
 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

 

 
 

:  ً ( من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، بالمئة% )ثمانية وثمانون  88 ثانياَ
/ 000،044،444،444ها /ــغ مجموعــتخصص للبلديات، والتي يبل

 لبنانية(. مليون ليرة ية وواحد وثالثون ملياراَ ومايتااربعمال.ل. )
 

 

ماية( من قيمة العائدات المخصصة للبلديات، % )خمسة بال5يتم اقتطاع نسبة  المادة الثانية :
واحد وعشرون ملياراَ /ل.ل. )00،504،444،444اي ما مجموعه /

 )                     ليرة لبنانية(، والمتأتي من حاصل وخمسماية وستون مليون
.ل(، وذلك قبل ل %00،504،444،444 = 5×  000،044،444،444

قل هذا المبلغ لحساب الصندوق المستقل توزيع العائدات على البلديات، وين
للدفاع المدني المفتوح في قيود مديرية الخزينة والدين العام، تطبيقاَ الحكام 

 45/48/0601تاريخ  54من المرسوم االشتراعي رقم  0الفقرة  – 04المادة 
)تنظيم الدفاع المدني(، وذلك فور صدور هذا المرسوم، وعلى ان يصرف وفق 

 ة لدى المديرية العامة للدفاع المدني.االصول المتبع
 

يتم توزيع العائدات المتبقية من حصة البلديات بعد اقتطاع النسبة المحددة في  المادة الثالثة :
اربعماية /ل.ل. )046،004،444،444/ مادة الثانية اعاله، اي ما مجموعهال

ن مليون ليرة لبنانية(، والمتأتي م مليارات وستماية واربعون وتسعة
-000،044،444،444)حاصل

على البلديات وفقاً لالسس  ل.ل(،046،004،444،444=00،504،444،444
 التالية :

 
/ل.ل. 008،010،444،444(، اي ما قيمته /بالمئة% )تسعون 64 اوال :

ليرة  ثالثماية وثماني وستون ملياراَ وستماية وستة وسبعون مليون)
زيع، توزع على اساس عدد لبنانية(، من قيمة العائدات المعدة للتو

السكان المقيدين في سجالت االحوال الشخصية وعلى اساس الحاصل 
 الفعلي للرسوم المباشرة لكل بلدية وذلك وفقاً للتالي :

 

بالمئة(، والتي يبلغ مجموعها % )ثمانية وسبعون 18 - أ
مايتا وسبعة وثمانون ملياراَ /ل.ل. )081،501،084،444/

ليرة لبنانية(، يوناَ ومايتا وثمانون الف وخمسماية وسبعة وستون مل
توزع على البلديات بصورة نسبية على اساس عدد السكان 

 المقيدين في سجالت االحوال الشخصية لكل بلدية.

اي ما قيمته  % )اثنان وعشرون بالمئة(،00  - ب
واحد وثمانون ملياراَ وماية وثماني /ل.ل. )80،048،104،444/

(، توزع على اساس ليرة لبنانية لفمليوناً وسبعماية وعشرون ا
الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خالل السنتين السابقتين لسنة 

 التوزيع.

 
 



 
 
 
 

 
 
 

/ل.ل. 04،600،444،444% )عشرة بالمئة(، اي ما قيمته /04 ثانياَ :
 وزعتليرة لبنانية(،  اربعون ملياراَ وتسعماية واربعة وستون مليون)

ديات التي يساوي او يقل عدد سكانها المقيدين بالتساوي على كافة البل
/ نسمة وفي جميع االقضية 0444في سجالت االحوال الشخصية عن /

على ان تخصص هذه االموال لتمويل مشاريع التنمية في هذه البلديات 
 والنعاش المناطق .

 
ن المادة الثالثة  ميجري توزيع رصيد حصة البلديات وفقاً لما ورد في البند اوالً  المادة الرابعة :

ثالثماية وثماني وستون /ل.ل. )008،010،444،444مقدارها / اعاله والبالغ
 ليرة لبنانية(، على النحو التالي : ملياراَ وستماية وستة وسبعون مليون

 
 
 
 

 

   محافظة مدينة بيروت  

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 79,279,27, بيروت 1

    10،650،180 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

   محافظة جبل لبنان

   قضاء بعبدا

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 0،000،085 اللويزة -بعبدا  0

 00،005 أرصون 0

 040،400 بتخنيه 0

 0،151،406 برج البراجنة 0

 011،044 بزبدين 5

 58،084 بسابا 0

 041،480 بطشيه والمرداشة 1

 066،006 بعلشميه 8

 60،001 بمريم 6

 000،500 ترشيش 04

 58،500 جوار الحوز 00

 01،506 جورة أرصون 00

 0،006،058 حارة حريك 00

 0،001،806 الحازمية 00

 06،500 حاصبيا 05

 0،405،440 الحدث 00

 040،648 حمانا 01

 01،100 الخريبة 08

 06،454 دير الحرف 06

 10،010 رأس الحرف 04

 085،888 رأس المتن 00

 80،180 رويسة البلوط 00

 060،404 الشبانية 00

 000،404 شويت 00

 0،880،664 الشياح 05

 000،405 صليما 00

 081،001 عاريا 01

 506،000 العبادية 08

 86،605 الدليبة-العربانية 06

 0،000،655 الغبيري 04

 050،008 خلوات فالوغا-فالوغا  00

 0،010،800 تحويطة النهر-عين الرمانة-فرن الشباك 00

 055،014 قبيع 00

 04،006 قرطاضة 00

 005،160 قرنايل 05

 10،000 القرية 00

 50،000 القصيبة 01

 06،856 القلعة 08

 041،540 كفرسلوان 06

 001،040 كفرشيما 04

 08،006 الكنيسة 00

      



      

   محافظة جبل لبنان

   تابع قضاء بعبدا

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 850،446 الليلكة-تحويطة الغدير-المريجة 00

 060،510 وادي شحرور السفلى 00

 000،100 وادي شحرور العليا 00

 55،050 حارة الست 05

    661,371,22 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     



  

   محافظة جبل لبنان

   قضاء جبيل

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 0،000،551 جبيل 0

 50،805 اده 0

 000،505 اهمج 0

 60،008 بجة 0

 045،058 بالط وتوابعها 5

 001،586 ترتج 0

 040،185 جاج 1

 000،800 حاالت 8

 040،040 العاقورة 6

 001،500 عمشيت 04

 00،018 عنايا وكفربعال 00

 04،000 فتري 00

 000،001 الفيدار 00

 066،800 قرطبا 00

 006،000 السا  05

 80،101 اللقلوق 00

 60،540 المغيري 01

 81،660 المنصف 08

 000،608 ميفوق القطارة 06

 064،680 نهر ابراهيم 04

 60،006 لحفد 00

 08،450 عين الغويبة 00

 044،800 المجدل 00

 61،080 يانوح وهدينه  00

 000،850 رعة السيادمز 05

 80،000 راس اسطا 00

 080،445 علمات، علمات الجنوبية والصوانة 01

 000،440 افقا 08

 60،004 بشتليدا 06

 81،104 مشان 04

 80،480 حجوال 00

 56،804 الحصون 00

 10،400 حصرايل 00

 00،000 البربارة 00

 001،064 مشمش 05

 00،001 الغابات والرويس 00

 004،858 لبونغ 01

    0،505،010 

      

      

      

      



 

   محافظة جبل لبنان

   قضاء الشوف

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 080،808 بيت الدين 0

 001،404 باتر 0

 006،504 الفريديس -الباروك 0

 006،004 بتلون 0

 0،018،051 برجا 5

 046،081 بريح 0

 008،014 بسابا 1

 000،104 بشتفين 8

 61،680 بطمة 6

 066،188 بعاصير 04

 000،081 بعذران 00

 005،650 بعقلين 00

 001،001 البيرة 00

 006،155 الجاهلية 00

 60،104 جباع 05

 86،800 جدرا 00

 000،185 جديدة الشوف 01

 080،846 جون 08

 050،004 الجية 06

 05،600 حارة جندل 04

 045،001 حصروت 00

 058،008 الخريبة 00

 000،088 داريا 00

 101،400 الدامور 00

 066،610 الدبية 05

 000،000 دلهون 00

 044،500 دميت 01

 000،000 دير دوريت 08

 180،600 دير القمر 06

 05،455 دير كوشة 04

 005،000 الرميلة 00

 015،044 الزعرورية 00

 086،841 سبلين 00

 80،046 سرجبال 00

 048،060 السمقانية 05

 0،060،404 شحيم 00

 04،000 ضهر المغارة 01

 040،084 عانوت 08

 64،880 عترين 06

 046،400 عماطور 04

 00،580 عميق 00

 055،014 عينبال 00



      

   محافظة جبل لبنان

   تابع قضاء الشوف

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 055،660 عين زحلتا 00

 86،005 ين وزينع 00

 66،804 عين قني 05

 060،065 غريفة 00

 00،608 الفوارة 01

 500،004 كترمايا 08

 080،001 كفر فاقود 06

 11،000 الكحلونية 54

 011،010 كفرحيم 50

 080،516 كفرقطرا 50

 000،018 كفرنبرخ 50

 80،081 كفرنيس 50

 04،058 الكنيسة 55

 010،085 مجدل المعوش 50

 041،000 المختارة 51

 68،560 مرستي 58

 000،011 مزبود 56

 008،080 مزرعة الشوف 04

 040،010 مزرعة الضهر 00

 10،000 المشرف 00

 040،500 المطله 00

 10،145 معاصر بيت الدين 00

 051،044 معاصر الشوف 05

 060،510 المغيرية 00

 506،000 حارة الناعمة -الناعمة  01

 016،600 نيحا 08

 80،516 وادي الست 06

 000،050 الوردانية 14

 86،840 الورهانية 10

 005،064 البرجين والمريجات 10

 00،400 عين الحور 10

 65،000 علمان ومزرعة البرغوتية 10

    ,21,731,2, 

      

      

      

      

      

      

      

      

     



  

   محافظة جبل لبنان

   قضاء عاليه

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 0،540،840 عاليه 0

 040،085 اغميد 0

 005،000 بتاتر 0

 080،100 بحمدون البلدة 0

 006،584 بحمدون المحطة 5

 005،550 بدادون 0

 80،850 بدغان 1

 80،146 البساتين 8

 040،401 بسوس 6

 506،000 بشامون 04

 00،044 بخشتيه 00

 54،610 بطلون 00

 10،600 بليبل 00

 55،565 بمكين 00

 16،000 بمهريه 05

 040،080 البنية 00

 066،005 بيصور 01

 88،016 حومال 08

 80،500 دفون 06

 00،010 دقون 04

 065،000 دير قوبل 00

 004،480 رشميا 00

 008،000 رمحاال 00

 85،001 الرملية 00

 50،868 رويسة النعمان 05

 018،061 سوق الغرب 00

 080،446 شارون 01

 041،540 شانيه 08

 000،040 شرتون 06

 85،805 شمالن 04

 0،000،141 الشويفات 00

 008،000 صوفر 00

 000،164 عبيه عين درافيل 00

 105،011 عرمون الغرب 00

 006،501 عيتات 05

 004،480 عيناب 00

 00،865 عين الجديدة 01

 06،000 عين السيدة 08

 000،015 عين دارة 06

 00،008 عين الرمانة 04

 045،100 عين عنوب 00

 01،015 عين كسور 00



      

   محافظة جبل لبنان

   تابع قضاء عاليه

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 64،000 الغابون 00

 000،008 القماطية 00

 044،806 الكحالة 05

 00،108 كفرعميه 00

 018،585 تىكفرم 01

 040،801 كيفون 08

 006،614 مجدل بعنا 06

 088،500 مجدليا 54

 000،000 المشرفة 50

 61،408 المنصورية عين المرج 50

 66،004 بعورته 50

 00،500 الرجمة 50

 06،500 التعزانية 55

 84،806 سلفايا 50

 05،604 سرحمول 51

    ,6137,1721 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
 
    



      

   محافظة جبل لبنان

   قضاء كسروان

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 0،400،461 حارة صخر-جونيه 0

 001،680 نهبلو 0

 80،008 بقعتوتا 0

 060،408 البوار 0

 040،500 القطين-هرهريا-جديدة  5

 040،018 جعيتا 0

 08،400 جورة بدران 1

 06،106 جورة الترمس 8

 040،010 حراجل 6

 00،444 الحصين 04

 08،060 حياطة 00

 56،660 داريا 00

 050،100 حريصا-درعون 00

 000،108 دلبتا 00

 654،080 ق مصبحذو 05

 0،008،600 ذوق مكايل 00

 008،188 رعشين 01

 005،010 ريفون 08

 014،040 السهيلة 06

 10،060 شننعير 04

 044،600 الصفرا 00

 080،500 طبرجا وكفرياسين 00

 081،500 أدما والدفنة 00

 005،000 عجلتون 00

 50،400 العذرا والعذر 05

 00،000 عرمون  00

 008،005 عشقوت 01

 005،060 العقيبة 08

 80،600 عين الريحانة 06

 60،540 عينطورة  04

 000،641 غبالة 00

 100،005 غزير 00

 058،080 غوسطا 00

 00،058 الغينة 00

 004،500 فاريا 05

 000،001 فيطرون 00

 000،060 القليعات 01

 100،000 كفردبيان 08

 050،160 الكفور 06

 15،584 المعيصرة 04

 000،660 ميروبا 00

 080،008 يحشوش 00



      

      

      

   محافظة جبل لبنان

   تابع قضاء كسروان

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 05،005 بقعاتة عشقوت 00

 51،000 وطى الجوز 00

 040،650 فتقا 05

 01،580 زعيتره 00

 11،000 شحتول وجورة مهاد 01

 51،046 بطحا 08

 50،460 زيتون 06

 04،400 غدراس 54

 50،101 بزمار 50

 50،604 كسروان-كفرتيه 50

    ,71,,6177, 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

   محافظة جبل لبنان

   قضاء المتن

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 0،588،061 السد-البوشرية-الجديدة 0

 165،054 النقاش-انطلياس  0

 011،560 بتغرين 0

 0،101،580 برج حمود 0

 548،801 برمانا 5

 504،406 بسكنتا 0

 006،060 المجذوب-مزهر-بصاليم 1

 004،880 بعبدات 8

 051،806 المحيدثة-بكفيا 6

 050،064 بياقوت 04

 010،500 بيت شباب 00

 006،400 مزرعة الحضيرة-بيت الشعار 00

 005،050 بيت مري 00

 004،080 عين سعاده 00

 600،044 بقنايا-جل الديب 05

 000،810 الخنشارة والجوار 00

 0،000،001 ضهر الحصين-مار روكز-الدكوانة 01

 06،018 الدوار 08

 054،005 الرابيه 06

 000،518 روميه 04

 50،400 زرعون 00

 0،040،008 عمارة شلهوب-الزلقا 00

 048،601 زكريت 00

 008،806 بحرصاف-ساقية المسك 00

 0،000،006 سن الفيل 05

 050،080 عين السنديانة-الشوير 00

 600،818 عوكر-حارة البالنة-ذوق الخراب-ضبيهال 01

 000،004 ضهر الصوان 08

 04،054 عيرون 06

 14،606 بنابيل-مار مخايل-عين الصفصاف 04

 060،850 عينطورة  00

 00،566 وطى المروج-غابة بولونيا 00

 000،000 الفنار 00

 100،000 الحبوس -بيت الككو-عين عار  -قرنة شهوان  00

 68،000 عقورالق 05

 81،561 قنابة برمانا 00

 00،088 كفرتيه 01

      

      

      

      



      

   محافظة جبل لبنان

   تابع قضاء المتن

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 54،004 كفرعقاب 08

 88،008 المزكة-مار شعيا 06

 08،660 الدوار-مار موسى 04

 050،100 المتين 00

 000،000 مروجال 00

 004،508 مزرعة يشوع 00

 600،050 الديشونية-المكلس-المنصورية 00

 060،058 نابيه 05

 01،088 مرجبا 00

 00،105 مجدل ترشيش 01

 00،008 الغابة 08

 51،456 العيون 06

 004،641 ديك المحدي _ دير طاميش 54

 10،000 العطشانة 50

 008،000 حماليا 50

 84،156 اقرنة الحمر 50

 05،111 المطيلب 50

    6,1,371767 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     



  

   محافظة لبنان الشمالي

   قضاء طرابلس

 قيمة الحصة    البلدية لسلمتس

 01،800،554 طرابلس 0

 0،400،500 الميناء 0

 510،665 القلمون 0

    661,771712 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

   محافظة لبنان الشمالي

   قضاء البترون

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 086،000 البترون 0

 04،004 اجدبرا 0

 50،060 اده 0

 16،000 آسيا 0

 004،001 بشعله 5

 06،010 بقسميا 0

 00،060 جران 1

 800،086 تنورين 8

 064،400 حامات 6

 000،561 بيت كساب-حردين 04

 005،506 دوما 00

 000،010 رأس نحاش 00

 56،850 زان 00

 84،150 سلعاتا 00

 568،040 شكا 05

 008،660 عبرين 00

 10،006 كوبا 01

 85،686 كفرحلدا 08

 000،000 كفرعبيدا 06

 008،006 كفور العربي 04

 040،004 الهري 00

 50،008 كفرحي 00

 84،004 شبطين 00

 84،060 كور 00

 00،065 دير بال 05

 000،050 شاتين 00

 00،000 تحوم 01

    ,1,2717,3 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
  

   

      

      



      

   محافظة لبنان الشمالي

   قضاء بشري

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 0،081،108 بشري 0

 048،080 برحليون 0

 008،800 بزعون 0

 046،006 بقاع كفرا 0

 004،510 بقرقاشا 5

 060،040 حدث الجبة 0

 000،000 حدشيت 1

 001،648 حصرون 8

 000،000 طورزا 6

 001،005 قنات 04

 11،608 عبدين 00

 000،460 بان 00

    71,1,11,6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  
 
   

      

      



      

   محافظة لبنان الشمالي

   قضاء زغرتا

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 0،150،051 اهدن-زغرتا 0

 060،051 ارده 0

 16،000 ايطو 0

 10،510 ايعال 0

 01،614 البحيرة 5

 50،641 بسلوقيت 0

 04،000 بنشعي 1

 68،861 اسلوت-توال 8

 040،600 بشنين-داريا 6

 50،860 راسكيفا 04

 060،808 رشعين 00

 008،016 سبعل 00

 048،045 سرعل 00

 56،800 عربة قزحيا 00

 58،660 عرجس 05

 044،460 عشاش 00

 044،000 علما 01

 11،000 عينطورين 08

 04،050 قره باش 06

 65،160 كرم سده 04

 005،016 كفرحاتا 00

 005،000 كفرد القوس 00

 10،060 كفرزينا 00

 004،004 عين المرح-كفر صغاب 00

 00،005 كفرفو 05

 00،050 بسبعل-كفرياشيت 00

 000،460 مجدليا 01

 050،040 القادرية-مرياطة 08

 040،808 مزرعة التفاح 06

 080،400 صخرة-الحرف-مزيارة 04

 010،685 حارة الفوار 00

    ,11631,73 

      

      

      

      

      

      

      

  
  

   

      

      



   محافظة لبنان الشمالي

   قضاء عكار

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 005،150 حلبا 0

 0،044،046 العبده -ببنين  0

 000،005 البرج 0

 80،640 برج العرب 0

 100،061 برقايل 5

 080،506 بزال 0

 005،001 بزبينا 1

 008،400 بقرزال 8

 008،488 بيت مالت 6

 050،580 البيره 04

 004،080 قبوال-بينو 00

 005،644 تكريت 00

 000،045 تلبيره 00

 000،406 تل عباس الغربي 00

 000،041 تلمعيان 05

 60،000 التليل 00

 050،088 جبرايل 01

 040،005 جديدة الجومة 08

 000،016 جديدة القيطع 06

 000،810 الحاكور 04

 50،060 الحميرة 00

 004،501 لحيصةا 00

 008،060 خريبة الجندي 00

 00،651 دير جنين 00

 00،681 دير دلوم وزوق المقشرين 05

 000،000 ذوق الحصنية 00

 508،088 رحبة 01

 15،005 الزواريب 08

 10،000 زوق حدارة  06

 00،018 سفينة الدريب 04

 004،646 السويسة 00

 06،500 سيسوق 00

 006،580 شان 00

 060،610 شدره 00

 01،041 شربيال 05

 058،654 الشيخ طابا 00

 080،110 الشيخ محمد 01

 018،011 العبودية 08

 805،400 عكار العتيقة 06

 000،440 عندقت 04

 005،040 عيات 00

 046،685 شيخالر-عيدمون 00

      



   محافظة لبنان الشمالي

   تابع قضاء عكار

 لحصة   قيمة ا البلدية متسلسل

 50،010 عين اشما وعين تنتا-فسيقين 00

 0،040،104 فنيدق 00

 00،005 قبة شمرا، سمقله  05

 108،460 القبيات 00

 10،081 القريات 01

 60،455 مزرعة النهرية-بيت غطاس-كرم عصفور 08

 61،641 كوشا 06

 01،008 مار توما 54

 006،518 مجدال 50

 008،001 مزرعة بلدة 50

 000،051 مشتى حسن 50

 88،860 مشحا 50

 600،016 مشمش 55

 054،000 المقيبلة 50

 040،060 منيارة 51

 50،460 النفيسة 58

 08،500 النهرية وبستان الحرش 56

 50،000 الكويخات 04

 18،000 العوينات 00

 50،060 بيت الحاج 00

 005،010 عين الذهب 00

 001،800 مشتى حمود 00

 00،606 شارخربة  05

 048،001 عين الزيت 00

 000،440 وادي الجاموس 01

 06،086 دوير عدويه 08

 005،014 عين يعقوب 06

 88،450 دوسة وبغدادي 14

 15،004 خربة داوود وكفر الفتوح 10

 050،681 حرار 10

 000،006 قبعيت 10

 080،000 الحويش 10

 000،140 الكواشرة 15

 80،061 ممنع 10

 00،500 لدبابيةا 11

 081،600 القرقف 18

 010،000 المحمرة 16

 08،505 عيون الغزالن 84

 040،014 دورة 80

 006،018 تاشع 80

      

  
  

   



   محافظة لبنان الشمالي

   تابع قضاء عكار

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 008،800 سفينة القيطع 80

 01،004 القنطرة 80

 040،080 ايالت 85

 08،665 ضهر ليسينة 80

 56،400 تله وشطاحه 81

 50،680 تل عباس شرقي 88

 000،008 حيزوق 86

 08،066 الريحانية 64

 000،100 سنديانة ريدان 60

 86،065 العيون 60

 000،816 قليعات 60

 046،000 المسعودية 60

 000،885 المقيطع، قعبرين، كفرملكه والرمول 65

 040،006 كفرتون 60

 04،184 المونسة 61

 66،014 قنية 68

 000،008 اكروم 66

 06،040 عرقا 044

 000،000 بيت يونس 040

 05،004 عمار البيكات 040

 00،080 كروم عرب 040

 00،056 بني صخر 040

 00،500 الدغلة 045

 14،404 المجدل 040

 010،806 وادي خالد 041

 00،001 الشقدوف 048

 80،640 ورجم عيسى العماير 046

 008،110 القرنة 004

 005،040 جرمنايا والرامة 000

 08،600 ضهر القنبر 000

 00،844 الفرض 000

 00،040 غزيله 000

 08،440 بربارة 005

 80،000 منجز 000

 040،485 عدبل 001

 000،010 الهيشة 008

 00،500 خط البترول 006

 01،845 رماح 004

 040،080 السهلة 000

 00،500 العوادة 000

    671636176, 

  
  

   



   محافظة لبنان الشمالي

   قضاء الكوره

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 518،668 اميون 0

 08،848 اجد عبرين 0

 001،080 انفه 0

 040،400 بترومين 0

 86،000 بتوراتيج 5

 04،560 بدنايل 0

 005،000 برسا 1

 60،015 بزيزا 8

 006،400 بشمزين 6

 048،511 بصرما 04

 051،050 بطرام 00

 00،016 بكفتين 00

 080،041 دار بعشتار 00

 00،011 دار شمزين 00

 000،805 دده 05

 080،004 راسمسقا 00

 10،858 رشدبين 01

 10،500 عفصديق 08

 60،006 عين عكرين 06

 001،600 فيع 04

 040،610 قلحات 00

 00،050 كفتون 00

 85،060 كفرحاتا 00

 000،808 كفرحزير 00

 10،160 كفرصارون 05

 040،088 كفرعقا 00

 00،088 كفرقاهل 01

 056،005 كفريا 08

 060،105 كوسبا 06

 58،110 وطى فارس-الزكزوك-المجدل 04

 14،401 متريت 00

 50،105 بتعبورة 00

 10،048 بدبا 00

 045،000 النخلة 00

    ,12,712,7 

      

      

      

      

      

  
  

   

      



   محافظة لبنان الشمالي

   قضاء المنيه الضنيه

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 0،650،105 المنيه 0

 500،010 سير 0

 000،600 مزرعة ارطوسة-الريحانية-بحنين 0

 000،486 بخعون 0

 104،504 البداوي 5

 08،614 برج اليهودية 0

 000،104 بقاع صفرين 1

 088،000 بقرصونة 8

 010،460 بيت الفقس 6

 500،004 دير عمار 04

 60،010 دير نبوح 00

 500،000 السفيرة 00

 060،606 طاران 00

 000،444 عاصون 00

 00،504 عين التينة 05

 000،000 كرم المهر 00

 000،500 كفرحبو 01

 05،560 كفرشالن 08

 040،060 السراج مراح 06

 080،005 نمرين وبكوزة 04

 064،000 عزقي 00

 01،800 حرف السياد 00

 004،160 حقل العزيمة 00

 06،000 عيمار 00

 066،144 بطرماز 05

 000،100 ايزال 00

 005،846 كفرببنين 01

 10،660 مراح السفيرة 08

 61،016 مركبتا 06

 065،600 قرصيتا 04

 06،008 وبشناتا بحويتا، افقا 00

 008،000 القطين 00

 04،008 الحازمية 00

    2167,1267 

      

      

      

      

      

  
  

   

      

      



   محافظة البقاع

   قضاء زحله

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 5،666،166 معلقة وتعنايل-زحله 0

 061،008 ابلح 0

 800،400 بر الياس 0

 001،456 بوارج 0

 004،080 تربل 5

 501،100 تعلبايا 0

 088،000 جديتا 1

 500،604 حوش موسى 8

 000،840 حي الفيكاني 6

 10،000 دير الغزال 04

 000،400 رعيت 00

 004،500 حوش حاال-رياق 00

 510،000 سعدنايل 00

 16،501 شتوره 00

 005،045 علي النهري 05

 005،011 فرزل 00

 000،000 قاع الريم 01

 606،504 وادي الدلم-قب الياس 08

 00،000 قوسايا 06

 000،000 كفرزبد 04

 100،604 مجدل عنجر 00

 008،650 مريجات 00

 000،000 مكسي 00

 040،810 النبي ايال 00

 008،600 نيحا 05

 50،081 ماسا 00

 000،600 عين كفرزبد 01

 000،650 حزرتا 08

 10،010 ناصرية 06

    ,,121,1,,6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  
 
   

      



   محافظة البقاع

   قضاء بعلبك

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 0،655،640 بعلبك 0

 000،060 ايعات 0

 01،405 بتدعي 0

 500،005 بدنايل 0

 01،505 برقا 5

 686،516 بريتال 0

 56،801 بشوات 1

 505،608 بوداي والعالق 8

 004،050 تمنين التحتا 6

 000،015 تمنين الفوقا 04

 10،100 جبولة 00

 058،000 حدث بعلبك 00

 060،514 حربتا 00

 040،488 حزين 00

 50،185 حوش بردا 05

 00،600 حوش تل صفيه 00

 000،050 الخريبه 01

 080،640 دورس 08

 506،606 دير األحمر 06

 001،000 رأس بعلبك 04

 048،000 سرعين التحتا 00

 060،110 سرعين الفوقا 00

 15،601 السعيدة 00

 500،050 شعث 00

 081،050 شليفا 05

 0،065،680 بعلبك-غربية-شمسطار 00

 000،000 طاريا 01

 80،000 طليا 08

 06،640 طيبة 06

 0،801،614 عرسال 04

 560،006 العين 00

 040،160 عيناتا 00

 006،850 جديدة -فاكهة  00

 61،441 فالوى 00

 540،065 القاع 05

 005،000 قصرنبا 00

 500،004 اللبوه 01

 60،150 مجدلون 08

 088،000 مقنه 06

 080،150 النبي شيت 04

 058،845 النبي عثمان 00

 050،100 نحله 00

      



      

   بقاعمحافظة ال

   تابع قضاء بعلبك

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 81،040 وادي فعره 00

 000،015 اليمونه 00

 600،000 يونين 05

 000،001 حوش الرافقة 00

 008،050 الرام والجوبانية 01

 60،664 زبود 08

 005،104 الخضر 06

 06،100 حوش سنيد 54

 00،000 قرحا 50

 006،000 حلبتا 50

 85،405 جنتا 50

 00،861 جبعا 50

 000،015 قلد السبع وتوابعها 55

 10،000 حوش النبي 50

 004،461 معربون 51

 00،016 رماسا 58

 016،014 التوفيقية 56

 014،111 نبحا الدمدوم 04

 00،050 نبحا المحفارة 00

 000،008 نبحا القدام 00

 06،441 قليلة والحرفوش 00

 84،605 الزرازير 00

 00،000 مقراق 05

 01،100 مزرعة آل سويدان 00

 04،010 االنصار 01

 50،400 مصنع الزهرة 08

 06،010 مزرعة التوت 06

    6617321,,3 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



   محافظة البقاع

   اع الغربيقضاء البق

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 540،400 جب جنين 0

 00،006 باب مارع 0

 061،060 بعلول 0

 005،501 حوش الحريمة 0

 004،055 خربة قنافار  5

 60،400 الخياره 0

 000،088 سحمر 1

 050،400 السلطان يعقوب 8

 060،601 صغبين 6

 066،855 الصويري 04

 68،640 عانا 00

 60،058 عميق 00

 008،506 عيتنيت 00

 61،680 عين زبده 00

 088،000 غزه 05

 501،080 قرعون 00

 015،808 كامد اللوز 01

 64،000 كفريا 08

 008،066 الال 06

 088،100 لبايا 04

 580،606 المرج 00

 605،006 مشغره 00

 004،650 المناره 00

 005،500 المنصوره 00

 056،000 يحمر 05

 00،401 ميدون ولوسيا 00

 000،000 عين التينة 01

 000،000 قليا 08

 010،800 الروضة 06

 00،806 تل ذنوب 04

 00،068 زاليا 00

    313111,1, 

      

      

      

      

      

      

      

      

  
  

   

      



   محافظة البقاع

   قضاء راشيا

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 500،066 راشيا 0

 16،608 بكه 0

 80،010 بكيفا 0

 60،540 بيت لهيا 0

 050،006 البيره 5

 56،400 تنوره 0

 05،800 حلوه 1

 15،000 حوش القنعبة 8

 080،106 خربة روحا 6

 00،000 دير العشائر 04

 006،060 الرفيد 00

 000،068 ظهر األحمر 00

 004،000 العقبه 00

 045،080 عيتا الفخار 00

 001،666 عيحا 05

 64،045 عين حرشه 00

 10،100 عين عرب 01

 050،850 عين عطا 08

 004،080 كفردنيس 06

 081،600 كفرقوق 04

 000،100 مزرعة سلساتا -كفرمشكي  00

 50،015 كوكبا 00

 010،004 مجدل بلهيص 00

 68،006 المحيدثة 00

 006،001 مدوخا 05

 080،164 ينطا 00

    712721127 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  
 
   

      



   محافظة البقاع

   قضاء الهرمل

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 0،640،656 الهرمل 0

 11،805 فيسان 0

 158،000 القصر 0

 000،550 ر الحشيشجوا 0

 088،460 الكواخ 5

 006،810 الشواغير الفوقا والتحتا 0

 004،045 الشربين 1

 00،000 مزرعة سجد 8

    71,,31722 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  
 
   

      



   محافظة الجنوب

   قضاء صيدا

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 5،010،040 صيدا 0

 080،460 ارزي 0

 000،458 البابليه 0

 040،860 البراميه 0

 81،405 برتي 5

 000،888 طهبقس 0

 060،500 تفاحتا 1

 051،000 حارة صيدا 8

 046،008 الخرايب 6

 060،056 درب السيم 04

 504،805 الزرارية 00

 056،808 السكسكية 00

 80،000 الصالحية 00

 081،000 الصرفند 00

 080،858 عبرا 05

 500،180 عدلون 00

 04،154 عدوسيه 01

 080،601 عنقون 08

 000،486 بعين الدل 06

 100،400 الغازيه 04

 001،154 الغسانيه 00

 008،608 كفرحتى 00

 080،006 كفرملكي 00

 050،814 القريه 00

 60،065 مجدليون 05

 008،010 المروانيه 00

 68،000 المعمريه 01

 008،184 مغدوشه 08

 054،561 الميه وميه 06

 000،454 الهالليه 04

 000،100 أنصارية 00

 66،806 قعقعية الصنوبر 00

 80،540 اللوبية 00

 000،000 بنعفول 00

 050،000 البيسارية 05

 00،068 طنبوريت 00

 050،001 النجاريه 01

 000،006 قناريت 08

 000،100 اركي 06

 066،688 كوثرية السياد 04

 000،681 خرطوم 00

  
  

   



   محافظة الجنوب

   تابع قضاء صيدا

 قيمة الحصة    بلديةال متسلسل

 50،661 زيتا 00

 80،006 عقتنيت 00

 04،040 كفربيت 00

 00،045 مزرعة طبايا 05

 10،100 الحجة 00

 06،006 كفرشالل 01

    ,,1,,61232 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  
 
   

      



   محافظة الجنوب

   قضاء جزين

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 844،008 عين مجدلين -جزين  0

 58،445 بتدين اللقش 0

 001،500 ينبكاس 0

 04،440 بنواتي 0

 040،810 جرنايا 5

 00،454 الحمصيه 0

 00،111 حيطوره 1

 050،040 روم 8

 010،651 الريحان 6

 06،060 زحلته 04

 84،058 سجد 00

 00،500 سنيه 00

 06،100 صباح 00

 80،000 صفاريه 00

 00،018 صيدون 05

 08،080 عاراي 00

 00،000 عازور 01

 000،000 ىعرمت 08

 060،000 العيشية 06

 000،000 قيتولي 04

 08،000 كرخا 00

 006،040 كفرحونه 00

 00،168 كفرفالوس 00

 64،000 لبعه 00

 65،844 اللويزه 05

 00،054 مشموشه 00

 55،505 المكنونيه 01

 058،600 مليخ 08

 06،000 وادي جزين 06

 10،080 الجرمق 04

 00،110 كفرجره 00

 04،850 قطين وحيداب 00

 04،500 ريمات وشقاديف 00

 85،650 الميدان 00

 00،456 مجيدل 05

 00،001 انان 00

    ,1,,21322 

      

      

      

  
  

   

      



   محافظة الجنوب

   قضاء صور

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 0،640،000 صور  0

 000،400 باتوليه 0

 005،150 البازوريه 0

 545،500 برج الشمالي 0

 680،000 جويا 5

 000،161 دير قانون النهر 0

 000،000 شحور 1

 060،100 الشهابيه 8

 000،000 صريفا 6

 006،004 طير فلسيه 04

 500،100 العباسيه 00

 010،401 علما الشعب 00

 000،000 عيتيت 00

 004،880 عين بعال 00

 004،445 قانا 05

 065،061 قليلةال 00

 580،806 معركه 01

 000،654 معروب 08

 004،051 الناقوره 06

 000،055 يارين 04

 000،544 الشعيتية ومالكية الساحل 00

 055،805 دبعال 00

 060،004 حناويه 00

 004،800 رماديه 00

 054،404 مجدلزون 05

 000،510 طورا 00

 088،415 طيرحرفا 01

 000،000 البرغلية 08

 001،054 الجبين 06

 000،800 طيردبا 04

 000،000 البستان 00

 000،850 برج رحال وعين ابوعبدهلل  00

 048،000 المنصوري 00

 016،010 الحلوسية 00

 001،801 دير قانون وراس العين 05

 006،000 مروحين 00

 014،050 بافليه 01

 80،100 رشكنانيه 08

 68،800 بدياس 06

 60،660 ة مشرفمزرع 04

 050،181 دير عامص 00

 040،006 شيحين 00

      



   محافظة الجنوب

   تابع قضاء صور

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 60،550 يانوح 00

 14،510 البياض 00

 58،001 الحميري 05

 040،000 محرونه 00

 06،810 دردغيا 01

 000،400 باريش 08

 68،460 شمع 06

 060،064 كيفادير  54

 000،640 سلعا 50

 000،806 مجادل 50

 005،460 صديقين 50

 50،101 الحنية 50

 000،445 زبقين 55

 00،081 ارزون 50

 006،505 جبال البطم 51

 05،800 الكنيسة 58

 10،018 الظهيرة 56

 08،000 جناتا 04

 00،046 نفاخيه 00

    ,217361772 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  
 
   



   محافظة النبطيه

   قضاء النبطيه

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 0،680،016 النبطية 0

 005،404 النبطية الفوقا 0

 550،515 انصار 0

 000،800 بريقع 0

 001،010 جباع وعين بوسوار 5

 565،040 جبشيت 0

 041،846 جرجوع 1

 084،010 حاروف 8

 500،000 حبوش 6

 006،605 حومين التحتا 04

 006،581 حومين الفوقا 00

 544،080 الدوير 00

 005،008 دير الزهراني 00

 000،401 رومين 00

 080،405 زبدين 05

 016،050 زفتا 00

 064،000 ر الشرقيةزوط 01

 000،008 زوطر الغربية 08

 040،000 الشرقية 06

 000،800 صربا 04

 050،111 صير الغربية 00

 080،000 عربصاليم 00

 080،046 عين قانا 00

 060،100 قاعقاعية الجسر 00

 011،658 القصيبة 05

 040،400 كفر تبنيت 00

 548،100 كفررمان 01

 050،600 كفرصير 08

 008،400 كفرفيال 06

 001،550 الكفور 04

 000،100 ميفدون 00

 088،000 النميريه 00

 014،808 عبا 00

 080،800 يحمر 00

 000،001 ارنون 05

 014،050 عدشيت 00

 11،880 سيني 01

 64،010 شوكين 08

 88،610 عزة 06

    ,6121,177, 

      



   محافظة النبطيه

   قضاء بنت جبيل

 قيمة الحصة    البلدية لسلمتس

 0،114،108 بنت جبيل 0

 081،640 برعشيت 0

 000،005 بيت ليف 0

 500،486 تبنين 0

 500،004 حاريص 5

 050،000 حداثا 0

 000،560 خربة سلم 1

 000،456 دبل 8

 084،100 دير انطار 6

 000،660 رميش 04

 050،466 السلطانية 00

 006،400 شقرا ودوبيه 00

 68،800 صفد البطيخ 00

 000،004 الطيري 00

 010،560 عيتا الشعب 05

 858،000 عيترون 00

 055،840 عين ابل 01

 504،480 عيناتا 08

 060،010 كفرا 06

 055،085 كفردونين 04

 080،000 يارون 00

 041،044 ياطر 00

 088،660 كونين 00

 000،040 مارون الراس 00

 04،856 القوزح 05

 64،011 فرون 00

 86،100 برج قلويه 01

 004،044 قالويه 08

 006،040 عيتا الجبل 06

 055،080 حانين 04

 015،554 راميه 00

 046،101 رشاف 00

 000،441 بيت ياحون 00

 68،086 صربين 00

 040،060 جميجمة 05

 50،000 غندورية 00

    ,61,,21673 

      

      

      

      



   ظة النبطيهمحاف

   قضاء حاصبيا

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 001،140 حاصبيا 0

 000،051 راشيا الفخار 0

 0،458،160 شبعا 0

 000،511 شويا 0

 050،050 عين قنيا 5

 00،000 الفرديس 0

 000،055 كفرحمام 1

 000،040 كفر شوبا 8

 040،008 الكفير 6

 005،100 كوكبا 04

 80،000 ي والمجيديةالمار 00

 60،006 مرج الزهور 00

 006،500 ميمس 00

 000،014 الهباريه 00

 004،158 الخلوات 05

 00،060 الدالفة 00

    713121,76 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  
 
   



   محافظة النبطيه

   قضاء مرجعيون

 قيمة الحصة    البلدية متسلسل

 506،600 جديدة مرجعيون 0

 000،000 ابل السقي 0

 60،581 برج الملوك 0

 500،051 حوال 0

 0،001،160 الخيام 5

 080،005 دبين 0

 000،060 دير ميماس 1

 101،051 طيبهال 8

 048،605 عديسه 6

 000،005 قبريخا 04

 048،000 القليعة 00

 550،010 كفركال 00

 004،850 مجدل سلم 00

 0،460،040 ميس الجبل 00

 55،080 الوزاني 05

 501،056 مركبا 00

 548،055 بليدا 01

 010،080 تولين 08

 061،051 رب ثالثين 06

 050،006 بني حيان 04

 064،604 طبال 00

 004،850 دير سريان 00

 010،000 طلوسه 00

 060،080 قنطره 00

 008،501 صوانه 05

 10،056 عدشيت 00

    212,317,, 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 
 

وزيع الرصيد المخصص لمشاريع التنمية في البلديات والنعاش يجري ت المادة الخامسة :
المناطق وفقاً لما ورد في البند ثانياً من المادة الثالثة اعاله، والبالغ 

مليوناً  اربعون ملياراً وتسعماية واربعة وستون/ل.ل. )04،600،444،444/
ون تسعة وخمس) /ل.ل. 56،000،444ليرة لبنانية(، بحيث يتم توزيع مبلغ /

 لكل من البلديات التالية : ليرة لبنانية( الف وأحد عشرمليوناَ وماية 
 

 محافظة جبل لبنان
 

    

 قضاء بعبدا

 

نيه، بزبدين، بسابا، بطشيه والمرداشة، بعلشميه، بمريم، ترشيش، جوار خارصون، بتالبلديات : 
حرف، رويسة الحوز، جورة ارصون، الحازمية ، حاصبيا ، الخريبة، دير الحرف، راس ال

، قبيع ، خلوات فالوغاالدليبة، فالوغا –البلوط، الشبانية ، شويت، صليما، عاريا، العربانية 
وادي شحرور  ،القرية، القصيبة، القلعة، كفرسلوان، الكنيسة، وادي شحرور السفلى  قرطاضة،

 العليا، حارة الست.

 

 قضاء جبيل

 

وكفربعال، فتري،  تج ، جاج، حاالت ، عنايابعها، تراده، اهمج، بجة، بالط وتواالبلديات : 
الفيدار، اللقلوق، المغيري، المنصف، ميفوق القطارة، نهر ابراهيم، لحفد، عين الغويبة، المجدل، 

، مزرعة السياد، راس اسطا، افقا، بشتليدا، مشان، حجوال، الحصون، حصرايل، وهدينةيانوح 
 البربارة، مشمش، الغابات والرويس، غلبون.

 

 ء الشوفقضا

 

بسابا، بشتفين، بطمة ، بعاصير، بعذران، البيرة،  بريح، بيت الدين، باتر، بتلون،البلديات: 
، الدبية، دلهون، دميت، شوف، حارة جندل، حصروت، الخريبةالجاهلية، جباع، جدرا، جديدة ال

، دير دوريت، دير كوشة، الرميلة، الزعرورية، سبلين، سرجبال، السمقانية، ضهر المغارة
، كفرفاقود، ةعانوت، عترين، عماطور، عميق، عينبال، عين وزين، عين قني، الفوار

الكحلونية، كفرحيم، كفرقطرا، كفرنيس، الكنيسة، مجدل المعوش، المختارة، مرستي، مزبود، 
مزرعة الضهر، المشرف، المطله، معاصر بيت الدين، المغيرية، وادي الست، الوردانية، 

 المريجات، عين الحور، علمان ومزرعة البرغوتيه.ة، البرجين والورهاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 قضاء عاليه

 

 بشامون ،بدادون، بدغان ، البساتين، بسوسبحمدون المحطة،  بحمدون البلدة، د،ياغم البلديات: 
بطلون، بليبل، بمكين، بمهرية، البنية، حومال، دفون، دقون، دير قوبل، رمحاال، الرملية،  بخشتيه،
لنعمان، سوق الغرب، شانيه، شرتون، شمالن، صوفر، عيتات، عيناب، عين الجديدة، عين رويسة ا

السيدة، عين الرمانة، عين عنوب، عين كسور، الغابون، القماطية، كفرعميه، كيفون، مجدل بعنا، 
 ، سرحمول.، سلفاياعين المرج، بعورته، الرجمة، التعزانية –مجدليا، المشرفة، المنصورية 

 

 وانقضاء كسر

 

القطين، جعيتا، جورة بدران، جورة الترمس،  –يا رهره –البوار، جديدة بقعتوتا، بلونة، البلديات : 
رعشين، ريفون، السهيلة، شننعير،  ،حريصا، دلبتا ، ذوق مصبح –الحصين، حياطة، داريا، درعون 

، عين وت، العقيبةالدفنة ، عجلتون، العذرا والعذر، عرمون، عشقوادما  وكفرياسين،الصفرا، طبرجا 
الكفور، المعيصرة، ميروبا، يحشوش،  ،رون، القليعات، الغينة، فاريا، فيطالريحانة، عينطورة، غبالة

 بزمار، ,بقعاته عشقوت، وطى الجوز ، فتقا، زعيتره، شحتول وجورة مهاد، بطحا، زيتون، غدراس
 .كسروان كفرتيه

 

 قضاء المتن

 

مزرعة الحضيرة،  –المجذوب، بعبدات، بياقوت، بيت الشعار  –مزهر  –بصاليم  برمانا ،البلديات: 
بحرصاف، ضهر الصوان،  –الدوار، الرابية، رومية، زرعون، زكريت، ساقية المسك عين سعادة، 

قرنة شهوان  وطى المروج، الفنار، –بنابيل، غابة بولونيا  –مار مخايل  –عيرون، عين الصفصاف 
 –القعقور ، قنابة برمانا، كفرتيه، كفرعقاب، مارشعيا الحبوس،  –بيت الككو  –عين عار  –

نابيه،  ،الديشونية –المكلس  –الدوار، المروج، مزرعة يشوع، المنصورية  –المزكة، مارموسى 
، قرنة  ، حماليا ةعطشاندير طاميش، ال –مرجبا، مجدل ترشيش، الغابة ، العيون، ديك المحدي 

 .الحمرا، المطيلب

 

 محافظة الشمال

 

  اء البترونقض

بيت كساب، راس نحاش،  –، بشعله، بقسميا، جران، حامات، حردين آسيااجدبرا، اده، البلديات: 
، دير ، كفور العربي، الهري، كفرحي، شبطين، كورابا، كفرحلدا، كفرعبيدوزان، سلعاتا، عبرين، ك

 ، شاتين ، تحومبال

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قضاء بشري

 

 .، بان، حدث الجبة، طورزا، قنات، عبدينبرحليون، بزعون، بقرقاشاالبلديات: 

 

 قضاء زغرتا 

 

 ، بشنين، راسكيفا –اسلوت، داريا  –، بسلوقيت، بنشعي، توال البحيرةايطو، ايعال، البلديات: 
كفردالقوس،  عربة قزحيا، عرجس، عشاش، علما، عينطورين، قره باش، كرم سده،سرعل، 
 حارة الفوار.، رعة التفاح ، مجدليا، مزبسبعلكفرفو، كفرياشيت  كفرزينا،

 

 قضاء عكار  

 

جديدة التليل، جبرايل،  ،تلبيره، تل عباس الغربي ،البرج، برج العرب، بزال، بزبينا البلديات:
الزواريب، ، ، خريبة الجندي، دير جنين، دير دلوم وزوق المقشرينالجومة، الحاكور، الحميرة

شربيال، الشيخ طابا، الشيخ محمد،  ،زوق حدارة، سفينة الدريب، السويسة، سيسوق، شان
سمقلة، القريات، كرم  –عين اشما وعين تنتا، قبة شمرا  –فسيقين  ،عيدمون شيخالر العبودية،
، مشحا          بلدةمزرعة النهرية، كوشا، مارتوما، مجدال، مزرعة  –بيت غطاس  –عصفور 

ت الحاج، خربة شار، عين الزيت، النفيسة، النهرية وبستان الحرش، الكويخات، العوينات، بي، 
الحويش، الكواشرة،  يعقوب، دوسة وبغدادي، خربة داوود وكفرالفتوح،دوير عدويه، عين 

ممنع، الدبابية، القرقف، المحمرة، عيون الغزالن، دورة، تاشع، سفينة القيطع، القنطرة، ايالت، 
، ديانة ريدان، العيونيحانية ، سنضهر ليسينة، تله وشطاحه، تل عباس شرقي، حيزوق، الر

ون، المونسة، قنية، اكروم ، عرقا، بيت كفرت قعبرين كفرملكه والرمول،  -المسعودية، المقيطع
، كروم عرب، بني صخر، الدغلة، المجدل، الشقدوف، العماير ورجم يونس، عمار البيكات

ة، خط الهيشعدبل، ، جرمنايا والرامه، ضهرالقنبر، الفرض، غزيله، برباره، منجز،عيسى
 السهلة، العوادة. ،البترول، رماح

 

 قضاء الكورة       

 

، بدنايل، برسا، بزيزا، بشمزين، بصرما، بطرام، بتوراتيجاجد عبرين، بترومين،  البلديات :
، رشدبين، عفصديق، عين عكرين، فيع، قلحات، امسقتين، دار بعشتار، دار شمزين، راسبكف

وطى  –الزكزوك  –كفرقاهل، كفريا، المجدل  كفتون، كفرحاتا، كفرحزير، كفرصارون،
 فارس، متريت، بتعبورة، بدبا، النخلة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 قضاء المنية الضنية

 

،  كرم المهربرج اليهودية، بيت الفقس، دير نبوح، طاران، عاصون، عين التينة، : البلديات
ة، عيمار، السراج، نمرين وبكوزة، عزقي، حرف السياد، حقل العزيم كفرشالن، مراح

 افقا وبشناتا، القطين، الحازمية. –بطرماز، ، كفرببنين، مراح السفيرة، مركبتا، بحويتا 

 

 محافظة البقاع

 

 قضاء زحلة

 

، حي الفيكاني، دير الغزال، رعيت، شتوره، قاع الريم، قوسايا، ابلح، بوارج: البلديات
 ت، مكسي، النبي ايال، نيحا، ماسا، ناصرية.مريجا

 

 كقضاء بعلب

 

جبولة، حزين، حوش بردا، حوش تل صفيه، الخريبة،  ، شواتبتدعي، برقا، ب :البلديات 
الرام  سرعين التحتا، السعيدة، شليفا، طليا، طيبة، عيناتا، فالوى، مجدلون، وادي فعرة، اليمونه،

 توابعها، حوش النبي، والجوبانية، زبود، حوش سنيد، قرحا، حلبتا، جنتا، جبعا، قلد السبع و
، ، مقراق, التوفيقية, نبحا المحفارة, نبحا القدام, قليلة والحرفوش, الزرازيرمعربون، رماسا

 عةالتوت.االنصار، مصنع الزهرة، مزر ،مزرعة آل سويدان
             

 

 قضاء البقاع الغربي

 

، باب مارع، بعلول، ، الخيارة، عانا، عميق، عيتنيت، عين زبده، كفريا، المنارةالبلديات : 
 .، زاليا, تل ذنوب، عين التينة، قليا، الروضةولوسيا المنصورة، يحمر، ميدون

 

 قضاء راشيا

 

حوش القنعبة، دير العشائر، ظهر االحمر،  ، تنورة، حلوة،لهيابكه، بكيفا، بيت البلديات : 
 عين حرشه، عين عرب، عين عطا، كفردنيس، كفرقوق، كفرمشكي العقبه، عيتا الفخار،

 ، كوكبا، مجدل بلهيص، المحيدثة، مدوخا، ينطا.امزرعة سلسات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 قضاء الهرمل

 

 مزرعة سجد ،جوار الحشيش، الكواخ، الشربين فيسان، :البلديات 

 

محافظة لبنان 
 الجنوبي

 

 قضاء صيدا

 

ارزي، البرامية، برتي، بقسطه، درب السيم، الصالحية، عبرا، عدوسية، عين الدلب، البلديات : 
 ،قعقعية الصنوبر، اللوبية، بنعفولالهاللية، انصارية،  ,ة، القرية، مجدليون، المعمريةالغساني

طنبوريت، النجارية، قناريت، اركي، كوثرية السياد، خرطوم، زيتا، عقتنيت، كفربيت، مزرعة 
 .، كفرشالل, الحجةطبايا

 

 قضاء جزين 

 

، روم، زحلته، سجد، سنيه، بتدين اللقش، بنواتي، جرنايا، الحمصيه، حيطورةالبلديات : 
كفرفالوس، لبعه، اللويزه،  عازور، العيشية، كرخا، عاراي،صباح، صفاريه، صيدون، 

المكنونية، مليخ، وادي جزين، الجرمق، كفرجره، قطين وحيداب، ريمات وشقاديف،  ,مشموشة
 .، انانالميدان، مجيدل

 

 قضاء صور

 

ارين، الشعيتية وماليكة الساحل، دبعال، حناويه، باتوليه، علما الشعب، الناقورة، ي البلديات :
رماديه، طير حرفا، الجبين، البستان، المنصوري، الحلوسية، دير قانون وراس العين، 

لبياض، شيحين، يانوح ، ا مروحين، بافليه، رشكنانيه، بدياس، مزرعة مشرف، دير عامص،
بقين، ارزون، جبال البطم، ، شمع، دير كيفا، سلعا، الحنية، زالحميري، محرونه، دردغيا

 نفاخية. ،, الظهيرة, جناتاالكنيسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 محافظة النبطية

 

 قضاء النبطية

 

بريقع، جرجوع، رومين، زبدين، زفتا، زوطر الشرقية، زوطر الغربية، الشرقية،   البلديات :
 ، شوكين، عزة.سينيصربا، كفرفيال، الكفور، يحمر، ارنون، 

 

 قضاء بنت جبيل 

 

السلطانية، صفد البطيخ، القوزح، فرون، برج قلويه، قالويه، عيتا الجبل، حانين،  البلديات :
 راميه، رشاف، بيت ياحون، صربين، جميجمة ، غندورية.

 

 قضاء حاصبيا

 

راشيا الفخار، شويا، عين قنيا، الفرديس، كفرحمام، الكفير، كوكبا، الماري  البلديات :
 .، الدالفةمس، الخلواتوالمجيدية، مرج الزهور، مي

 

 قضاء مرجعيون 

 

الوزاني، تولين، رب ثالثين، بني حيان،  دير ميماس، ابل السقي، برج الملوك، دبين،البلديات : 
 ديرسريان، طلوسه، قنطره، صوانة، عدشيت.بالط، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ي الفقرة " أ " من البند يجري توزيع حصة اتحادات البلديات وفقاَ لما ورد ف المادة السادسة:
/ل.ل. 05،084،444،444مقدراها / من المادة االولى اعاله، والبالغاوالَ 

  :ليرة لبنانية(، على النحو التالي خمسة وثالثون ملياراَ ومايتا وثمانون مليون)
 

 )باالف الليرات( قيمةالحصة اسم االتحاد متسلسل

 0،005،105 الفيحاءاتحاد بلديات  0

 0،151،440 الشمالي الساحلي واالوسط المتن بلديات  اتحاد 0

 0،000،000 الزهراني –صيدا اتحاد بلديات  0

 0،000،810 الفتوح –كسروان اتحاد بلديات  0

 0،161،881 الشقيفاتحاد بلديات  5

 515،451 قضاء جبيلاتحاد بلديات  0

 510،010 المتن االعلىاتحاد بلديات  1

 111،100 حيرةالباتحاد بلديات  8

 000،006 السويجانياتحاد بلديات  6

 001،460 بحمدون –الجرد االعلى اتحاد بلديات  04

 000،440 اقليم الخروب الجنوبياتحاد بلديات  00

 800،105 اتحاد بلديات قضاء زغرتا 00

 550،005 البقاع الغربي –السهل اتحاد بلديات  00

 608،540 مالياقليم الخروب الشاتحاد بلديات  00

 144،005 عكار –منطقة الجومة اتحاد بلديات  05

 068،015 اقليم التفاحاتحاد بلديات  00

 558،100 المنيةاتحاد بلديات  01

 000،000 الشوف االعلىاتحاد بلديات  08

 560،010 منطقة البترو ناتحاد بلديات  06

 0،061،106 قضاء صوراتحاد بلديات  04

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
   



   

 قيمة الحصة )باالف الليرات( اسم االتحاد متسلسل

 101،088 الكورةاتحاد بلديات  00

 046،618 قضاء بشرياتحاد بلديات  00

 880،008 الضنيةاتحاد بلديات  00

 0،060،585 بنت جبيلاتحاد بلديات  00

 050،506 اتحاد بلديات قضاء زحلة 05

 861،056 بعلبكاتحاد بلديات  00

 841،108 اتحاد بلديات غربي بعلبك 01

 560،001 اتحاد بلديات الهرمل 08

 014،860 اتحاد بلديات جرد القيطع 06

 006،000 اتحاد بلديات منطقة جزين 04

 000،006 اتحاد بلديات البقاع االوسط 00

 080،060 اتحاد بلديات جبل الريحان 00

 841،000 لجنوبيةاتحاد بلديات الضاحية ا 00

 000،080 اتحاد بلديات الشالل 00

 010،000 اتحاد بلديات الشفت 05

 000،040 اتحاد بلديات شرقي بعلبك 00

 0،450،001 اتحاد بلديات جبل عامل 01

 088،004 اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع 08

 045،055 اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي 06

 080،500 عرقوباتحاد بلديات ال 04

 061،564 اتحاد بلديات ساحل الزهراني 00

 004،551 اتحاد بلديات شرق زحله 00

 050،000 اتحاد بلديات القلعة 00

 001،065 اتحاد بلديات نهر االسطوان 00

 000،600 اتحاد بلديات الغرب األعلى والشحار 05

 066،110 اتحاد بلديات الدريب االوسط 00

 060،000 ات شمال بعلبكاتحاد بلدي 01

 006،000 اتحاد بلديات سهل عكار 08

 000،001 اتحاد بلديات منطقة دير االحمر 06

 084،011 اتحاد بلديات قلعة االستقالل 54

 050،800 اتحاد بلديات جبل الشيخ 50

 50،446 اتحاد بلديات الدريب الغربي 50

 006،081 اتحاد بلديات الحاصباني 50

 7,16171777 :المجموع  

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

ًً لما ورد في الفقرة " ب" من البند  المادة  السابعة: َ يجري توزيع حصة اتحادات البلديات وفقا
/ل.ل. 00،504،444،444مقدارها / من المادة االولى اعاله، والبالغاوالً 

ليرة لبنانية(، المخصصة  ثالثة وعشرون ملياراَ وخمسماية وعشرون مليون)
 يع التنمية ونفقات الدروس في االتحادات على النحو التالي :لمشار

 قيمة الحصة )باالف الليرات( اسم االتحاد متسلسل

 604،844 الفيحاءاتحاد بلديات  0

 085،510 الزهراني –صيدا اتحاد بلديات  0

 055،000 اتحاد بلديات ساحل الزهراني 0

 604،844 قضاء صوراتحاد بلديات  0

 106،105 لديات منطقة جزيناتحاد ب 5

 010،455 اتحاد بلديات جبل الريحان 0

 604،844  الشمالي الساحلي واالوسط المتناتحاد بلديات  1

 604،844 الفتوح –كسروان اتحاد بلديات  8

 604،844 قضاء جبيلاتحاد بلديات  6

 060،000 السويجانياتحاد بلديات  04

 050،580 الشوف االعلىاتحاد بلديات  00

 000،060 اقليم الخروب الشمالياتحاد بلديات  00

 008،060 اقليم الخروب الجنوبياتحاد بلديات  00

 101،040 المتن االعلىاتحاد بلديات  00

 80،400 اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي 05

 004،080 اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية 00

 014،044 مدونبح –الجرد االعلى اتحاد بلديات  01

 014،044 اتحاد بلديات الغرب االعلى والشحار 08

 501،044 البحيرةاتحاد بلديات  06

 040،044 البقاع الغربي –السهل اتحاد بلديات  04

 000،044 اتحاد بلديات قضاء زحلة 00

 016،044 اتحاد بلديات البقاع االوسط 00

 008،444 اتحاد بلديات شرق زحله 00

 000،005 بلديات بعلبك اتحاد 00

 005،000 اتحاد بلديات غربي بعلبك 05

 000،005 اتحاد بلديات شرقي بعلبك 00

 00،051 اتحاد بلديات الشالل 01

 000،610 اتحاد بلديات شمال بعلبك 08

 000،100 اتحاد بلديات دير االحمر 06

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   



 االف الليرات(قيمة الحصة )ب اسم االتحاد متسلسل

 604،844 اتحاد بلديات الهرمل 04

 066،506 اتحاد بلديات الشقيف 00

 000،000 اقليم التفاحاتحاد بلديات  00

 588،444 قضاء بنت جبيلاتحاد بلديات  00

 050،844 القلعةاتحاد بلديات  00

 604،844 جبل عاملاتحاد بلديات  05

 604،844 زغرتا قضاء اتحاد بلديات 00

 604،844 منطقة البتروناتحاد بلديات  01

 604،844 الكورةاتحاد بلديات  08

 604،844 قضاء بشرياتحاد بلديات  06

 000،006 عكار -منطقة الجومةاتحاد بلديات  04

 006،806 القيطع جرداتحاد بلديات  00

 006،806 شفتاتحاد بلديات ال 00

 001،005 وسط وساحل القيطعاتحاد بلديات  00

 040،148 لدريب االوسطاتحاد بلديات ا 00

 54،850 اتحاد بلديات سهل عكار 05

 040،148 اتحاد بلديات نهر االسطوان 00

 00،508 اتحاد بلديات الدريب الغربي 01

 008،444 اتحاد بلديات المنية 08

 110،844 اتحاد بلديات الضنية 06

 540،585 اتحاد بلديات العرقوب 54

 000،005 اد بلديات الحاصبانياتح 50

 000،044 اتحاد بلديات قلعة االستقالل 50

 546،044 اتحاد بلديات جبل الشيخ 50

 671,671777 المجموع           

 
 

 –ولى البند ثانياَ والمادة األ –ليها في المادة الثالثة مشاريع التنمية المشار إتحدد  المادة الثامنة :
ريع التي تعمل على انماء البلدة ة " ب" من هذا المرسوم بالمشاالفقر –والَ البند أ
راعى في تنفيذ تن قتصادياَ وبيئياَ وسياحياَ، على أتحاد البلديات اجتماعياَ واأو إ

تلك المشاريع أحكام قانون البلديات وقانون المحاسبة العمومية ومرسوم تحديد 
ر الخاضعة لقانون المحاسبة أصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات غي

 .العمومية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


