
ات اإلیرادات المالیّة للبلدیّات واتّحاد
البلدیّات

حاللحسین: إعداد2017آذار 6:التّاریخ

)كاب-بلدي(كاب -ينمیة واالستثمار المحلّ حالفات للتقّدم والتّ التّ برنامج بناء
المشاركة المدنیّة من أجل الحكم الّدیمقراطي

اإلدارة المالیّة والتّخطیط المالي في ورشة عمل تدریبیّة حول 
البلدیّات واتّحادات البلدیّات في لبنان
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USAID)  ”محتویات ھذه المنشورة ھي مسؤولیة ). تم تطویر ھذه المنشورة بفضل دعم الشعب األمیركي من خالل الوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة
"االستشاري، وال تعكس بالضرورة وجھة نظر او اراء الوكالة األمیركیة للتنمیة أو حكومة الوالیات المتحدة



ورشة العملھداف أ

: دریب سیكون المشاركونفي نھایة ھذا التّ 

دیّات ومصادرھاات واتّحادات البلللبلدیّ أنواع اإلیرادات المالیّة قد تعّرفوا على
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جدول األعمال 

الموضوع الوقت
مة التّدریبترحیب ومقدّ  9:00-9:30

ختبار قبلي إ 9:30-9:45
»دارة المالیة والتخطیط المالياإل«جلسة عمل حول  9:45-11:15

ستراحة القھوةإ 11:15-11:30
»)تابع(دارة المالیة والتخطیط المالي اإل«جلسة عمل حول  11:30–12:15

قھوةستراحة إ 12:15–12:30
»)تابع(دارة المالیة والتخطیط المالي اإل«جلسة عمل حول  12:30-13:30

الغذاءستراحة إ 13:30-14:30
»)تابع(اإلادارة المالیة والتخطیط المالي «جلسة عمل حول  14:40-15:40

بعدي اختباراالختتام و 15:40-16:10
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ة والتخطیط الماليدارة المالیّ اإل–الجلسة األولى . أ
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مصادر إیرادات البلدیّة
1977/118من قانون البلدیّات رقم 86المادة 

 ّعلىةالبلدیّ إیراداتمصادرالبلدیّاتقانونمن86المادةدتحد
:التاليالوجھ

ینفالمكلّ منةً مباشرالبلدیّةتستوفیھاالتيسومالرّ -1
ساتالمؤسّ وأةالمستقلّ والمصالحالّدولةتستوفیھاالتيالّرسوم-2

بلدیّةكلّ علىمباشرةً توزیعھاویتمّ البلدیّاتلحسابةالعامّ 
الصندوق-البلدیّاتجمیعلحسابالدولةتستوفیھاالتيالرسوم-3

المستقلالبلدي
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مصادر إیرادات البلدیّة
1977/118من قانون البلدیّات رقم 86المادة 

حاصالت أمالك البلدیّة بما في ذلك كامل إیرادات المشاعات-4
الخاصھ بھا

الغرامات-5
الھبات والوصایا-6
المساعدات والقروض-7
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الً أوّ 
فین من المكلّ الرسوم التي تستوفیھا البلدیّة مباشرةً 

لالفصل األوّ 
ةریّ یالتأجةسم على القیمالرّ 

اً، یفرض ھذا الرسم على شاغل البناء سواء كان مالك: 3ةالماد
أو مستثمراً مستأجراً 

 ةاألراضي غیر الزراعیّ -البناء -مطرح الرسم : 4المادة-
-ابت مركزه في مكان ث-ةوبحریّ ةالمركبات على أنواعھا بریّ 

نعھاصومھما كانت موادّ ةوتستعمل للسكن أو التجارة أو الصناع
7



الً أوّ 
فین سوم التي تستوفیھا البلدیّة مباشرة من المكلّ الرّ 

الفصل األول
ةرییالتأجةالرسم على القیم

 12المادة:

8

الحّد األدنى الّسنوي بدل اإلیجار نسبة الّرسم
.ل.ل25000 للّسكنالمعدّ  5%
.ل.ل50000 غیر المعّد للّسكن 7%

كامالً شھراً رویعتبر كسر الشھةة اإلشغال الفعلیّ یستوفى عن مدّ 



الّ أو
فین من المكلّ الرسوم التي تستوفیھا البلدیّة مباشرةً 

الفصل الثاني

اإلجتماع وأندیة ةرسم ترخیص وإستثمار أمكن: 21ةالماد
المراھنات

 ّعلى سبیل المثال ال الحصر بعض أمكنة 19ةالماددت عد
اإلجتماع وأندیة المراھنات

أماكن –المطاعم –الحانات –دور اللھو –مقاھي : أمكنة اإلجتماع •
...ةالسباح

نادي سباق –نادي صید الحمام –سباق الخیل :ندیة المراھناتأ•
الحیوانات  9



رسم الترخیص

أدنىحدّ ال أقصىحدّ ال
.ل.ل40,000 .ل.ل400,000 جتماعمكنة اإلأ
.ل.ل120,000 .ل.ل1,200,000 أندیة المراھنات
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رسم اإلستثمار السنوي

 ّألماكنالسنوياإلستثماررسمقیمةحّددت22الماّدةإن
نصیراجع«واألدنىاألقصىالحدینضمنوذلكاإلجتماع

»الماّدة
 ّبالمجلسأناطتالبلدیّةالرسومقانونمن100الماّدةإن

دینحلابینهإعتمادالواجباإلستثماررسمقیمةتحدیدالبلدي
ائمقامالقلتصدیقیخضعبلديقراربموجبواألدنىاألقصى
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رسم اإلستثمار السنوي
23المادة:
شكلبحفلةكلعنالرسمیفرضالمراھناتةندیألبالنسبة-أ

مقطوع
قیمتھامن%5بمعدلالدخولتذاكرعلىنسبيرسم-ب

لدیّةالبقبلمنالحفالتعناإلستثماررسمىیستوف-
ةختصّ الم
ةدائرقبلمنالتذاكرعناإلستثماررسمىیستوف-

الثةثكلّ مّرةھحاصلىویؤدّ ةالمباشرغیرالضرائب
النادينطاقھاضمنیقعالتيالبلدیّةإلىأشھر
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ةتالمشاھد المؤقّ 

24الماّدة:

مھرجان–سیرك•

الثالثةالحفالتعددیتجاوزانشرطحفلةكلعنالرسمیستوفى•
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الفصل الثالث

رسم اإلعالن

32-31–30–29–28المواد
انكمھماوجدحیثماإعالنكلّ اإلعالنعلىالرسمعخِض یُ •

ً وأیّ نوعھ تھومادّ تھوماھیّ طبیعتھتكنا
إستثمارورسمترخیصلرسماإلعالنیخضع•

14

اإلعالنات

إعالنات 
التلفزیون 
والرادیو

إعالنات 
دور السینما مؤقّتة دائمة



الفصل الثالث

رسم الترخیص

فقطةوالثانیاألولىةالفئللترخیصتخضع

15

األدنىحد ال األقصىحد ال
.ل.ل6,000 .ل.ل60,000 الفئة األولى
.ل.ل1,200 .ل.ل12,000 الفئة الثانیة 



الفصل الثالث
رسم االستثمار

33المادة:
األولىةالفئعنسنويإستثماررسمیتوجب•
ةالثانیةالفئعنشھرياستثماررسمیتوجب•
أومربعمتركلعناإلستثماررسمیتوجب:34المادة

المربعالمتركسر
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األدنىحدّ ال األقصىحدّ ال
.ل.ل600 .ل.ل6,000 الفئة األولى
.ل.ل200 .ل.ل2,000 الفئة الثانیة 



الفصل الثالث
رسم االستثمار

قیمةمن%5السینمادورفيعالناتإلا:36المادة
عالناإل

خاللشھراً فشھراً البلدیّةلىإیھوتؤدّ السینمادورتستوفیھ•
شھركلنھایةمنأسبوع

رسمالسینمادورخارجمتحركعالنإكلّ :37المادة
أسبوعياستثمار
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األدنىحدّ ال األقصىحدّ ال
.ل.ل1,000 .ل.ل10,000



الفصل الثالث
رسم االستثمار

من القانون رقم 55لغیت ھذه الماّدة بالمادة أُ :38المادة
2001/379T.V.A

 ذا إوجب بالرسم المستةالمعلن) السینما(ةتلزم المؤسسّ : 40المادة
عالنلم تستوفیھ من طالب اإل
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الفصل الرابع

إستثمار–ترخیص –ةرسم إشغال األمالك العمومی

 ثالث ةأنواع إشغال األمالك العمومی: 43-42المادة

مطعم یتمدد-المرتبط بمركز ثابت : األول•

ةوسائل دعای–أكشاك –إشغال األرض : الثاني•

من الشمسةستائر واقی–مظالت –المدى الھوائي : الثالث •
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الفصل الرابع
سم ترخیص ر

 45المادة

20

األدنىحدّ ال األقصىحدّ ال
.ل.ل2,000 .ل.ل20,000



الفصل الرابع

السنويشغال اإلرسم اإلستثمار أو 

 46المادة :

21

من % 2
عیّةالقیمة البی

للمساحة 
المرّخص 
ى بإشغالھا عل

األقلّ 

النّوع 
األّول

من % 1
ةعیّ البیةالقیم

ةللمساح
المرخص 

ى شغالھا علإب
األقل

النّوع 
رسم مقطوع يالثّان

نیبین الحدّ 
صى األق

)20,000
.)  ل.ل

واألدنى 
)2,000

.)ل.ل

النّوع 
ثالثّال



الفصل الرابع

السنويشغال اإلرسم اإلستثمار أو 

• ً یستوفى الرسم سنویا

سر یستوفى شھریا مع إحتساب كةذا كانت المدة أقل من سنإ•
كامالً الشھر شھراً 

 لیھا في المنصوص عةن ثمن المتر المربع اللجنخمِّ تُ :  47المادة
من ھذا القانون 77المادة 
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الفصل الرابع

الوقوف العابر

 رار بقةتعین أماكن الوقوف العابر في األمالك العام: 48المادة
وفة الوقسم ومدّ الت الرّ د فیھ معدّ یحدَّ من المجلس البلدي 

والبلدیّاتةوزیر الداخلیّ ق ھذا القرار منیصدَّ ←
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دارة المالیة والتخطیط المالياإل–الثانیة الجلسة . ب
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الفصل الخامس
ةفي الرسم على محالت ومحطات توزیع المحروقات السائل

 50الماّدة:
ةواحدةرسم ترخیص یستوفى مرّ •
وزیعادات التّ كل عداد من عدّ رسم إستثمار عن •
الشھر شھر ا وكسریستوفى نسبی� ةمن سنأقلّ ةإذا كانت المدّ •

كامل 
تثمارالترخیص واالسمن رسميْ أدنى لكلّ أقصى وحدّ حدّ •
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الفصل السادس

افة على اختالف أنواعھفي الرسم على المؤسسات المصنّ 
 56-55-54–53الماّدة:

فئة أولى •
فئة ثانیة•
فئة ثالثة•
ىین األقصى واألدنمنھا رسم ترخیص ضمن الحدّ ولكلّ -1
كاتالمحرّ ورسم استثمار عن كل حصان من أحصنة -2
تثماررخیص واالسمن رسمي التّ أدنى لكلّ أقصى وحدّ حدّ -3
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الفصل السابع
في الرسم على المزایدات 

 57الماّدة:
من قیمة الشيء المباع % 2.5هیتوجب للبلدیّة رسم نسبي قدر•

بالمزاد العلني
ال رسعالم البلدیّة قبل أسبوع عن المكان والزمان إلإوجوب •

عنھامندوبٍ 
لدیّة عن وجوب مطالبة دائرة التنفیذ بالرسوم المستوجبة للب•

نسبة الرسم التي تجریھا وةً خاصّ ةالمزایدات المختلفة والعقاریّ 
من قیمة المبیع% 5

لرسم إذا لم یتمّ ستیفاء االمباع اليءیحق للبلدیّة تقدیر قیمة الش•
إعالمھا 28



الفصل الثامن
إحتراف المھن بالتجول 

 ول لقاء ص البلدیّة إلحتراف المھن بالتجترخّ : 62-61المادة
.ل.ل2,000رسم مقطوع قدره 
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الفصل التاسع
ةبیحفي رسم الذّ 

 لتي تستوفي البلدیّة رسوم عن الحیوانات ا: 65-64المادة
عن كل رأس –تذبح في نطاقھا 

رج من الخاةالواردةتستوفى رسم عن معاینة اللحوم الطازج•
عن كل كلغ. ل.ل20
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الفصل العاشر
ةلى األماكن العامّ إفي رسم الدخول 

 ةوالسیاحیّ ةلى األماكن األثریّ إرسم دخول : 67المادة
ريْ یحدد الرسم بقرار من المجلس البلدي یخضع لموافقة وزی•

ةیاحوالسّ ةالمالیّ 
یر تستوفى الرسوم بواسطة تذاكر تضعھا دائرة الضرائب غ•

بناء لطلب البلدیّة ةالمباشر
ى خزینة لإخر لى البلدیّة والنصف اآلإلرسوم ایعود نصف حاصل •

الّدولة 
لى إمن قیمة تذاكر الدخول % 5تفرض ضریبة قدرھا •

من 2المادة المھرجانات الدولیة لصالح البلدیّة المعنیة وفقاً لنصّ 
2003قانون موازنة  31



الفصل الحادي عشر
في رسم تسجیل عقود األجارات

 وجوب تسجیل عقود اإلیجار ومالحقھا سنویّ : 68المادة ً قاء لا
ةلبنانیّ ةالف لیرآرسم طابع مالي قدره ثالث 

لى إیھ من تقدیمھ لى البلدیّة یعفإف ھ المكلّ صریح الذي یقدمّ التّ إنّ •
والعكس -ألمر باةم البلدیّة وزارة المالیّ علِ ن تُ أشرط ةوزارة المالیّ 

غیر جائز
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الفصل الثاني عشر 

رسم الترخیص بالبناء
 یفرض لدى إعطاء ترخیص بالبناء عن كل متر : 69المادة

ً مربع من البناء المنوي إقامتھ أو إضافتھ سفلیّ  ً رضیّ كان أو أا أو ا
ً علویّ  :ستعمالھ رسم نسبي قدرهاومھما كانت وجھة ا

الذي عن القسم من الثمن البیعي للمتر المربع الواحد% 1,5•
.ل.ل25,000ال یتجاوز 

ید عن عن القسم من الثمن البیعي للمتر المربع الذي یز% 2•
.ل.ل100,000وال یتجاوز .  ل.ل25000

.ل.ل100,000عن القسم الذي یتجاوز % 1•
33



الفصل الثاني عشر 

رسم الترخیص بالبناء
 من قیمتھ لقاء % 5رخیص لى رسم التّ إیضاف : 71المادة

ةستعمال األمالك العامّ ا

 إیضاف : 72المادة ً من قیمتھ، عالوة % 10لى الرسم أیضا
دتخصص لإلنفاق في وجوه محدّ 
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الفصل الثاني عشر 

رسم الترخیص بالبناء

:في مدینة بیروت
5 %لمتحف سرسق
5 % ّةمنتزھات عامّ -حدائق -ةامات عمومیّ حم
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الفصل الثاني عشر 
رسم الترخیص بالبناء

:في سائر البلدیّات
 حمامات –مساكن شعبیة –تنفق كلھا في تنفیذ مشاریع مدارس

...حدائق–مكتبات –متاحف –ةمنشآت صحیّ –ةعمومیّ 
 أو ةدالموجوةثرسم الترخیص للمتّختات المحدّ ¼  :73المادة

المراد بناؤھا
 ل.ل10,000رخص الترمیم :74المادة.
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الفصل الثاني عشر 
رسم الترخیص بالبناء

 قارلجنة تخمین المتر المربّع البیعي من أرض الع:77المادة  :
عضو مجلس بلدي:رئیسھا

ةمھندس وموظف من وزارة الداخلیّ : أعضاؤھا
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الفصل الثالث عشر 
رسم المجاریر واألرصفة

 بناء یستوفى مع رسم الةرسم إنشاء مجاریر وأرصف: 78المادة
ن یساوي نصف باأللف من الثمن البیعي عن كل متر مربع م

قامتھ    إالبناء المنوي 
 یستوفى مع رسم ةرسم صیانة مجاریر وأرصف: 79الماّدة

من % 1,5ویفرض على شاغل البناء یساوي ةالتأجیریّ ةالقیم
قیمة بدل اإلیجار

 رسميْ وةالتأجیریّ ةمن رسم القیمةكانت الّدولة معفا: 80الماّدة
، وأصبح 2010ى سنة حتّ ةإنشاء وصیانة المجاریر واألرصف

ً إ بھذه ةلعامّ سات اعلى البلدیّات إعادة  تكلیف الدولة والمؤسّ لزاما
الرسوم 38



الفصل الرابع عشر

ة في الرسم على اإلفادات والبیانات والدروس الفنیّ 

 شقالت-عن كل بیان لمسطح تخطیط .ل.ل2,000: 81المادة
ذات الطابع الفنيسائر اإلفادات والبیانات -مجاري -
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الفصل الخامس عشر 

حسینعن التّ ئفي التعویض الناش

 ة، أمر الیّ ى دائرة الضریبة التحسین في وزارة المتتولّ : 83المادة
من 58توجب وتحدید قیمة شرفیة التحسین وذلك بموجب المادة 

لدیّة لھا لحساب البوتعدیالتھ وتسجّ 91/58قانون االستمالك رقم 
ةالمختصّ 
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الفصل السادس عشر 
واالنفجارلالشتعالةالقابلفي الرسم الخاص على الموادّ 

 من قیمة بدل االیجار % 2یفرض رسم قدره : 85المادة
شتعال لالنفجار واإلةالقابللألماكن التي توضع فیھا الموادّ 

بقصد بیعھا

 ّة یفرض عن مدّ ةمن سنة االستثمار أقلّ إذا كانت مد
ویعتبر كسر الشھر كامالً ةاإلستثمار الفعلیّ 
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الفصل السادس عشر 

أشغال لمصلحة الغیر

ستوفي عندما تقوم البلدیّة بأشغال لحساب الغیر، ت: 164المادة
 ً من قیمة ھذه % 20لیھا مبلغ یعادل إأكالف تلك األشغال مضافا

األكالف 
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الفصل السادس عشر 
تسویة مخالفات البناء

1994/324القانون رقم 

 من عائدات % 40ة قدرھا تتقاضى البلدیّة حصّ : 18الماّدة
1994/324عن تطبیق القانون رقم ةالغرامات الناتج

إذا ویةمن قیمة التس% 1ل بمعدّ ةكما یتوجب للبلدیّة فائد•
تأخیرشھرة أشھر وذلك عن كلّ ة ستّ سدید مدّ رعن التّ تأخّ 

43



الفصل السادس عشر 
تسویة مخالفات البناء

1994/324القانون رقم 

 ن تسدید ف عر المكلّ وتأخّ ةفي حال تقسیط التسوی: 18الماّدة
ط واحد من أو قسةصف سنویّ قسطین متتالیین من األقساط النّ 

ب وتتوجّ ةواحدةجمیع األقساط مرّ ، تستحقّ یّةنواألقساط السّ 
%12قدرھا ةفائد
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االدارة المالیة والتخطیط المالي –الثالثة الجلسة . ج
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 ً ثانیا

أو ةالرسوم التي تستوفیھا الدولة أو المصالح المستقلّ 
على اشرةً توزیعھا مبلحساب البلدیّات ویتمّ ةسات العامّ المؤسّ 

بلدیّة كلّ 

لخوالدّ تذاكرعلىاإلستثماررسم:بفقرة-23المادة
لھتحصّ –ةالتذكرقیمةمن%5قدرهالمراھناتأندیةلىإ

یقعلتياالبلدیّةلىإأشھرثالثةكلّ یھوتؤدّ ةالمالیّ وزارة
النادينطاقھاضمن
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 ً ثانیا
أو ةالرسوم التي تستوفیھا الدولة أو المصالح المستقلّ 

على اشرةً توزیعھا مبلحساب البلدیّات ویتمّ ةسات العامّ المؤسّ 
بلدیّة كلّ 

دورفيیعرضإعالنكلّ قیمةمن%36:5المادة
السینما

وفيفشھراً شھراً حاصلھيوتؤدّ إستیفائھالسینمادورىتتولّ •
ةالمختصّ البلدیّةلىإشھركلّ نھایةمنأسبوعمھلة
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 ً ثانیا
أو ةالرسوم التي تستوفیھا الدولة أو المصالح المستقلّ 

على رةً توزیعھا مباشلحساب البلدیّات ویتمّ ةالمؤسسات العامّ 
بلدیّة كلّ 

الشيءقیمةمن%5وقدرهالمزایدةرسم:58المادة
ةالمختصّ التنفیذدائرةقبلمنةالمزایدأجریتإذاالمباع
 ّالحصّ الالقضائيالمرجع-ةالعامّ ةاإلدارتحصیلھىیتول-

البلدیّةلىإیھویؤدّ الطبیعيأوالمعنويخصالشّ 
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 ً ثانیا
أو ةالرسوم التي تستوفیھا الدولة أو المصالح المستقلّ 

على رةً توزیعھا مباشلحساب البلدیّات ویتمّ ةالمؤسسات العامّ 
بلدیّة كلّ 

من%5قدرھاضریبةالمالیةوزارةتستوفي:67المادة
ةیّ والسیاحةاألثریّ األماكنلىإالدخولتذاكرقیمة

الدولةخزینةلىإاآلخروالنصفالبلدیّةلىإنصفھایدفع•
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 ً ثانیا
أو ةالرسوم التي تستوفیھا الدولة أو المصالح المستقلّ 

على رةً توزیعھا مباشلحساب البلدیّات ویتمّ ةالمؤسسات العامّ 
بلدیّة كلّ 

ةضریب-التحسینضریبةدائرةتستوفي:83المادة
اإلستمالكقانونمن58الماّدة-البلدیّةلىإیھاوتؤدّ التحسین

91/58رقم
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 ً ثانیا
أو ةالرسوم التي تستوفیھا الدولة أو المصالح المستقلّ 

على رةً توزیعھا مباشلحساب البلدیّات ویتمّ ةالمؤسسات العامّ 
بلدیّة كلّ 

میاه-كھرباء–ھاتف:98-97-96المواد

oاإلداراتعلىتوجبكانتالثالثالموادھذهنّ إ
مجموعمن%10قدرھاةعالوتحصیلةالمختصّ 

أشھرثةثالكلّ یھاوتؤدّ نطاقھافيتقعالتياإلشتراكات
ةالمختصّ البلدیّةلىإ
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 ً ثانیا
أو ةالرسوم التي تستوفیھا الدولة أو المصالح المستقلّ 

على رةً توزیعھا مباشلحساب البلدیّات ویتمّ ةالمؤسسات العامّ 
بلدیّة كلّ 

رقمالقانونمن55الماّدةبموجبالموادھذهألغیت
2001/379T.V.Aةكضریبلحصَّ تُ وأصبحتT.V.A

ةالثثكلّ وتدفعھاالمیاه-الھاتف-الكھرباءالمراجعذاتمن
لىعةالمدفوعةالضریبةإداركلّ تحسمأنبعدولكنأشھر

مشتریاتھا
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 ً ثانیا
أو ةالرسوم التي تستوفیھا الدولة أو المصالح المستقلّ 

على رةً توزیعھا مباشلحساب البلدیّات ویتمّ ةالمؤسسات العامّ 
بلدیّة كلّ 

المقاّصة
 ّموازنةقانون2004/583رقمالقانونمن67الماّدةإن

یھاعلیتوجبمابینةالمقاصّ إجراءللبلدیّةأجاز2004
ھرباءالكشركةةذمّ فيلھایتوجبماوبینالكھرباءلشركة
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 ً ثالثا
الرسوم التي تستوفیھا الدولة لحساب جمیع البلدیّات

الصندوق البلدي المستقل

1988/60قانون الرسوم البلدیّة رقم :لوّ المصدر األ
خارجالمراھناتأندیةعلىاإلستثماررسم:23رقمالماّدة
الدخولتذاكرقیمةمن%5:البلديالنطاق
البلديالنطاقخارجةالواقعاإلعالناترسم:39رقمالمادة
بكاملھ-

فيباإلعالناتالمتعلّقة88/60رقمالقانونمن38الماّدةإنّ :ةمالحظ
)TVA(2001/379قانونالبموجبألغیتوالّرادیواإلذاعة 55



 ً ثالثا
الرسوم التي تستوفیھا الدولة لحساب جمیع البلدیّات

الصندوق البلدي المستقل

الرابعةالفئة
اإلستثمارورسمالترخیصرسم:55-54رقمالماّدة

النطاقخارج–المصنفةسساتؤللم
التيالمحلإیجارقیمةمن%2خاصرسم:85رقمالمادة

واإلحتراقلإلنفجارةالقابلالموادفیھاتوضع
العقاریةالتسجیلرسومعلىعالوة%90:5رقمالمادة
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 ً ثالثا
الرسوم التي تستوفیھا الدولة لحساب جمیع البلدیّات

الصندوق البلدي المستقل
الرابعةالفئة
ةالملتھبوالموادالبنزینرسوم:91رقمالماّدة

بنزین4%•
طیرانكاز2%•

ىیؤدّ قیمتھامن%6–التأمینعقودقساطأ:93رقمالمادة
شرعالخمسةوخاللأشھرةستّ كلّ الضمانشركاتقبلمن

 ً لبلدياالصندوقلحسابالّدولةخزینةلىإتلیھاالتيیوما
المستقل 57



 ً ثالثا
الرسوم التي تستوفیھا الدولة لحساب جمیع البلدیّات

الصندوق البلدي المستقل
الرابعةالفئة
قدرھاالسیاراتتسجیلرسومعلىعالوةً :94رقمالمادة

والدراجاتواآللیاتمنھا25%
والسیغارةالسیكارعلى%5قدرھاعالوة:99رقمالماّدة

قبلنمأشھرثالثةكلتؤدىالتنباكأوالمفرومالتبغورزمة
والتنباكالتبغحصرإدارة
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 ً ثالثا
الرسوم التي تستوفیھا الدولة لحساب جمیع البلدیّات

الصندوق البلدي المستقل

الرابعةالفئة
والمزایدةعلیھرستمنكفالةمصادرة:125رقمالمادة

الباقيوالكفالةأصلمنةالجدیدالمزایدةنفقاتتدفع-نكل
النطاقخارجالمستقلالبلديللصندوقإیراداً یؤخذ

59



الرابعةالفئة
ثالثالعلنيبالمزادللبیععقارطرحإذا:129رقمالماّدة

أيعنایداتالمزتسفرولمالبلدیّةلدینتسدیداً ةمتتالیمرات
صندوقالسمإوعلىالبلدیّةإسمعلىالعقارلیسجّ ،ةنتیج

عقارالثمنمنزادمالھدوسدّ -النطاقخارجالمستقلالبلدي
بةالمتوجّ الرسومعلى

60

 ً ثالثا
الرسوم التي تستوفیھا الدولة لحساب جمیع البلدیّات

الصندوق البلدي المستقل



ةقوانین مختلف:المصدر الثاني
النسبة المدفوعة نوع الرسم  رقم المادة  رقم القانون

الرسممن قیمة % 10 رسم االنتقال 18 تاریخ 374
24/8/94

ضمن النطاق% 10 ةاألمالك المبنیّ ضریبة 57 17-9-1962

من مجموع الضریبة% 10 الدخلضریبة 23 1993/282

من مجموعھا% 10 ةرسوم جمركیّ  3 1993/191

من الصافي بعد حسم % 10
ضریبة المشتریات

ھاتف -كھرباء–ماء
)خارج النطاق( 55 2001/379

TVA

من كامل الغرامات% 20 غرامات السیر 401 2012/243
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دارة المالیة والتخطیط المالياإل–الرابعة الجلسة . د
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 ً رابعا
توزیع أموال الصندوق البلدي المستقل

1979سنة1917رقمالمرسوممن7الماّدةلنصّ سنداً -1
لبلدیّاتاوعلىحاداتاإلتّ علىالصندوقأموالعتوزّ وتعدیالتھ،

ةسنكلّ منأیلولشھرنھایةأقصاھامھلةٍ في

:یليكماالصندوقأموالتوزع-2
.ل.ل2,400,000یساويتوزیعھالواجبالمبلغأنّ لنفترض

:أيأعالهالمبلغمن%25اإلتحادیعطى
•2,400,000 x .ل.ل600،000=25/100
%75بنسبة1,800,000:أيالباقيالبلدیّاتتعطى•
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 ً رابعا
توزیع أموال الصندوق البلدي المستقل

:یليكماحاداإلتّ ةحصّ عتوزّ -3
:قسمینلىإحاداإلتّ ةحصّ متقسّ 

.ل.ل150,000=600,000:%25وقدره:لاألوّ القسم
انكّ سعددأساسوعلىأصوالً ةالمنشأحاداتاإلتّ علىعیوزّ -

منھاكلّ 
ضمنةنمیالتّ لمشاریعصیخصّ %75وقدره:انيالثّ القسم
حاداتاإلتّ نطاق

قاتلنفةأولویّ -ةتنمیلىإةبحاجھيالتيالمناطقیراعى-
دروسھاأنجزتالتيوللمشاریع-الدروس
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 ً رابعا
التوزیع على البلدیّات

:البلدیّاتعلىالتوزیع-4
:أي%70وقدرهاألولالقسم

1,800,000 x 70/100= 1,260,000
ةالموازنلدعمیخصص

:یليكماعیوزّ 
:يأمنھ60%-

1,260,000 x 60/100 = 756,000
المقیدیندیّةبلكلّ انسكّ عددأساسعلىةنسبیّ صورةبعیوزّ -

ةالشخصیّ حوالاألفي
66



 ً رابعا
التوزیع على البلدیّات

:  منھ أي40%-
-1,260,000 x40/100=504,000
 ّخاللیالتھالتحصةنسبیّ بصورةالبلدیّاتجمیععلىعیوز

ابقتینالسّ نتینالسّ 

–األمانات–المدورالنقدالتحصیالتفيیدخلال:مالحظة
وعائداتھاوالمشاعاتواألحراجالبلدیّةاألمالكبیعثمن

والھباتوالقروض
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 ً رابعا
التوزیع على البلدیّات

فيالتنمیةلمشاریعصیخصّ :%30وقدرهالثانيالقسم
ةالریفیّ المناطقنعاشإوالبلدیّات
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الصندوق البلدي المستقل

25%
اإلتّحادات

75%
البلدیّات

70 %
یخّصص لدعم الموازنة

30 %
یخّصص 

لمشاریع التنمیة 
وإنعاش 

ةالمناطق الریفیّ 

75%
یخّصص لمشاریع 
التنمیة ضمن نطاق 

اإلتّحاد

25 %
یوّزع على 
اإلتّحادات

المنشأة أصوًال 
وعلى أساس 

الّسّكان

60 %
ة یوّزع بصورة نسبیّ 
على أساس عدد 

السّكان المقیّدین في 
األحوال الشخصیّة

40 %
یوّزع بصورة 

نسبیّة 
لتحصیالت 

البلدیّة للسنتین 
السابقتین
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.ل.ل 2,400,000الصندوق البلدي المستقل

25% x 2,400,000 = 600,000 75.ل.ل% x 2,400,000 = 1,800,000 ل.ل.

70%
x 1,800,000

.ل.ل 1,260,000 =

30%
x 1,800,000
= 540,000

.ل.ل

75% 
x 600,000

= 450,000 .ل.ل

25% 
x 600,000
= 150,000

.ل.ل

60%
x 1,260,000

= 756,000 . ل.ل

40%
x 1,260,000
= 504,000

.ل.ل

البلدیّات اإلتّحادات

یخّصص لمشاریع 
التنمیة ضمن نطاق 

اإلتّحاد

یوّزع على 
اإلتّحادات 

المنشأة أصوًال 
وعلى أساس 

الّسّكان

یخّصص لمشاریع 
التنمیة وإنعاش 
المناطق الریفیّة

یخّصص لدعم الموازنة

یوّزع بصورة نسبیّة على
ن أساس عدد السّكان المقیّدی
في األحوال الشخصیّة

یوّزع بصورة نسبیّة 
لتحصیالت البلدیّة للسنتین 

السابقتین



خامساً 
حاصالت أمالك البلدیّة بما في ذلك كامل إیرادات المشاعات 

ةأو األصول الثابت–بھا ةالخاصّ 

أراضي غیر تأجیر•
ةزراعیّ 

یرادات المشاعات إ•
بیع فضالت العقارات•
بیع األمالك البلدیّة •

تمّ ی–للسكنمعدةةأبنی•
تأجیرھا

فةش–میاهشبكات•
للريمیاهشبكات•
كھرباءشبكات•
ةزراعیّ أراضيتأجیر•
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 ً سادسا
الغرامات  

72

قیمتھا سبب الغرامة رقم المادة
.ل.ل 500 عدم تسجیل عقد اإلیجار  14

رسم + قیمة رسم الترخیص 
اإلستثمار

استثمار مكان اجتماع أو نادي مراھنات 
بدون  ترخیص 

27

رسم + رسم الترخیص 
اإلستثمار

عدم ترخیص اإلعالن  35

المستوفاة الرسوم من قیمة % 5
عن كل شھر

ف عدم تحصیل رسم اإلعالن من قبل المكلّ 
بالتحصیل 

41

رسم اإلشغال+ رسم الترخیص  إشغال ملك عام بدون ترخیص  49

رسم + رسم االستثمار 
الّرسم األساسي+ الترخیص 

استثمار محطة محروقات دون ترخیص 52



 ً سادسا
الغرامات  

73

قیمتھا سبب الغرامة رقم المادة
مقدار الرسم  یص دون ترخةفمصنّ ةإستثمار مؤسس 56

ب مقدار الرسم المتوجّ  البلدیّة دون إعالم ةإجراء مزاید 59

قیمة رسم الترخیص  مزاولة مھنة التجول دون ترخیص  60

ثالث أضعاف الرسوم 
ةالمتوجب

ةعدم دفع رسوم الذبیح 66

شھر ضعف الرسم عن كلّ 
حتى عشرة أشھر

التأخر بتسدید عالوة عقود التأمین  93



 ً سابعا
الھبات والوصایا  

وصىالمواألموالالھباتیرفضأویقبلأنالبلديللمجلس•
)البلدیّاتقانونمن49ةمادال(بھا

باتالھرفضأوقبولقراراتةاإلداریّ ةللرقابتخضعال•
بأعباءالمرتبطةغیربھاالموصىواألموال

الھباتورفضقبولةاإلداریّ الرقابةةلسلطتخضع•
بأعباءةالمرتبطبھاالموصىواألموال
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 ً سابعا
الھبات والوصایا  

بلدیّةللیقدمھاالتياألموالالبلديالمجلسمنبقرارتقبل•
منلوارداتاقسمفيدوتقیّ ونوالحقیقیّ ونالمعنویّ األشخاص

ةالموازن

ةیقبالطرلھافتحتمعینةإنفاقوجھةاألمواللھذهكانتإذا•
النفقاتقسمفيإعتماداتذاتھا
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 ً ثامنا
المساعدات والقروض

 ًإالّ قرضعلىالحصولیمكنال89/5رقمبالقانونعمال
قانونبموجب
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Building Alliance for Local Advancement, Development, and Investment - CAP

BALADI CAP

للمزید من المعلومات

على تابعونا

https://baladicap.wordpress.com

http://baladi-lebanon.org/baladicap/

www.facebook.com/Baladi.cap @BALADICAP

@BALADICAP
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