واإلشراف على حسابااـ 

  .ابصرفه امليزانية البلدية والقيام بإنفاق املصاريف واإلشراف عليها وإعطاء حواالت األمر بصرفـ 

ا والشراء واملصاحلات بعد أن  إجراء عقود اإلجيار والقسمة واملقايضة وقبول اهلبات واألشياء املوصىـ 

  .القانون ًتكون هذه األعمال قد رخص بإجرائها وفقا ألحكام هذا
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ومراقبة األشغال اليت تنفذ  القيام بالشروط نفسها باملشرتيات واالتفاقات والصفقات وااللتزاماتـ 

  .ب البلدية واستالمهاحلسا

  .احملاكم وفقا للشروط املنصوص عليها يف هذا القانون متثيل البلدية أمامـ 

  .مبوجب بيان أو فاتورة عقد النفقات اليت جتريـ 

  .املوكلة إىل عنايته وسلطته مبوجب القوانني واألنظمة إصدار األوامر باختاذ التدابري احمللية يف املسائلـ 

  .مكافحة السكر واألمراض الوبائية أو السارية وأمراض احليوانات  بشأنإختاذ التدابريـ 

  .ًاملتداعية وإصالحها على نفقة أصحاا وفقا ألحكام قانون البناء هدم املباينـ 

ُأن يبت  اهلبات واألموال املوصى ا إىل البلدية إذا كانت معرضة للتلف أو الضياع وحفظها إىل إستالمـ 
  .بشأا

  . التدابري املتعلقة بقمع التسولإختاذـ 

  .الالزمة بشان اانني الذين يهددون اآلداب أو سالمة األشخاص واألموال إختاذ التدابريـ 

املضرة أو  مجيع التدابري الالزمة لتدارك ومالفاة احلوادث اليت قد تقع بسبب شرود احليوانات إختاذـ 

  .املفرتسة

والنكبات كاحلريق وطغيان املياه واألمراض  عانة ضحايا اآلفاتتأمني توزيع املساعدات الالزمة إلـ 

  .إخل...الوبائية أو السارية 

متنحها القوانني  احملافظة على الراحة والسالمة والصحة العامة بشرط أن ال يتعرض للصالحيات اليتـ 

  .واألنظمة لدوائر األمن يف الدولة

 الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق وتسهيل التجول يف كل ما يتعلق بتأمني السريـ 

  .ورفع األنقاض واألقذار بالتنظيف واإلنارة

  .والسالمة والصحة العامة اإلهتمام باستدراك أو منع ما من شأنه أن ميس الراحةـ 

  .متهااجلثث واحملافظة على النظام يف املدافن وحر نقل املوتى وتنظيم سري اجلنازات وتنظيم الدفن ونبشـ 

األفراد والصحة العامة كاملراقبة الصحية على أماكن اإلجتماعات والفنادق  وكل ما خيتص حبماية صحةـ 

 .إخل... ومنازل البغاء واملقاهي واملطاعم واألفران وحوانيت اللحامني والسمانني واحلالقني والبنسيونات
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املشروبات والرقابة   املأكوالت أووبشكل عام على مجيع األماكن اليت يتعاطى فيها جتارة أو صناعة

  .الصحية على األشخاص املرتبطني بأية صفة كانت ذه احملالت

املطافئ ومراقبة  اإلهتمام باختاذ وسائل الوقاية من احلريق واإلنفجار وطغيان املياه كتنظيم مصلحةـ 

ت هذه املواد اليت جيوز هلذه وحتديد كميا األماكن اليت ختزن فيها املواد امللتهبة واملتفجرة واحملروقات

  .الوقاية الواجبة عليها األماكن ختزينها واألمر باختاذ وسائل

  .والسالمة على وسائل النقل العمومي فرض ما يلزم من تدابري النظافة والراحة والصحةـ 

  .كل ما خيتص باآلداب واحلشمة العموميةـ 

  .لإلجتار وة وسالمة مواد األكل املعدةاإلهتمام باختاذ مجيع الوسائل الالزمة لتأمني نقاـ 

  .والقياس اإلهتمام باختاذ مجيع الوسائل الالزمة لتأمني صحة الوزن والكيلـ 

وصيانة األشجار واألماكن املشجرة، ومنع  كل ما خيتص حبماية البيئة واملناظر الطبيعية واآلثار التارخييةـ 

  .التلوث

إجناز البناء إلدخال املاء والكهرباء واهلاتف بعد موافقة وإفادات  إعطاء رخص البناء ورخص السكنـ 

  .املختصة الدوائر الفنية

  .تطبيق أحكام القوانني املتعلقة بتسوية خمالفات البناءـ 

مخسة عشر  عن البناء بناء لطلب املتضرر ولقاء كفالة يقدر قيمتها رئيس البلدية ملدة أقصاها التوقيفـ 

  .ر مراجعة احملكمة املختصةًيوما ليتمكن خالهلا املتضر

تضمن  الطرقات العامة ملد قساطل املياه والكهرباء واهلاتف واارير وغريها لقاء كفالة الرتخيص حبفرـ 

العامة واملصاحل  إعادة احلال إىل ما كانت عليه على نفقة طالب الرتخيص وال تستثىن املؤسسات

  .املستقلة وإدارات الدولة من هذا الرتخيص

 جرى تنفيذه اارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وإن كان املشروع قد خيص بوصلالرتـ 

  .بواسطة جملس اإلحتاد أو هيئة أخرى وان كان مير يف نطاق عدة بلديات

اليت تصدرها  اإلجتار باملواد الغذائية وتسعريها على أن ال يتعارض ذلك مع التدابري والقرارات مراقبةـ 

  .إلقتصاد والتجارةوزارة ا
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البلدية ومالكاا وإاء خدمام وتعيني العمال واألجراء املياومني  ًتعيني موظفي البلدية وفقا ألنظمةـ 

واألم  إال أنه ال جيوز أن يكون األب وأحد األوالد. اإلعتمادات املخصصة هلم يف املوازنة يف حدود

واحدة وإذا وجد بني  خوة واألخوات موظفني يف بلديةوأحد األوالد والزوج والزوجة وزوجة اإلبن، واأل

من اخلدمة مبوجب قرار إداري  املوظفني من هو يف هذه احلاالت حق لرئيس البلدية أن يصرف أحدمها

  .املوظفني ًنافذ بذاته على أن تصفى تعويضاته وفقا ألحكام قانون

  .الرتخيص باإلعالنـ 

اليت تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله أن يطلب مؤازرة  ية،يتوىل شؤون األمن بواسطة الشرطة البلدـ 

أي جرم أو احتمال حدوث ما قد يهدد السالمة العامة وأن يباشر  قوى األمن الداخلي عند وقوع

  .الالزمة التحقيقات

بلدية العمل البلدي ولتأمني الواردات ال إختاذ التدابري اإلدارية والتنظيمية اليت يراها مناسبة حلسن سريـ 

  .ًوفقا ألحكام قانون الرسوم البلدية

واملواصالت  القيام ببعض األعمال واإلجراءات املستعجلة املتعلقة بالصحة العامة والسالمة العامةـ 

  .الس البلدي واآلليات والتشريفات واإلستقباالت على أن تعرض فيما بعد على موافقة

ًبوضع البضائع مؤقتا يف الطرق   يرخص باألشغال املؤقت أو جيوز لرئيس السلطة التنفيذية أنـ 75المادة 

ًوالساحات العامة، وله أن يرخص أيضا  واألماكن العامة أو بعرضها على جوانب األرصفة

ومقاعد وكراسي على أرصفة الطرق والساحات  ألصحاب املطاعم واملقاهي بأن يضعوا طاوالت

  .املذكورة

ة أن يصدر أنظمة بلدية يف املسائل الداخلة ضمن اختصاصه ويكون هلذه التنفيذي  لرئيس السلطةـ 76المادة 

ذات  تنشر القرارات. ضمن النطاق البلدي صفة اإللزام اليت هي لشرائع الدولة وأنظمتها األنظمة

ًحمضرا بذلك  الصفة العامة اليت يتخذها رئيس السلطة التنفيذية على باب مركز البلدية، وينظم

  .تص، وتبلغ القرارات األخرى إىل أصحاايوقعه املوظف املخ

 يرئس رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر على حسن سري العمل وتنسيقه ـ 1 ـ 77المادة 

  .فيها، وهو الرئيس التسلسلي األعلى ملوظفي البلدية
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يفوض وله كذلك أن . أن يفوض إىل نائب الرئيس بعض صالحياته لرئيس السلطة التنفيذية ـ 2

بعض صالحياته باستثناء الصالحيات اليت تتعلق باستصدار نصوص  رؤساء الوحدات البلدية

  .الرمسية يتم التفويض بقرار يبلغ إىل وزير الداخلية وينشر يف اجلريدة. العامة هلا الصفة
  

على التنفيذية ويذكر   ميسك سجل خاص لتدوين مجيع القرارات اليت يتخذها رئيس السلطةـ 78المادة 

  .السجل إذا كان هذا القرار قد نشر أو بلغ

 للعلم مجيع القرارات اليت يتخذها رئيس السلطة التنفيذية إىل القائمقام، ويف بلدية  حتالـ 1 ـ 79المادة 
  .بريوت إىل وزير الداخلية

العامة يف كل ما يتعلق بشؤون البلدية  يتصل رئيس السلطة التنفيذية مباشرة مع اإلدارات ـ 2
  .لعاديةا

  

  المجلس البلدي: الفصل الرابع 

  التنظيم اإلداري الفصل األول

  

وتبقى خاضعة لرقابة جملس اخلدمة . جملس اخلدمة املدنية  ختضع بلديات مراكز احملافظات لرقابةـ 80المادة 

حتدد البلديات األخرى اليت ختضع لرقابة جملس . وأخضعت له مبرسوم املدنية البلديات اليت سبق

  تضع كل-  81املادة .ًمبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء بناء على إقرتاح وزير الداخلية دمة املدنيةاخل

ًبلدية نظاما ملوظفيها ومالكا هلم، وكذلك نظاما ألجرائها ً البلديات   تطبق يف- 82املادة .ً

  :اخلاضعة لرقابة جملس اخلدمة املدنية األحكام التالية

 حزيران 12 تاريخ 112 من املرسوم اإلشرتاعي رقم 100 و97 و62و 61 و13املواد ـ 
  . وتعديالا1959

 من املرسوم 61 و60 و59 و48 و47 و46 و45 و44 و43 و42 و41 و40املواد ـ 
  . وتعديالا1959 حزيران 12تاريخ  133 اإلشرتاعي رقم
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، والشرطة واحلرس واإلطفاء الوحدات اإلدارية واملالية والفنية  للبلدية أن تنشئ ما حتتاجه منـ 83المادة 

إنشاء وحدات وشرطة وحرس وإطفاء وإسعاف مشرتكة بني بلديتني أو  كما جيوز .واإلسعاف

  .مشرتكني فيما بينها أكثر، وتعيني موظفني

  .املشرتكة بقرار من وزير الداخلية يتم إنشاء الوحدات والشرطة واحلرس واإلطفاء واإلسعاف  ـ1

املشرتكني مع اإلحتفاظ للبلديات ذات الوحدات  ظمة موحدة للموظفنييضع وزير الداخلية أن ـ 2
تراعي أوضاعها على أن ختضع هذه األنظمة اخلاصة  املشرتكة بوضع األنظمة اخلاصة اليت

  .ملوافقة وزير الداخلية
 بقرار من وزير الداخلية نفقات هؤالء املوظفني بني البلديات املعنية على أساس معدالت توزع ـ 3

  .ويةمئ
استطالع رأي البلديات  تصدر قرارات وزير الداخلية ذا الشأن بناء على اقرتاح احملافظ وبعدـ 4

  .املعنية
ختضع لرقابة جملس اخلدمة املدنية، وبعد أخذ موافقة   جيوز للمجالس البلدية يف البلديات اليتـ 84المادة 

ط العامة للوظيفة البلدية للقيام ببعض ممن تتوافر فيهم الشرو وزير الداخلية، التعاقد مع أشخاص

وشروط خاصة تعني يف العقد، كما جيوز يف البلديات اليت يقل قطع  وظائفها يف أوقات حمددة

مخسني ألف لرية تكليف أعضاء من الس البلدي بدون مقابل، مبهام  حساا السنوي عن

  .تكليف الشرطي مبهام املراقب الصحي واجلايب الكاتب، كما جيوز
  

املنوط م تطبيق أو مراقبة تنفيذ القوانني واألنظمة املتعلقة بالصحة   حيق للموظفني البلدينيـ 85المادة 
 والنظافة العامة والبناء وتسهيل التجول يف الشوارع والساحات العامة ضبط خمالفات العامة

  .القوانني واألنظمة
  

  الفصل الثاني

  مالية البلديات
  

  :البلديات من الية تتكون مـ 86المادة 

  .الرسوم اليت تستوفيها البلدية مباشرة من املكلفنيـ 
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توزيعها  اليت تستوفيها الدولة أو املصاحل املستقلة أو املؤسسات العامة حلساب البلديات ويتم الرسومـ 

  .مباشرة لكل بلدية

  .البلديات الرسوم اليت تستوفيها الدولة حلساب مجيعـ 

  .املساعدات والقروضـ 

  .إيرادات املشاعات اخلاصة ا حاصالت أمالك البلدية، مبا يف ذلك كاملـ 

  .الغراماتـ 

  .اهلبات والوصاياـ 

العائدة  تودع أمانة يف صندوق بلدي مستقل يف وزارة الداخلية حاصالت العالوات املشرتكة ـ 87المادة 

  .جلميع البلديات

املستقل بنصوص تطبيقية بعد إستشارة جملس  وق البلدي حتدد أصول وقواعد توزيع أموال الصندـ 88المادة 

  .شورى الدولة

ًاحملاسبة يف البلديات مبوجب مرسوم يتخذ يف جملس الوزراء بناء على إقرتاح   تعني قواعد وأصولـ 89المادة 
  .الداخلية وزير

حتدد .  للرقابة ذااًاخلاضعة حاليا  ختضع بلدية بريوت لرقابة ديوان احملاسبة وكذلك البلدياتـ 90المادة 

ًاحملاسبة مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء بناء على إقرتاح  البلديات األخرى اليت ختضع لرقابة ديوان
  .وزير الداخلية

  

  الثالث الفصل

  الموجه البلدي

  

  .من اإلضطالع مبهامها  تتوىل وزارة الداخلية إعداد البلديات لتمكينهاـ 91المادة 
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توجيه البلديات إىل الوسائل الكفيلة بتطويرها  زير الداخلية إىل عدد من املوظفني مهمة يعهد وـ 92المادة 

تنظيمها وتبسيط األساليب واألصول وطرق العمل املتبعة  ورفع مستواها وزيادة فعاليتها وحتسني

  .لتحقيق غاياا فيها وتعريفها إىل أفضل السبل
  

بني موظفي الدولة والبلديات الذين  يهم يف املادة السابقة من جيري اختيار املوظفني املشار إلـ93المادة 

وتطبق عليهم حالة اإلنتداب وأحكامه  .البلدي تتوافر فيهم معارف ومؤهالت خاصة يف احلقل

، وحيدد عددهم 1959 حزيران 12 تاريخ 112رقم  املنصوص عليها يف املرسوم اإلشرتاعي

  .الداخلية ًوفقا للحاجة بقرار من وزير
  

ًوأجهزا وفقا لربنامج حيدده وزير   جيري إعداد دورات تدريبية للبلديات واالحتادات املنشأةـ 94لمادة ا

  .الداخلية

  الفصل الرابع

  العام لمراقب

  

البلديات، اليت حتدد مبرسوم   ختضع األعمال املالية يف بلدية بريوت وسائر البلديات وإحتاداتـ 95المادة 

املراقب "لسلطة مراقب مايل يسمى  ًناء على إقرتاح وزير الداخلية،يتخذ يف جملس الوزراء ب

  .من بلدية أو احتاد ميكن أن تتناول سلطة املراقب العام أكثر ".العام

ًبناء على اقرتاح وزير الداخلية وتنهى خدماته   يعني املراقب العام مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراءـ 96المادة 
  :يشرتط يف املراقب العام. املراقب العام يف مرسوم تعيينه ضاتحتدد تعوي. بالطريقة نفسها

الفئة الثالثة على األقل، يف مالكات الدولة أو ما يعادهلا يف مالكات  أن يكون من موظفيـ 

املالية  ًحائزا على إجازة جامعية أو خريج املعهد الوطين لإلدارة واإلمناء، وتوىل األعمال البلديات،

  .ية ملدة مخس سنوات على األقلأو الرقابة املال

الفئة الثالثة على األقل، يف مالكات الدولة أو ما يعادهلا يف مالكات  أو أن يكون من موظفيـ 

ملدة عشر  اخلاضعة ألصول وقواعد احملاسبة العمومية، وتوىل األعمال املالية أو الرقابة املالية البلديات

  .سنوات على األقل
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موظفي الفئة الثانية على األقل يف مالكات  م يف بلدية بريوت أن يكون منيشرتط يف املراقب العاـ 

اخلاضعة ألحكام قانون احملاسبة العمومية وتوىل األعمال  الدولة أو ما يعادهلا يف مالكات البلديات

  .ملدة عشر سنوات على األقل املالية أو الرقابة املالية
  

ًمبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء بناء على إقرتاح وزير  ركز عمله حتدد صالحيات املراقب العام ومـ 97المادة 
الصالحيات والتعويضات املقررة له، ال جيوز إناطة املراقب العام يف البلدية  وفيما خال. الداخلية

  .اإلحتاد بأية مهمة وال تكليفه القيام بأي عمل وال تقاضي أي تعويض أو مكافأة أو
  

أيا كان  العام من املنافع واخلدمات اليت تعطى للموظفني يف مالكه األصلييستفيد املراقب  ـ 98 المادة

  .أو اإلحتاد وتدفع له باإلضافة إىل رواتبه وتعويضاته وخمصصاته من موازنة البلدية. نوعها

 14 تاريخ 2485رقم  فيما يتعلق براتب املراقب العام وتعويضاته يراجع املرسوم: مالحظة(

  ).24/2/2000  تاريخ9 عدد اجلريدة الرمسية رقم  املنشور يف2000شباط 
  

  .ذه الوظيفة ً يرتبط املراقب العام إداريا بوزارة الداخلية طيلة مدة قيامهـ 99المادة 

  

  الفصل الخامس

  الدعاوى

  

بالدعاوى واملالحقات القضائية اليت تقام باسم البلدية، وخيول القرار   يتناقش الس البلديـ 100المادة 

القيام  لرئيس السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية املراجعة يف كافة مراحل املقاضاة تخذ رئيسامل

القرار املشار إليه  بالقضايا املستعجلة واإلجراءات التحفظية وذلك قبل أن يتخذ الس البلدي

  .أعاله

أما تقدمي . دمي املذكرة التمهيديةالقضاء العديل من تق  تعفى الدعاوى املقامة على البلدية أمامـ 101المادة 

صول املعمول ا لدى هذا ًالقضاء اإلداري فيبقى خاضعا لأل الدعاوى على البلدية أمام

  .القضاء
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  .حبق البلديات األصول املتبعة يف تنفيذ األحكام الصادرة حبق الدولة  تطبق ـ102المادة 

  

  السادس الفصل

  المالحقات التأديبية والجزائية

  

ًنائبه أو العضو الذي يتوىل أعمال السلطة التنفيذية مسؤوال من   يعترب رئيس الس البلدي أوـ 103المادة 

ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل بالواجبات اليت تفرضها عليه األنظمة  الوجهة املسلكية

التأديبية  حقةوال حتول املال. رغم إنذاره، وأدى ذلك إىل إحلاق الضرر مبصاحل البلدية والقوانني،

  .دون املالحقة عند اإلقتضاء أمام احملاكم املدنية واجلزائية املختصة
  

  : العقوبات التأديبية فئتانـ 104المادة 

  :الفئة األوىلـ 

  التنبيهـ 

  التأنيبـ 

  :الفئة الثانيةـ 

  التوقيف عن العمل ملدة ال تتجاوز السنةـ 

  اإلقالةـ 

عقوبات الفئة الثانية بقرار من  تفرض. ألوىل بقرار من وزير الداخلية تفرض عقوبات الفئة اـ 105المادة 

اخلاصة فرض أية عقوبة من الفئة األوىل فيما إذا  وحيق للهيئة التأديبية. اهليئة التأديبية اخلاصة

  .يستحق عقوبة أشد ال تبني هلا أن احملال عليها

  :التايل  تتألف اهليئة التأديبية اخلاصة على الوجه-  106المادة 

  ً.رئيس الس التأدييب العام للموظفني رئيساـ 

  ً.الداخلية من الفئة الثانية على األقل عضوا موظف من وزارةـ 

  ً.رئيس بلدية عضواـ 
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 بوظيفة مفوض احلكومة، مفوض احلكومة لدى الس التأدييب العام للموظفني وبوظيفة ويقومـ 

وزارة   يف لى األقل يف مصلحة الشؤون البلدية والقرويةأمني سر اهليئة موظف من الفئة الرابعة ع

يف املذاكرة وإصدار  ال يشرتك مفوض احلكومة وأمني سر اهليئة التأديبية اخلاصة. الداخلية

  .احلكم

ويعني يف هذا املرسوم رئيس . على إقرتاح وزير الداخلية ً تعني اهليئة التأديبية اخلاصة مبرسوم بناء ـ107المادة 

مقام الرئيس واألعضاء األصيلني عند التغيب أو املرض أو تعذر   إضافيون ليقومواوأعضاء

  .لسبب قانوين اإلشرتاك بأعمال اهليئة

أعمال السلطة التنفيذية على اهليئة   حيال رئيس الس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتوىل ـ108المادة 

  .جراء حتقيق تتواله وزارة الداخليةإ التأديبية اخلاصة بقرار من وزير الداخلية بعد

  .باألصول املتبعة أمام الس التأدييب العام للموظفني  يعمل أمام اهليئة التأديبية اخلاصةـ 109المادة 

ً اهليئة التأديبية اخلاصة الطعن لتجاوز حد السلطة أمام جملس شورى الدولة وفقا  تقبل قراراتـ 110المادة 

الس وقف  ن مراجعة جملس شورى الدولة ال توقف التنفيذ ما مل يقررإ. لألصول املتبعة لديه

التنفيذ خالل ثالثة  على جملس شورى الدولة أن يبت بطلب وقف. تنفيذ القرار املطعون فيه

ًالطلب مقبوال حكما حىت تاريخ  أيام بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ تبليغ الدولة وإال اعترب ً

  .صدور احلكم النهائي
  

 ًمالحقة الرئيس أو نائبه أو العضو البلدي جزائيا من أجل جرم يتعلق مبهامهم، إال  ال ميكنـ 111المادة 

  .موافقة احملافظ اخلطية ًبناء على
  

حبق رئيس البلدية أو نائب الرئيس أو أحد األعضاء جاز   إذا صدر قرار ظين أو حكم بدائيـ 112المادة 

وإذا ام أحد هؤالء جبناية أو ظن به . دور احلكم النهائيحىت ص بقرار من احملافظ كف يده

وإذا صدر حبق أحد . كف يده بقرار من احملافظ حىت انتهاء الدعوى جبنحة شائنة، وجب

ًجبناية أو جبنحة شائنة يعترب مقاال حكما وتعلن اإلقالة بقرار من احملافظ هؤالء حكم مربم  وإذا. ً

مكفوف  ة كانت أو وجاهية جبناية أو جبنحة شائنة، اعتربصدر حبق هؤالء مذكرة توقيف غيابي
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ًاليد حكما إعتبارا من تاريخ املذكرة ًسبيله يعود حكما  وإذا اسرتدت مذكرة التوقيف أو أخلي. ً

  .إىل ممارسة أعماله إن مل يكن قد أوقف جبناية أو جبرم شائن
  

األعضاء وما   رئيس البلدية أو نائبه أو أحديعود للنيابة العامة حق وصف اجلرم، املالحق به  ـ113 المادة

  .ًإذا كان ناشئا عن مهام البلدية أو غري ناشئ عنها

  

  إتحاد البلديات ـ السابع الفصل

   واليتهـ  تشكيلهـ تعريفه ـالقسم األول 
  

يل، املا يتألف إحتاد البلديات من عدد من البلديات، ويتمتع بالشخصية املعنوية واإلستقالل ـ 114المادة 

  .وميارس الصالحيات املنصوص عليها يف هذا القانون

 :وذلك ًإحتاد البلديات مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء بناء على إقرتاح وزير الداخلية ينشأ ـ 1 ـ 115المادة 

  .إما مببادرة منهـ 

  .وإما بناء على طلب البلدياتـ 

 ًإقرتاح وزير الداخلية ومببادرة أو بناءًبلديات أخرى إىل اإلحتاد مبرسوم بناء على  وجيوز ضم ـ 2

  .على طلب البلديات

حيدد يف مرسوم احلل ومع اإلحتفاظ . إلنشائه حيل إحتاد البلديات بنفس األصول املعتمدة ـ 3

 حيدد يف مرسوم -116املادة .تصفية إحتاد البلديات حبقوق الغري الشروط اليت جتري فيها

  .اد ومركزهاإلحت إنشاء إحتاد البلديات اسم هذا
  

  .البلدية اليت يتألف منها  تنتهي والية جملس اإلحتاد بانتهاء والية االسـ 117المادة 

  

   جهاز اإلتحاد-القسم الثاني 
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اإلحتاد من سلطة تقريرية تسمى جملس اإلحتاد ومن سلطة تنفيذية يتوالها رئيس   يتألف جهازـ 118المادة 

  .اإلحتاد جملس

ًوميكن للمجلس البلدي بناء   جملس اإلحتاد من رؤساء البلديات اليت يضمها اإلحتاد يتألفـ 119المادة 
ويف حال شغور مركز عضو . اإلحتاد القرتاح الرئيس أن يتمثل بأحد أعضائه طيلة مدة والية

اإلقالة من عضوية الس البلدي حيل حمله العضو  اإلحتاد بسبب دائم كالوفاة أو اإلستقالة أو

  .له به الس البلدي التابعالذي ينتد
  

القائمقام أو احملافظ وذلك  ً يلتئم جملس اإلحتاد خالل مهلة أسبوعني من تكوينه بناء لدعوةـ 120المادة 

احملافظ يف هذه اإلنتخابات إن كان  النتخاب الرئيس ونائب الرئيس وال يشرتك القائمقام أو

  .ًمتوليا أعمال البلديات

السلطة التنفيذية يف إدارة شؤون اإلحتاد جهاز موظفني يرأسه مدير ويتألف من  يس يعاون رئـ 121المادة 

 يتوىل جملس اإلحتاد. اهلندسي والصحي، من اجلهاز اإلداري واملايل ومن جهاز الشرطة اجلهاز

 ًيعني رئيس جملس اإلحتاد املوظفني وفقا ألحكام. وضع أنظمة ومالكات موظفي اإلحتاد

  .املرعية اإلجراءاألنظمة واملالكات 

  :البلديات األعضاء يف اإلحتاد الشؤون التالية  يتوىل اجلهاز اهلندسي لصاحلـ 122المادة 

الكشوفات الفنية ورفع كامل امللف إىل رئيس البلدية املعنية للبت  درس طلبات رخص البناء وتنظيمـ 

  .به

  .دفاتر شروط اللوازم واألشغال واخلدمات إعدادـ 

  .واإلستشارات سات الفنية املطلوبةإعداد الدراـ 

  .وضع التخطيطاتـ 

  .إلحالتها إىل جلان التخمني املختصة إعداد لوائح اإلستمالك والبيانات التفصيليةـ 

  .درس وإبداء الرأي برخص اإلسكانـ 

  .املراقبة الصحيةـ 
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لصحية وبسائر املخالفات البناء وباملخالفات ا إعداد تقارير إىل رئيس البلدية املعنية تتعلق مبخالفاتـ 

ضمن نطاق البلدية، ورفعها بواسطة رئيس جملس اإلحتاد  العائدة لصالحية هذا اجلهاز واليت تقع

  .إىل رئيس البلدية املعنية

جملس  كما يتوىل اجلهاز اهلندسي والصحي سائر األمور الفنية املشرتكة اليت يطلبها منه رئيسـ 

  .اإلحتاد

  :از اإلداري واملايل األمور التالية يتوىل اجلهـ 123المادة 

موظفني لتأمني  الشؤون اإلدارية واملالية للبلديات الصغرى اليت ال تسمح موازنتها اخلاصة باستخدامـ 

  .هذه األعمال

وميكن أن يعهد إىل أحد . اإلدارية واملالية معاونة أجهزة البلديات األعضاء لتحسني سري أعماهلاـ 

  .األعضاء يف حتصيل الرسوم من املكلفني ندة البلدياتاجلباة يف اإلحتاد مسا

  .اإلحتاد الشؤون اإلدارية واملالية يفـ 
  

  : يتوىل جهاز الشرطة يف االحتاد األمور التاليةـ 124المادة 

  .املواطنني للتقيد بأحكام األنظمة والقوانني املرعية اإلجراء توعيةـ 

 البلديات التابعة لإلحتاد ورفعها بواسطة رئيس جملسباملخالفات احلاصلة ضمن نطاق  وضع تقاريرـ 

  .اإلحتاد إىل رئيس البلدية املعنية

املشهودة واجلرائم اليت متس السالمة العامة حلني وصول الضابطة  إجراء التحقيقات األولية يف اجلرائمـ 

  .العدلية

  .خاصة ا بتعيني أفراد شرطةمهام رجال الشرطة البلدية يف البلديات اليت ال تسمح موازنتها  تأمنيـ 

ًجملس اإلحتاد بناء لطلب  يتم تكليف رجال شرطة اإلحتاد ذه املهمات مبوجب قرار يصدره رئيسـ 
  .املنتدبني إليها رئيس البلدية املعنية ويعمل هؤالء حتت إمرة رئيس البلدية

  

رطتها للعمل ضمن نطاق بلدية ش ً حيق للبلديات األعضاء أن تفصل مؤقتا كل أو بعض أفرادـ 125المادة 

. بلديات أخرى للعمل ضمن نطاقها أخرى يف اإلحتاد على أن يلحق ا عدد من أفراد شرطة
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يستمر رجال . موافقة رئيس جملس اإلحتاد يتم الفصل واإلحلاق بقرار من رئيس البلدية بعد

نقل واإلنتقال من املعينني فيها ويتقاضون تعويضات ال الشرطة يف قبض رواتبهم من البلديات

  .البلدية املفصولني إليها

  

   إختصاص مجلس اإلتحاد-الثالث  القسم

  

  :التالية  يتداول جملس اإلحتاد ويقرر يف املواضيعـ 126المادة 

البلديات األعضاء أو بعضها أو اليت  املشاريع العامة ذات املنافع املشرتكة اليت تستفيد منها مجيعـ 

املشاريع قائمة أو مرتقبة، كالطرق واارير  د واحد سواء كانت هذهتشمل نطاق أكثر من إحتا

  .املواصالت والتعاونيات واألسواق الشعبية وخالفها والنفايات واملساخل واإلطفاء وتنظيم

  .ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ املشاريع التخطيطات واإلستمالكاتـ 

  .ات الناشئة بينهااخلالف التنسيق بني البلديات األعضاء وبتـ 

  .إقرار موازنة اإلحتادـ 

  .القطعي إقرار احلسابـ 

  .إقرار نظام ومالكات موظفي اإلحتادـ 

نطاق بلديات اإلحتاد واليت ال تعود إدارا إىل بلدية معينة واليت  إدارة املشاعات الواقعة ضمنـ 

 مشاريع اإلحتاد، وتنتقل إىل جلان مشاعية خاصة، والتصرف بكامل إيراداا لتحقيق ًتديرها حاليا

اليت تصبح  اإلحتاد فور إنشائه األموال واملوجودات اليت تكون حبوزة اللجان املشاعية اخلاصة جملس

  ً.منحلة حكما

  .وصالحياته إقرار اخلطة اإلمنائية ضمن نطاق اإلحتادـ 

املشروع يف حال هذا  إلزام املستفيدين من مشروع إنشائي أجنزت دراسته املسامهة يف تكاليفـ 

  .موافقة أكثرية ثالثة أرباع املنتفعني منه على األقل

  .القروض جبميع أشكاهلا لتحقيق مشاريع معينة أجنزت دراستهاـ 
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 العائدات البلدية اآلنية واملستقبلية للقارض أو للدولة بشخص وزير املالية لقاء التنازل عن بعضـ 

  .هذا القرض  سنويا يف املوازنات املتتالية طوال مدةكفالتها القرض وإدراج األقساط اليت تستحق

بينها أو رفض أحدها   يف حال اختالف جمالس اإلحتاد على أحد املشاريع املشرتكة فيماـ 127المادة 

مبوجب قرار معلل له صفة  البحث فيه، يرفع املوضوع إىل وزير الداخلية الذي يبت باخلالف

  .ةاإللزام القانوين لإلحتادات املعني

 القرارات اليت يتخذها جملس اإلحتاد ضمن نطاق صالحياته هلا صفة اإللزام القانوين  إن مجيعـ 128المادة 

اإلحتاد فعلى  إذا متنعت إحدى البلديات األعضاء عن تنفيذ قرارات جملس. للبلديات األعضاء

ًالقائمقام أو احملافظ إما عفوا أو بناء لطلب رئيس جملس اإلحتاد أن إىل البلدية املختصة يوجه  ً

ًأمرا خطيا بوجوب التنفيذ خالل مهلة عشرة أيام وإال حل حمل الس البلدي أو رئيس البلدية  ً

يسجل قرار القائمقام أو احملافظ يف . اإلحتاد يف القرار الذي يضمن حسن تنفيذ قرار جملس

  .املعنية سجل القرارات اخلاص يف البلدية

العمل يف االس البلدية  اد البلديات نفس األصول والقواعد املعتمدة لسري يعتمد جملس إحتـ 129المادة 

  .واملنصوص عليها يف هذا القانون

  

  اإلتحاد  رئاسة مجلس- القسم الرابع 

  

التعداد ال احلصر   يتوىل السلطة التنفيذية رئيس جملس االحتاد وتكون له على سبيلـ 130المادة 

  :التالية الصالحيات

  .أعماله لس اإلحتاد وحتديد جدولدعوة جمـ 

  .رئاسة جلسات جملس اإلحتاد وإداراـ 

  .القطعي والتقرير السنوي وضع مشروع املوازنة واحلسابـ 

  .اإلشراف على مالية اإلحتاد وضبط وارداتهـ 

  .النفقة واألمر بصرف املوازنة عقدـ 
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  .املصدقة تعيني املوظفني ضمن أحكام النظام واملالكاتـ 

  .رة شؤون اإلحتاد وهو الرئيس التسلسلي األعلى ملوظفي اإلحتادإداـ 

  .تنفيذ قرارات جملس اإلحتادـ 

  .متثيل اإلحتاد لدى القضاء والغريـ 
  

 لرئيس ونائب رئيس جملس اإلحتاد أن يتقاضيا من موازنة االحتاد تعويض متثيل وانتقال  حيقـ 131المادة 

  .االحتاد  اجلهد الذي يبذله كل منهما يف تصريف شؤونًحيدده الس ويكون متناسبا مع أمهية

العمل أو يف حال شغور   يقوم نائب الرئيس بصالحيات الرئيس يف حال غيابه أو إيقافه عنـ 132المادة 

أو شغور مركز منهما يقوم  مركز الرئاسة ألي سبب كان ويف حال غياب الرئيس ونائب الرئيس

  .اإلحتاد ًعضاء سنا يف جملسمقام الرئيس بصورة مؤقتة أكرب األ
  

  القسم الخامس

  مالية اإلتحاد
  

  :من  تتكون مالية االحتادـ 133المادة 

احلساب القطعي  عشرة باملئة من الواردات الفعلية للبلديات األعضاء كما هي حمددة يف جدولـ 
  .اعداتوالقروض واملس للسنة السابقة وال تدخل يف حساب الواردات األمانات والنقد املدور

من مشروع معني ذو نفع مشرتك  نسبة مئوية إضافية من موازنة البلديات األعضاء املستفيدةـ 
ختضع هذه النسبة ملوافقة وزير  حيددها جملس اإلحتاد على ضوء تكاليف املشروع على أن

  .الداخلية
  .املشاعات الداخلة يف إختصاص جملس اإلحتاد املساعدات والقروض، وكامل عائداتـ 
  .البلدي املستقل ما خيصص لإلحتاد من عائدات الصندوق ـ

. ًلذلك سنويا يف املوازنة العامة مسامهة الدولة يف موازنة اإلحتاد على أن تدرج املبالغ املخصصةـ 
الداخلية وختصص لوضع دراسات أو تنفيذ مشاريع  توزع األموال بني اإلحتادات بقرار من وزير

  .وخاصة الريفية منها ش املناطقمشرتكة أجنزت دراستها وإلنعا
  .اهلبات والوصاياـ 
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لسلطة الرقابة اإلدارية وفقا لألحكام واألصول والقواعد املطبقة   ختضع قرارات جملس اإلحتادـ 134المادة 

  .على البلديات
  

  أحكام عامة ـ الثامن الفصل
  

ل اليت توجبها القوانني واألنظمة، األعما  إذا متنع الس البلدي أو رئيسه القيام بعمل منـ 135المادة 

ًإىل رئيسه أمرا خطيا بوجوب التنفيذ خالل مهلة  للقائمقام أن يوجه إىل الس البلدي أو ً

املهلة دون التنفيذ حق للقائمقام بعد موافقة احملافظ أن  تعني يف هذا األمر اخلطي فإذا انقضت

قام يف سجل القرارات املنصوص عليه يسجل قرار القائم .معلل يقوم بنفسه بذلك مبوجب قرار

  .املرسوم اإلشرتاعي وخيضع لتصديق سلطة الرقابة اإلدارية عند اإلقتضاء  من هذا44يف املادة 

باحلفر  حيق للبلديات إستعمال األمالك العمومية البلدية لتنفيذ مشاريعها العامة والقيام  ـ136المادة 

ميكن يف أي حال أن  رير واملياه وغريها، إال أنه الوالتمديدات لتنفيذ مشاريع اإلنارة واا

بلدية أخرى أو من  متارس بلدية ما، سلطتها خارج نطاقها البلدي، وأن تستويف رسوما من

  .املكلفني التابعني لتلك البلدية

ختضع أعمال السلطتني التقريرية والتنفيذية يف البلديات لرقابة  ً خالفا لكل نص آخر الـ 137المادة 

  .املركزي لتفتيشا

احتادات وأجهزا اهلندسية   باستثناء بلدييت بريوت وطرابلس ويف األماكن اليت مل تنشأ فيهاـ 138المادة 

املكاتب الفنية لفروع التنظيم  جتري مجيع املعامالت الفنية اهلندسية، خاصة البلديات، يف

ر مراسيم بشأا لتصبح نافذة يقتضي إستصدا أما املعامالت الفنية اليت. املدين يف األقضية

  .املدين فتجرى يف املديرية العامة للتنظيم

املخالفة ألحكام   ومجيع األحكام1963 أيار 29 تاريخ 29 يلغى قانون البلديات رقم ـ 139المادة 

  .هذا املرسوم اإلشرتاعي أو غري املتفقة مع مضمونه

  .1977 حزيران30بعبدا يف .يف اجلريدة الرمسيةذا املرسوم اإلشرتاعي فور نشره   يعملـ 140المادة 
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