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تاریخ التّدریب:

الوظیفة : إسم الشخص:

مدینة/بلدة:

    العمر:

ذكرأنثىالجنس:

أرمل/ة مطلّق/ةمتأھل/ ة أعزب/عزباء الوضع العائلي: 

الرّجاء اإلجابة عن األسئلة التّالیة بقدر المستطاع.

أ - من وزیر الداخلیة والبلدیات
ب - من المحافظ
ت - من القائمقام

ب-  اإلعالنات الدائمة والمؤقتة

أ- القائمقام
ب - المحافظ

ب- البلدیّة بكاملھ
مناصفة بین البلدیّة وخزینة الدولة ت- 

أ- جمیع األكالف التي تكبدتھا            
ب - نصف األكالف التي تكبدتھا

3. قرار تعیین أماكن الوقوف العابر ومعدالت الرسوم ومدة الوقوف یصدّقھ:

ت- وزیر الداخلیة والبلدیات

جمیع األكالف التي تكبدتھا مضافاً إلیھا 20% من قیمتھا ت - 

5. عندما تقوم البلدیّة بتنفیذ أشغال لمصلحة الغیر تُستوفى من ھذا الغیر:

أ- خزینة الدولة بكاملھ
4. رسوم الدخول إلى األماكن األثریّة والسیاحیّة یستوفى لحساب:

ورشة عمل تدریبیة حول اإلدارة المالیّة والتّخطیط المالي في البلدیّات واتّحادات البلدیّات في لبنان
اختبار قبلي/بعدي حول اإلیرادات المالیّة للبلدیّات واتّحادات البلدیّات

 .(USAID) متّ تطوير هذه املنشورة بفضل دعم الشّعب األمريكي من خالل الوكالة األمريكيّة للتّنمية الدّوليّة"        
حمتوايت هذه املنشورة هي مسؤوليّة اإلستشاري، وال تعكس ابلضّرورة وجهة نظر أو آراء الوكالة األمريكية للتّنمية أو حكومة الوالايت املتّحدة."
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إسم البلدیّة/إتّحاد البلدیّات:  

1. قرار تحدید الرسم الواجب اعتماده بین الحدین األدنى واألقصى یصّدق:

2.  اإلعالنات التي تخضع للترخیص ھي :
أ- جمیع اإلعالنات بفئاتھا األربع

ت - إعالنات دور السینما والتلفزیون
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 ب- أربعون بالمائة %40

 أ- كل سنة
 ب- كل ستة أشھر

 ت- شھرا فشھراً خالل أسبوع من نھایة كل شھر

9. یستوفى 10% من قیمة إستھالك الماء والكھرباء واإلتصاالت لصالح الصندوق البلدي المستقل:

إستناداً الى عدد السكان المقیّدین في دوائر األحوال الشخصیة والحاصل الفعلي للرسوم المباشرة خالل السنتین السابقتین لسنة التوزیع  ب- 
إستناداً إلى حاصل الرسوم المباشرة خالل السنتین السابقتین لسنة التوزیع   ت- 

11. عمالً بالمرسوم رقم 79/1917 یجري توزیع العائدات على االتحادات والبلدیات:

من الرسوم التي تستوفیھا الدولة والشركات لحساب جمیع البلدیات   أ- 
من الرسوم التي تستوفیھا البلدیات من المكلفین  ب- 

 ت- الرسوم التي تستوفیھا الدولة من الشركات
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 .(USAID) متّ تطوير هذه املنشورة بفضل دعم الشّعب األمريكي من خالل الوكالة األمريكيّة للتّنمية الدّوليّة"
حمتوايت هذه املنشورة هي مسؤوليّة اإلستشاري، وال تعكس ابلضّرورة وجهة نظر أو آراء الوكالة األمريكية للتّنمية أو حكومة الوالايت املتّحدة."

ت- عن جمیع المساحات المراد بناؤھا بما فیھا المتخّتات

12. تتألف أموال الصندوق البلدي المستقل:

ت- قبل نھایة شھر أیلول من كل سنة
ب- قبل نھایة شھر أیّار من سنة

10. تحدد حصة البلدیّة من عائدات الصندوق البلدي المستقل :

ت - عن اإلشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي

7. تستوفي دور السینما رسم اإلعالنات على شاشاتھا وتؤدّیھ إلى البلدیّة :

عن كل متر مربع من البناء المنوي إقامتھ ب- 
أ- عن كامل مساحة العقار الذي تم البناء علیھ

8. رسم الترخیص بالبناء یستوفى:

 ت- خمسون بالمائة %50

 أ- مائة بالمائة %100
6. تبلغ حصة البلدیة من غرامات تسویة مخالفات البناء القانون رقم 94/324:

عن اإلشتراكات الواقعة داخل وخارج النطاق البلدي ب- 
عن اإلشتراكات الواقعة داخل النطاق البلدي أ- 

 أ- قبل 31 انون األوّل من كل سنة

إستناداً إلى عدد السكان المقیمین والحاصل الفعلي للرسوم المباشرة خالل السنة السابقة لسنة التوزیع  أ- 


	Sheet1 (4)

