
ةسوم والعالوات البلدیّ الرّ 

حاللحسین: إعداد2017آذار 13و 10:التّاریخ

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

ي في ورشة عمل تدریبیّة حول اإلدارة المالیّة والتّخطیط المال
البلدیّات واتّحادات البلدیّات في لبنان
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USAID)  ”محتویات ھذه المنشورة ھي مسؤولیّة ). تّم تطویر ھذه المنشورة بفضل دعم الشعب األمیركي من خالل الوكالة األمیركیّة للتنمیة الدولیّة
."االستشاري، وال تعكس بالضرورة وجھة نظر أو آراء الوكالة األمیركیّة للتنمیة أو حكومة الوالیات المتحّدة



ورشة العملھداف أ

: دریب سیكون المشاركونفي نھایة ھذا التّ 

وم األصول واألحكام التي ترعى فرض وتحصیل الرسقد تعّرفوا على
والعالوات البلدیة
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جدول األعمال 

الموضوع الوقت
مة التّدریبترحیب ومقدّ  09:00-9:300

ختبار قبلي إ 09:30–09:45
»ةالرسوم والعالوات البلدیّ «جلسة عمل حول  09:45–10:45

ستراحة القھوةإ 10:45–11:00
»)تابع(ة الرسوم والعالوات البلدیّ «جلسة عمل حول  11:00–12:00

قھوةستراحة إ 12:00–12:15
»)تابع(ة الرسوم والعالوات البلدیّ «جلسة عمل حول  12:15–13:15

االختتام واالختبار البعدي 13:15–13:45
الغذاء 13:45–14:30
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ةالرسوم والعالوات البلدیّ –الجلسة األولى . أ
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ةالرسوم والعالوات البلدیّ 
األصول واألحكام التي تخضع لھا

تعریف الموازنة: الً أوّ 

سنةعنةالبلدیّ ونفقاتوارداتفیھاردَّ قَ تُ وثیقةھيالموازنة
.النفقاتوصرفالوارداتتحصیلبموجبھاویجازمقبلة
31يفوتنتھيالثانيكانونأولفيتبدأةمالیّ لسنةتوضع

.األّولكانون
وثیقةھانّ إ

5

 ّةتقدیری
 ّةسنوی
نفاقإلواالجبایةتُجیز



الرسوم والعالوات البلدیة
األصول واألحكام التي تخضع لھا

الموازنةئمباد: اثانیً 

كاناأی� ارداتالوجمیعالموازنةفيذكروتُ دقیَّ تُ یعني:الشمولمبدأ
.نوعھاكانمھماالنفقاتجمیعومصدرھا

الوارداتبینةالمقاصّ إجراءیمنعالمبدأوھذا
.والنفقات
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)تابع(الموازنة ئمباد
التخصیصعدممبدأأوالشیوعمبدأ:

یةلتغطنمعیّ نوعمنوارداتتخصیصیحرمالمبدأھذانّ إ
رواتبعلدفأجیرالتّ قیمةرسومصخصّ تُ فال–دةمحدّ نفقات

.بھاقالتحقّ إجراءتتولّ التيالوحدة
ةللبلدیّ متقدَّ التيوالمساعداتالھبات:المبدأھذامنتُستَثنى

.نمعیّ بعملٍ واھبھاقبلمنصوتخصَّ 
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)تابع(الموازنة ئمباد
الموازنةوحدةمبدأ:

يفةالبلدیّ ونفقاتوارداتجتدرّ ھوالمبدأھذامنالمقصود
يطّ تغنةمعیّ موازنةجھازٍ لكلّ یوضعأنال:ةشاملواحدةموازنة

.األجھزةجمیعيتغطّ ةواحدموازنةبلمعینة،مواردمنھنفقات
نشأتعندماوذلكة،المستقلّ الموازناتمبدأالھذامنتُستثنى

.ةتقلّ مسموازناتتدعىةخاصّ موازنةلھاضعوفتةعامّ ساتمؤسّ 
ارجخالخزینةفيتودعالتيوالتأمیناتوالكفاالتاألماناتأما

اإیرادً ولیستالخزینةمنتخرجعندمااإنفاقً لیستفھيالموازنة
.الخزینةفيوضعھاعند
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)تابع(الموازنة ئمباد

 مبدأ سنویة الموازنة:
:یعنيالمبدأھذا
 ّحدةواسنةعنیكونأنیجبوالنفقاتالوارداتتقدیرأن
 ّةسنكلّ دیجدَّ أنیجبواإلنفاقبالجبایةاإلجازةأن
 ّالسنةمناألّولكانون31حتىتعقدلمالتياإلعتماداتأن

من6ةالمادّ فيعلیھاالمنصوصالحاالتفيإالتسقط
رقمالمرسوممن114ةوالمادّ 82/5595رقمالمرسوم

)اإلعتماداتتدویر(عامةالمحاسبةال63/14969
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)ةاعشریّ أو الموازنة اإلثن(نویة ستثناء على مبدأ السّ إ: اثالثً 

لجأتالجدیدةنةالسّ بعدمالىإالموازنةتصدیقریتأخّ عندما
.ةاالثناعشریّ الموازنةتطبیقلىإةالبلدیّ 
 ّصھاملخ:

ةالسابقالسنةموازنةفيالمفتوحةاإلعتماداتذخَ ؤْ تُ 1.

السنةلخالتحتفُ التيةضافیّ إلااالعتماداتلیھاإضافتُ 2.

الملغاةاإلعتماداتأعالهالمجموعمنطرحتُ 3.

انيالثّ كانونشھرنفقاتعلىفتحصل12علىافيالصّ مسَ قْ یُ 4.

الموازنةتصدیقلحینالقاعدةھذهتطبیقویستمرّ 5.
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ةنفیذیّ ة والوظائف التالفصل بین الوظائف اإلداریّ : ارابعً 

للوارداتبالنسبة:

أيّ والمحتسبوظیفةبینالجمعجوازبعدمالمبدأھذایقضي
أوھاتصفیتأوالنفقاتعقدأوالوارداتبطرحعالقةلھاوظیفة
مالرسومراقبوظیفةواحدشخصفيالجمععدمأيّ ،صرفھا

.اةوالجبالصنادیقوأمناءوالمحتسبجھةمنالتحققمراقبأو
انتھاوصیةالعمومیّ األموالعلىالحفاظالتفریقھذامنالغایة،

،واحدٍ فٍ موظّ یدفيالتنفیذةوصالحیّ التقریرةصالحیّ جمعنّ أل
.ةالعمومیّ األموالإستعمالوإساءةالتالعبأمامالمجالیفسح
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 ً فیذیةالفصل بین الوظائف اإلداریة والوظائف التن: رابعا

بالنسبة للنفقات:

واآلمريوالمصفّ فقةالنّ عاقدبینالتفریقیجب
،لنفقةادفعنیؤمّ الذيالمحتسبوبینبالصرف

–عقد«ةاإلداریّ الوظیفةبینالتفریقمنوالغایة
ةالحسابیّ والوظیفة»صرف–تصفیة

نأیمكنالتيالمغریاتإبعادھي»المحتسب«
.یّةالعموماألموالإدارةجراءمنتحصل
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ةنفیذیّ ة والوظائف التالفصل بین الوظائف اإلداریّ : ارابعً 

 ّيعلى ما یلةمحاسبة عام168ت المادة نص:

 ة بطرح وظیفة لھا عالقوأيّ ال یجوز الجمع بین وظیفة المحتسب
.ھاعالقة بعقد النفقات أو تصفیتھا أو صرفأيّ الواردات أو 
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قالتحقّ : اخامسً 
 ّف أو المكلّ على تصریحاتبناءً تتمّ :ةجداول التكلیف األساسی

.  ققات تجریھا وحدة التحقّ تحقّ 
 ّجدولكّل ن یتضم :

اإلسم
رقم العقار
 ّةالقیمة التأجیری
شغالإلمدة ا

كانت سنة على أساس ماكلّ جداول التكلیف األساسیّة وتصدر 
.من السنة الماضیةكانون األّول31في ھعلی 14



قالتحقّ : اخامسً 

 ّاإلشغال وھي التي توضع عندما یتمّ : ةجداول التكلیف اإلضافی
.للعقار خالل السنة

سببر أليّ زیادة بدل اإلیجاعندما تتمّ : جداول التكلیف التكمیلیة.

واحدةٍ ةٍ فرض الرسم بموجبھا لمرّ ھي التي یتمّ : أوامر القبض.
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 ً قالتحقّ : خامسا

أوامر التحصیل:
القانون ن یعیِّ لم وةھي التي بموجبھا تفرض المبالغ التي تتوجب للبلدیّ 

.طریقة تحصیلھا

دارة یمكن لإل: جداول التكلیف في حال الضرورة ومغادرة البالد
لى طلب أن تصدر جدول تكلیف بناء عةة في مثل ھذه الحالالبلدیّ 
.فالمكلّ 
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ة في التكلیف األساسیّ اولاإلعالن عن وضع جد: اسادسً 
التحصیل

 ًالبلدیةالرسومقانوننم104و18المادتینلنصّ اسند
فيالتكلیفجداولوضععنتعلنأنةالبلدیّ علىبیتوجّ 

:وذلكالتحصیل
 ّةبالنشر في الجریدة الرسمی
 ّةت خاصّ وعلى لوحا) ةاإلذاع–والرادیو (تین في صحیفتین یومی
 ّمن النشر في عفىة تُ ات غیر الخاضعة لقانون المحاسبة العامّ البلدی

.ذاعةإلتین ومن اصحیفتین یومیّ 
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)2(ةالرسوم والعالوات البلدیّ –الثانیة الجلسة . ب
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التبلیغ: اسابعً 

 ّةتكمیلیّ والةاإلضافیّ التكلیفجداولإن
یتمّ التحصیلوأوامرالقبضوأوامر
ة،یّ شخصبصورةأصحابھامنتبلیغھا
بلغالمتوقیععلىالحصولبویتوجّ 

.بلیغالتّ لحصولاإثباتً لیھإ
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ة  سوم البلدیّ جبایة الرّ : اثامنً 

 ُتبدأ،شھرینخاللواحدةدفعةً الرسومىدَّ ؤَ ت:
جداولوضععنةالرسمیّ الجریدةفياإلعالنتاریخمن

.التحصیلفيةاألساسیّ التكلیف
فلمكلّ الىإكمیليالتّ أواإلضافيالتكلیفإبالغتاریخمن

.ةشخصیّ بصورة
قةمالحالمختصّ الجابيعلىوجبالشھرینمھلةنتھتاإذا

عن%2قدرھاالتأخیرغرامةوفرضالرسوملجبایةفینالمكلّ 
.ًال كامشھراً الشھركسرویعتبرشھركلّ 

-
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ة  جبایة الرسوم البلدیّ : اثامنً 

 َأوالرسمتوریدعنیتوانىمھملأورمقصّ كلاتأدیبی� قیالح
.العالقةصاحبةةالبلدیّ لىإالعالوة

لجریدةافيللنشرالتاليالیوممناإعتبارً الشھرینمھلةتبدأ
الیومفيميالرسالدوامبانتھاءوتنتھيالتبلیغتاریخأوةالرسمیّ 

.المھلةإبتداءتاریختاریخھیطابقالذي

-
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ةجبایة الرسوم البلدیّ : اثامنً 

تسدیدثبتیالعالقةلصاحبیصاالً إمیسلّ أنالمختصّ الجابيعلى
.الرسم

صندوقالأمینلىإبتحصیلھاقامالتيالرسومتوریدالجابيعلى
.األكثرعلىالتاليالیومفي
ةمدّ نتھاءابعدتأخیرشھركلعن%2قدرھاتأخیرغرامةتضاف

.الشھرین
2003/497رقم2003عامموازنةقانونمن40المادةبموجب

الرسومایةجبتلزیمرتقرّ أناتللبلدیّ یمكنأنھعلىالنصّ ورد
.واألرصفةالمجاریرصیانةورسومةالتأجیریّ القیمةعلى
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 ً ةجبایة الرسوم البلدیّ : ثامنا
ةتقسیط الرسوم البلدیّ 

60/88ة من قانون الرسوم البلدیّ 108المادة 
ة تقسیط یذیّ یمكن في حاالت خاصة یعود تقدیرھا لرئیس السلطة التنف

ة التي تحول دون ذ التدابیر القانونیّ خَ تَّ المبالغ المفروضة، على أن تُ 
.سقوطھا بعامل مرور الزمن
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 ً ةجبایة الرسوم البلدیّ : ثامنا
ة تقسیط الرسوم البلدیّ 

60/88من قانون الرسوم البلدیة 108المادة 
 ّذاإجمیع األقساط تستحق:

 ّف عن تسدید أحد األقساط المكلّ ر تأخ
اف جبری� المكلّ ذا بیعت أموال إ
 ةف أو تصفیة أموالھ تصفیة قضائیّ المكلّ فالس إعند
 أجازت تقسیط 2000من موازنة عام 41ة المادّ أنّ كما

.یةة متساوة على أربعة أقساط نصف سنویّ الرسوم البلدیّ 
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اإلنذار العام والشخصي: اتاسعً 

المفروضةةالبلدیّ الرسومتأدیةعنفینالمكلّ فلُّ خَ تَ حالفي
وجیھتالمحتسبعلىوجب–ةساسیّ األتكلیفالجداولبموجب

تینمرّ لىعةاإلذاعوفيتینیومیّ صحیفتینفيینشرعام،إنذار
15اللخعلیھممالتأدیةیدعوھمامأیّ عشرةخاللفيمتتالیتین

 ً .)112المادة(األولاإلنذارنشرتاریخمنیوما
عالنإلباةالعامّ المحاسبةلقانونالخاضعةغیراتالبلدیّ تكتفي

.الغایةلھذهصةمخصّ لوحاتوعلىةالبلدیّ بابعلى
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اإلنذار العام والشخصي: اتاسعً 

ي أماكن وفنذار في مكتب المحتسب المختصّ إلتلصق نسخ عن ا
.ةاالجتماعات العامّ 
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 ّةضافیّ إتكلیفجداولبموجبفونالمكلّ اأم
لكلّ ھجَّ وَ فیُ الدفععنفونالمتخلّ ةوتكمیلیّ 

باالستالمإشعارمعشخصيّ إنذارمنھم
تاریخمنایومً 15خاللعلیھممالتأدیة

.اإلنذار



 ً اإلنذار العام والشخصي: تاسعا

الشخصياإلنذارعناإلستعاضةیمكن:
یقومأنةصراحةفیھیذكرالبلديالمجلسرهیقرّ عامبإنذار

.الشخصياإلنذارمقام
اراإلنذیلصق،الغیابحالأواإلستالمعنالتمنعحالفي

مكاتبوفيعملھمحلّ أوفالمكلّ إقامةمحلبابعلى
.قانونيالالتبلیغبمثابةاإلجراءاتھذهوتعتبر.المحتسبین
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ف حجز أموال المكلّ : اعاشرً 

العامإلنذارامھلةإنقضاءبعدعلیھبیتوجّ مافالمكلّ دیسدّ لمإذا
:لىإالمحتسبعمدوالشخصي

علنيالبالمزادوبیعھاالمنقولةوغیرالمنقولةأموالھحجزإّما
وغیرمنقولةً أمواالً یملكالكانإذاعملھ،محلّ إغالقأو

.علیھبیتوجّ مالسدّ تكفيأنبیعھاحالفيیمكنمنقولةٍ 
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ف حجز أموال المكلّ :اعاشرً 

 ُع بالحجز الترتیب التاليبَ تَّ ی:
 ف تحت ید الغیرالمكلّ حجز دیون
 حجز األموال المنقولة
ةحجز األموال غیر المنقول
أو جاب(المحتسب ىتولّ ی،في حال حجز األموال المنقولة

بمعاونة المختار تنفیذه وقوى األمن الداخلي)ینتدبھ
ب ذا كانت األموال المطلوب حجزھا غیر منقولة، أبلغ المحتسإ

.ة لوضع إشارة الحجزالدوائر العقاریّ لىإھذا الحجز 
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ف حجز أموال المكلّ : اعاشرً 

بةً متوجّ نتكاالتيبالرسومھورثتُ قیالحَ ف،المكلّ وفاةحالفي
.القانونحدودضمنعلیھ

األوراقلیھإغلَّ وتبھامحتسبُ ةالبلدیّ لیمثّ ف،المكلّ فالسإحالفي
.مباشرةً 

ومالھیتوجبمابینةالمقاصّ جراءإیطلبأنفللمكلّ یحقّ ال
راآلممنیطلبأنللمحتسبویمكنرسوممنعلیھبیترتّ 

مالأصمنرسوممنفالمكلّ علىبیتوجّ مااقتطاعبالصرف
.دیونمنةالبلدیّ علىلھیستحقّ 
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ف حجز أموال المكلّ : اعاشرً 
 ُالتاليالترتیببالحجزعُ بَ تَّ ی:
 ّمنھاحجوزالمحرمانیكونالتيالً أوّ األموالبیعالمحتسبنیعی

.علیھاضررً أقل
 ُفترد–العلنيبالمزادالمنقولةغیرأوالمنقولةاألموالباعت

ومنمنقولةً كانتإذاالبیعلجنةرئیسمنقیصدَّ –شروط
.منقولةغیركانتإذاالمحافظأوالقائمقام

 ّالشروطلدفتراسندً بالمزایدةالبیعیتم.
 ّجمیعلىعالدولةبعداألولىرجةالدّ منبامتیازةالبلدیّ عتتمت

القیدمناالمتیازھذاویعفىالمنقولةوغیرالمنقولةفالمكلّ أموال
.بالعقاراتقیتعلّ فیماالعقاريالسجلفي 32
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)3(ةالرسوم والعالوات البلدیّ –الثالثة الجلسة . ج
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ة مھل االعتراض على الرسوم البلدیّ : الحادي عشر

 ّذا وجد إھا ف بالمكلَّ ف أن یعترض على الرسوم مكلّ لكلّ یحق
 ً .مخالفةوأاجحافً إأو خطأ

مھلة تقدیم االعتراض:
 خ في مھلة شھرین من تاری:ةجداول التكلیف األساسیّ على

.ةعالن في الجریدة الرسمیّ اإل
 أو أي مر قبضأة أو تكمیلیّ والضافیة اإلتكلیف الجداول على

.من تاریخ التبلیغواحدٍ في مھلة شھرٍ :وسیلة أخرى
35



مھل االعتراض على الرسوم البلدیة : الحادي عشر

مھلة تقدیم االعتراض:
 ُمن السنة الثالثة كانون األّول31ى حتّ د مھلة االعتراض دَّ مَ ت

ً إالتي تلي سنة التكلیف  ق یتعلّ ای� ادّ مذا كان االعتراض یتناول خطأ
بتكرار ة أوة الحسابیّ جراء العملیّ إبتدوین األسماء أو األرقام أو ب

.بمتوجّ التكلیف أو تكلیف غیر 
 ّة ي المذكور ضمن المھلدارة أن ترجع عن الخطأ المادّ إللیحق

.لجنة االعتراضاتلىإنفسھا دون الرجوع 

36



ة تقدیم اإلعتراض كیفیّ : الثاني عشر
 ُالمضمونالبرید عبر أو مباشرةً اإلعتراضم قدَّ ی.
 َیداعھ البریدبتاریخ تسجیلھ أو بتاریخ إًمامقدّ اإلعتراضر ویعتب
 ن یتضمّ ویجب أن  :
المعترض وشھرتھإسم
عنوان محل إقامتھ
نوع التكلیف المعترض علیھ ومقداره
 ھبةالمرفقذكر الوثائق والمستندات معوأسبابھموضوع اإلعتراض
 ّدات ولھ أن یطلب مستناإلعتراضبدرس یقوم المرجع المختص

ً واحدٍ بھ خالل شھرٍ وإیضاحات ویبتّ  ،امإذا كان یتناول خطأ
.خرىاألوثالثة أشھر في الحاالت 
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ة تقدیم اإلعتراض كیفیّ : الثاني عشر

ةلى لجنة اإلعتراضات مع المطالعإب إحالة اإلعتراض وجّ یت:
إذا انقضت المھل المنصوص علیھا أعاله•
في غیر موقعھ القانونياأو كان واقعً كان غیرمقبول شكًال إذا •

 ّلى إمعترض أجاب الی�اأو كلّ ا ھ جزئی� في محلّ اا إذا وجده واقعً أم
خاذ تّ امن ایومً 15مطالیبھ، وعلیھ إبالغ المعترض النتیجة خالل 

.قراره
 ات شعارات والمخابربالغ المعترض جمیع الدعوات واإلإیجري

الھا رسإر ذلك، فبذا تعذّ إة وداریّ والقرارات وسواھا بالطرق اإل
.االستالمبشعارٍ إقامتھ بواسطة البرید المضمون مع إلیھ في محل إ
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ة تقدیم اإلعتراض كیفیّ : الثاني عشر
 ُصحیحوجھٍ علىغمبلّ ھكأنّ بلیغالتّ رفضالذيالمعترضرعتبَ وی

.المعترضوفاةحالفيالورثةعلىذاتھااألحكاموتطبق
منمالرغعلىجنةاللّ جلساتحضورعنالمعترضفتخلّ ذاإ

منتقدیمھلیھإیطلبماتقدیمعنتقاعصواذالیھاإدعوتھ
عتراضباالوفصلتاعاجزً اللجنةاعتبرتھمستنداتأومعلومات

.الحاضرةبحالتھ
لتياالمطالبغیرفياللجنةأمامینازعأنللمعترضیحقّ ال

.اعتراضھفيأوردھا
 ّتجاوزھالیجوزوالأشھرةستّ مھلةفيباالعتراضاللجنةتبت

.لةمعلّ قراراتبموجبإالّ المھلةھذه 39



ة للمطالبالجزئیّ ةحالة اإلجاب:  الثاني عشر

شھرلخاللھیحقّ المعترضلمطالبةالجزئیّ ةاإلجابحالفي
.اإلعترضاتلجنةلىإعتراضھاإحالةیطلبأنإبالغھمن

الیذنفالتّ جراءاتإعلىأوالرسومعلىفالمكلّ اعتراضنّ إ
ً دارإاالعتراضلیھإمالمقدّ المرجعكانسواءالتحصیلیوقف ی�ا

.ی�اقضائأو
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ةمحافظعتراض أو أكثر في كلّ اف لجنة تؤلَّ :  الثاني عشر
تي على الوجھ اآل

41

رئیس
قاضي

عضو
ة ف من وزارة الداخلیّ موظّ 

من الفئة الثالثة على األقل

عضو
مراقب ضرائبي رئیسي من

ةوزارة المالیّ 



ةظمحافعتراض أو أكثر في كلّ اف لجنة تؤلَّ :  الثاني عشر
تي على الوجھ اآل

 ى اللجنة إلمّ وینضةالرابعةالفئمن فٌ موظّ ر مقرّ الویقوم بوظیفة
.ة فیھالطة التنفیذیّ ینتدبھ رئیس الس، ةل البلدیّ یمثّ استشاريٌّ عضوٌ 

 ُواألعضاءس ذا حضرھا الرئی إالّ إة بر جلسات اللجنة قانونیّ عتَ ال ت.

 ّر ن للمقرّ ة دون أن یكوجماع أو األكثریّ إلباذ اللجنة قراراتھا خِ تت
.لّلةاالشتراك بالمذاكرة وتكون قراراتھا معحقّ 
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الطعن بقرارات لجنة اإلعتراضات:  الثاني عشر
 ّطریق من طرق ال تقبل قرارات لجنة اإلعتراضات أي

ة عن أمام مجلس شورى الدولة بسبب مخالف الطّ المراجعة إالّ 
.القانون

 ّإبالغ من تاریخاإعتبارً واحدٍ د مھلة تقدیم الطعن بشھرٍ تحد
.ةف أو البلدیّ المكلّ 

 ّر ذا قرّ إالطعن أمام مجلس شورى الدولة ال یوقف التنفیذ إالّ إن
).من نظام مجلس الشورى77المادة (المجلس ذلك 
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منمرور الزّ :  الثالث عشر
كلیفالتّ علىمنالزّ مرور
 ّكلّ تداركأجازتیّةالبلدالرسومقانونمن103ةالمادّ إن

السنةتليلتياالرابعةالسنةنھایةىحتّ بالتكلیفنقٍص أوكتمانٍ 
.التكلیففیھایجريأنیجبكانالتي

عقارهغلیشمواطنتكلیفأھملتةالبلدیّ كانتإذاھأنّ یعنيوھذا
عنتكلفھأنیمكنھا2017سنةفيھفإنّ مثالً 2010سنةمنذ
ةلمدّ يأ2013–2014–2015–2016–2017سنة
.ةالحالیّ ةالسنلىإباإلضافة،تلَ خَ سنواتٍ أربع

آخرفإنّ 2013سنةمنذعقارهیشغلمنإنّ :أوضحوبصورة
.2017/12/31فيتكون2013سنةعنبالرسملتكلیفھمھلة 44



منمرور الزّ :  الثالث عشر

كلیفالتّ على من الزّ مرور 

 إالّ و2017-12-31قبل حلول تاریخ كلیف التّ بالغ إویجب
صدار التكلیف خاللإ، فال یكفي 2013عن سنة كلیف التّ سقط 

.خالل المھلةایضً أبالغھ إالمھل بل 
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منمرور الزّ :  الثالث عشر
على التحصیلمن الزّ مرور 

 ّسوم ة قضت بسقوط الرمن قانون الرسوم البلدیّ 169ةالمادّ إن
ل من كانون األوّ 31في من الزّ بعامل مرور اف حكمً المكلّ عن 

.السنة الرابعة التي تلي السنة التي جرى فیھا التكلیف
 ّول ف بحلكلّ المُ یسقط عن 2012سنة التكلیف الذي تمّ وعلیھ فان

ریان مرور قطع سَ إذا لم یكن قد تمّ 2017-01-01تاریخ 
.الزمن

 ّعتبار اي لسقوط الرسم بعامل مرور الزمن ھةالحتمیّ ةتیجالنّ إن
.مةالذّ يءبرالمكلف 

 ّعلى التكلیف وعلى التحصیلیمرّ من الزّ وعلیھ فإن. 46



مرور الزمن:  الثالث عشر

ةعلى البلدیّ بةمرور الزمن على الدیون المتوجّ 

علىلھاةبالمتوجّ بالرسومالمطالبةعنةالبلدیّ تقاعسأنّ كما
.الزمنمروربعاملالرسومھذهسقوطلىإيیؤدّ فینالمكلّ 

ةذمّ بلھبةالمتوجّ بالمبالغةالمطالبعنالمواطنتقاعسفإن
عاملببھاةببالمطالھحقّ سقوطلىإيیؤدّ نةمعیّ مھلخاللةالبلدیّ 

.الزمنمرور
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منمرور الزّ :  الثالث عشر

ةعلى البلدیّ بةمرور الزمن على الدیون المتوجّ 

من43ةوالمادّ ّمةالعاالمحاسبةقانونمن115ةالمادّ تنصّ فقد
:یليماعلى82/5595رقمالمرسوم

الدیونیّةلدالبلصالحانھائی� وتتالشىالزمنبمروراحكمً تسقط
مناألّولكانون31لغایةتدفعلمأوتصرفلمأوفَّ صَ تُ لمالتي

كانإذاالّ إالدین،فیھانشأالتيةالمالیّ السنةبعدالرابعةالسنة
.القضاءأمامالتداعيأواإلدارةعناناتجً التأخیر
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منمرور الزّ :  الثالث عشر
اإلعتراض على أمر التحصیل 

 ّاریختمنشھرینمھلةخاللالتحصیلأمرعلىاإلعتراضیتم
.التبلیغحصول

 َّةالبلدیّ لىإولیسةالمختصّ ةالعدلیّ المحاكمأماماإلعتراضمیقد
.أصدرتھالتي
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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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