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عالقة البلديات بالهيئات الرقابية

إن اإلستقالل ال يعني اإلنفصال عن الدولة وأجهزتها المختلفة.

العالقات تتصف أحياناً بالرقابة وبالتعاون أحياناً أخرى.

تشكو البلديات من الروتين والتعقيد في العمل.
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2011مشروع دعم قدرات البلديات اللبنانية في االدارة المحلية 



2016معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي -جميع الحقوق محفوظة

دور ديوان المحاسبة: الرقابة القضائية -1

ريةدستوالمالي،القضاءتتولىاداريةمحكمة:المحاسبةديوانتعريف
.العامالمالعلىالحفاظمهمتهاالمنشأ،

:صالحياته

المسبقةاالداريةالرقابة.

المؤخرةاالداريةالرقابة.

الموظفينعلىالقضائيةالرقابة.

الحساباتعلىالقضائيةالرقابة.

اإلستشاريةاآلراء.
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الرقابة اإلدارية -2
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ها كل من الجهات التالية :تتوّلا

المراقب العام  -أ

التفتيش المركزي  -ب

الوصاية  -ج

مجلس  الخدمة المدنية -د

وزارة العدل -ه

:نجدالرقاباتهذهجانبالى

الرئيسمنيماتوالتعلاألوامروتوجيهبالرقابةتتمثلالتيالتسلسليةالرقابة
تطالامثلمالعامةالموازنةتطالوالتيالعامةالمرافقكافةفيالمرؤوسالى
.األعمالباقي
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األغلبىعلالثالثةالفئةالىينتميالداخليةلوزارةتابعاداريموظف.

يراقبهاالتيالبلديةنفقاتجميععلىمسبقةبرقابةيقوم

الماليةاألمورفيالرأيويبدي.

المراقب العام -أ-2
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الماليةالعامةالمفتشيةمنهاعامةمفتشياتعدةعلىيحتوي.

امةالعالمؤسساتومعظمالوزاراتجميعالماليالحقلفيلهيخضع

.والبلديات

المخالفينومعاقبةالمخالفاتواكتشافاالداراتمراقبةمهامهمن.

لرقابةياتالبلدفيوالتنفيذيةالتقريريةالسلطتينأعمالتخضعال

.المركزيالتفتيش

المركزيالتفتيش -ب-2

2011مشروع دعم قدرات البلديات اللبنانية في االدارة المحلية 
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الوصاية-ج -2
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أومحافظأوالالقائمقامأولتصديقالبلديالمجلسقراراتبعضتخضع

الداخليةوزير

.وحدهوالبلدياتالداخليةوزيرلرقابةتخضعبيروتبلدية

اإلداريةالرقابةسلطةإلىالبلديالمجلسقراراتالبلديةرئيسيرسل

بلغيأنعلىصدورها،تاريخمنأيامثمانيةخاللمباشرة،المختصة،
.التسلسليةالمراجعإلىعنهانسخة

2011مشروع دعم قدرات البلديات اللبنانية في االدارة المحلية 
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طةسلأيالرقابةأجهزةلتصديقالخاضعةالقراراتتعتبر:63المادة

نمشهرخاللقراراتبشأنهاتتخذلمإذاضمناعليهامصدقاالوصاية

.المختصةالوحدةفيالقرارتسجيلتاريخ

ونقلتحوفوالموازنةبالتخطيطالمتعلقةالقراراتعلىالمهلهذهتطبقال
.والقروضاإلعتمادات
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القائمقام-1-ج-2
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:التاليةالقراراتالقائمقاملتصديقتخضع

اإلعتماداتوفتحونقلالبلديةالموازنة

نقانوفيعنهاالمنصوصالحدودضمنالبلديةالرسوممعدالتتحديد
البلديةالرسوم

دفاتروليرةمليونالمايةعنقيمتهاتزيدالالتيبيعهاأوالعقاراتشراء
.لهاالعائدةالخاصةالشروط

فيرةليمليونالعشرينعنالسنويةبدالتهاتزيدعندمااإليجاراتعقود
ليرةينماليالعشرةوعنالمسبقةالمحاسبةديوانلرقابةالخاضعةالبلديات
ليرةيونملاألربعينالحالتينفيتتعدىوالاألخرى،للبلدياتبالنسبة
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الحسابات القطعية

رة العشالمساعدات عندما تزيد القيمة اإلجمالية  للمساعدات في السنة عن
.  ماليين ليرة

مليون إجازة صفقات اللوازم واألشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثالثين
.ة العائدة لهاليرة وال تتجاوز الثمانين مليون ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاص

عشرين إجازة األشغال باألمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها
.مليون ليرة وال تزيد عن خمسين مليون ليرة

ي وزارة تسوية الخالفات والمصالحات شرط إخضاعها لموافقة هيئة القضايا ف
تشلرات في العدل في القضايا العالقة أمام المحاكم ولموافقة هيئة التشريع واإلس

.الحاالت األخرى

قبول أو رفض الهبات واألموال الموصى بها المرتبطة بأعباء.

القائمقام-1-ج-2
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اإلنعقادالىالبلديالمجلسدعوة

األعمالجدولعلىالمسائلإحدىوإدراجالبلديالمجلسجلساتحضور:

القضاءاتلبلديالعائدةاإليصاالتودفاترالرسميةالسجالتجميعوتختيمجيل.

منلبعمالقيامعنالمجلسرئيسأوالبلديالمجلستمنّعإذا:الحلولسلطة
لسالمجالىيوجهأنللقائمقاميحقواألنظمة،القوانينتوجبهاالتياألعمال
ً أمراً رئيسهالىأوالبلدي األمرهذايفتعيّنمهلةخاللالتنفيذبوجوبخطيا
أنحافظ،المموافقةبعدللقائمقام،يحقالتنفيذدونالمهلةانقضتفإذا.الخطي
البلديسالمجلقراراتسجلفييسّجلمعلّلقراربموجببذلك،بنفسهيقوم

.المختصةاإلداريةالرقابةسلطةلتصديقويخضع

ياتالبلدإحدىتمنعتإذاالحلولسلطةممارسةالمحافظأوللقائمقاميحقكما
أوفواً عالمعنية،البلديةالىفيوجهاإلتحادمجلسقراراتتنفيذعناألعضاء

.اإلتحادمجلسرئيسطلبعلىبناءً 

القائمقام-1-ج-2
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إيقاففيالقائمقامحقإن:البلديالمجلسقراراتتنفيذإيقافسلطة

رراتالمقعلىيقتصرالشاملحقهوالبلديالمجلسقراراتتنفيذ

هذاأنإالّ البلديالمجلسمقرراتجميعيشملبللتصديقه،الخاضعة

:التاليةبالشروطمقيدالحق

.فقطأمنيةألسباب  مستنداً التنفيذإيقافقراريكونأن•

.مؤقتةبصورةالتنفيذإيقافيكونأن•

.معلّلبقرار  التنفيذإيقافيتمأن•

.الدولةشورىمجلسأمامللطعنقابلالقرارهذاأن•

القائمقام  -1-ج-2
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المحافظ2-ج-2
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البلديالمجلسمقرراتبعضعلىالتصديق:
:التاليةالقراراتالمحافظلتصديقتخضع•
اترودفليرةمليونمايةعنقيمتهاتزيدالتيبيعهاأوالعقاراتشراء•

.لهاالعائدةالشروط
.ليرةمليونأربعينعنالسنويةبدالتهاتزيدالتياإليجارعقود•
نينثماعنقيمتهاتزيدعندماوالخدماتواألشغالاللوازمصفقاتإجازة•

.لهاالعائدةالخاصةالشروطدفاتروتصديقليرةمليون
هاقيمتتتجاوزعندمابالفاتورةاللوازموشراءباألمانةاالشغالإجازة•

.ليرةمليونخمسين
ً يكونأنبعدما،لمصلحةبلديملكتخصيص• .امةعلمصلحةمخصصا
لشعبيةاوالمساكنوالمستشفياتوالمتاحفالسباقوأماكناألسواقإنشاء•

.وأمثالهاالنفاياتومصارف
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اإلنعقادالىالبلديالمجلسدعوة.

جدولعلىالمسائلإحدىوإدراجالبلديالمجلسجلساتحضور
.األعمال

وذلك:البلديالمجلسقراراتتنفيذإيقافسلطة ً ايقافآليةلنفسوفقا
.المجلسقراراتالقائمقام

جزائيبلديعضوأيأونائبهأوالبلديةرئيسمالحقةيمكنال ً أجلمنا
.الخطيةالمحافظموافقةعلىبناءً إالّ بمهامهميتعلقجرم

المحافظ-2-ج-2
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وزير الداخلية3-ج-2
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:البلديالمجلسمقرراتبعضعلىالتصديق

.عامنظاممنهايتألفالتيالقرارات•

القروض•

ةالتذكاريالنصبوإقامةالعامةواألبنيةوالساحاتالشوارعتسمية•
.والتماثيل

لسلةوسواختصاصاتهامالكهاوتحديدوتنظيمهاالبلديةالوحداتإنشاء•
.موظفيهاورواتبرتب

ذاتركةمشتبأعمالللقيامبلديةمجالسعدةتضمّ إتحاداتإنشاءإقتراح•
.عامنفع

.البلديةرئيسونائبرئيستعويضات•
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ً وتعتبرخاصة،بلديةأمالكإلىالعامةالبلديةاألمالكإسقاط• بلديةأمالكا
رقالطباستثناءالبلديةنطاقضمنالواقعةوالفضالتالطرقاتعامة

.الدولية

.والخدماتواألشغالاللوازملصفقاتالعامالشروطدفتر•

.البلديةأمالكلبيعالعامالشروطدفتر•

فيالمساهمةدراسته،أنجزتانمائيمشروعمنالمستفيدينإلزام•
.التكاليف

.للدولةأوللمقرضوالمستقبليةاآلنيةالبلديةالعائداتبعضعنالتنازل•
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وزير الداخلية-3-ج-2
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المنحلالبلديالمجلسأعمالالقائمقامأوالمحافظتولية.

وحداتاءإنشيمكن:موظفيهاوتعيينالبلدياتبينالمشتركةالوحداتإنشاء

موظفيننوتعييأكثرأوبلديتينبينمشتركةوإسعافوإطفاءوحرسوشرطة

...فيهامشتركين

البلديةالصناديقألرصدةاألعلىالحدتحديد

وزير الداخلية-3-ج-2
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مجلس الخدمة المدنية-3
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س الخدمة على سبيل المثال ال حصر، بعض البلديات الخاضعة حكماً لرقابة مجل
:المدنية حالياً هي

بلدية بيروت
بلدية طرابلس
بلدية بعبدا
بلدية زحلة
بلدية صيدا
بلدية النبطية
بلدية بعلبك
بلدية حلبا
بلدية برج حمود

في كما أن أي تعديل في عدد المحافظات زيادةً أو نقصاناً من شأنه أن يعّدل
.البلديات الخاضعة حكماً لرقابة مجلس الخدمة المدنية
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:هيالمدنيةالخدمةلمجلساألساسيةالمهام

تعيينبيتعلقمافيواألنظمةالقوانينبهتنيطهاالتيالصالحيات

الخدمة،نموصرفهموتأديبهمونقلهموتعويضاتهم،وترقيتهمالموظفين

.الذاتيةشؤونهموسائر

عدادهمإطريقعنالسيماالمسلكي،الموظفينمستوىرفعالىالسعي

.الخدمةأثناءوتدريبهمللوظيفة

مجلس الخدمة المدنية-3



2016معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي -جميع الحقوق محفوظة

نيالمديرية العامة للتنظيم المد-وزارة األشغال -4
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اريعمشإلقرارملزمةالمعنيةوالبلديةالمدنيالتنظيممنكلموافقةان
العامةوالساحاتالحدائقوإنشاءوتوسيعهاوتقويمهاالطرقتخطيط
اةمراعومع،العامالتوجيهيوالمخططللبلدةالعائدةالتصاميمووضع
ظيموالتنالبلديةبينالرأياختالفحالوفي،االستمالكقانونأحكام
.نهائيةبصورةبالموضوعالوزراءمجلسيبتالمدني

اتحاداتيهافتنشألمالتياألماكنوفيوطرابلسبيروتبلدتيباستثناء
بلدياتالخاصةالهندسية،الفنيةالمعامالتجميعتجريالهندسيةوأجهزتها

.األقضيةفيالمدنيالتنظيملفروعالفنيةالمكاتبفي

نافذةبحلتصبشأنهامراسيماستصداريقتضيالتيالفنيةالمعامالتأما
.المدنيللتنظيمالعامةالمديريةفيفتجرى


