قائمة المراجع المتوفرة في المكتبة المالية في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي
اسم الكتاب

المحور

اسم الكاتب/المؤسسة

اسم الناشر

السنة

مشروع قانون الالمركزية االدارية

إداري

اللجنة الخاصة بالالمركزية
االدارية

اللجنة الخاصة بالالمركزية االدارية

2014

قانون البلديات والمخاتير في لبنان

إداري

تانيا خليفه

المؤسسة الحديثة للكتاب

2011

اصول المعامالت البلدية (شروح -
نماذج  -نصوص)

إداري

اميل ناصيف الحايك

اميل ناصيف الحايك

1994

المجالس البلدية واالبعاد االقتصادية
والمالية واالجتماعية

تنموي-إداري

د .هويدا مصطفى الترك

معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

2015

التنظيم االداري المحلي في لبنان -
نحو رؤية شمولية لتطبيق الالمركزية
االدارية المحلية .دراسة وحلقة نقاش

إداري

تحديات الالمركزية والحكم المحلي في
العالم العربي

إداري

الموضوع
تقرير اللجنة الخاصة بالالمركزية
االدارية المتضمن االسباب الموجبة
التفصيلية لمشروع قانون الالمركزية
االدارية  +مشروع القانون
قانون البلديات والمخاتير في لبنان
شرح مفصل عن اصول وكيفية اجراء
المعامالت البلدية مع عرض بعض
النماذج والنصوص التي تحكم اوضاع
البلديات
دراسة ميدانية تاوضاع المجالس البلدية
في محافظة لبنان الجنوبي على ضوء
االنتخابات البلدية لعام 2010

اللغة

كلمات مفتاح

عربي

لبنان  -بلدية  -بلديات  -مشروع قانون  -الالمركزية
االدارية  -اللجنة الخاصة بالالمركزية االدارية -
تقرير

عربي

لبنان  -بلدية  -بلديات  -مخاتير  -قانون

عربي

لبنان  -بلدية  -بلديات  -أصول  -معامالت  -شرح -
نماذج  -قوانين  -أنظمة  -المجلس البلدي  -الموازنة
 -الرخص

عربي

لبنان  -بلدية  -بلديات  -المجلس البلدي  -المجالس
البلدية  -أوضاع

فريق عمل الدراسة:
د .طارق حماده
د.محسن صالح
أ.رضوان ج ّمول
أ.وجيه زغيب
المهندسة مها لطف
المشاركون :د .هاشم الحسيني
د .حسن عواضة
د .أحمد سرحال
د .أنياس فاقييه
د .علي الشامي
أ .علي فياض
د .وليد صافي
النائب أ .بشارة مرهج
د .وليد عبد الرحيم
د .سامي منقارة
عمل جماعي

المركز االستشاري للدراسات والتوثيق

1999

التنظيم االداري المحلي في لبنان  -نحو
رؤية شمولية لتطبيق الالمركزية
االدارية المحلية .دراسة وحلقة نقاش

عربي

لبنان  -بلدية  -بلديات  -التنظيم االداري المحلي -
الالمركزية االدارية  -مشروع قانون الالمركزية
االدارية  -اتحادات البلدية  -المخاتير  -المجالس
البلدية  -المجالس االختيارية

غسان مخيبر

المركز اللبناني للدراسات

2005

تحديات الالمركزية والحكم المحلي في
العالم العربي

عربي

لبنان  -بلدية  -بلديّات  -السّلطة المركزية -
الالمركزية االدارية -

تحديات الالمركزية والحكم المحلي في
العالم العربي

المركز اللبناني للدراسات

إداري

2005

تحديات الالمركزية والحكم المحلي في
العالم العربي

عربي

لبنان  -بلدية  -بلديّات  -السّلطة المركزية -
الالمركزية االدارية -

زياد بارود

المواطنين
دليل البلديات  -االدارة البلدية وجمهور إداري
الرقابة االدارية والقضائية على
إداري
البلديات في ضوء القانون واالجتهاد
والفقه

عربي

لبنان  -بلدية  -بلديات  -دليل  -االدارة البلدية

اميل ديراني

منشورات الحقوقية  -صادر

2016

دليل مفصّل عن البلديّات

أنطون سعد كرم

منشورات الحقوقية  -صادر

2006

لبنان  -بلدية  -بلديات  -الرقابة االدارية  -الرقابة
والقضائية على البلديات
التنظيم االداري في لبنان والرقابة االداريةعربي
القضائية  -التنظيم االداري  -الرقابة

عمل جماعي

عصام سليمان

رنده أنطون

ن ّواف كبّارة

واقع البلديات في لبنان وعوائق
المشاركة المحلية والتنمية المتوازنة

تنموي-إداري

المركز اللبناني للدراسات

1998

القاء الضوء على واقع البلديات في
لبنان واالحاطة بمشاكلها المختلفة بهدف
ّ عربي
تشخيص وضعها الراهن ,وتعيين العلة
وسبل الح ّل

لبنان  -بلدية  -بلديات  -واقع البلديات  -أوضاع
البلديات  -تجربة  -تجارب  -بيروت  -جبل لبنان -
الشمال  -البقاع  -الجنوب  -مشاكل البلديات  -الحلول

واقع البلديات في لبنان وعوائق
المشاركة المحلية والتنمية المتوازنة

تنموي-إداري

المياومون في االدارات العامة
والمصالح المستقلة والبلديات "انتهاك
لحقوق العمال وتجاوز للقوانين"

إداري

موسوعة العمل البدي :الجزء األول
المراسيم والتعديالت الصالحيات
البلدية مع نماذج عن مقرررات
المجلس البلدي ورئيس البلدية

إداري

المركز اللبناني للدراسات

1998

ملحم شاوول

القاء الضوء على واقع البلديات في
لبنان واالحاطة بمشاكلها المختلفة بهدف
ّ عربي
تشخيص وضعها الراهن ,وتعيين العلة
وسبل الح ّل

لبنان  -بلدية  -بلديات  -واقع البلديات  -أوضاع
البلديات  -تجربة  -تجارب  -بيروت  -جبل لبنان -
الشمال  -البقاع  -الجنوب  -مشاكل البلديات  -الحلول

حسن كريّم

رنده أنطون  -بول سالم -
حسن كريّم

أنطوان غصين

المرصد اللبناني لحقوق العمال
تحليل وصياغة :دز عبد هللا رزق
والموظفين

2013

دراسة حول واقع المياومين في
االدارات العامة والمصالح المستقلة
والبلديات

لبنان  -بلدية  -بلديات  -مياوم  -مياومين  -ادارة
عامة  -ادارات عامة  -مصالح مستقلة  -عمال  -عمل

أنظوان الناشف

الغزال للنشر

2012

العمل البلدي

عربي

الناشف
أنظوان2010
إداري البلدية النتخبات
موسوعة العمل البدي :الجزء الثاني  :الطعون

الغزال للنشر

2012

الطعن باالنتخابات البلدية

عربي

2012
2015

قانون البناء مرسوم  15874وتعديالته عربي
عربي
الالمركزية في لبنان

موسوعة العمل البلدي  :الجزء الرابع  :إداري
الغزال للنشر
الناشفوتعديالته ورخص البناء
لقانون البناء
المرسوم التطبيقيأنظوان
إداري
دار سائر المشرق
زكريا حمودان
الالمركزية  :الطريق الى االنماء واالستقرار

لبنان-بلدية-العمل البلدي -قتنون-انتخابات بلدية-
لبنان -االتخبات البلدية  -2010الطعن باالتخابات
البلدية-البلديات
لبنان-بلديات-قانون-مرسوم 15874
لبنان -الالمركزية -الالمركزية االقتصادية-

Lebanon-Local governanceMunicipalities- Corruption-Taxes
and revenues- ReformsCentralization and Decentralization

Local governanceMunicipalitiesانجليزي
Centralization and
Decentralization

2015

Maison Naaman pour la
culture

Akl Kairouz, Issam Atala

إداري

Municipalities ang good
governance

