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2010وزارة الداخلية والبلدياتوزارة الداخلية والبلدياتماليدليل المستخدم- برنامج الواردات البلدية 
كيفية استخدام برنامج الواردات البلدية 

االلكتروني
عربي

- الكتروني - برنامج - دليل -  بلديّات - بلدية - لبنان 

احتساب- ايرادات - الواردات  -- مكننة 

غير متوفروزارة الداخلية والبلدياتوزارة الداخلية والبلدياتماليدليل المستخدم - برنامج المحاسبة البلدية 

تفسير مفصل عن المحاسبة البلدية وعن 

كيفية استخدام برنامج المحاسبة البلدية 

االلكتروني

عربي
-  الكتروني - برنامج - دليل -  بلديّات - بلدية - لبنان 

احتساب- حسابات - محاسبة - محتسب النّقود - مكننة 

للبلديات - اصول اعداد وتنفيذ الموازنة 

الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية
2002وزارة الداخلية والبلدياتوزارة الداخلية والبلدياتمالي

صول اعداد وتنفيذ الموازنة للبلديات 

الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية
عربي

- تنفيذ - اعداد - أصول - بلديّات - بلديّة - لبنان 

المحاسبة العموميّة- نفقات - واردات - الموازنة 

للبلديات الخاضعة - برنامج الموازنة البلدية 

دليل المستخدم - 82/5595للمرسوم رقم 
2002وزارة الداخلية والبلدياتوزارة الداخلية والبلدياتمالي

نظام اعداد الموازنة البلدية وتنفيذها عبر 

برنامج الكتروني
عربي

- مكننة - برنامج - دليل - بلديّات - بلديّة - لبنان 

الموازنة- نفقتت - واردات - الموازنة - الكتروني 

- معامالت المواطنين : الدليل البلدي

قرارات المجلس - استمارات رسوم البلدية 

قرارات رئيس البلدية- البلدي 

2010وزارة الداخلية والبلدياتوزارة الداخلية والبلدياتمالي

نماذج عن معامالت : الدليل البلدي

عن استمارات رسوم , المواطنين في البلدية

عن قرارات المجلس البلدي وعن , البلدية

قرارات رئيس البلدية

عربي

- استمارات - معامالت - دليل - بلديّات - بلدية - لبنان 

- نماذج - رئيس البلدية - المجلس البلدي - قرارات 

شكوى- ترخيص 

1985اميل ناصيف الحايكاميل ناصيف الحايكماليالتشريع المالي في البلديات 

دراسة نظرية وعملية في العقود االدارية 

وما اليها من احكام الموازنة والنفقات العامة 

في الفقه واالجتهاد والنماذج

عربي
- مال - تشريع - التشريع المالي - بلديات - بلدية - لبنان 

نفقات عامة- الموازنة - العقود االدارية 

تصدر عن معهد باسل 

فليحان المالّي واالفتصادّي

مارينا لو غيديس

محمود البتلوني

كوثر داره

بّسام وهبه

2015كانون األّول  - 6العدد 

- العمل البلدي - االدارة المالية - بلديات - بلدية - لبنان 

قدرات - االزمة السورية - المجتمع - خدمة المجتمع 

- الموازنة البلدية - تمويل - تجارب - تجربة - البلديات 

- االمالك البلدية - الشراء البلدي - المؤسسات المحلية 

الالمركزية

مجلة دراسات المال العام وبناء - السادسة 

االدارة الماليّة مدخال لتحسين أداء : الدولة

العمل البلدّي وخدمة المجتمع

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

معهد باسل فليحان المالي 

واالقتصادي
عربي االدارة المالية للبلديات مالي



ايلي معلوف

جورج معّراوي

مالياألسس المالية للعمل البلدي

مركز الدراسات 

جامعة - التشريعية 

نيويورك ألباني

مركز الدراسات 

جامعة - التشريعية 

نيويورك ألباني

عربيشرح مفصل عن األسس المالية للعمل البلدي2000
- العمل البلدي - األسس المالية - بلديات - بلدية - لبنان 

الموازنة البلدية- موازنة 

الرسم البلدي على القيمة التأجيرية في التنازع 

دراسة قانونية تطبيقية- الضريبي 
عربيدراسة عن الرسم البلدي على القيمة التأجيرية2011منشورات الحلبي القانونيةزياد أنطوان أيوبمالي

-القيمة التأجيرية - الرسم البلدي - بلديات - بلدية - لبنان 

 ضريبة

القوانين التي تحكم عمل البلديات1999صادر المنشورات الحقوقية صادر المنشورات الحقوقية ماليقوانين البلديات- صادر بين التشريع واالجتهاد 
- قوانين - قانون - عمل بلدي - بلديات - بلدية - لبنان 

محاسبة- موازنة 

: الجزء الثالث : موسوعة العمل البلدي 

قررات مجلس الخدمة المدني للعاملين في 

قررات ديوان المحاسبة في المسائل - البلديات

المتعلقة بالبلديات والسيما المالية منها 

اجتهادات هيئة التشريع واالستشارات

2012الغزال للنشرأنظوان الناشفمالي

مجلس الخدمة المدنية -البلديات-لبنان

- اديوان المحاسبة-للعاملين في البلديات

-الصندوق البلدي المستقل-العمل البلدي

-الرسوم البلدية-قررات مجلس شورى الدولة

عربي

مجلس الخدمة المدنية للعاملين في -البلديات- لبنان

الصندوق - العمل البلدي- ديوان المحاسبة- البلديات

ا لرسوم -قررات مجلس شورى الدولة- البلدي المستقل

-البلدية

Lebanon economic monitor : the brunt of the Syrian conflictماليThe World BankThe World Bank2013

Recent economic and policy 
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impact of the Syrian conflict 

انجليزي

Lebanon- Economic Development- 

Policy Development- Economic and 

social impact of Syrian conflict-

Infrastrcture impact

Lebanon economic monitor : 

growing tensions in a resilient 

economy

The World BankThe World Bank2013مالي

Recent economic and policy 

developments-Special focus 
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انجليزي

Lebanon- Economic Development- 

Policy Development- Economic and 

social impact of Syrian conflict-

Infrastrcture impact- Public sector 

wages

2015كانون األّول  - 6العدد 

- العمل البلدي - االدارة المالية - بلديات - بلدية - لبنان 

قدرات - االزمة السورية - المجتمع - خدمة المجتمع 

- الموازنة البلدية - تمويل - تجارب - تجربة - البلديات 

- االمالك البلدية - الشراء البلدي - المؤسسات المحلية 

الالمركزية

مجلة دراسات المال العام وبناء - السادسة 

االدارة الماليّة مدخال لتحسين أداء : الدولة

العمل البلدّي وخدمة المجتمع

معهد باسل فليحان المالي 
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