
 

 

 الجمهورية اللبنانية   

 وزارة الداخلية والبلديات 

 بلدية طرابلس    

 

 8/01/8108 تاريخ :

 

  /      5841/          رقم   قرار                                              

 شرطي بلدي 51نظام المبارة لتعيين                                       

 طرابلس ،ان رئيس بلدية 

  03/2/8102تاريخ  8102/ب/0538بناء على محضر جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية طرابلس رقم 

 وتعديالته ) قانون البلديات ( ،0711/  51/2تاريخ  008 لمرسوم االشتراعي رقمبناء على ا

( خمسرة وسربعي    13) الموافقرة علرى تعيري     88/2/8108تراريخ   078بناَء على قرار قررار المجلرس البلردق رقرم     

شررطي متمررن مر  اللبنرانيي  واللبنانيرات  ) مرغر  شررالر ( وتسليرب رئريس البلديرة اسرتسمال امجرراءات الالزمررة            

 ألصول التعيي  .

والموضرو  موضر     8/08/0781تراريخ   883بناَء على نظام شرطة بلدية طرابلس الصادر بالقرار البلدق رقرم   

 يالته ،وتعد 01/08/0782التنفيذ بتاريخ 

 8108بناَء على توفر االعتمادات في موازنة بلدية طرابلس لعام 

( خمسررة  13الموافقررة علررى اجررراء مبرراراة لتعيرري   )   8108 /0/8ترراريخ  0001بنرراَء علررى القرررار امدارق رقررم  

  وسبعي  شرطي متمرن م  اللبنانيي  واللبنانيات ) مرغ  شالر (

 يقرر ما يلي :                                               

( مراغر  شرالرة مر     13تجرق بلدية طرابلس مباراة مفتوحة لتعيي  شررطي بلردق  متمررن عردد )    المادة األولى : 

 اللبنانيي  واللبنانيات وفقَا لألصول المحددة في نظام ومالك شرطة بلدية طرابلس . 

 أن تتوفر في المرشحي  الشروط التالية : يجبالمادة الثانية : 

 لبناني منذ عشر سنوات على األقل  -

غانون األول م  سنة بدء المبرارة قرد أترم النامنرة عشررة مر  العمرر ولرم يتجراوز النال ري             50أن يسون في  -

 منه .

تحرول دون   متمتعَا بأهلية بدنية تؤهله للخدمة فري الشررطة البلديرة ، سرليمَا مر  األمرراا والعاهرات التري         -

أو اللجنرة الطبيرة   لطبيرة فري البلديرة    قيامه بأعباء الوظيفة ، وعلريهم أن يبرزا باترَا برذله شرهادة مر  اللجنرة ا      

 الرسمية .

السرلوك واألخرال، ، وليرر مردم  علرى السرسر أوالمخردرات أو ألعراب الميسرر وليرر           م  ذوق  أن يسون  -

 منتمي الى ح ب أو متعاون معه .

القسررم النرراني ( بأحررد فروعهررا أو مررا   –شررهادة النانويررة العامررة ) البسالوريررا اللبنانيررة  أن يسررون حررائ َا علررى  -

 يعادلها ،

 سنتم للمرشحي  الذغور  023سنتم وال يقل ع   021أن ال يقل طول القامة فيما يتعلق بامناث ع   -

أن يسررون متمتعررَا بحقوقرره المدنيررة وليررر محسرروم عليرره بجنايررة او بمحاولررة جنايررة مرر  ا  نررو  غانرر  ، او    -

مرررتي  فرراغنر بجنحررة عاديررة او مرررة واحرردة باحررد  الجررنق التاليررة : السرررقة، االحتيررال ، سرروء االئتمرران ،    

ادة الساذبررة ، اليمرري   االخررتال, ، االلتصرراب ، التهويررل ، الت ويررر ، اسررتعمال المرر ور ، الرشرروة ، الشرره    

 الساذبة ،  
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، الجرررائم المتعلقرررة باالسررلحة الحربيرررة ، جررررائم التهريررب ، الجررررائم المتعلقرررة ب راعررة المخررردرات واقتنائهرررا     

، الجرررائم المخلررة برراالخال، والداب العامررة المنصرروا عنهررا فرري البرراب السرراب  مرر  قررانون        والمترراجرة بهررا 

البراب النراني مر  قرانون القضراء العسرسرق        –العقوبات ، الجنق العسسرية المنصوا عنها في الستاب النالر   

 وتطبق هذه االحسام على االشخاا الذي  اعيد اليهم اعتبارهم واستفادوا م  العفو .

  يسون قد مار, في حياته مهنة تمس األخال، والداب العامةأن ال -

 أن يفوز في مباراة التعيي  . -

                                 مواد المباراة :: المادة الثالثة 

 القسم الناني على النحو التالي : –البسالوريا  –تسون المباراة وفق منهاج النانوية العامة  

 5/02تعتبر عالمة استبعاد حكمَا كل عالمة دون                  

 المستندات المطلوبة : الرابعة :المادة 

 أواَل

ان المرشق )ة( لبناني منذ أغنر م  عشر   أشهر ، ينببيان  قيد افرادق ال يعود تاريخه ألغنر م   ال ة  -

سنوات . على أن يصَد، البيان أو الصورة عنه م  قسم النفو, في مرغ  المحافظة أو م  ديوان 

 المديرية العامة لألحوال الشخصية .

ع  السجل العدلي تنب  ان المرشق )ة( متمتعَا بحقوقه المدنية ولير محسوم عليه بجناية او  نسخة -

بمحاولة جناية م  ا  نو  غان  ، او مرتي  فاغنر بجنحة عادية او مرة واحدة باحد  الجنق التالية : 

تعمال الم ور ، السرقة، االحتيال ، سوء االئتمان ، االختال, ، االلتصاب ، التهويل ، الت وير ، اس

، الجرائم المتعلقة باالسلحة الحربية ، جرائم التهريب ، الجرائم هادة الساذبة ، اليمي  الساذبة الرشوة ، الش

المتعلقة ب راعة المخدرات واقتنائها والمتاجرة بها ، الجرائم المخلة باالخال، والداب العامة 

، الجنق العسسرية المنصوا عنها في الستاب المنصوا عنها في الباب الساب  م  قانون العقوبات 

الباب الناني م  قانون القضاء العسسرق وتطبق هذه االحسام على االشخاا الذي  اعيد اليهم  –النال  

 اعتبارهم واستفادوا م  العفو 

 صورتان شمسيتان للوجه مصاد، عليهما م  المختار . -

القسم الناني ( بأحد فروعها أو ما يعادلها ، م  ،  –بنانية شهادة النانوية العامة ) البسالوريا اللنسخة ع    -

 الشهادات الجامعية  نسخة ع   أو

تنتهي م  انتهاء   8108/  01/  7تقدم الطلبات خالل الدوام الرسمي  ضم   مهلة تبدأ م  تاريخ   -

في مبنى ضمنَا في مرغ  شرطة بلدية طرابلس  السائ   8108/   00/  08الدوام الرسمي بتاريخ   

  . شار  محمد غرامي –التل  –طرابلس  –القصر البلدق 
                                                     

 

 المعدل           الوقت             المادة            

 5 ساعة ونصب قانون البلديات

 0 ساعة   قافة عامة

 0 ساعة قانون النظافة العامة

 8 ساعة تنظيم محضر ضبط

 8 ساعة قانون السير

 0 ـــــــ فحص الرياضة

  01 
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 بشسل واضق مسان امقامة وأرقام الهاتب التي يمس  بواسطتها االتصال به تحديد على المرشحي   -

 ثانيَا :

انتهاء مهلة تقديم المطلوبة ، أو التي تقدم بعد ترفض الطلبات التي ال تسون مستوفية  جمي  الشروط  -

 تفتقر الى أحد المستندات المطلوبة . ال تستوفي الشروط و أو التي الطلبات

 الفحوصات الطبية :     المادة الخامسة

لفحوصات طبية تجريها اللجنة الطبية في البلدية  الذي  استوفوا شروط االشتراك  يخض  المرشحون -

، وعلى هذه اللجنة ت ويد رئيس البلدية   08/08/8108ولغاية  87/00/8108اعتبارَا م  تاريخ 

ضم  مغلب محسم االلال، شهادة طبية تنب  ان المرشق يتمت  بأهلية بدنية تؤهله للخدمة في الشرطة 

 التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة ، غا تحدد طول المرشق ، البلدية وسليمَا م  األمراا والعاهات

 على المرشق عند منوله أمام اللجنة الطبية أن يسون م ودَا بما يلي : -

 صورة شعاعية للصدر  -0

 -NFS- CREATINEMIE:   GLYCEMIE  - SGOT - نتائج فحوصات الدم التالية  -8

SGPT  
 يجب أن ال يعود تاريخ الصورة الشعاعية ونتائج فحوصات الدم ألكثر من أسبوعين من تاريخ اجراء الفحص الطبي  -

لالشتراك بالمبارة م   ستالم طلبات المرشحي با المولجي  موظفي اليعي  رئيس البلدية  المادة السادسة :

تباعِا الى لجنة اجراء المباراة ضم   مبالمباراة وتسلالمستندات المطلوبة ، وتسجل أصوال" على السجل الخاا 

وتعتبر المستندات العائدة للمبارة ملسَا لبلدية طرابلس ، وال تعاد  مغلفات محسمة االلال، باشراف مقرر اللجنة .

 ألصحاب العالقة ألق سبب غان .

اضة بقرارات تصدر تباعَا م  واجراء فحوصات الريتعي  لجان مساعدة للمراقبة والتصحيق المادة السابعة : 

 قبل رئيس البلدية .

يعل  رئيس البلدية على لوحة امعالنات في البلدية بقرار منه وذله فور تسلمه الئحة نتيجة المادة الثامنة : 

م  نظام شرطة بلدية  00بنص المادة  التقيدالمباراة م  لجنة جم  العالمات ووض  الناجحي  وترتيبهم ، م  

 . والمصد، أصوال 0/8/8108تاريخ  1طرابلس المعدلة بموجب القرار البلدق رقم 

 رابلس والمسجلي  في قيودها ط على األقل م  أبناء 81%

 . واللبنانيات م  سائر اللبنانيي  81%

 سير المبارة : : المادة التاسعة

  دخول مرغ  المباراةأواَل : 

 يطلب م  المرشحي  المقبولي  لالشتراك في المباراة ما يلي : 

 م  صباح غل يوم م  أيام المباراة  1351الحضور الى مرغ  المباراة قبل الساعة  -

 ابراز طلبات التسجيل في المباراة وبطاقة الهوية أو بيان القيد االفرادق عند الدخول الى مرغ  المبارة . -

ال يبرز طلب التسجيل أو صورة قديمة ال تساعد التعرف على شخصه ويمن  غل مرشق م  الدخول  

 .أو الذق يتأخر ع  الحضور في الموعد المحدد .

 ال يحق للمرشق : :  ثانيَا 

د  فور دخوله قاعة المباراة جمي  ويبقى في حوزته أية ورقة أو غتاب أو أق نص آخر ، وعليه أن يأن  -

 ما لديه منها الى المراقب المسلب .

  امدارة وق  المباراة . اتقدمه تي استعمال أوراقَا لير االورا، ال -

 استعمال القواميس والستب أو ليرها . -

 ادخال أجه ة الهاتب الخليوق  -

 أو أق إشارة فارقة على ورقة المسابقة توقي  وض  اسم او  -

 ان يترك المباراة دون تسليم ورقة المسابقة ولو أراد االنسحاب م  المباراة . -

 المعطاة أن يشوش النظام أو يعرقل سير المباراة أو يرفض العمل بالتعليمات  -
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  ينقل أو يغش أو يحاول النقل أو الغش . نأ -

                                                       

يقصي المراقب المسؤول غل مرشق يفاجأ في حالة النقل أو محاولة النقل أو الغش أو محاولة الغش أو  -

يسون سببَا في تشويش النظام وعرقلة سير المباراة ، وعلى المراقب تنظيم محضر بالحالتي  مرفقَا 

قب المرشق عند االقتضاء الى رئيس البلدية ، ويعاو النبوتية ورفعه الى لجنة مراقبة المبارة بالمستندات 

 بالحرمان نهائيَا أو لمدة معينة م  المباريات التي تجريها البلدية .

 

 يبلغ من : 
 وزارة الداخلية والبلديات / المديرية العامة لالدارات والمجالس المحلية  -

 رئيس بلدية طرابلس                                                محافظة لبنان الشمالي / على سبيل العلم  -

 جانب ديوان المحاسبة / على سبيل العلم  -

 التفتيش المرغ ق                                                                  -

 المهندس أحمد قمرالدين                      المراقب العام                                                           -

  مصالق ودوائر وأقسام البلدية -

 المحفوظات   -

 

 

                                                                                                       

   


