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  ١١٨شتراعي رقم إمرسوم 
  قانون البلديات

  
  إن رئيس الجمهورية

  ،على الدستور بناءً 
  شتراعية)،إ(منح الحكومة حق إصدار مراسيم  ٣٠/١٢/١٩٧٦تاريخ  ٢/٧٦رقم على القانون  بناءً 

  ستشارة مجلس شورى الدولة،إوبعد 
  قتراح وزير الداخلية،إعلى  بناءً 

  ،٢٧/٦/١٩٧٧وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 
  

  يرسم ما يأتي:
  

  الباب األول
  إنشاؤها -تعريفها  -البلديات 

  
  ة محلية، تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصالحيات التي يخولها إياها القانون.البلدية هي إدار  - ١المادة 

  ستقالل المالي واإلداري في نطاق هذا القانون.ع البلدية بالشخصية المعنوية واإلتتمت     
  

لملحــق ) ا١( تنشـأ بلديـة فـي كــل مدينـة أو فـي كـل قريــة أو مجموعـة مـن القـرى الـوارد ذكرهــا فـي الجـدول رقـم - ٢المـادة 
  ألحكام هذا القانون. وتعديالته، وفقاً  ٢٩/١٢/١٩٥٤) تاريخ ١١( شتراعي رقمبالمرسوم اإل

  
واســتعيض  ١٩٩٧ ،كــانون األول ٣٠الصــادر فـي  ٦٦٥مــن القـانون رقــم  ٤٥ُألغيــت بموجــب المـادة ( -٥و ٤و ٣المـواد 

  ).من القانون المذكور ٤١باألحكام الواردة في المادة ضمنًا عنها 
    
  :٦٦٥/٩٧قانون رقم المن  ٤١دة الما  

يجـــاز لـــوزارة الداخليـــة أن تســـتعين بمديريـــة الشـــؤون الجغرافيـــة فـــي الجـــيش وبمصـــلحة الهندســـة فـــي قـــوى األمـــن 
الــداخلي وبــدوائر المســاحة وبــالتنظيم المــدني فــي جميــع المنــاطق وبالمكاتــب الهندســية الخاصــة، باإلضــافة إلــى 

وتكليفهــا بتنظــيم خــرائط تحديــد األحيــاء الجديــدة أو النطــاق البلــدي  العناصــر الالزمــة مــن مجنــدي خدمــة العلــم،
للبلــديات المســتجدة أو تلــك التــي يمكــن أن تنــدمج أو تنفصــل علــى ضــوء العوامــل الفنيــة والجغرافيــة والديمغرافيــة 

ديــة واالقتصــادية التــي تــربط فــي مــا بينهــا، علــى أن تــتم هــذه األعمــال قبــل تــاريخ موعــد إجــراء االنتخابــات البل
واالختيارية بشهرين على األقل كي يصار إلى تحديد المدن والقرى واألحياء المستجدة التي ستدعى لالنتخابات 

  نتخابية.بموجب قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بدعوة الهيئات اإل
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ية الخاصـة وتـبلغهم تنّظم وزارة الداخلية العمل بـين األجهـزة الفنيـة واإلداريـة واألمنيـة والعسـكرية والمكاتـب الهندسـ
تكــاليف خطيــة تتضــمن نــوع األعمــال المطلــوب إنجازهــا مــع المهلــة المحــددة لإلنجــاز، وعلــى الــوزارات واإلدارات 
المعنيـــة التـــي تتبـــع لهـــا المـــديريات والمصـــالح والـــدوائر والفنيـــين المشـــار إلـــيهم فـــي هـــذه المـــادة تنفيـــذ طلـــب وزارة 

طلوبــــة ضــــمن المهلــــة المحــــددة بــــالتكليف، كــــي تــــتمكن بالتــــالي وزارة الداخليـــة وباألولويــــة، إلنجــــاز األعمــــال الم
  الداخلية من إجراء االنتخابات البلدية واالختيارية في هذه المدن والقرى واألحياء في المواعيد المحددة لها.  

  
تحديــد النطــاق إن تحديــد النطــاق البلــدي هــو تــدبير إداري ال عالقــة لــه بقيــود الســجل العقــاري. تضــم خــرائط  - ٦المــادة 

  البلدي إلى ملف إنشاء البلدية وتعفى العملية الطبوغرافية من الرسوم.
  

  الباب الثاني
  جهاز البلدية

  
  يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية. - ٧المادة 

  
  
  



٦  ٢٠٠٧ نيسان، ١٦    ألباني -جامعة والية نيويورك 

  الفصل األول
  السلطة التقريرية 

  خابهعدد أعضاء المجلس البلدي، مدة واليته وانت -القسم األول 
  

  يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي. - ٨المادة 
  

واســتعيض عنهـــا  ١٩٩٧كـــانون األول  ٣٠الصـــادر فــي  ٦٦٥مــن القـــانون رقــم  ٤٥ُألغيـــت بموجــب المـــادة ( – ٩المــادة 
  .)من القانون المذكور ٢٤ضمنًا باألحكام الواردة في المادة 

    
  :٦٦٥/٩٧من القانون رقم  ٢٤المادة 

  س البلدي، من أعضاء يحدد عددهم كما يلي:يتألف المجل
  شخصًا. ٢٠٠٠أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن    ٩  .أ 
  شخصًا. ٤٠٠٠و  ٢٠٠١عضوًا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين  ١٢  .ب 
  شخصًا. ١٢٠٠٠و ٤٠٠١عضوًا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين  ١٥  .ج 
  شخصًا. ٢٤٠٠٠و  ١٢٠٠١للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين  عضواً  ١٨  .د 
شخصـًا، باسـتثناء مـا هـو وارد فـي الفقـرة "و"  ٢٤٠٠٠عضوًا للبلدية التـي يزيـد عـدد أهاليهـا المسـجلين عـن  ٢١  .ه 

  من هذه المادة.
  عضوًا لبلديتي بيروت وطرابلس. ٢٤  .و 

  
  وات.مدة والية المجالس البلدية ست سن - ١٠المادة 

  
واســتعيض عنهــا  ١٩٩٧كــانون األول  ٣٠الصــادر فــي  ٦٦٥مــن القــانون رقــم  ٤٥ُألغيــت بموجــب المــادة ( – ١١المــادة 

  .)من القانون المذكور ٢١ضمنًا باألحكام الواردة في المادة 
    

  ):٢و ١(البنود  ٦٦٥/٩٧من القانون رقم  ٢١المادة 
 نصـــوص عليهـــا فـــي قـــانونمشـــر وفقـــًا لألصـــول الينتخـــب أعضـــاء المجلـــس البلـــدي بالتصـــويت العـــام المبا -١

  نتخاب أعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون.إ
  نتخابية واحدة.إتؤلف البلدية دائرة  -٢

  
  ).١٩٩٧كانون األول  ٣٠الصادر في  ٦٦٥من القانون رقم  ٤٥ُألغيت بموجب المادة ( – ١٢المادة 

  
سـمه إنتخابيـة أو الحاصـل علـى قـرار بتـدوين سمه فـي القائمـة اإلإقتراع إال الناخب المدون ال يشترك في اإل - ١٣المادة 

  من لجنة قيد األسماء.
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نتخابيــة البلديــة بقــرار مــن وزيــر الداخليــة خــالل الشــهرين الســابقين لنهايــة واليــة المجــالس تــدعى الهيئــات اإل - ١٤المــادة 
نتخابية ثالثين يومـًا واجتماع الهيئة اإل قتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشرهالبلدية. يذكر في القرار مراكز اإل

  على األقل.
  

واســتعيض عنهــا  ١٩٩٧كــانون األول  ٣٠الصــادر فــي  ٦٦٥مــن القــانون رقــم  ٤٥بموجــب المــادة  ُألغيــت( -١٥المــادة 
  .)من القانون المذكور ٢٣ضمنًا باألحكام الواردة في المادة 

  
  :٦٦٥/٩٧من القانون رقم  ٢٣المادة   

نتخاب في يوم واحـد لجميـع البلـديات أو أن يعـّين موعـدًا خاصـًا لكـل بلديـة أن يعّين موعد اإللوزير الداخلية 
نتخابـات فـي جميـع نتخابيـة، علـى أن تـتم اإلأو مجموعة من البلديات، إذا اقتضت ذلك سـالمة العمليـات اإل

  من قانون البلديات. ١٤البلديات خالل المهل المبينة في المادة 
  
   )٦٦٥/٩٧من القانون رقم  ٢٠المادة لمادة أحكام أضيفت إلى هذه ا(

  :٦٦٥/٩٧من القانون رقم  ٢٠المادة 
نتخابات البلدية في جميع المناطق اللبنانية وفقًا لألصول المحددة في هذا القانون، باستثناء المـدن تجري اإل

ام بأعمـال المجـالس البلديـة حتالل اإلسرائيلي، ويستمر المحافظون والقائمقامون بالقيـوالقرى الواقعة تحت اإل
  في تلك المدن والقرى.

  
 ٣١٦بموجــب المــادة األولــى مــن القــانون رقــم  ٦٦٥/٩٧مــن القــانون  ٢٠لت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة (عــدّ 

  )٢٠٠١نيسان  ٢٠تاريخ 
  :٣١٦/٢٠٠١المادة األولى من القانون رقم 

  .٢٠٠١أيلول  ٣٠قبل تاريخ لقرى نتخابات بلدية لهذه المدن واإوعلى الحكومة أن تدعو إلجراء 
كما أن المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تـتم المصـالحة والعـودة إليهـا فتحـدد بمرسـوم يتخـذ 
فـــي مجلـــس الـــوزراء بنـــاء علـــى اقتـــراح وزراء الداخليـــة والشـــؤون البلديـــة والقرويـــة وشـــؤون المهجـــرين، وعلـــى 

ديـــة لهــذه المـــدن والقــرى كلمـــا أصـــبح ذلــك ممكنـــًا بقــرار مـــن مجلـــس نتخابـــات بلإالحكومــة أن تـــدعو إلجــراء 
  الوزراء خالل مدة ثالثة أشهر من تاريخ هذا القرار.  

  
نتخابات البلدية أحكام قـانون انتخـاب أعضـاء مجلـس النـواب فـي كـل مـا ال يتعـارض وأحكـام تسري على اإل - ١٦المادة 

 هذا القانون.

  نتخابية المعتمدة النتخاب أعضاء المجلس النيابي.لس البلدية القائمة اإلتعتمد النتخاب المجا - ١٧المادة 
  

واســتعيض عنهــا  ١٩٩٧كــانون األول  ٣٠الصــادر فــي  ٦٦٥مــن القــانون رقــم  ٤٥ُألغيــت بموجــب المــادة ( – ١٨المــادة 
  .)من القانون المذكور ٢٥ضمنًا باألحكام الواردة في المادة 
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  :٦٦٥/٩٧من القانون رقم  ٢٥المادة   
فــي مراكــز علــى كــل مــن يرغــب فــي ترشــيح نفســه لعضــوية بلديــة مــا أن يقــدم إلــى القائمقاميــة أو المحافظــة  -١

كاتـب العـدل ينطـوي علـى التصـريحًا مسـجًال لـدى  ،نتخـاب بعشـرة أيـام علـى األقـلقبـل موعـد اإلالمحافظات 
  سم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها.إسمه وعلى إ

  ل رسمًا مقطوعًا مقداره عشرة آالف ليرة لبنانية عن كل تصريح.كاتب العداليستوفي 
نتخابيـة الخاصـة بالبلديـة التـي  يرغـب سـمه فـي القائمـة اإلإال يقبل الترشيح إال إذا كان المرشح ناخبًا مدونًا  -٢

وية وتتـوافر فيـه أهليـة العضـ لبنانيـة دره خمسـماية ألـف ليـرةقـ في أن يكون عضوًا في مجلسـها، وأودع تأمينـاً 
  (قانون البلديات). ١١٨/٧٧شتراعي رقم للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم اإل

  يعطي القائمقام أو المحافظ إيصاًال يثبت تقديم طلب الترشيح. -٣
على هذا األخير وخالل ثالثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قرارًا معلـًال بقبـول الطلـب أو برفضـه، 

  انقضاء هذه المدة، قرارًا ضمنيًا بالقبول.وٕاال اعتبر سكوته ب
يعّلق قرار قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينّظم بهـذا األمـر 

  محضرًا يوقعه الموظف المختص. 
مراجعــة مجلــس شــورى  ،يحــق للمرشــح بخــالل مــدة أســبوع مــن تــاريخ صــدور القــرار القاضــي بــرفض ترشــيحه -٤

  باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى. ،ولةالد
ائيًا بخالل مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلـم المجلـس وٕاال هعتراض نوعلى المجلس أن يفصل باإل

  اعتبر ترشيحه مقبوًال. 
  يها.تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بال إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم ف -٥
يعاد التأمين لصاحب العالقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقـدم إلـى  القائمقاميـة  -٦

  نتخاب بخمسة أيام على األقل.أو المحافظ قبل موعد اإل
  

واســتعيض عنهــا      ١٩٩٧كــانون األول  ٣٠الصــادر فــي  ٦٦٥مــن القــانون رقــم  ٤٥بموجــب المــادة  ُألغيــت( – ١٩المــادة 
  .)من القانون المذكور ٢٦ًا باألحكام الواردة في المادة ضمن

  
  من هذا القانون: ٢٤مع مراعاة أحكام المادة  ٦٦٥/٩٧من القانون  ٢٦ المادة

ـــاخبين عـــدد األعضـــاء الـــذين  -١ ـــة. كمـــا تحـــدد عـــدد ســـتحـــدد وزارة الداخليـــة بقـــرار دعـــوة الن ينتخبون لكـــل بلدي
البلديـة الواحـدة تضـم عـدة قـرى وذلـك وفقـًا لنسـبة عـدد سـكان  مـا إذا كانـتياألعضاء الـذي يعـود لكـل قريـة ف

 :كل منها

  ويجري الترشيح على هذا األساس.
نتخـــاب المرشـــح الـــذي ينـــال العـــدد األكبـــر مـــن أصـــوات المقتـــرعين، وٕاذا تســـاوت األصـــوات فيفـــوز يفـــوز باإل -٢

ليها في المـادة السـابعة مـن ، وٕاذا تساوت السن يلجأ إلى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عاألكبر سناً 
  هذا القانون.

نتخــــابهم وانقضــــت مــــدة الترشــــيح فــــاز هــــؤالء إإذا كــــان عــــدد المرشــــحين موازيــــًا لعــــدد األعضــــاء المطلــــوب  -٣
ويعلــن عــن ذلــك بقــرار مــن المحــافظ أو القائمقــام أمــا إذا لــم يبلــغ عــدد المرشــحين عــدد  .المرشــحون بالتزكيــة
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ذلك رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز  الى مدة الترشيح أو إذا أدى نتخابهم عند إقفالإاألعضاء المطلوب 
  قتراع بثالثة أيام.قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل اإل

  %) من أصوات المقترعين على األقل.٢٥نتخابات أو نال (يعاد التأمين للمرشح إذا فاز باإل -٤
  

  خمسة عشر يومًا تلي إعالن النتيجة.يطعن بصحة االنتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة  -١ - ٢٠المادة 
  من قانون العقوبات على األعمال المقترفة إلفساد االنتخاب. ٣٣٤إلى  ٣٢٩تطبق أحكام المواد  -٢

  
إذا شــغر فــي مجلــس بلــدي ربــع المراكــز علــى األقــل يجــري انتخــاب أعضــاء للمراكــز الشــاغرة للمــدة الباقيــة  - ٢١المــادة 

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

  القسم الثاني
  تخابه إنحل المجلس البلدي وٕاعادة 

  
قتراح وزيـر الداخليـة إذا ارتكـب إعلى  يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناءً  - ٢٢المادة 

  ة.مخالفات هامة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر األكيد بمصالح البلدي
  

  نتخابه. إيعتبر المجلس البلدي منحًال حكمًا إذا فقد نصف أعضائه على األقل أو حكم بإبطال  - ٢٣المادة 
على وزيـر الداخليـة أن يعلـن الحـل بقـرار يصـدر عنـه بخـالل مـدة أسـبوع علـى األكثـر مـن تـاريخ تبليـغ وزارة 

  الداخلية ذلك، وٕاال اعتبر سكوته بمثابة قرار إعالن ضمني بالحل.
  

نتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم إفي حالة حل المجلس أو اعتباره منحًال يصار إلى  - ٢٤المادة 
  .١وذلك للمدة الباقية من والية المجلس البلدي المنحل الحل أو قرار إعالنه

كــز المحافظــة يتــولى القائمقــام أو رئــيس القســم األصــيل فــي القضــاء والمحــافظ أو أمــين الســر العــام فــي مر 
  نتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية.إأعمال المجلس البلدي حتى 

  
نتهــاء واليــة المجلــس إال يجــدد المجلــس البلــدي بكاملــه أو بجــزء منــه فــي األشــهر الســتة التــي تســبق تــاريخ  - ٢٥المــادة 

  البلدي.
  

  الفصل الثاني
  نظام أعضاء المجلس البلدي

  

                                                 
 ١١٨من المرسوم اإلشتراعي رقم  ٢٤إلى الفقرة األولى من المادة  ٢٠٠١نيسان  ٢٠تاريخ  ٣١٦رقم  أضافت المادة الخامسة من القانون ١

  النص التالي: وذلك للمدة الباقية من والية المجلس البلدي المنحل. ٣٠/٢/١٩٧٧تاريخ 
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  القسم األول
  انع وفقدان األهلية  التم

  
واســتعيض عنهــا  ١٩٩٧كــانون األول  ٣٠الصــادر فــي  ٦٦٥مــن القــانون رقــم  ٤٥ًألغيــت بموجــب المــادة ( – ٢٦المــادة 

  .)من القانون المذكور ٢٢ضمنًا باألحكام الواردة في المادة 
  

  :٦٦٥/٩٧من القانون  ٢٢المادة 
  ين:ال يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وب

  عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري. -١
  ختياري.المختارية أو عضوية المجلس اإل -٢
  القضاء. -٣
  وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات. -٤
  رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة. -٥
  متياز أو وظائفه في نطاق البلدية.إملكية  -٦
  اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية. وأأو وظائف الهيئات  عضوية -٧

نتهـاء واليتهمـا أو إنتخابات النيابية إال بعد مرور سنتين علـى ال يجوز لرئيس البلدية أو نائبه أن يترشحا لإل
  ستقالتهما.إ

  انون.تطبق هذه المادة على المجالس البلدية التي تنتخب بعد نفاذ هذا الق
  

  لعضوية المجالس البلدية: ال يكون أهالً  - ٢٧المادة 
  الذين ال يعرفون القراءة والكتابة. -١
  المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني. -٢
مــن قــانون  ١٠مــن المــادة  ٣جــل جنايــات أو جــنح شــائنة كمــا هــي معينــة فــي الفقــرة أالمحكومــون مــن  -٣

مــن  ٣٣٤إلــى  ٣٢٩جــل الجــنح المنصــوص عليهــا فــي المــواد أأو مــن  نتخــاب أعضــاء مجلــس النــوابإ
  قانون العقوبات.

  نتماء إلى الجمعيات السرية.المحكومون بجرائم اإل -٤
  لعلتي العته والجنون. المحجور عليهم قضائياً  -٥
  عتبارهم.إاألشخاص الذين يعلن إفالسهم حتى إعادة  -٦

  
فــي عــدة مجــالس بلديــة وكــذلك ال يجــوز فــي البلديــة الواحــدة أن  ال يجــوز للشــخص الواحــد أن يكــون عضــواً  - ٢٨المــادة 

بنة، أو زوجـة االبـن، والحمـاة حد األوالد، والزوج والزوجة، والحمو وزوج اإلأيكون األب وأحد األوالد، واألم و 
خـــوة واألخـــوات، والعـــم وابـــن األخ، والخـــال وابـــن األخـــت، وزوج األخـــت، بنـــة، واإلبـــن، أو زوج اإلوزوجـــة اإل

نســباء المــار ثنــان مــن األقــارب واألإج األخ، علــى اخــتالفهم، أعضــاء بمجلــس بلــدي واحــد. وٕاذا انتخــب وزو 
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ذكرهم ولم يستقل أحدهما، فعلى القائمقام أن يقيل أحدثهما سنًا، وٕاذا تعادال في السن فيقال أحـدهما بالقرعـة 
  جتماع يعقده المجلس البلدي.إفي أول 

  
من هذا القانون، فعليه أن يختـار ضـمن  ٢٦لديًا أحد األشخاص الوارد ذكرهم في المادة إذا انتخب عضوًا ب - ٢٩المادة 

مهلة أسبوعين بين العضوية ووظيفتـه وٕاال يعتبـر مقـاًال حكمـًا مـن عضـوية البلديـة، وتعلـن اإلقالـة بقـرار مـن 
مـن  ٢٧دة المحافظ، وٕاذا وجـد أحـد أعضـاء المجلـس البلـدي فـي إحـدى الحـاالت المنصـوص عليهـا فـي المـا

  هذا القانون اعتبر مستقيًال حكمًا من عضوية البلدية بقرار من المحافظ.
  

  القسم الثاني
  ستقالة والتوقيف عن العملاإل

  
سـتقالة الــرئيس أو نائـب الـرئيس أو العضـو البلــدي إلـى المحـافظ بواسـطة القائمقــام وتعتبـر نهائيـة مــن إتقـدم  - ٣٠المـادة 

ســتقالة نهائيــة بعــد مضــي شــهر مــن تــاريخ فظ. وٕاذا لــم يبــت بــالقبول تعتبــر اإلتــاريخ قبولهــا بقــرار مــن المحــا
  ستقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون.إتقديم 

ســـتقالة نهائيـــة يجتمـــع عتبـــار اإلإو أســـتقالة الـــرئيس أو نائبـــه، إعلـــى قبـــول  بعـــد انقضـــاء خمســـة عشـــر يومـــاً 
  من هذا القانون. ٧١ألحكام المادة  المجلس البلدي وفقاً 

  عتبارها نهائية.استقالة قبل صدور قرار قبولها أو الرجوع عن اإل يمكن
  

جتمــاع أربــع مــرات متواليــة بــدون عــذر مشــروع، إذا تخلــف عضــو المجلــس البلــدي عــن تلبيــة الــدعوة إلــى اإل - ٣١المــادة 
  يدعو الرئيس المجلس البلدي إلى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية.

  .دعت العضو إلى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيالً يقدر المجلس البلدي األسباب التي   
  يخضع لموافقة وزير الداخلية. إن قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيالً 

أن يطعــن بــالقرار لــدى مجلــس شــورى الدولــة بخــالل عشــرة أيــام مــن تــاريخ إبالغــه  للعضــو المعتبــر مســتقيالً 
  إليه.
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  الفصل الثالث
  لعمل في المجلس البلديسير ا

  
  القسم األول

  الدعوة إلى اجتماعات المجلس البلدي
  

علــى دعــوة مــن رئيســه وكلمــا دعــت الحاجــة إلــى  يجتمــع المجلــس البلــدي مــرة فــي الشــهر علــى األقــل بنــاءً  - ٣٢المــادة 
  جتماع.جتماعه وعلى الرئيس أن يعين في دعوته مواضيع اإلإ

جتمـــاع إذا طلـــب ذلـــك المحـــافظ أو القائمقـــام أو أكثريـــة بلـــدي إلـــى اإلم علـــى الـــرئيس دعـــوة المجلـــس اليتحـــتّ 
  جتماع ومواضيعه.أعضاء المجلس على أن تذكر في الطلب والدعوة األسباب الداعية إلى هذا اإل

  
ن ترســل قبــل الجلســة بثالثــة أيــام علــى األقــل، إلــى محــل إقامــة العضــو أو أيجــب أن تكــون الــدعوة خطيــة، و  - ٣٣المــادة 

  المختار منه، ويمكن تقصير هذه المهلة إذا اقتضت الضرورة. المقام
  ستمرار في الجلسة أو تأجيلها لموعد آخر.وللمجلس البلدي أن ينظر في تقصير المهلة فيقرر اإل  
وٕاال ُعــدَّ ُمبلَّغــًا فــي  ،علــى العضــو المقــيم خــارج النطــاق البلــدي أن يختــار محــل إقامــة ضــمن نطــاق البلديــة  

  مركز البلدية.
  

  القسم الثاني
  النصاب والمناقشات

  
كثــر مــن نصــف األعضــاء الــذين يكــون المجلــس أال تكــون مناقشــة المجلــس البلــدي قانونيــة إال إذا حضــر  - ٣٤المــادة 

جتمــاع مؤلفــًا مــنهم بتــاريخ عقــد الجلســة التــي تجــري فيهــا المناقشــة وٕاذا لــم تتــوفر النســبة المــذكورة تأجــل اإل
ديد يحدد بدعوة بعد أربع وعشرين ساعة علـى األقـل، وال تكـون هـذه الجلسـة جتماع جإعي األعضاء إلى ودُ 

قانونية إال إذا حضر ثلث األعضاء على األقل، ويجب أن تتضمن الدعوة الثانية خالصـة صـريحة ألحكـام 
  هذه المادة.

ة يســتغنى عــن الــدعوة الثانيــة وتكــون الجلســة قانونيــة إذا ثبــت أن عــدم الحضــور ناشــئ عــن وجــود مصـــلح  
  شخصية لألعضاء الغائبين أو لشخص يديرون أعماله. 

  
جلسات المجلس البلدي سرية. وللمحافظ أو القائمقام أن يحضراها إذا طلبا ذلك على أن ال يكون لهما حق  - ٣٥المادة 

  التصويت.
  لرئيس البلدية أن يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر الستماعه.  

  
  .يرئس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس وٕاال فأكبر األعضاء سناً  - ٣٦المادة 
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يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها، وٕاذا وقعت فيها جناية أو جنحة ينظم محضـرًا بـالواقع ويرسـله بـال إبطـاء  - ٣٧المادة 
  إلى القضاء الصالح ويبلغ القائمقام نسخة عن هذا المحضر.

  
ســها أكبــر ئنائــب الــرئيس الجلســات التــي تنــاقش فيهــا حســابات إدارة البلديــة الموكلــة إلــى الــرئيس، وير  ئسيــر  - ٣٨المــادة 

إذا كـان لنائـب الـرئيس تـدخل بـإدارة ماليـة البلديـة. ولـرئيس البلديـة أن يحضـر المناقشـات فـي  األعضاء سـناً 
  في التصويت.حساباتها اإلدارية على أن يخرج من الجلسة قبل الشروع 

  
علــى طلــب القائمقــام أو المحــافظ أن يطلــب إلــى المجلــس البلــدي أن  لــرئيس البلديــة مــن تلقــاء نفســه أو بنــاءً  - ٣٩المــادة 

ســـتثنائية قبـــل كـــل شـــيء فـــي مســـألة تتطلـــب درســـًا مســـتعجًال. ولـــه أن يمنـــع المناقشـــة فـــي إيتنـــاقش بصـــورة 
  موضوع خارج عن جدول األعمال.

  
  القسم الثالث

  يت على المقرراتالتصو 
  

  يمارس المجلس البلدي صالحياته بموجب قرارات يصدرها في جلسات يعقدها لهذه الغاية. - ٤٠المادة 
  

  قتراع العلني وال يجوز التصويت بالوكالة.يجرى التصويت بطريقة اإل - ٤١المادة 
رين أو إذا كـان التصـويت قتراع السري إذا طلب ذلك الرئيس أو أكثرية األعضـاء الحاضـاإليلجأ إلى طريقة   

  يتعلق بانتخاب ما.
  

  تخذ مقررات المجلس بأكثرية أصوات األعضاء الحاضرين. وٕاذا تعادلت األصوات فصوت الرئيس يرجح.تُ  - ٤٢المادة 
  

  قتراع عضو له مصلحة خاصة.ال يجوز أن يشترك في المناقشة واإل - ٤٣المادة 
  

دي بأرقام متسلسلة بحسب تواريخهـا علـى سـجل تـرقم صـفحاته ويوقـع عليـه يجب تدوين قرارات المجلس البل - ٤٤المادة 
  القائمقام أو من ينتدبه.

يجب أال يترك في السجل بياض وال يجوز فيه شطب أو كتابـة فـي الحاشـية، وعنـد الضـرورة يوضـع خطـان 
فـة فـي ذيـل على البياض ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب أو علـى الكتابـة فـي الحاشـية وتـدون كـل مخال

  القرار.
إن إهمـــال تـــدوين إدخـــال القـــرارات فـــي الســـجل الخـــاص ال يـــؤدي إلـــى إلغائـــه وٕالغـــاء األعمـــال التـــي نفـــذت 
بموجبه، على أنه يجب على سلطة الرقابـة اإلداريـة تنبيـه المجلـس البلـدي إلـى هـذا اإلهمـال واتخـاذ التـدابير 

  لمنع تكراره ولتدوين القرار المهمل.
ت ســجل القــرارات علــى هــامش وأربعــة أعمــدة فتــدون فــي الهــامش إزاء نــص القــرار يجــب أن تشــمل صــفحا

قتضــاء بتصــديقه أو بالموافقــة عليــه أو بإلغائــه، ويــدون فــي العمــود األول جميـع البيانــات التــي تتعلــق عنــد اإل



١٤  ٢٠٠٧ نيسان، ١٦    ألباني -جامعة والية نيويورك 

إلـى سـلطة رقم القرار المتسلسـل وفـي العمـود الثـاني تـاريخ نشـره أو تبليغـه وفـي العمـود الثالـث تـاريخ إرسـاله 
  الرقابة اإلدارية وفي العمود الرابع نص القرار نفسه.

  
لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلـب إعطـاءه علـى نفقتـه نسـخة مـن قـرارات المجلـس  - ٤٥المادة 

  البلدي مصدقًا عليها من الموظف المختص.
  

  القسم الرابع
  محاضر الجلسات

  
رقم صفحاته ويؤشر عليها القائمقام يلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص ينظم محضر بكل ج - ٤٦المادة 

أو من ينتدبه، يتلى في نهايتهـا ويوقـع عليـه فـي الجلسـة نفسـها مـن قبـل جميـع األعضـاء الحاضـرين وتـذكر 
  تحفظاتهم إذا طلبوا ذلك.

ذها المجلــس وأســماء تــذكر فــي المحضــر علــى األخــص الــدعوة وجــدول األعمــال ونــص القــرارات التــي اتخــ  
األعضــاء الحاضــرين وأســماء األشــخاص الــذين اشــتركوا فــي المناقشــة وخالصــة مالحظــاتهم وأســماء الــذين 

  قتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم.صوتوا في اإل
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  الفصل الرابع
  المجلس البلدي  

  
  القسم األول

  مدى اختصاصه
  

  ختصاص المجلس البلدي.إلنطاق البلدي، من كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في ا - ٤٧المادة 
وللمجلــــس البلــــدي أن يعــــرب عــــن توصــــياته وأمانيــــه فــــي ســــائر المواضــــيع ذات المصــــلحة البلديــــة ويبــــدي 
مالحظاته ومقترحاته فيمـا يتعلـق بالحاجـات العامـة فـي النطـاق البلـدي، ويتـولى رئـيس المجلـس أو مـن يقـوم 

  قًا لألصول.مقامه إبالغ ذلك إلى المراجع المختصة وف
  

اإللــزام ضــمن  ختصاصــه صــفةإتكــون لألنظمــة التــي يصــدرها المجلــس البلــدي فــي المســائل الداخلــة ضــمن  - ٤٨المــادة 
  النطاق البلدي.

  
  األمور التالية: ،دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر ،يتولى المجلس البلدي - ٤٩المادة 

  .عتماداتالموازنة البلدية، بما في ذلك نقل وفتح اإل -
  .قطع حساب الموازنة -
  .القروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها -
التنــازل عــن بعــض العائــدات البلديــة اآلنيــة والمســتقبلية للمقــرض أو للدولــة لقــاء كفالتهــا القــرض، وٕادراج  -

  .في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض األقساط التي تستحق سنوياً 
  .الت الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانونتحديد معد -
  .دفتر الشروط لصفقات اللوازم واألشغال والخدمات -
  .دفتر الشروط لبيع أمالك البلدية -
  .المصالحات -
 .قبول ورفض الهبات واألموال الموصى بها -

  .رةالمياه واإلنا البرامج العامة لألشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع -
  .تسمية الشوارع في النطاق البلدي -
تخطــيط الطــرق وتقويمهــا وتوســيعها وٕانشــاء الحــدائق والســاحات العامــة ووضــع التصــاميم العائــدة للبلــدة  -

والمخطـــط التــــوجيهي العــــام بالتعـــاون مــــع المديريــــة العامـــة للتنظــــيم المــــدني ومـــع مراعــــاة أحكــــام قــــانون 
م المــدني والبلديــة المعنيــة ملزمــة إلقــرار المشــروع وفــي ســتمالك علــى أن تكــون موافقــة كــل مــن التنظــياإل

 حال اختالف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية.

إنشاء األسواق والمنتزهات وأماكن السباق والمالعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصـفات  -
 .لشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وأمثالهاوالمالجئ والمكتبات والمساكن ا

 .لألحكام الخاصة بهذه المدارس المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقاً  -
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 .المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام -

 .إسقاط الملك البلدي العام إلى ملك بلدي خاص -

ضـمن النطـاق البلـدي، ومـع مراعـاة أحكـام القـوانين  قتضـاءفاتـه عنـد اإليتنظيم النقل بأنواعـه وتحديـد تعر  -
 .النافذة

جتماعيــــة إســــعاف المعــــوزين والمعــــاقين ومســــاعدة النــــوادي والجمعيــــات وســــائر النشــــاطات الصــــحية واإل -
 ا.والرياضية والثقافية وأمثاله

 .األنظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم -

 .ع البلدياتحق التعاقد م -

مراقبـــة النشـــاطات التربويـــة وســـير العمـــل فـــي المـــدارس الرســـمية والخاصـــة وٕاعـــداد تقـــارير إلـــى المراجـــع  -
 .التربوية المختصة

 .مراقبة سير المرافق العامة وٕاعداد تقارير عن سير العمل فيها إلى اإلدارات المعنية -

يســتفيد منهــا أكثــر مــن ســتة عقــارات الموافقــة علــى اعتبــار الطرقــات الناتجــة عــن مشــروع إفــراز والتــي  -
 .لمالكين مختلفين كاألمالك العامة البلدية والتي يحق للبلدية إجراء األشغال عليها

إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هـذا المشـروع فـي حـال موافقـة  -
  .أكثرية ثالثة أرباع المنتفعين منه على األقل

  
        يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد  - ٥٠المادة 

  في تنفيذ األعمال والمشاريع اآلتية:    
  .المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية -
  .المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح -
  .ات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحيةالمستشفيات العمومية والمصح -
المتـــاحف والمكتبـــات العامـــة ودور التمثيـــل والســـينما والمالهـــي واألنديـــة والمالعـــب وغيرهـــا مـــن المحـــال  -

  .جتماعية والثقافية والفنيةالعمومية والرياضية والمؤسسات اإل
  .الوسائل المحلية للنقل العام -
  .كوالت وبرادات حفظها وبيادر الغاللاألسواق العامة لبيع المأ -

  
  يجب موافقة المجلس البلدي في األمور التالية: - ٥١المادة 

  .سم البلدإتغيير  -
  .تغيير حدود البلد -
  .تنظيم حركة المرور والنقل العام -
  .مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية -
  .مدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها أو إلغاؤهاإنشاء ال -
  .التدابير المتعلقة باإلسعاف العام -
  .إنشاء مكاتب ومؤسسات خيرية -
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ســـتثمار المحـــالت المصـــنفة والمطـــاعم والمســـابح والمقـــاهي والمالهـــي والفنـــادق. وعلـــى إطلبـــات رخـــص  -
شــار إليهــا خــالل مــدة شــهر مــن تــاريخ إبالغــه األوراق المجلــس البلــدي أن يتخــذ قــرارًا فــي المواضــيع الم

  المتعلقة بهذه المواضيع، وٕاال اعتبر موافقًا عليها ضمناً 
وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي وٕاصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف،     يعـرض 

  .يةالموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص، لبته بالصورة النهائ
  

يراقــب المجلــس البلــدي أعمــال الســلطة التنفيذيــة ويســهر علــى حســن ســير العمــل فــي البلديــة ويضــع بنتيجــة  - ٥٢المــادة 
  أعمال الرقابة تقارير يرفعها إلى سلطة الرقابة.

  
ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه في بداية كل عام عضوين أصيلين وعضوين رديفـين يشـكالن مـع  - ٥٣المادة 

س البلديــة ونائـب الــرئيس هيئـة لجنــة المناقصـات التــي تتـولى تلــزيم الصـفقات البلديــة وتلـزيم الرســوم التــي رئـي
  يقرر المجلس البلدي وضعها في المزايدة.

وللمجلس البلدي أن ينتخب أيضًا لجانًا مـن أعضـائه لدراسـة القضـايا المناطـة بـه ويمكـن أن يسـتعين بلجـان 
  يعينها من غير أعضائه.

  
 شــتراعي صــراحةً قــرارات المجلــس البلــدي نافــذة بحــد ذاتهــا باســتثناء القــرارات التــي أخضــعها هــذا المرســوم اإل - ٥٤ة المــاد

  لتصديق سلطة الرقابة اإلدارية، فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها. 
  

ــادة  لبلديــة، ويــنظم تنشــر القــرارات النافــذة ذات الصــفة العامــة التــي يتخــذها المجلــس البلــدي علــى بــاب مركــز ا - ٥٥الم
  محضر بذلك يوقعه الموظف المختص. أما القرارات النافذة األخرى فتبلغ إلى أصحابها.

  
  القسم الثاني

  الرقابة اإلدارية على قرارات المجلس البلدي
  

  تمارس الرقابة اإلدارية على قرارات المجلس البلدي السلطات التالية: - ١ - ٥٦المادة 
  .القائمقام -
  .المحافظ -
  .لداخليةوزير ا -

  تمارس الرقابة اإلدارية على قرارات مجلس بلدية بيروت من قبل وزير الداخلية فقط. - ٢      
  

لوزير الداخلية أن يفوض إلى مدير عام الداخليـة الصـالحيات المنوطـة بـه بموجـب أحكـام هـذا القـانون كليـًا  - ٥٧المادة 
  أو جزئيًا.
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جلس البلدي إلى سلطة الرقابة اإلدارية المختصـة، مباشـرة، خـالل ثمانيـة أيـام يرسل رئيس البلدية قرارات الم - ٥٨المادة 
  من تاريخ صدورها، على أن يبلغ نسخة عنها إلى المراجع التسلسلية.

  
واســـتبدل بـــالنص  ٢٥/٤/١٩٩٩(ألغـــي نـــص المـــادة بموجـــب المـــادة األولـــى مـــن القـــانون الصـــادر بتـــاريخ  – ٥٩المـــادة 

  اآلتي:)
طة الرقابة اإلدارية قرارات المجلس البلدي التاليـة وهـي علـى سـبيل التعـداد والمثـال ال ال تخضع لتصديق سل

  الحصر:
عقود اإليجار التي ال تزيد بدالتها السنوية عن عشـرين مليـون ليـرة فـي البلـديات الخاضـعة لرقابـة ديـوان  -

  المحاسبة المسبقة وعشرة ماليين ليرة في البلديات األخرى.
قيمـــة هـــذا  فيهـــا ديـــة وتجهيزاتهـــا وآلياتهـــا لـــدى شـــركات الضـــمان للعقـــود التـــي ال تزيـــدتـــأمين المبـــاني البل -

ثني عشر مليون ليرة في البلديات الخاضـعة لرقابـة ديـوان المحاسـبة المسـبقة وسـتة ماليـين إالتأمين عن 
  ليرة في البلديات األخرى.

  قبول ورفض الهبات واألموال الموصى بها غير المرتبطة بأعباء. -
جتماعيــة عنــدما ال تزيــد إجمــالي المعــاقين ومســاعدة النشــاطات التربويــة والثقافيــة والرياضــية واإل إســعاف -

  المساعدات في السنة عن عشرة ماليين ليرة.
  وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختالف أنواعها ضمن النطاق البلدي. -
  فين الذين يتمنعون عن دفع تلك الرسوم.تحصيل الرسوم البلدية والحجز على أموال المكل -

  
  واستبدل بالنص اآلتي:) ٢٥/٤/١٩٩٩(ألغي نص المادة بموجب المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ  -٦٠المادة 

  تخضع لتصديق القائمقام القرارات اآلتية:
  عتمادات.الموازنة البلدية ونقل وفتح اإل -
  الحسابات القطعية. -
  .وم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها بقانون الرسوم البلديةتحديد معدالت الرس -
  شراء العقارات أو بيعها التي ال تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها. -
عقود اإليجارات عندما تزيد بدالتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضـعة لرقابـة ديـوان  -

ة المسبقة وعن عشـرة ماليـين ليـرة فـي البلـديات األخـرى، وال تتعـدى فـي الحـالتين أربعـين مليـون المحاسب
  ليرة.

جتماعيــــة والرياضــــية إســــعاف المعــــاقين ومســــاعدة النــــوادي والجمعيــــات وســــائر النشــــاطات الثقافيــــة واإل -
 ن ليرة.والصحية وأمثالها عندما تزيد القيمة اإلجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ماليي

إجازة صفقات اللوازم واألشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثالثين مليـون ليـرة وال تتجـاوز الثمـانين  -
 مليون ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

إجــازة األشــغال باألمانــة وشــراء اللــوازم بالفــاتورة عنــدما تتجــاوز كلفتهــا عشــرين مليــون ليــرة وال تزيــد عــن  -
 ن مليون ليرة.خمسي

 من هذا المرسوم االشتراعي.  ٦٦تسوية الخالفات والمصالحات مع مراعاة أحكام المادة  -
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  قبول أو رفض الهبات واألموال الموصى بها المرتبطة بأعباء. -
  

  واستبدل بالنص اآلتي:) ٢٥/٤/١٩٩٩ألغي نص المادة بموجب المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ ( – ٦١المادة 
  تخضع لتصديق المحافظ القرارات التالية: 
إجــازة صــفقات اللــوازم واألشــغال والخــدمات عنــدما تزيــد قيمتهــا عــن ثمــانين مليــون ليــرة، وتصــديق دفــاتر  -

  الشروط الخاصة العائدة لها.
  إجازة األشغال باألمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة. -
  أو بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.شراء العقارات  -
  تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما، بعد أن يكون مخصصًا لمصلحة عامة. -
  عقود اإليجار التي تزيد بدالتها السنوية عن أربعين مليون ليرة. -
  الشعبية ومصارف النفايات وأمثالها.إنشاء األسواق وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن  -

  
  تخضع لتصديق وزير الداخلية القرارات التالية: - ٦٢المادة 

  القرارات التي يتألف منها نظام عام. -
  القروض. -
  تسمية الشوارع والساحات واألبنية العامة وٕاقامة النصب التذكارية والتماثيل. -
  صاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها.إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد مالكها واخت -
  تحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام.إإنشاء  -
  تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية. -
إسقاط األمالك البلدية العامة إلى أمالك بلدية خاصـة، وتعتبـر أمالكـًا بلديـة عامـة الطرقـات والفضـالت  -

  استثناء الطرق الدولية.الواقعة ضمن نطاق البلدية ب
  دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم واألشغال والخدمات. -
  دفتر الشروط العام لبيع أمالك البلدية. -
  نجزت دراسته المساهمة في التكاليف.إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أُ  -
  التنازل عن بعض العائدات البلدية اآلنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة. -

  
إذا لـم تتخـذ سـلطة الرقابـة اإلداريـة المختصـة  تعتبر القرارات المبينة في المواد السـابقة مصـدقًا عليهـا ضـمناً  - ٦٣دة الما

  قرارها بشأنها خالل شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لدى سلطة الرقابة اإلدارية المعنية.
ن القـرار أصـبح أبـ الرقابـة اإلداريـة المختصـة علمـاً  وعلى رئيس البلدية في مثل هذه الحال، أن يحـيط سـلطة

  .مصدقاً 
  عتمادات والقروض.ال تطبق هذه المهلة على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة وفتح ونقل اإل

أمــا القــرارات الخاضــعة لرقابــة ديــوان المحاســبة المســبقة، فتســري المــدة بشــأنها مــن تــاريخ إبــالغ قــرار الــديوان 
  بالموافقة إلى سلطة الرقابة اإلدارية.
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  ، وهو قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة.تصديق سلطة الرقابة اإلدارية يجب أن يكون خطياً  - ٦٤المادة 
  

ئمقــام أو المحــافظ أو لــوزير الداخليــة فــي أي وقــت شــاء وألســباب تتعلــق بــاألمن أن يرجــئ مؤقتــًا يجــوز للقا - ٦٥المــادة 
  تنفيذ قرار مجلس بلدي، ويجب أن يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.

  
ولموافقـة هيئـة  أمـام المحـاكم،تخضع المصالحات لموافقة هيئة القضايا في وزارة العـدل فـي القضـايا العالقـة  - ٦٦المادة 

  ستشارات في وزارة العدل في القضايا التي لم ترفع أمام المحاكم.إلالتشريع وا
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  الباب الثالث
  السلطة التنفيذية

  
  الفصل األول

   نتخابهاإتعريفها و 
  

المحافظ. ال تطبق على  يتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي، وفي بلدية بيروت يتوالها - ٦٧المادة 
 ١٢تــاريخ  ١١٢شــتراعي رقــم مــن المرســوم اإل ١٤) مــن المــادة ٢مــن يتــولى الســلطة التنفيذيــة أحكــام الفقــرة (

  .١٩٥٩حزيران 
  

اســتعيض عنهــا و  ١٩٩٧كــانون األول  ٣٠الصــادر فــي  ٦٦٥مــن القــانون رقــم  ٤٥ًألغيــت بموجــب المــادة ( – ٦٨المــادة 
  من هذا القانون). ٢١لمادة من ا ٥و ٤و ٣ضمنًا في البنود 

  
  ):٥و ٤و ٣(البنود  ٦٦٥/٩٧من القانون رقم  ٢١المادة   

عضـــائه، رئيســـًا ونائـــب رئـــيس بطريقـــة اإلقتـــراع الســـري وباألكثريـــة أينتخـــب المجلـــس البلـــدي مـــن بـــين  -
طلقـــة ولمــــدة واليـــة المجلــــس البلــــدي، وذلـــك فــــي أول جلســـة يعقــــدها، فــــي الموعـــد والمكــــان اللــــذين مال

  نتخاب.عالن نتيجة اإلإالمحافظ او القائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ  يحددهما
ذا كانـا مـن إ كبر األعضاء سنًا. عند تعادل األصوات بين عضوين يفوز األكبر سـنًا. و أيرأس الجلسة 

  لى القرعة.إعمر واحد يلجأ 
 في كل بلدية. عضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحددأيعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من  -

ن ينــزع الثقــة أول جلســة يعقــدها أنتخــاب الــرئيس ونائبــه، وفــي إللمجلــس البلــدي، بعــد ثالثــة أعــوام مــن  -
علـى عريضـة يوقعهـا ربـع  عضـائه، وذلـك بنـاءً أكثريـة المطلقـة مـن مجمـوع حدهما، باألأو من أمنهما 

  عضاء.هؤالء األ
  سة لملء المركز الشاغر.ن يعقد فورًا جلأعلى المجلس البلدي، في هذه الحالة، 

  
ئـيس البلديـة ر  لـى أهليـةالمتعلقة بأهلية أعضـاء المجلـس البلـدي ع ٢٩و ٢٨و ٢٧و ٢٦تطبق أحكام المواد  - ٦٩المادة 

  ونائب الرئيس.
  

نتخـاب أعضـاء إالمتعلقـة بطريقـة  ٢٠و ١٩ – ١٨ – ١٧ – ١٦ – ١٥ – ١٤ – ١٣تسـري أحكـام المـواد  - ٧٠المادة 
نتخـاب رئـيس ونائـب رئـيس البلديـة، إال أنـه ال يحـق للمرشـح أن يقـدم ترشــيحه إطريقـة  المجلـس البلـدي علـى

  إال لمركز واحد في البلدية وٕاال حق للقائمقام أن يرفض طلبات ترشيحه كلها.
  

واســتعيض عنهــا  ١٩٩٧كــانون األول  ٣٠الصــادر فــي  ٦٦٥مــن القــانون رقــم  ٤٥ُألغيــت بموجــب المــادة ( – ٧١المــادة 
  .)من القانون المذكور ٢٧حكام الواردة في المادة ضمنًا باأل
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  :٦٦٥/٩٧من القانون رقم  ٢٧المادة 
إذا شــغر مركــز رئاســة البلديــة بصــورة نهائيــة ألي ســبب كــان قبــل نهايــة واليــة المجلــس البلــدي بســتة أشــهر 

بـين أعضـائه  لـدعوة القائمقـام أو المحـافظ النتخـاب رئـيس جديـد مـن على األقـل، يلتـئم المجلـس البلـدي بنـاءً 
  وذلك خالل مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور.

  غير أنه ال ينتخب خلف لرئيس البلدية إذا حصل الشغور خالل مدة تقل عن الستة أشهر.

  وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة للفترة المتبقية من والية المجلس البلدي.
   

ئاسـة البلديـة بصـورة مؤقتـة طيلـة سـبعة أيـام عمـل متتاليـة، يتـولى نائـب الـرئيس هـذه في حال شغور مركز ر  - ٧٢المادة 
  بتوليه مهام الرئاسة. المهام بصورة مؤقتة بقرار من المجلس البلدي وتحاط سلطة الرقابة اإلدارية علماً 

  
س البلـدي ويكـون متناسـبًا يحق لرئيس ونائب رئيس البلدية أن يتقاضـيا تعـويض تمثيـل وانتقـال يحـدده المجلـ - ٧٣المادة 

  مع أهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريف شؤون البلدية.
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  الفصل الثاني
  اختصاص رئيس السلطة التنفيذية

  
  يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعداد ال الحصر، األعمال التالية: - ٧٤المادة 

  تنفيذ قرارات المجلس البلدي. -
  البلدية.وضع مشروع موازنة  -
  إدارة دوائر البلدية واإلشراف عليها. -
  إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع األعمال الالزمة لصيانة حقوقها. -
  إدارة مداخيل البلدية واإلشراف على حساباتها. -
  رفها.األمر بصرف الميزانية البلدية والقيام بإنفاق المصاريف واإلشراف عليها وٕاعطاء حواالت بص -
إجراء عقود اإليجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات واألشياء الموصى بهـا والشـراء والمصـالحات بعـد  -

  أن تكون هذه األعمال قد رخص بإجرائها وفقًا ألحكام هذا القانون.
 القيام بالشروط نفسها بالمشتريات واالتفاقات والصفقات وااللتزامـات ومراقبـة األشـغال التـي تنفـذ لحسـاب -

  البلدية واستالمها.
  .المنصوص عليها في هذا القانون تمثيل البلدية أمام المحاكم وفقا للشروط -
  عقد النفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة. -
إصـــدار األوامـــر باتخـــاذ التـــدابير المحليـــة فـــي المســـائل الموكلـــة إلـــى عنايتـــه وســـلطته بموجـــب القـــوانين  -

  واألنظمة.
  فحة السكر واألمراض الوبائية أو السارية وأمراض الحيوانات.تخاذ التدابير بشأن مكاإ -
  هدم المباني المتداعية وٕاصالحها على نفقة أصحابها وفقًا ألحكام قانون البناء. -
ستالم الهبات واألموال الموصى بهـا إلـى البلديـة إذا كانـت معرضـة للتلـف أو الضـياع وحفظهـا إلـى أن إ -

  ُيبت بشأنها.
  لقة بقمع التسول.تخاذ التدابير المتعإ -
  تخاذ التدابير الالزمة بشان المجانين الذين يهددون اآلداب أو سالمة األشخاص واألموال.إ -
تخــاذ جميــع التــدابير الالزمــة لتــدارك ومالفــاة الحــوادث التــي قــد تقــع بســبب شــرود الحيوانــات المضــرة أو إ -

  المفترسة.
لنكبــات كــالحريق وطغيــان الميــاه واألمــراض تــأمين توزيــع المســاعدات الالزمــة إلعانــة ضــحايا اآلفــات وا -

 لخ....إالوبائية أو السارية 

المحافظة على الراحة والسالمة والصحة العامة بشرط أن ال يتعرض للصالحيات التي تمنحهـا القـوانين  -
 واألنظمة لدوائر األمن في الدولة.

العموميــة وكــل مــا يتعلــق كــل مــا يتعلــق بتــأمين الســير وتســهيل التجــول فــي الشــوارع والســاحات والطــرق  -
 بالتنظيف واإلنارة ورفع األنقاض واألقذار.

 .هتمام باستدراك أو منع ما من شأنه أن يمس الراحة والسالمة والصحة العامةاإل -
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نقــل المـــوتى وتنظــيم ســـير الجنـــازات وتنظــيم الـــدفن ونـــبش الجثــث والمحافظـــة علـــى النظــام فـــي المـــدافن  -
 وحرمتها.

جتماعـــات األفـــراد والصـــحة العامـــة كالمراقبـــة الصـــحية علـــى أمـــاكن اإلوكـــل مـــا يخـــتص بحمايـــة صـــحة  -
والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم واألفران وحوانيت اللحامين والسمانين والحالقين 

لخ. وبشكل عام على جميع األماكن التي يتعـاطى فيهـا تجـارة أو صـناعة المـأكوالت أو المشـروبات ...إ
 هذه المحالت.بة الصحية على األشخاص المرتبطين بأية صفة كانت والرقاب

نفجـار وطغيـان الميـاه كتنظـيم مصـلحة المطـافئ ومراقبـة هتمام باتخـاذ وسـائل الوقايـة مـن الحريـق واإلاإل -
األمــاكن التــي تخــزن فيهــا المــواد الملتهبــة والمتفجــرة والمحروقــات وتحديــد كميــات هــذه المــواد التــي يجــوز 

 كن تخزينها واألمر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها.لهذه األما

 فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسالمة على وسائل النقل العمومي. -

 كل ما يختص باآلداب والحشمة العمومية. -

 تجار.هتمام باتخاذ جميع الوسائل الالزمة لتأمين نقاوة وسالمة مواد األكل المعدة لإلاإل -

 هتمام باتخاذ جميع الوسائل الالزمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس.اإل -

كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية واآلثـار التاريخيـة وصـيانة األشـجار واألمـاكن المشـجرة،  -
 ومنع التلوث.

عـد موافقـة إعطاء رخص البناء ورخص السـكن وٕافـادات إنجـاز البنـاء إلدخـال المـاء والكهربـاء والهـاتف ب -
 الدوائر الفنية المختصة.

 تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء. -

التوقيــف عــن البنــاء بنــاء لطلــب المتضــرر ولقــاء كفالــة يقــدر قيمتهــا رئــيس البلديــة لمــدة أقصــاها خمســة  -
 عشر يومًا ليتمكن خاللها المتضرر مراجعة المحكمة المختصة.

عامــة لمــد قســاطل الميــاه والكهربــاء والهــاتف والمجــارير وغيرهــا لقــاء كفالــة التــرخيص بحفــر الطرقــات ال -
تضـــمن إعـــادة الحـــال إلـــى مـــا كانـــت عليـــه علـــى نفقـــة طالـــب التـــرخيص وال تســـتثنى المؤسســـات العامـــة 

 والمصالح المستقلة وٕادارات الدولة من هذا الترخيص.

وم وٕان كـان المشـروع قـد جـرى تنفيـذه الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسـ -
 تحاد أو هيئة أخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلديات.بواسطة مجلس اإل

تجار بالمواد الغذائية وتسـعيرها علـى أن ال يتعـارض ذلـك مـع التـدابير والقـرارات التـي تصـدرها مراقبة اإل -
 قتصاد والتجارة.وزارة اإل

دية ومالكاتهـا وٕانهـاء خـدماتهم وتعيـين العمـال واألجـراء الميـاومين تعيين موظفي البلدية وفقًا ألنظمة البل -
عتمـادات المخصصـة لهـم فـي الموازنـة. إال أنـه ال يجـوز أن يكـون األب وأحـد األوالد واألم في حدود اإل

بــن، واألخــوة واألخــوات مــوظفين فــي بلديــة واحــدة وٕاذا وجــد بــين وأحــد األوالد والــزوج والزوجــة وزوجــة اإل
مــن هــو فــي هــذه الحــاالت حــق لــرئيس البلديــة أن يصــرف أحــدهما مــن الخدمــة بموجــب قــرار المــوظفين 

 إداري نافذ بذاته على أن تصفى تعويضاته وفقًا ألحكام قانون الموظفين.

 الترخيص باإلعالن. -
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يتولى شؤون األمن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتـع بصـفة الضـابطة العدليـة، ولـه أن يطلـب مـؤازرة  -
ألمـــن الـــداخلي عنـــد وقـــوع أي جـــرم أو احتمـــال حـــدوث مـــا قـــد يهـــدد الســـالمة العامـــة وأن يباشـــر قـــوى ا

 التحقيقات الالزمة.

تخاذ التدابير اإلدارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسـن سـير العمـل البلـدي ولتـأمين الـواردات البلديـة إ -
 وفقًا ألحكام قانون الرسوم البلدية.

إلجــراءات المســتعجلة المتعلقــة بالصــحة العامــة والســالمة العامــة والمواصــالت القيــام بــبعض األعمــال وا -
  ستقباالت على أن تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي.واآلليات والتشريفات واإل

  
يجوز لرئيس السلطة التنفيذية أن يرخص باألشـغال المؤقـت أو بوضـع البضـائع مؤقتـًا فـي الطـرق واألمـاكن  - ٧٥المادة 

لعامـــة أو بعرضـــها علـــى جوانـــب األرصـــفة والســـاحات العامـــة، ولـــه أن يـــرخص أيضـــًا ألصـــحاب المطـــاعم ا
  والمقاهي بأن يضعوا طاوالت ومقاعد وكراسي على أرصفة الطرق والساحات المذكورة.

  
األنظمـة  لرئيس السلطة التنفيذية أن يصدر أنظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه ويكون لهـذه - ٧٦المادة 

  ضمن النطاق البلدي صفة اإللزام التي هي لشرائع الدولة وأنظمتها.
تنشــر القــرارات ذات الصــفة العامــة التــي يتخــذها رئــيس الســلطة التنفيذيــة علــى بــاب مركــز البلديــة، ويــنظم   

  محضرًا بذلك يوقعه الموظف المختص، وتبلغ القرارات األخرى إلى أصحابها.
  

ئــــيس الســــلطة التنفيذيــــة الوحــــدات البلديــــة ويســــهر علــــى حســــن ســــير العمــــل وتنســــيقه فيهــــا،          يــــرئس ر  - ١ - ٧٧المــــادة 
  وهو الرئيس التسلسلي األعلى لموظفي البلدية.

  لرئيس السلطة التنفيذية أن يفوض إلى نائب الرئيس بعض صالحياته. - ٢
 الحيات التـــي تتعلـــقولـــه كـــذلك أن يفـــوض رؤســـاء الوحـــدات البلديـــة بعـــض صـــالحياته باســـتثناء الصـــ

  باستصدار نصوص لها الصفة العامة.
  يتم التفويض بقرار يبلغ إلى وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.  

  

يمسك سجل خاص لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية ويـذكر علـى السـجل إذا كـان  - ٧٨المادة 
  هذا القرار قد نشر أو بلغ.

  

تحال للعلم جميع القـرارات التـي يتخـذها رئـيس السـلطة التنفيذيـة إلـى القائمقـام، وفـي بلديـة بيـروت إلـى  - ١ - ٧٩ المادة
  وزير الداخلية.

  يتصل رئيس السلطة التنفيذية مباشرة مع اإلدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية. - ٢
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  الباب الرابع
  أحكام مختلفة

  
  الفصل األول

  تنظيم اإلداريال
  

تخضــع بلــديات مراكــز المحافظــات لرقابــة مجلــس الخدمــة المدنيــة. وتبقــى خاضــعة لرقابــة مجلــس الخدمــة  - ٨٠المــادة 
المدنية البلديات التي سبق وأخضعت له بمرسوم. تحدد البلديات األخرى التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة 

  تراح وزير الداخلية.قإعلى  المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً 
  

  تضع كل بلدية نظامًا لموظفيها ومالكًا لهم، وكذلك نظامًا ألجرائها. - ٨١المادة  
  

  تطبق في البلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية األحكام التالية: - ٨٢المادة 
 ١٩٥٩حزيـــران  ١٢تـــاريخ  ١١٢شـــتراعي رقـــم مـــن المرســـوم اإل ١٠٠و ٩٧و ٦٢و ٦١و ١٣المـــواد  -

 وتعديالتها.

شـــتراعي مــن المرســوم اإل ٦١و ٦٠و ٥٩و ٤٨و ٤٧و ٤٦و ٤٥و ٤٤و ٤٣و ٤٢و ٤١و ٤٠المــواد  -
  وتعديالتها. ١٩٥٩حزيران  ١٢تاريخ  ١١٣رقم 

  
  للبلدية أن تنشئ ما تحتاجه من الوحدات اإلدارية والمالية والفنية، والشرطة والحرس واإلطفاء واإلسعاف. - ٨٣المادة 

كثــر، وتعيــين مــوظفين أتين أو يوحــدات وشــرطة وحــرس وٕاطفــاء وٕاســعاف مشــتركة بــين بلــدكمــا يجــوز إنشــاء 
  مشتركين فيما بينها.

 يتم إنشاء الوحدات والشرطة والحرس واإلطفاء واإلسعاف المشتركة بقرار من وزير الداخلية. -١

ــــة أنظمــــة موحــــدة للمــــوظفين المشــــتركين مــــع اإل -٢ ــــر الداخلي ــــديات ذات الوحــــديضــــع وزي ــــاظ للبل ات    حتف
المشـــتركة بوضـــع األنظمـــة الخاصـــة التـــي تراعـــي أوضـــاعها علـــى أن تخضـــع هـــذه األنظمـــة الخاصـــة    

 لموافقة وزير الداخلية.

تـــوزع بقـــرار مـــن وزيـــر الداخليـــة نفقـــات هـــؤالء المـــوظفين بـــين البلـــديات المعنيـــة علـــى أســـاس معـــدالت      -٣
 مئوية.

تـــراح المحـــافظ وبعـــد اســـتطالع رأي البلـــديات     تصـــدر قـــرارات وزيـــر الداخليـــة بهـــذا الشـــأن بنـــاء علـــى اق -٤
  المعنية.

  
يجــوز للمجــالس البلديــة فــي البلــديات التــي تخضــع لرقابــة مجلــس الخدمــة المدنيــة، وبعــد أخــذ موافقــة وزيــر  - ٨٤المــادة 

الداخلية، التعاقد مع أشـخاص ممـن تتـوافر فـيهم الشـروط العامـة للوظيفـة البلديـة للقيـام بـبعض وظائفهـا فـي 
ات محددة وشروط خاصة تعين في العقد، كمـا يجـوز فـي البلـديات التـي يقـل قطـع حسـابها السـنوي عـن أوق
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خمســـين ألـــف ليـــرة تكليـــف أعضـــاء مـــن المجلـــس البلـــدي بـــدون مقابـــل، بمهـــام الكاتـــب، كمـــا يجـــوز تكليـــف 
  الشرطي بمهام المراقب الصحي والجابي.

  
يـــق أو مراقبــة تنفيـــذ القــوانين واألنظمـــة المتعلقــة بالصـــحة العامـــة يحـــق للمــوظفين البلـــديين المنـــوط بهــم تطب - ٨٥المــادة 

  والنظافة العامة والبناء وتسهيل التجول في الشوارع والساحات العامة ضبط مخالفات القوانين واألنظمة.
  

  
  
  
  



٢٨  ٢٠٠٧ نيسان، ١٦    ألباني -جامعة والية نيويورك 

  الفصل الثاني
  مالية البلديات

  
  تتكون مالية البلديات من: - ٨٦المادة 

  مباشرة من المكلفين. الرسوم التي تستوفيها البلدية -
الرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصـالح المسـتقلة أو المؤسسـات العامـة لحسـاب البلـديات ويـتم توزيعهـا  -

  مباشرة لكل بلدية.
  الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات. -
  المساعدات والقروض. -
  الخاصة بها. حاصالت أمالك البلدية، بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات -
  الغرامات. -
  الهبات والوصايا. -

  
تـــودع أمانـــة فـــي صـــندوق بلـــدي مســـتقل فـــي وزارة الداخليـــة حاصـــالت العـــالوات المشـــتركة العائـــدة لجميـــع  - ٨٧المـــادة 

  البلديات.
  

ستشـارة مجلـس شـورى إبلـدي المسـتقل بنصـوص تطبيقيـة بعـد تحدد أصول وقواعـد توزيـع أمـوال الصـندوق ال - ٨٨المادة 
  لة.الدو 

  
قتـراح وزيـر إعلـى  تعين قواعد وأصول المحاسبة في البلديات بموجب مرسوم يتخـذ فـي مجلـس الـوزراء بنـاءً  - ٨٩المادة 

  الداخلية.
  

  تخضع بلدية بيروت لرقابة ديوان المحاسبة وكذلك البلديات الخاضعة حاليًا للرقابة ذاتها. - ٩٠المادة 
علــى  ديــوان المحاســبة بمرســوم يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء بنــاءً تحــدد البلــديات األخــرى التــي تخضــع لرقابــة   
  قتراح وزير الداخلية.إ
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  الفصل الثالث 
  الموجه البلدي

  
  ضطالع بمهامها.تتولى وزارة الداخلية إعداد البلديات لتمكينها من اإل - ٩١المادة 

  
إلــى الوســائل الكفيلــة بتطويرهــا ورفــع يعهــد وزيــر الداخليــة إلــى عــدد مــن المــوظفين مهمــة توجيــه البلــديات  - ٩٢المــادة 

مستواها وزيادة فعاليتهـا وتحسـين تنظيمهـا وتبسـيط األسـاليب واألصـول وطـرق العمـل المتبعـة فيهـا وتعريفهـا 
  إلى أفضل السبل لتحقيق غاياتها.

  
لـذين تتـوافر فـيهم يجري اختيار الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة مـن بـين مـوظفي الدولـة والبلـديات ا -٩٣المادة 

  معارف ومؤهالت خاصة في الحقل البلدي.
ـــة اإل  ـــيهم حال  ١٢تـــاريخ  ١١٢شـــتراعي رقـــم نتـــداب وأحكامـــه المنصـــوص عليهـــا فـــي المرســـوم اإلوتطبـــق عل

  ، ويحدد عددهم وفقًا للحاجة بقرار من وزير الداخلية.١٩٥٩حزيران 
  

  دات المنشأة وأجهزتها وفقًا لبرنامج يحدده وزير الداخلية. يجري إعداد دورات تدريبية للبلديات واالتحا - ٩٤المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٠  ٢٠٠٧ نيسان، ١٦    ألباني -جامعة والية نيويورك 

  الفصل الرابع 
  المراقب العام

  
تحـادات البلـديات، التـي تحـدد بمرسـوم يتخـذ فـي إ تخضع األعمال المالية في بلدية بيروت وسـائر البلـديات و  - ٩٥المادة 

  قب مالي يسمى "المراقب العام".قتراح وزير الداخلية، لسلطة مراإعلى  مجلس الوزراء بناءً 
  يمكن أن تتناول سلطة المراقب العام أكثر من بلدية أو اتحاد.  

  
على اقتراح وزير الداخلية وتنهى خدماته بالطريقة  يعين المراقب العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً  - ٩٦المادة 

  نفسها.
  تحدد تعويضات المراقب العام في مرسوم تعيينه.  

  ترط في المراقب العام:يش
أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على األقـل، فـي مالكـات الدولـة أو مـا يعادلهـا فـي مالكـات البلـديات،  -

حــائزًا علــى إجــازة جامعيــة أو خــريج المعهــد الــوطني لــإلدارة واإلنمــاء، وتــولى األعمــال الماليــة أو الرقابــة 
 المالية لمدة خمس سنوات على األقل.

من موظفي الفئة الثالثة على األقل، في مالكات الدولة أو ما يعادلها في مالكات البلديات  أو أن يكون -
الخاضـــعة ألصـــول وقواعـــد المحاســـبة العموميـــة، وتـــولى األعمـــال الماليـــة أو الرقابـــة الماليـــة لمـــدة عشـــر 

 سنوات على األقل.

انيــة علــى األقــل فــي مالكــات يشـترط فــي المراقــب العــام فــي بلديــة بيــروت أن يكــون مـن مــوظفي الفئــة الث -
الدولة أو ما يعادلها فـي مالكـات البلـديات الخاضـعة ألحكـام قـانون المحاسـبة العموميـة وتـولى األعمـال 

  المالية أو الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على األقل.
  

قتـــراح وزيـــر إعلـــى  تحـــدد صـــالحيات المراقــب العـــام ومركـــز عملـــه بمرســـوم يتخـــذ فــي مجلـــس الـــوزراء بنـــاءً  - ٩٧المـــادة 
  الداخلية.

تحــاد بأيــة وفيمــا خــال الصــالحيات والتعويضــات المقــررة لــه، ال يجــوز إناطــة المراقــب العــام فــي البلديــة أو اإل  
  مهمة وال تكليفه القيام بأي عمل وال تقاضي أي تعويض أو مكافأة.

  
وتدفع  .ين في مالكه األصلي أيا كان نوعهايستفيد المراقب العام من المنافع والخدمات التي تعطى للموظف - ٩٨المادة 

  تحاد.له باإلضافة إلى رواتبه وتعويضاته ومخصصاته من موازنة البلدية أو اإل
 ٢٠٠٠ شـباط ١٤تـاريخ  ٢٤٨٥: فيمـا يتعلـق براتـب المراقـب العـام وتعويضـاته يراجـع المرسـوم رقـم مالحظة(

  )٢٤/٢/٢٠٠٠تاريخ  ٩المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 
  

  يرتبط المراقب العام إداريًا بوزارة الداخلية طيلة مدة قيامه بهذه الوظيفة. - ٩٩المادة 
  



٣١  ٢٠٠٧ نيسان، ١٦    ألباني -جامعة والية نيويورك 

  الفصل الخامس 
  الدعاوى

  
يتناقش المجلس البلدي بالدعاوى والمالحقات القضائية التي تقام باسم البلدية، ويخول القرار المتخـذ رئـيس  -١٠٠المادة 

  ة مراحل المقاضاة.السلطة التنفيذية المراجعة في كاف
لـــرئيس الســـلطة التنفيذيـــة القيـــام بالقضـــايا المســـتعجلة واإلجـــراءات التحفظيـــة وذلـــك قبـــل أن يتخـــذ المجلـــس   

  البلدي القرار المشار إليه أعاله.
  

  تعفى الدعاوى المقامة على البلدية أمام القضاء العدلي من تقديم المذكرة التمهيدية. -١٠١المادة 
علـــى البلديـــة أمـــام القضـــاء اإلداري فيبقـــى خاضـــعًا لألصـــول المعمـــول بهـــا لـــدى هـــذا  أمـــا تقـــديم الـــدعاوى  

  القضاء. 
  

  تطبق بحق البلديات األصول المتبعة في تنفيذ األحكام الصادرة بحق الدولة. -١٠٢المادة 
  

  
  
  
  



٣٢  ٢٠٠٧ نيسان، ١٦    ألباني -جامعة والية نيويورك 

  الفصل السادس
  المالحقات التأديبية والجزائية

  
 ائبـه أو العضـو الـذي يتـولى أعمـال السـلطة التنفيذيـة مسـؤوًال مـن الوجهـةيعتبـر رئـيس المجلـس البلـدي أو ن -١٠٣المادة 

األنظمـــة والقـــوانين، رغـــم  المســـلكية ويتعـــرض للعقوبـــات التأديبيـــة إذا أخـــل بالواجبـــات التـــي تفرضـــها عليـــه
  إنذاره، وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية.
  قتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة. وال تحول المالحقة التأديبية دون المالحقة عند اإل

  
  العقوبات التأديبية فئتان: -١٠٤المادة 

  الفئة األولى: -
  التنبيه -
  التأنيب -

  الفئة الثانية: -
  التوقيف عن العمل لمدة ال تتجاوز السنة  -
  اإلقالة -

  
  تفرض عقوبات الفئة األولى بقرار من وزير الداخلية. -١٠٥المادة 

  قوبات الفئة الثانية بقرار من الهيئة التأديبية الخاصة.تفرض ع       
  ويحق للهيئة التأديبية الخاصة فرض أية عقوبة من الفئة األولى فيما إذا تبين لها أن المحال عليها ال     
  شد.أيستحق عقوبة      

  
  تتألف الهيئة التأديبية الخاصة على الوجه التالي: -١٠٦المادة 

  رئيساً       ديبي العام للموظفينرئيس المجلس التأ -
  عضواً   موظف من وزارة الداخلية من الفئة الثانية على األقل -
  عضوًا           رئيس بلدية -
ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة، مفوض الحكومة لدى المجلس التـأديبي العـام للمـوظفين وبوظيفـة أمـين  -

  ون البلدية والقروية في  سر الهيئة موظف من الفئة الرابعة على األقل في مصلحة الشؤ 
  وزارة الداخلية.   
  ال يشترك مفوض الحكومة وأمين سر الهيئة التأديبية الخاصة في المذاكرة وٕاصدار الحكم. 

  
  قتراح وزير الداخلية.إعلى  تعين الهيئة التأديبية الخاصة بمرسوم بناءً  -١٠٧المادة 

لتغيـب أو اوموا مقام الرئيس واألعضاء األصـيلين عنـد ويعين في هذا المرسوم رئيس وأعضاء إضافيون ليق     
  شتراك بأعمال الهيئة لسبب قانوني.المرض أو تعذر اإل
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يحال رئيس المجلس البلدي أو نائبـه أو العضـو الـذي يتـولى أعمـال السـلطة التنفيذيـة علـى الهيئـة التأديبيـة  -١٠٨المادة 
  تواله وزارة الداخلية.الخاصة بقرار من وزير الداخلية بعد إجراء تحقيق ت

  
  يعمل أمام الهيئة التأديبية الخاصة باألصول المتبعة أمام المجلس التأديبي العام للموظفين. -١٠٩المادة 

  
تقبـل قـرارات الهيئـة التأديبيـة الخاصـة الطعـن لتجـاوز حـد السـلطة أمـام مجلـس شـورى الدولـة وفقـًا لألصـول  -١١٠المادة 

  المتبعة لديه.
  لس شورى الدولة ال توقف التنفيذ ما لم يقرر المجلس وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.إن مراجعة مج  
تـاريخ ى أيام بعـد انقضـاء عشـرة أيـام علـعلى مجلس شورى الدولة أن يبت بطلب وقف التنفيذ خالل ثالثة   

  تبليغ الدولة وٕاال اعتبر الطلب مقبوًال حكمًا حتى تاريخ صدور الحكم النهائي.
   

  على   ال يمكن مالحقة الرئيس أو نائبه أو العضو البلدي جزائيًا من أجل جرم يتعلق بمهامهم، إال بناءً  -١١١المادة 
  موافقة المحافظ الخطية.   

  
  إذا صدر قرار ظني أو حكم بدائي بحق رئيس البلدية أو نائب الرئيس أو أحد األعضاء جاز كف يده  -١١٢المادة 

  حكم النهائي.بقرار من المحافظ حتى صدور ال
انتهـــاء  وٕاذا اتهـــم أحـــد هـــؤالء بجنايـــة أو ظـــن بـــه بجنحـــة شـــائنة، وجـــب كـــف يـــده بقـــرار مـــن المحـــافظ حتـــى  

  الدعوى.
مـن  وٕاذا صدر بحق أحد هـؤالء حكـم مبـرم بجنايـة أو بجنحـة شـائنة يعتبـر مقـاًال حكمـًا وتعلـن اإلقالـة بقـرار  

  المحافظ.
اليـد  انت أو وجاهية بجناية أو بجنحـة شـائنة، اعتبـر مكفـوفوٕاذا صدر بحق هؤالء مذكرة توقيف غيابية ك  

  من تاريخ المذكرة. عتباراً إحكمًا 
وٕاذا استردت مذكرة التوقيف أو أخلي سبيله يعود حكمًا إلى ممارسة أعماله إن لم يكن قد أوقف بجنايـة أو        

  بجرم شائن.
  

بـه رئـيس البلديـة أو نائبـه أو أحـد األعضـاء ومـا إذا كـان يعود للنيابـة العامـة حـق وصـف الجـرم، المالحـق  -١١٣المادة 
  ناشئًا عن مهام البلدية أو غير ناشئ عنها.

  



٣٤  ٢٠٠٧ نيسان، ١٦    ألباني -جامعة والية نيويورك 

  الفصل السابع
  تحاد البلدياتإ
  واليته  -تشكيله  -تعريفه  -القسم األول 

  
الي، ويمــارس ســتقالل المــتحــاد البلــديات مــن عــدد مــن البلــديات، ويتمتــع بالشخصــية المعنويــة واإلإيتــألف  -١١٤المــادة 

  الصالحيات المنصوص عليها في هذا القانون.
  

  قتراح وزير الداخلية وذلك:إعلى  تحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً إينشأ  - ١ -١١٥المادة 
  إما بمبادرة منه -
  وٕاما بناء على طلب البلديات -

علـى  ح وزير الداخلية وبمبادرة أو بنـاءً قتراإعلى  تحاد بمرسوم بناءً ويجوز ضم بلديات أخرى إلى اإل - ٢
  طلب البلديات.

  تحاد البلديات بنفس األصول المعتمدة إلنشائه.إيحل  - ٣
  تحاد البلديات.إحتفاظ بحقوق الغير الشروط التي تجري فيها تصفية يحدد في مرسوم الحل ومع اإل

  
  ومركزه. تحادتحاد البلديات اسم هذا اإلإيحدد في مرسوم إنشاء  -١١٦المادة 

  
  تحاد بانتهاء والية المجالس البلدية التي يتألف منها.تنتهي والية مجلس اإل -١١٧المادة 

  
  تحاداإل جهاز  -القسم الثاني 

  
  تحاد ومن سلطة تنفيذية يتوالها رئيس مجلستحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس اإليتألف جهاز اإل -١١٨المادة 

  تحاد.اإل     
  

 القتـــراح تحـــاد ويمكـــن للمجلـــس البلـــدي بنـــاءً تحـــاد مـــن رؤســـاء البلـــديات التـــي يضـــمها اإلمجلـــس اإل يتـــألف -١١٩المـــادة 
  تحاد.لرئيس أن يتمثل بأحد أعضائه طيلة مدة والية اإلا
ســتقالة أو اإلقالــة مــن عضــوية المجلــس     تحــاد بســبب دائــم كالوفــاة أو اإلوفــي حــال شــغور مركــز عضــو اإل     

  الذي ينتدبه المجلس البلدي التابع له.البلدي يحل محله العضو 
  

لــدعوة القائمقــام أو المحــافظ وذلــك النتخــاب  تحــاد خــالل مهلــة أســبوعين مــن تكوينــه بنــاءً يلتــئم مجلــس اإل -١٢٠المــادة 
  أعمال البلديات. نتخابات إن كان متولياً الرئيس ونائب الرئيس وال يشترك القائمقام أو المحافظ في هذه اإل

  
     تحــاد جهــاز مــوظفين يرأســه مــدير ويتــألف مــن الجهــاز يعــاون رئــيس الســلطة التنفيذيــة فــي إدارة شــؤون اإل -١٢١المــادة 

  الهندسي والصحي، من الجهاز اإلداري والمالي ومن جهاز الشرطة.
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  تحاد.تحاد وضع أنظمة ومالكات موظفي اإليتولى مجلس اإل
  األنظمة والمالكات المرعية اإلجراء.تحاد الموظفين وفقًا ألحكام يعين رئيس مجلس اإل     

  
  تحاد الشؤون التالية:يتولى الجهاز الهندسي لصالح البلديات األعضاء في اإل -١٢٢المادة 

درس طلبات رخص البناء وتنظيم الكشوفات الفنية ورفع كامل الملف إلى رئيس البلديـة المعنيـة للبـت  -
  به.

  إعداد دفاتر شروط اللوازم واألشغال والخدمات. -
  ستشارات.إعداد الدراسات الفنية المطلوبة واإل -
  وضع التخطيطات. -
  ستمالك والبيانات التفصيلية إلحالتها إلى لجان التخمين المختصة.إعداد لوائح اإل -
  درس وٕابداء الرأي برخص اإلسكان. -
  المراقبة الصحية. -
ــــاء وبالمخالفــــات - ــــق بمخالفــــات البن الصــــحية وبســــائر  إعــــداد تقــــارير إلــــى رئــــيس البلديــــة المعنيــــة تتعل

المخالفات العائدة لصالحية هذا الجهاز والتي تقع ضمن نطاق البلدية، ورفعها بواسطة رئيس مجلس 
  تحاد إلى رئيس البلدية المعنية.اإل

كمــا يتــولى الجهــاز الهندســي والصــحي ســائر األمــور الفنيــة المشــتركة التــي يطلبهــا منــه رئــيس مجلــس  -
  تحاد.اإل
  

  از اإلداري والمالي األمور التالية:يتولى الجه -١٢٣المادة 
الشؤون اإلدارية والمالية للبلديات الصغرى التي ال تسمح موازنتها الخاصـة باسـتخدام مـوظفين لتـأمين  -

  هذه األعمال.
أجهــزة البلــديات األعضــاء لتحســين ســير أعمالهــا اإلداريــة والماليــة. ويمكــن أن يعهــد إلــى أحــد  ةمعاونــ -

  البلديات األعضاء في تحصيل الرسوم من المكلفين.تحاد مساندة الجباة في اإل
  تحاد.الشؤون اإلدارية والمالية في اإل -

  
  يتولى جهاز الشرطة في االتحاد األمور التالية: -١٢٤المادة 

  توعية المواطنين للتقيد بأحكام األنظمة والقوانين المرعية اإلجراء. -
تحـــاد ورفعهـــا بواســـطة رئـــيس تابعـــة لإلوضـــع تقـــارير بالمخالفـــات الحاصـــلة ضـــمن نطـــاق البلـــديات ال -

  تحاد إلى رئيس البلدية المعنية.مجلس اإل
إجـــراء التحقيقـــات األوليـــة فـــي الجـــرائم المشـــهودة والجـــرائم التـــي تمـــس الســـالمة العامـــة لحـــين وصـــول  -

  الضابطة العدلية.
  طة خاصة بها.تأمين مهام رجال الشرطة البلدية في البلديات التي ال تسمح موازنتها بتعيين أفراد شر  -
لطلـب  تحـاد بنـاءً تحاد بهذه المهمات بموجب قرار يصدره رئـيس مجلـس اإليتم تكليف رجال شرطة اإل -

  رئيس البلدية المعنية ويعمل هؤالء تحت إمرة رئيس البلدية المنتدبين إليها.
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ــًا كــل أو بعــض أفــراد شــرطتها للعمــل ضــمن نطــ -١٢٥المــادة           اق بلديــة أخــرىيحــق للبلــديات األعضــاء أن تفصــل مؤقت

  تحاد على أن يلحق بها عدد من أفراد شرطة بلديات أخرى للعمل ضمن نطاقها.في اإل
  تحاد.البلدية بعد موافقة رئيس مجلس اإليتم الفصل واإللحاق بقرار من رئيس 

قـال نتواإل يستمر رجال الشرطة في قبض رواتبهم مـن البلـديات المعينـين فيهـا ويتقاضـون تعويضـات النقـل
  من البلدية المفصولين إليها.

  
  تحاداإل ختصاص مجلس إ -القسم الثالث 

  
  تحاد ويقرر في المواضيع التالية:اإليتداول مجلس  -١٢٦المادة 

المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلديات األعضاء أو بعضها أو التـي  -
انــت هــذه المشــاريع قائمــة أو مرتقبــة، كــالطرق والمجــارير تحــاد واحــد ســواء كإكثــر مــن أتشــمل نطــاق 

  والنفايات والمسالخ واإلطفاء وتنظيم المواصالت والتعاونيات واألسواق الشعبية وخالفها.
  ستمالكات ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ المشاريع.التخطيطات واإل -
  التنسيق بين البلديات األعضاء وبت الخالفات الناشئة بينها. -
  تحاد.إقرار موازنة اإل -
  إقرار الحساب القطعي. -
  تحاد.إقرار نظام ومالكات موظفي اإل -
تحــاد والتــي ال تعــود إدارتهــا إلــى بلديــة معينــة والتــي إدارة المشــاعات الواقعــة ضــمن نطــاق بلــديات اإل -

لــى تحــاد، وتنتقــل إتــديرها حاليــًا لجــان مشــاعية خاصــة، والتصــرف بكامــل إيراداتهــا لتحقيــق مشــاريع اإل
تحــاد فــور إنشــائه األمــوال والموجــودات التــي تكــون بحــوزة اللجــان المشــاعية الخاصــة التــي مجلــس اإل

  تصبح منحلة حكمًا.
  تحاد وصالحياته.إقرار الخطة اإلنمائية ضمن نطاق اإل -
إلــزام المســتفيدين مــن مشــروع إنشــائي أنجــزت دراســته المســاهمة فــي تكــاليف هــذا المشــروع فــي حــال  -

  ثالثة أرباع المنتفعين منه على األقل.موافقة أكثرية 
  القروض بجميع أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها. -
التنــازل عــن بعــض العائــدات البلديــة اآلنيــة والمســتقبلية للقــارض أو للدولــة بشــخص وزيــر الماليــة لقــاء  -

  ل مدة هذا القرض.كفالتها القرض وٕادراج األقساط التي تستحق سنويا في الموازنات المتتالية طوا
  

            تحــاد علــى أحــد المشــاريع المشــتركة فيمــا بينهــا أو رفــض أحــدها البحــث فيــه، فــي حــال اخــتالف مجــالس اإل -١٢٧المــادة 
يرفـــع الموضـــوع إلـــى وزيـــر الداخليـــة الـــذي يبـــت بـــالخالف بموجـــب قـــرار معلـــل لـــه صـــفة اإللـــزام القـــانوني            

  تحادات المعنية.لإل
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    تحــــاد ضــــمن نطــــاق صــــالحياته لهــــا صــــفة اإللــــزام القــــانوني إن جميــــع القــــرارات التــــي يتخــــذها مجلــــس اإل -١٢٨ المــــادة
  للبلديات األعضاء.

 عفـواً  تحاد فعلى القائمقام أو المحـافظ إمـاإذا تمنعت إحدى البلديات األعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس اإل
الل مهلـة خـبلدية المختصة أمرًا خطيـًا بوجـوب التنفيـذ تحاد أن يوجه إلى اللطلب رئيس مجلس اإل أو بناءً 

تنفيــذ قــرار      عشــرة أيــام وٕاال حــل محــل المجلــس البلــدي أو رئــيس البلديــة فــي القــرار الــذي يضــمن حســن
  تحاد.مجلس اإل

  يسجل قرار القائمقام أو المحافظ في سجل القرارات الخاص في البلدية المعنية.
  

ــــادة  ــــس  -١٢٩الم ــــة تحــــاإيعتمــــد مجل ــــديات نفــــس األصــــول والقواعــــد المعتمــــدة لســــير العمــــل فــــي المجــــالس البلدي د البل
  نصوص عليها في هذا القانون.مالو 

  
  تحاداإل رئاسة مجلس  -القسم الرابع 

  
  يتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس االتحاد وتكون له على سبيل التعداد ال الحصر الصالحيات  -١٣٠المادة 

  التالية:     
  تحاد وتحديد جدول أعماله.جلس اإلدعوة م -
  تحاد وٕادارتها.رئاسة جلسات مجلس اإل -
  وضع مشروع الموازنة والحساب القطعي والتقرير السنوي. -
  حاد وضبط وارداته.تاإلشراف على مالية اإل -
  عقد النفقة واألمر بصرف الموازنة. -
  تعيين الموظفين ضمن أحكام النظام والمالكات المصدقة. -
  تحاد.تحاد وهو الرئيس التسلسلي األعلى لموظفي اإلإدارة شؤون اإل -
  تحاد.تنفيذ قرارات مجلس اإل -
  تحاد لدى القضاء والغير.تمثيل اإل -

  
تحــاد أن يتقاضــيا مــن موازنــة االتحــاد تعــويض تمثيــل وانتقــال يحــدده اإليحــق لــرئيس ونائــب رئــيس مجلــس  -١٣١المــادة 

  ه كل منهما في تصريف شؤون االتحاد.المجلس ويكون متناسبًا مع أهمية الجهد الذي يبذل
  

يقــوم نائــب الــرئيس بصــالحيات الــرئيس فــي حــال غيابــه أو إيقافــه عــن العمــل أو فــي حــال شــغور مركــز  -١٣٢المــادة 
الرئاسة ألي سبب كـان وفـي حـال غيـاب الـرئيس ونائـب الـرئيس أو شـغور مركـز منهمـا يقـوم مقـام الـرئيس 

  تحاد.لس اإلفي مج كبر األعضاء سناً أبصورة مؤقتة 
  
  

  لقسم الخامسا
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  تحاداإل مالية 
  

  تتكون مالية االتحاد من: -١٣٣المادة 
عشــرة بالمئــة مــن الــواردات الفعليــة للبلــديات األعضــاء كمــا هــي محــددة فــي جــدول الحســاب القطعــي  -

  للسنة السابقة وال تدخل في حساب الواردات األمانات والنقد المدور والقروض والمساعدات.
إضـــافية مـــن موازنـــة البلـــديات األعضـــاء المســـتفيدة مـــن مشـــروع معـــين ذو نفـــع مشـــترك نســـبة مئويـــة  -

تحـــاد علـــى ضـــوء تكـــاليف المشـــروع علـــى أن تخضـــع هـــذه النســـبة لموافقـــة وزيـــر يحـــددها مجلـــس اإل
  الداخلية.

  تحاد.ختصاص مجلس اإلإالمساعدات والقروض، وكامل عائدات المشاعات الداخلة في  -
  ات الصندوق البلدي المستقل.تحاد من عائدما يخصص لإل -
فـي الموازنـة العامـة.  تحاد على أن تدرج المبالغ المخصصـة لـذلك سـنوياً مساهمة الدولة في موازنة اإل -

تحــادات بقــرار مــن وزيــر الداخليــة وتخصــص لوضــع دراســات أو تنفيــذ مشــاريع تــوزع األمــوال بــين اإل
  ها.مشتركة أنجزت دراستها وإلنعاش المناطق وخاصة الريفية من

  الهبات والوصايا. -
  

حـــاد لســـلطة الرقابـــة اإلداريـــة وفقـــا لألحكـــام واألصـــول والقواعـــد المطبقـــة علـــى اإلتتخضـــع قـــرارات مجلـــس  -١٣٤المـــادة 
  البلديات.
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  الفصل الثامن
  أحكام عامة

  

         مـة، للقائمقــام أنا القـوانين واألنظبهـإذا تمنـع المجلـس البلـدي أو رئيســه القيـام بعمـل مـن األعمـال التــي توج -١٣٥المـادة 
بوجـــوب التنفيـــذ خـــالل مهلـــة تعـــين فـــي هـــذا األمـــر         خطيـــاً  يوجـــه إلـــى المجلـــس البلـــدي أو إلـــى رئيســـه أمـــراً 

الخطــي فــإذا انقضــت المهلــة دون التنفيــذ حــق للقائمقــام بعــد موافقــة المحــافظ أن يقــوم بنفســه بــذلك بموجــب         
  قرار معلل.

شــتراعي         مــن هــذا المرســوم اإل ٤٤ســجل القــرارات المنصــوص عليــه فــي المــادة  يســجل قــرار القائمقــام فــي
  قتضاء.ويخضع لتصديق سلطة الرقابة اإلدارية عند اإل

  

سـتعمال األمـالك العموميـة البلديـة لتنفيـذ مشـاريعها العامـة والقيـام بـالحفر والتمديـدات لتنفيـذ إيحق للبلـديات  -١٣٦المادة 
جارير والمياه وغيرها، إال أنه ال يمكن في أي حال أن تمارس بلديـة مـا، سـلطتها خـارج شاريع اإلنارة والمم

  ن تستوفي رسوما من بلدية أخرى أو من المكلفين التابعين لتلك البلدية.أنطاقها البلدي، و 
  

  لمركزي.االتفتيش  خالفًا لكل نص آخر ال تخضع أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لرقابة -١٣٧المادة 
  

باستثناء بلديتي بيروت وطرابلس وفي األماكن التي لم تنشأ فيها اتحادات وأجهزتهـا الهندسـية تجـري جميـع  -١٣٨المادة 
  في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في األقضية. ،المعامالت الفنية الهندسية، خاصة البلديات

صـــدار مراســـيم بشـــأنها لتصـــبح نافـــذة فتجـــرى فـــي المديريـــة العامـــة ستإأمـــا المعـــامالت الفنيـــة التـــي يقتضـــي   
  للتنظيم المدني.

  

وجميـــع األحكـــام المخالفـــة ألحكـــام هـــذا المرســـوم  ١٩٦٣أيـــار  ٢٩تـــاريخ  ٢٩يلغـــى قـــانون البلـــديات رقـــم  -١٣٩المـــادة 
  شتراعي أو غير المتفقة مع مضمونه.اإل

  

  ره في الجريدة الرسمية.شتراعي فور نشيعمل بهذا المرسوم اإل -١٤٠المادة 
  

  ١٩٧٧حزيران  ٣٠بعبدا في               
  اإلمضاء: الياس سركيس              

  صدر عن رئيس الجمهورية
  رئيس مجلس الوزراء

  اإلمضاء: سليم الحص
  

  وزير الداخلية              وزير المالية
  اإلمضاء: صالح سلمان            اإلمضاء: فريد روفايل  


