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 مستخلص
تحظى دار الوثائق القومية بالعديد من الموضوعات المهمة ولم تتناولها يد الباحثين       

 فينبغى على دارسى علم الوثائق تناول تلك الموضوعات بالبحث والدراسة.
( ملفًّا 3854ة باإلسكندرية هى واحد من تلك الموضوعات، وتشتمل على )فالدائرة البلدي      

وسجال، وتلك المتكاملة األرشيفية محفوظة بمخزن المحليات بدار الوثائق القومية، فالدائرة 
هى إحدى الهيئات اإلدارية المحلية بمصر، حيث كان هناك ثالثة أنواع من النظم البلدية 

حلية / المجالس البلدية / المجالس القروية(، وقد أنشئت تلك اإلدارية وهم )المجالس الم
المجالس فى السبعينيات من القرن التاسع عشر، وقبل هذا التاريخ لم تعرف مصر الحديثة 

م، وهو أول مجلس 1871عام باإلسكندرية البلدية الدائرة ت أنش، إلى أن نظام اإلدارة المحلية
  بلدى بمصر. 

بلديدددة باإلسدددكندرية مدددن أجدددل النهدددول بدددالمرافق المحليدددة  وت بيدددق سياسدددة وقدددد أنشدددئت الددددائرة ال
الدولددة فددى ت ويرهددا  وتنفيددذ المشددروعات ذات المنفعددة العامددة، وقددد اختصددت بتددوفير كددل مددا يلددزم 

 تلك المشروعات إلقامتها  كما أسند إليها اختصاصات واسعة الن اق فى شئون 
فددق واإلسدددكان/ الزراعددة/ التمدددوين/ النقددل والمواصدددالت/ ) التربيددة والتعلددديم/ الصددحة العامدددة/ المرا

االقتصددداد/ األمدددن/ الثقافدددة/ الشدددئون االجتماعيدددة والعماليدددة (، وتتضدددمن أعمدددال اإلنشدددا  واإلدارة 
نشددا  ال ددرق  قامددة المنشددات العامددة، وات واإلشددراف علددى ) تخ ددي  وتنظدديم وتجميددل اإلسددكندرية، وات

قامدددة الكبدددارى وصددديان نشدددا  خ دددو  السدددكك الحديديدددة  وشدددق التدددرع وتوسددديعها ورصدددفها، وات تها، وات
نشددا   عددداد وتخ ددي  وتقسدديم مواقعهددا بعددد ردمهددا، وات نشددا  الجسددور، وردم البددرك وات والمصددارف وات
نشا  المستشفيات، واإلشراف علدى أعمدال النظافدة العامدة،  نشا  األندية الرياضية، وات المدارس، وات

دارتهددا، واإلشددراف  ،واإلشددراف علددى تجميددل الشددوارع وأعمددال المشدداتل نشددا  األسددواق العامددة وات وات
 علددى أعمددال اإلسددعاف واإلنقدداذ وات فددا  الحرائددق، والقيددام بمشددروعات الكهربددا  والميددا  والمجددارى،
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دارة مراكدددز رعايدددة  نشدددا  وات نشددا  الوحددددات االجتماعيدددة، وجمدددع التبرعدددات للجمعيدددات األهليدددة، وات وات
نشدددا  الوحددددات ال نشدددا  المراكدددز والمستشدددفيات و   بيدددةالشدددباو، وات مكافحدددة أمدددرال الحيواندددات، وات

 والنق  الشر ية (.
التداريخى بشدقيا التحليلدى والتركيبدى  حيدث تنداول ولدراسة هدذا الموضدوع اتخدذ الباحدث المدنه  

الشددق التحليلددى الوثددائقى دراسددة سددجالت ووثددائق الدددائرة البلديددة باإلسددكندرية  دراسددة دبلوماتيددة 
      سجالت.وثائق والاسة الخصائص الخارجية والداخلية للنقدية من حيث الشكل، ويشمل در 

لص مدددن مضدددمون الوثدددائق والسدددجالت وتحليدددل اول دراسدددة تندددأمدددا الشدددق التركيبدددى ف دددتتخخ مدددا اتسخ
لص مدددن معلومدددات  دددتتخخ معلومدددات ناتجدددة عدددن الدراسدددة الدبلوماتيدددة، والدددرب  بينهمدددا وبدددين مدددا اتسخ

ريخى متكامدددددل عددددددن الددددددائرة البلديددددددة تاريخيدددددة وردت بالمصددددددادر األخدددددرى، وتكددددددوين بندددددا  تددددددا
ستخدم المدنه  الوصدفى فدى الدراسدة األرشديفية لوصدف المتكاملدة األرشديفية اكما  ،باإلسكندرية
، ودراسدددة أهدددم ختلفدددةالم اتهدددبالجو الحفدددظ يلافتراتهدددا التاريخيدددة، وأسدددبوالتعريدددف   مندددذ نشدددأتها

 .العمل بهاالت ورات والتغيرات التي تعرضت لها منذ نشأتها وحتي انتها  
وبالبحث والدراسة لهذا الموضوع، توصل الباحث لعدة نتائ  قد سدبق إدراجهدا كأهدداف للبحدث 
ومنهددا التددأريخ ألهددم وأول دائددرة بلديددة بمصددر، وتحديددد الهيكددل التنظيمددى والددوظيفى، والقددوانين 

 ية.واللوائح المختلة للدائرة البلدية اإلسكندرية، وسد ثغرات تاريخية لمدينة اإلسكندر 
كمددا أع ددى بنهايددة البحددث عدددة توصدديات علددى المسددتوى األرشدديفى وأهمهددا  النظددر فددى إعددادة 

 ترتيو المتكاملة األرشيفية، وترميم ما يلزم ترميما من سجالت وملفات.
  -الكلمات الدالة :

 التنظيمات اإلدارية. –اختصاصات البلدية –الدائرة البلدية –المجلس المحلى –اإلسكندرية
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 قــدمــةالم
مدينة اإلسكندرية هى واحدة من أهم وأشهر المدن الساحلية فى العالم  وتحظى اآلن 

 بقدر كبير من االهتمام على المستويين المحلى والعالمى .  
وقد مرت تلك المدينة بحضارات عديدة ومختلفة، باإلضافة إلى أنها شهدت أحداثًا 

ل ما يخص تلك المدينة  وما  رأ عليها من تاريخية مهمة  لذلك ينبغى علينا البحث عن ك
تغيرات، وذلك باالعتماد علي الوثائق التاريخية التي تعد من أهم المصادر للتأريخ  لما 

 تحتويا من معلومات في غاية األهمية، حيث إنها تتعد شاهًدا حقيقيًّا على األحداث.  
ة ومهمة عن تخ ي  وهناك العديد من الوثائق والسجالت التي تتضمن معلومات قيم

وتنظيم مدينة اإلسكندرية  وتلك الوثائق هي نتاج العمل الوثائقي لواحدة من التنظيمات 
، والتي لها م(1966م إلى 1871)من  اإلدارية المهمة أال وهي الدائرة البلدية باإلسكندرية

 أهمية كبرى، ودور رئيسي فى النهول بالمرافق المحلية وتخ ي  وتنظيم شوارع و رق
 مدينة اإلسكندرية.  

عن أعمال الدائرة البلدية باإلسكندرية منذ نشأتها  ةتجاوبدراسة الوثائق والسجالت الن
، إلى أن آلت لمرحلة الحفظ الدائم بمخزن المحليات بدار الوثائق القوميةم( 1871فى عام )

ية موضوع توصلنا لمعرفة المزيد عن نشأة وتبعية واختصاصات الدائرة البلدية باإلسكندر 
 البحث.   

ــة ــداة ا الدلد    هددى أحددد التنظيمددات اإلداريددة التددى نشددأت فددى العصددر الحددديث، (1)فال
، ونظددرا لمددا قامددت بددا مددن (2)ضددمن المجددالس البلديددة والقرويددة، وهددى أول دائددرة بلديددة بمصددر

نجدددازات، أدى إلدددى اسدددتخدام هدددذا التنظددديم اإلدارى فدددى محافظدددة القددداهرة ثدددم  مهدددام وخددددمات وات
 ظة المنصورة، إلى أن انتشر فى باقى محافظات مصر.      محاف

 اختصاصات الداة ا الدلد ة داإلسكند  ة:
قبددددل إنشددددا  الدددددائرة البلديددددة كددددان أهددددالى مدينددددة اإلسددددكندرية يقومددددون بأعمددددال النظافددددة، 
واإلندددارة، والتدددرميم، وأعمدددال اإلصدددالل والصددديانة لل دددرق والشدددوارع علدددى ن ددداق ضددديق، ونظدددرًا 

لخددديو سإسددماعيلس بمدينددة اإلسددكندرية، خصوًصددا بعددد اتسدداعها العمرانددى  ممددا ت لددو الهتمددام ا
 دددرق المدينددددة  وجدددود جهدددة للقيدددام بتلدددك األعمدددال علدددى ن ددداق واسدددع تتدددولى تخ دددي  وتنظددديم
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وغيددر ، وضددواحيها ونظافتهددا وتزينهددا والقيددام بترتيددو السددجالت الالزمددة لقيددد المواليددد والوفيددات
البلديددة والفوائددد المحليددة التددى ال تدددخل فددى اختصاصددات الحكومددة، ذلددك ممددا يتعلددق بالمنددافع 

دارتهدددا مدددع إدارة مدددا  وضدددب  األمدددوال الالزمدددة لمصددداريف الددددائرة البلديدددة، والقيدددام بتحصددديلها وات
 .       (3)تمتلكا الدائرة من الموجودات، واالهتمام بالقوانين واللوائح وتنفيذها

الشدددوارع والميدددادين والقندددا ر والمتنزهدددات  نشدددا واختيدددار مندددا ق االمتدددداد العمراندددى، وات 
، العامدددددة والمدددددذابح والحمامدددددات والمغاسدددددل العامدددددة الرياضدددددية  واألسدددددواقالعامدددددة والسددددداحات 

وغيرهدددددا مدددددن المحدددددال والندددددوادى الرياضدددددية، والمتددددداحف ودور السدددددينما والمالهدددددى ، الجبانددددداتو 
جدرا اتكل ما يتعلدق بالم دافو و ، و العمومية بالمديندة  الشدئون الصدحية، و قالوقايدة مدن الحريد ات

مسدددداعدة المتسسددددات الخيريددددة مددددن مالجددددو مددددن خدددددمات، و  كددددل مددددا يتعلددددق بددددالمرافق العامددددةو 
تقريدددر قبدددول و  وعقدددد قدددرول المشدددروعات بعدددد موافقدددة مجلدددس الدددوزرا ، هدددا،ومستشدددفيات وغير 
 ، مدع إدارةعن اختصاصات المجلدس أغراضهاتخرج فى أال على  واألوقاف،الهبات والوصايا 

صددالل ال ددرق والحددارات وتعيددين اتسدداعها عليهددا واإلشددرافالمجلددس  والأمدد ، وتشددييد العمددائر وات
عددداد الخددرائ  وتحديددد اسددتقامة خ ددو  التنظدديم، ووضددع قواعددد المددرور وتحصدديل  وأسددمائها وات

 .(4)الرسوم المقررة والغرامات
   -مهام الداة ا الدلد ة داإلسكند  ة:

 من المهام والمسئوليات، ومنها نشأت الدائرة البلدية لتولى العديد 
   تنظ م ط ق المد نة: -1

خرائ  لكدل  درق وهى إحدى إدارات الدائرة البلدية باإلسكندرية برسم إدارة التنظيم تقوم 
المدينة وحاراتها وضواحيها وتقديمها إلى المجلس ليعين مدى استقامة الخ دو  الدالزم اتباعهدا 

ت التددى يددرى المجلددس أنهددا مالئمددة لتحسددين المدينددة والنظددر فددى جميددع التصددميمات والمشددروعا
 .(5)وتزيينها

الشددوارع ، فمنهددا وتولددت الدددائرة البلديددة مهمددة تقسدديم ال ددرق والحددارات إلددى عدددة درجددات
وال رق المعدة للفتح والتصدديق عليهدا لتبقدى علدى االتسداع المعدين لهدا ، العامة المفتوحة قديما

العامددة التددى سددتتفختاح فددى المسددتقبل سددوا  أكانددت تق ددع  ال ددرق، و (6)بددالقرار الصددادر فددى شددأنها
 -المدينة  وال أم عرضا  بحيث يأتى اتساعها على الوجا اآلتى بيانا 
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 ( مترا.  14إلى  12 رق الدرجة األولى يكون عرضها من )  -
 ( مترا. 12إلى  10 رق الدرجة الثانية يكون عرضها من )  -
 ( أمتار. 10إلى  8من )  رق الدرجة الثالثة يكون عرضها  -
 .(7)( أمتار 6 رق الدرجة الرابعة يكون عرضها أقل من )  -

األرصفة المعدة للمشاة على جانبى ال ريق يلزم أن يكون عرضها على الوجدا أما عن 
 اآلتى 

 ( متر.2.50الشوارع العامة التى من الدرجة األولى يكون عرل الرصيف ) -
 ( متر.2ة يكون عرل الرصيف )ال رق التى من الدرجة الثاني -
 ( متر.1.50ال رق التى من الدرجة الثالثة يكون عرل الرصيف ) -
   .(8)( واحد متر1ال رق التى من الدرجة الرابعة يكون عرل الرصيف ) -

األزقددة غيددر النافددذة التددى تتفددرع بعددد مدددخلها إلددى عدددة أزقددة غيددر نافددذة أيًضددا أمددا عددن 
األزقددة التددى ليسددت نافددذة وال متفرعددة إلددى ، و عددة أمتددار ال أقددل( أرب4ينبغددى أن يكددون عرضددها )

( 4( خمسة عشر مترا يجوز أن يكون عرضها أقل مدن )15أزقة أخرى، وال يزيد  ولها عن )
( أربعدة 4( خمسدة عشدر متدرا يتحدتم أن يكدون عرضدها )15أربعة أمتار فإن زاد  ولها علدى )

ن قبيدل الشدوارع العامدة للمدرور يجدو أن يكدون ال رق التى تفتح مجددا وتعد مد، و أمتار ال أقل
 .  (9)( أثنا عشر مترا بين الرصيفين الجانبيين12عرضها )

إذا اقتضددى الحددال توسدديع أحددد ال ددرق، ينبغددى توسدديعها بأخددذ ق ددع متسدداوية علددى أمددا 
قددددر اإلمكدددان مدددن األراضدددى الواقعدددة علدددى كدددل مدددن جدددانبى ال ريدددق  بشدددر  عددددم اإلضددددرار 

نظدديم، أيضددا تتنددزع ملكيددة األراضددى والعقددارات الالزمددة لتوسدديع ال ددرق أو باسددتقامة خ ددو  الت
 .(10)إنشا   رق جديدة، وتتحدد المساحات الم لوو نزع ملكيتها

أمددا إذا أريددد نددزع الملكيددة للمنددافع العامددة مددن شددئون الصددحة أو التجميددل فددى مدينددة أو 
ملكيدددة العقدددارات الالزمدددة قريدددة كلهدددا أو بعضدددها، أو إلنشدددا  حدددى جديدددد، جددداز أن يتعددددى ندددزع 

 .     (11)ل رق المواصالت أو لغيرها من األغرال، أو المرافق العامة
  

   تنظ م األدن ة الجد دا والتوسعات -2
هنددداك العديدددد مدددن القواعدددد والشدددرو  العامدددة التدددى وضدددعتها الددددائرة عندددد إقامدددة أبنيدددة أو 

 -و  التنظيم، ومثال ذلك إجرا  توسعات مع اإلشراف على تنفيذها، حتى ال تخالف خ 
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  اآلثار واألماكن العامة كالمساجد والمدارس.  -
المشدددربيات والشدددرفات وال رقدددات المقببدددة ونحوهدددا مدددن سدددائر البدددروزات بالمندددازل بشدددر  أن  -

 .(12)العامة للبنا تراعى فيها القواعد 
شدددرفة علدددى توسددديع حدددارة، وتعدددديل اسدددتقامتها ينبغدددى أن تكدددون الخرجدددات والشدددرفات المعنددد  -

ال ريق مرتفعة عن س ح األرل بمقدار أربعة أمتار ونصدف ال أقدل، وال يجدوز أن تبدرز 
( 14 - 8عن وجهة البنا  بأكثر من متر واحد فى الحارات التى يتراول عرضها مدا بدين )

( سددتة أمتددار، وال بددأكثر مددن 6( سددم فددى الحددارات التددى عرضددها )75متددرا وال بددأكثر مددن )
  .  (13)( أربعة أمتار4ات التى عرضها )( سم، فى الحار 50)

يجددوز الخددروج بالبلقونددات، والمشددربيات، بمقدددار متددر ونصددف فددى الحددارات الجديدددة، التدددى     -
 ال يوجد بها  رقات مقببة.

ال يجددددوز نصددددو تندددددات أو مظددددالت ومددددا أشددددبهها فددددى ال ددددرق والحددددارات التددددى ال يتجدددداوز  -
( عشدرة 10الحارات التى يتجاوز عرضدها ) ( عشرة أمتار، إنما يبال ذلك فى10عرضها )

أمتددار، بشددر  الحصددول علددى رخصددة مددن جمعيددة اإلدارة، وتبددين فيهددا الشددرو  التددى يلددزم 
    .(14)مراعاتها دفعا لما يزاحم المارين ويعيقهم عن المرور

يجو فى المبانى الجديددة أن توضدع مواسدير تمتدد مدن سد ح البندا  علدى األرل لتصدريف  -
( ثالثددين سددنتيمتًرا  وينبغددى أن تغيددر 30بحيددث تكددون سددارية تحتهددا بمقدددار ) ميددا  األم ددار

 الميازيو الموجودة بمصارف من هذا القبيل. 
يجدددوز إلدارة التنظددديم أن تدددرخص فدددتح شدددبابيك علدددى ال دددرق والحدددارات، باسدددتثنا  اإلضدددرار  -

ذا حصدلت شدكوى فدى مدادة مدن هدذا القبيدل تنظدر وي حكدم فيهدا بالجار الجنو أو المقابل  وات
  .  (15)بالمحاكم القضائية ال بإدارة التنظيم

   .(16)ال يجوز البروز فى ال رق بدرجات ساللم أو مصا و، بل يمنع ذلك منعا كليًّا -
  تنظ م الم و  وط ق الس  : -3

وضدددعت البلديدددة لدددوائح وقدددرارات لتنظددديم المدددرور وتيسدددير ال دددرق للمدددارة  بحيدددث تكدددون 
يع المواندع التدى تمندع النداس عدن المدرور، فدال يحدق فدى أى حالدة ال رق العامة خالية عن جم

من األحدوال للتجدار وأصدحاو األمدالك أن يضدعوا أشديا  تتعلدق مدن مفروشدات وآالت وغيرهدا 
     .(17)على ال ريق بشكل يتدى إلى االزدحام وعرقلة المرور
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اسددددى المقدددداهى وضددددع كر و كمددددا منعددددت البلديددددة أصددددحاو المحددددالت المختلفددددة كالبقالددددة 
ونفددس الوضددع بالنسددبة ، (18)ومناضددد ونحوهددا فددى ال ددرق العامددة قبددل الحصددول علددى رخصددة

مدن للتجار والخردجية بحظر وضع الصناديق والصحاحير فى ال رق العامة أكثدر مدن سداعة 
المهلددة يجددو أن يبددادروا بددإخال  ال ريددق غيددر إذن لحددين تفريددا البضددائع منهددا، ومتددى انقضددت 

زالة ما بقى      .(19)با من قش أو تبن أو نشارة أو غير ذلك وتنظيفا وات
األنقدددال والمدددواد المتخلفدددة عدددن هددددم أى بندددا ، أواألدوات ولدددم تسدددمح البلديدددة بإلقدددا   -

والمهمددات الالزمددة لعمارتددا فددى ال ددرق، لكددن توضددع داخلهددا، فددإن لددم يكددن بالبنددا  فنددا  داخلددى 
ال المتخلفة عن الهددم، فيسدمح فدى يمكن أن تدخل فيا العربات أوالجمال أوالحمير لنقل األنق

هذ  الحالة وضعها بال ريق العام المدة التى يلزم لتحميلها أو تفريغهدا  بشدر  أن تحدا  المدواد 
س بتخشدديبة س يعددين المهندسددون  ولهددا وعرضددها بمددا يتناسددو مددع حالددة البنددا  واتسدداع  المددذكورة

نارتهددا  ال ريددق، حتددى ال تعرقددل المددرور، وتتخددذ عليهددا عوائددد أرضددية مددع ترتيددو خفددر عليهددا وات
         .(20)لياًل 

مددن إدارة التنظدديم، ومنددع الباعددة  ومنددع وضددع مخلفددات الهدددم أمددام البيددوت مددن غيددر إذن
 .  (21)الجائلين من فرش البضائع وعرضها للبيع فى ال رق العامة

با الجمددال الحاملددة أخشدداوحرمددت البلديددة كددل مددا يعددوق حركددة المددرور فددى ال ددرق والحددارات ب -
 ويلدددة، أو تبندددا، أو غابدددا، أو بوصدددا، أو حجدددارة، أو نحدددو ذلدددك مدددن سدددائر األشددديا  الثقيلدددة 
الددوزن، مددع تعيددين مواقددف مخصوصددة النتظددار عربددات الركددوو والحمددل والجمددال والخيددل 

ساعات معينة لنقل جميع البضدائع التدى يلدزم نقلهدا إلدى المديندة، حفاظدا  والحمير،  وتحديد
التددزاحم والتكدددس، وااللتددزام بوضددع أرقددام س نمددر س لعربددات الكددرا  علددى نظددام السددير وعدددم 

المعدددة للركددوو أو الحمددل ويع ددى ألصددحابها تددذاكر رخصددة تبقددى بأيددديهم، لتقددديمها عنددد 
منعددت البلديددة ، كمددا (22)التفددتش علدديهم، وإلمكانيددة التعددرف علددى مددن يخددالف قواعددد المددرور

ال تعددوق حركددة المددرور، وحظددر اعددتال  سددير وسددائل النقددل الب ددو فددى  ددرق المدينددة حتددى 
   .  (23)اإلبل األرصفة

 ت ق م المنازل وتسم ة الحا ات: –4
امتددد العمددران بمدينددة اإلسددكندرية، وزادت الكثافددة السددكانية، والعقددارات والشددوارع، وصددار 
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من الضرورى إيجاد  ريقة لالستدالل علدى أصدحاو العقدارات، والسدكان بهدا بترقيمهدا ورب هدا 
 .  (24)الشوارع الم لة عليهابأسما  

ين أسددما  الشددوارع وال ددرق والحددارات، وأيضدداا يددعبتوتولددت البلديددة تلددك المهمددة، فقامددت 
لات تلددك البياندددات فدددى سدددجالت  تددرقيم العقدددارات بأرقدددام مسلسددلة علدددى جدددانبى الشددارع، وقدددد ستدددجت

ِفظات بالدائرة البلدية    .(25)مخصصة، وحت
ألدوال مدن الخشدو أو المعددن، ة أسدما  الشدوارع علدى واعتمدت عملية الترقيم على كتاب

وفقددًا لنسددق واحددد، وقددررت البلديددة أن تكددون التكلفددة والمصدداريف الالزمددة أول مددرة مددن خزينددة 
    .(26)الدائرة البلدية

ووتِضعات أرقدام المندازل والمحدالت علدى أبوابهدا  بحيدث تكدون األرقدام الزوجيدة بالجاندو 
واألرقدددام الفرديدددة بالجاندددو األيسدددر منهدددا، وتكتدددو علدددى مدددداخل األيمدددن مدددن ال دددرق والحدددارات، 

        .(27)األزقة غير النافذة أرقام جميع الدور الكائنة بها 
واستخدمت األرقام الهندية واألوربية فى كتابة أرقام الشوارع والعقارات، بينما اسدتخدمت 

فدى حالدة ضدياع أو تلدف إحددى اللغتان العربية والفرنسية فى كتابة أسما  الشوارع والحارات  و 
اللوحددات، ألزمددت البلديددة صدداحو العقددار تكلفددة جميددع المصدداريف إلعددادة كتابددة تلددك اللوحددات 

علددددددى النسددددددق األول لونددددددا  وأباحددددددت لهددددددم تجديددددددد اللوحددددددات بشددددددر  أن تكددددددون، (28)ووضددددددعها
ذا وجدت ق عة أرل فضا  بين عقارين، فيتدرك لهدا عددد مدن األرقدام باعت، (29)وارتفاعاً  بدار وات

 .(30)رقم لكل خمسة أمتار
 :  إصالح الط ق والحا ات -5

كلمددا اقتضددت مصددلحة المدينددة تقددوم الدددائرة البلدبددة بأعمددال رصددف وصدديانة ال ددرق، و 
تتكفددل البلديددة و لصديانة  ريددق بهددا سددوا  بددالتبلي  أو التحجيددر يبدادر بددإجرا  ذلددك بددأمر البلديددة، 

مددددا تتكلددددف البلديددددة بمصدددداريف بالوعددددات ك، (31)بالمصدددداريف الالزمددددة سددددوا  كلهددددا أو بعضددددها
المجدددارى العموميدددة، وال تكلدددف أصدددحاو األمدددالك إال بالمصددداريف الالزمدددة لصددديانة المجدددارى 

     .  (32)الخصوصية المعدة لتصريف الميا  من أمالكهم فى مجارى البالوعات العمومية
العامددة  أيًضددا وقددع علددى الدددائرة البلديددة عددو  المصدداريف الالزمددة للحفدداظ علددى ال ددرق
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وتصددليح الددبال  واألحجددار المفروشددة بهددا والبالوعددات وغيرهددا ووقايتهددا مددن الخلددل، بينمددا كانددت 
تكلفدددة تبلدددي  ال دددرق الجانبيدددة علدددى أصدددحاو األمدددالك الواقعدددة علدددى جدددانبى ال ريدددق بحسدددو 
المسددافة الكائنددة أمددام كددل عقددار، و ددول واجهتددا  وتقددرر هددذا المبدددأ فددى حالددة توسدديع ال ددرق 

الضدديقة جدددا  بينمددا ال يتكلددف أصددحاو األمددالك الواقعددة علددى شددا و البحددر أو فددى والحددارات 
ذا أمدر المجلدس  الميادين العامدة إال بالمصداريف الالزمدة لتبلدي  مسدافة عرضدها سدتة أمتدار  وات
البلددددى بإنشدددا  أرصدددفة المشددداة علدددى جدددانبى ال ريدددق، فدددإن جميدددع المصددداريف الالزمدددة لعملهدددا 

األمدالك، فيقدوم كدل مدنهم بتكداليف الرصديف الدالزم عملدا أمدام وصيانتها تكون على أصدحاو 
 .(33)عقار 

 ال سوم والغ امات:تحص ل  -6
دَّد العوائد والرسوم والغرامات التى تحصلها الدائرة البلديدة بنداً  علدى قدرارات المجلدس  تتحا

 البلدى بعد موافقة أعضا  المجلس عليها ومثال ذلك 
 يسات والخرائ  الالزمة عند إنشا  عقار  بًقا لخ و  التنظيم.تحديد الرسوم المقررة للمقا -
تحديدددد الرسدددوم المقدددررة عدددن إجدددرا  الكونتراتدددات والعقدددود بدددين البلديدددة وجهدددات أخدددرى سدددوا   -

أشدخاص أم شدركات، مثددل إنشدا  مشدروع خدددمى تقدمدا إحددى الشددركات للددائرة البلديدة فددال 
عنددد تددأجير مخددازن أو ق عددة أرل فضددا   بددد مددن تعاقددد بددين البلديددة وتلددك الجهددة، وأيًضددا

دَّد الرسوم بموجو هذا العقد.    تابعة للبلدية ألحد األشخاص، فال يتم بدون عقد وتتحا
تحديددد الرسددوم المقددررة علددى عمليددات البيددع والشددرا  بددين األشددخاص، وتحصددلها البلديددة مددن  -

 خالل توثيق تلك العقود.
 المحالت واألراضى والمبانى بالمدينة.تحديد العوائد المقررة على العقارات و  -
 تحديد العوائد المقررة على العربات الكارو، وعلى البضائع الواردة والصادرة. -
 .  (34) تحديد الغرامات على المخالفات المختلفة )الصحة/ التنظيم/ المرور/ ..... إلخ ( -
 :(35)أعمال النظافة الصح ة -7

نتشدددرت فدددى بعدددل محافظدددات مصدددر كال ددداعون تعرضدددت اإلسدددكندرية لاوبئدددة التدددى ا
والكوليرا، وغيرها من األمرال الخ يرة، ونظًرا ألن اإلسكندرية مدينة سدياحية، فقدد زاد اهتمدام 
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البلدية بالصحة والوقاية مدن األمدرال، وتولدت الددائرة البلديدة أمدور النظافدة الصدحية بالمديندة، 
 -ومنها  ووضعت شروً ا وقواعد تتعلق بالعديد من األعمال،

 :ش وط النظافة للمساكن والط ق العامةتطد ق  -7/1
قررت البلدية شرو ا لنظافة ال رق العامة واالعتندا  بالمندازل مدن الدداخل والخدارج فدى 
جميددع األوقددات، بالتوصددية بفددتح منافددذها لتجديددد الهددوا  للوقايددة مددن اإلصددابة بددأمرال الصدددر 

 .  (36)ونقل العدوى
ازل والبيددوت الحديثددة البنددا  إال بعددد تمددام بنائهددا بثالثددة أشددهر ال ونبهددت أال تتسددكن المندد

 .   (37)أقل بل أكثر، لعدم جفاف حوائ ها الجفاف التام، مما يتثر بشكل سلبى على الصحة
وقددررت البلديددة إنشددا  مددراحيل لكددل دار عموميددة أو خاصددة بمددا يكفددى عدددد النفددوس 

و األصددول الهندسددية المخصوصددة التددى الممكددن سددكنهم بهددا، وأن تبنددى المددراحيل علددى حسدد
 .(38)تعينها إدارة األبنية

ومنعت نزل تلدك المدراحيل فدى غيدر األوقدات التدى تعينهدا المصدلحة، وااللتدزام بنزحهدا 
بال ريقة الجارى العمل بها، بينما يجوز لياًل، بعد غروو الشدمس بدثالث سداعات ال أقدل، مدع 

وال ينبغددى أن تلقددى المددواد والفضددالت فددى غيددر مراعدداة القددوانين المخصوصددة بمحددال الخددال   
   .(39)المواضع والجهات التى تخصصها المصلحة لذلك

ِدمات فددى المنددازل ويرغددو فددى الددتخلص منهددا كميددا  الغسدديل       أمددا الميددا  التددى اسددتتخخ
وغيرهددددا، فقددددد ألزمددددت البلديددددة ضددددرورة صددددرف هددددذ  الميددددا  فددددى البالوعددددات ومواسددددير الصددددرف 

تتدددوفر ًتسدددكو مياههدددا فدددى المجدددرورات السدددارية فدددى جواندددو ال دددرق العامدددة،  بددالبيوت، فدددإن لدددم
ومنعدت أصددحاو األمددالك مدن فددتح فتحددة فدى مجددارى البالوعددات العموميدة ليوصددل بهددا بالوعددة 
دار ، أو ليصدددرف فيهدددا ميدددا  منزلدددا دون الحصدددول علدددى إذن بدددذلك مدددن المصدددلحة بدددذلك، كمدددا 

بالوعدات منًعدا لسددها أو تعفنهدا، ويمندع ذلدك منعدا حذرت من إلقدا  القداذورات والمخلفدات فدى ال
 .(40)كليًّا

وألزمت البلدية كل من كان مالكا أو مستأجرا داًرا أو أرًضا واقعة على امتداد  ريق   
غير مبل  أو من غير أرصفة بضرورة ردم الحفر الموجودة أمام دار  أو أرضا ليجعل س ح 

ظة على االنحدارات الالزمة لسهولة تصريف الميا  األرل دائًما فى حالة مستوية، مع المحاف
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وتصليحها عند اللزوم واتخاذ جميع التدابير الالزمة لوقاية الصحة العامة، كما حذرت من 
تنظيف األكلمة والسجاجيد على ال رق العامة، حتى ال تضر بالصحة العامة أو تتذى 

ر من إلقا  القمامة واألحجار والزجاج لمارين، وال تسكو الميا  من شبابيك المنازل، مع التحذيا
 .  (41)المكسور والحيوانات الميتة وغيرها فى ال رق العامة، ومنع ذلك منعًا كليًّا

واالهتمددام بتنظيددف الرصدديف، أو جددز  مددن ال ريددق المجدداور لدددار المالددك أو المسددتأجر 
ن قصددر أحددد مددنهم فددى أدا  هددذا الواجددو تقددوم  بددا المصددلحة أو  أرضددا أو محلددا أيددا كددان، وات

وعددم وضدع القمامدات داخدل المندازل واألفنيدة والبسداتين ، بمعرفتها وتلدزم المقصدر بالمصداريف
والحظددائر المجدداورة للبيددوت وال فددى المحددالت التددى ينبغددى أن تبعددد عددن المسدداكن بمددائتى متددر 
علددى األقددل، فددى مواضددع مخصوصددة تعينهددا المصددلحة بمعرفتهددا، وأوصددت البلديددة باالعتنددا  

 .   (42)بنظافة االص بالت والزرائو ومراب  البغال والحمير وغيرها التام
وأكدددددت البلديددددة علددددى ضددددرورة العنايددددة بددددالمظهر الخددددارجى والددددداخلى للبيددددوت بددددإلزام  

أصحابها أن يدهنوا الحوائ  بالجير فى المواعيد التى تعينها المصدلحة، كمدا وضدعت غرامدات 
تدزم بدال رق المعددة لهدا عندد نقدل الجلدود وأثقدال على أصدحاو مركبدات النقدل الب دو التدى ال تل

    .(43)الورش والمعامل والقمامات والحيوانات النافقة لدفنها، ولحوم الحيوانات المذبوحة لبيعها
 تطد ق ش وط الصحة العامة لألماكن الضا ا دالصحة:  -7/2

المدينة  قامت الدائرة البلدية بوضع قواعد وشرو  تحافظ على الصحة العامة وحماية
ووقايتها من أثر التلوث واألمرال الناتجة عنها، كالمصانع والمعامل والورش وما أشبهها 
مما يتصاعد عنها روايح كريهة أو دخان أو غازات أو أبخرة تسبو أضراًرا خ يرة على 

من مواد خ رة مضرة بالصحة  االصحة، وتلك التى تصدر عنها أصوات أو غبار وغيره
 .   (44)ماكن معزولة أو خارجة عن المدينةما أمكن عن المساكن ووضعها فى أفينبغى إبعادها 

الرخصة الالزمة، ونفس األمر استخراج  دالدائرة فتح مصنع أو معمل إال بعمنعت و 
بالنسبة للمخازن التى يخزن فيها زيت البترول  وزيت حجر اإلردواز، والغازات السائلة التى 

سبرتو والبارود والكبريت الخام أو المصنوع وفحم الحجر، كذلك تستعمل لإلنارة، وغيرها واال
توضع فيها المواد كل ما المخازن المعدة لوضع الجلود الخ رة والخرق القديمة والعظام و 

    .(45)، وغيرها من األشيا  الضارة بالصحةللالشتعالالقابلة 
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دمة أو ما كان من أيًضا ال بد من الحصول على إذن من المصلحة لبيع المواد المتق
نوعها بالتجزئة التخاذ التدابير الالزمة وتعيين الرسوم والشرو  اإلدارية التى تجو مراعاتها 

   .(46)فتح أى محل من هذ  المحال أيا كان نوعا ودرجتالعلى كل من  لو رخصة 
  :تطد ق ش وط النظافة الصح ة الالزمة لألماكن العموم ة -7/3

حية للمتسسات العامة قبل تأسيسها، كالمستشفيات والتكايا وضعت البلدية شروً ا ص
والقشالقات والسجون والمساجد والحمامات والفنادق وال تتعاد إال بعد الكشف على مواقعها 
عالمها بأنها ستظل تحت رقابة ومالحظة  وأبعادها والتحقق من الغرل الذى أعدت لا  وات

  .(47)ناظر نظافة المدينة
ورة وجود هذ  المنشات خارج دائرة المساكن فى منا ق مرتفعة ووضعت البلدية ضر 

جيدة الهوا ، بعيدة عن البرك والمستنقعات والميا  الراكدة واألراضي المنخفضة  وت بق نفس 
 األحكام على غيرها من منشات عامة كالمدارس والقشالقات والجوامع والمالعو. 

تفتيشًا صحيحًا وأال يوضع داخلها وأشارت البلدية بضرورة التفتيش على الحمامات 
من الوقود وسائر المواد المعدة لتسخين الميا  ما لم تكن فى حالة جفاف تام، فإن   شي

ن لم تكن فى حالة جفاف تام يلزم أن تنشر فى  كانت كذلك توضع داخلها مغ اة بحصر  وات
  ن تجف جفافا تاما.   متر ال أقل إلى أ ةمحل معرل للهوا  بعيًدا عن المساكن بمقدار ثالثمائ

و لبت البلدية من نظار المساجد أن يعتنوا بتجديد ميا  الميضات كل ثالثة أيام مرة  
لئال تفسد وتتعفن ب ول المكث فتنتشر منها روائح كريهة  والكشف على مجارى هذ  الميا  

وتغ يتها وغيرها من مجارى البالوعات والمجرورات، والعناية بت هيرها وتسليكها وتعميرها 
    .(48)ومعاقبة المخالفين من المسئولين

 :  للمواد الغذاة ةتطد ق ش وط النظافة الصح ة الالزمة  -7/4
اهتمددت البلديددة بت بيددق شددرو  الصددحة علددى المددواد الغذائيددة، لددذا قددررت ضددرورة تددوافر 

     .(49)النظافة الشخصية فى الباعة باألسواق وداخل المحالت
دع والتنبيا عليهم بعدم إ مَّ لقا  مخلفات فى ال رق والسبل المعدة للسدير والمدرور  وأن تتجا

كددل سددوق للددتخلص فددى فددى صددناديق أو سمقددا فس، ووضددعها فددى المواضددع المخصصددة لددذلك 
منها عدن  ريدق المصدلحة، أيًضدا مندع وضدع صدناديق المدأكوالت والمقدا ف وأقفداص الددجاج 

    .(50)وال يور خارج المحالت
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 عمة الفاسدة التى تضدر بالصدحة وال أن يعدرل شديو منهدا للبيدع، وعدم االحتفاظ باأل
كمددا  لبددت البلديددة ضددرورة تنظيددف محددالت بيددع المددواد الغذائيددة مددرة أو أكثددر كددل شددهر تنظيًفددا 

    .(51)تاما فى األيام التى تعينها مصلحة النظافة
كدددوارع أن وجدددزارى الخندددازير وبدددائعي ال)الجدددزارين الجدددائلين( ألزمدددت البلديدددة القصدددابين و 

 .  (52)س باليهمس التى يق عون عليها اللحم، والقرم التى يكسرون عليها العظم يعتنوا بتنظيف
وأن ينظفوها تنظيًفا جيًدا حتى ال يبقى بها أثر لحدم أو شدحم أو عظدم، والعنايدة بنظافدة 
األلددوال واآلالت التددى تسددتعمل مددع اللحددوم، ومنعددت ذبددح ال يددور فددى ال ددرق التددى تمددر فيهدددا 

لنددداس أو فدددى األسدددواق  ومندددع إلقدددا  بقايدددا تنظيفهدددا علدددى األرل، بدددل وضدددعها فدددى صدددناديق ا
   .(53)يبادرون بنقلها فى غداة اليوم الثانى بدون تأخير

مددع مخلفددات تنظيددف األسددماك، علدديهم أيضددا أن يحكددوا التخددت وال بددالى    ونفددس الشددي
    .(54)حةوعدم السمال ببيع السمك خارج المواضع المعينة بمعرفة المصل

وألزمدت البلديددة ال بدداخين بعددم إلقددا  بقايددا األ عمدة فددى السددبل وال درق العامددة، وأكدددت 
علددى ضددرورة العنايددة بتبيدديل أوانددى النحدداس تبييًضددا جيددًدا لتكددون نظيفددة وصددحية، واالهتمددام 
بنظافة المناضد التى تقدم عليها األ عمدة بحيدث تكدون دائًمدا نظيفدة  ومنعدت بيدع اللحدوم دون 

كشددف عليهددا كشددًفا  بًيددا فددى المددذابح علددى حسددو األصددول الصددحية وعدددم ذبددح الحيوانددات ال
 .  (55)خارج المذابح والسلخانات المعدة لذلك

وضدب  ومصددادرة اللحدوم واألسددماك الفاسدددة، ونفدس الشددو بالنسدبة للغددالل والخضددراوات 
    .(56)والفواكة والمواد الغذائية الفاسدة

المخدددابز العنايدددة بنظافتهدددا وكافدددة اآلالت، والتحقدددق مدددن و لبدددت البلديدددة مدددن أصدددحاو  
نظافددددة العجانددددة وسددددالمة صدددددحتهم  وكيفيددددة العجددددن وتسددددوية الخبدددددز وعينددددة الدددددقيق المددددددخر 

أوانى النحاس الموجودة بها كالموازين والقزانات وغيرهدا  ومراعداة واالهتمام بتبييل بالمخابز، 
حوائ هددا وترميمهددا منًعددا لتصدددعها وتكددون  تجديددد الهددوا  علددى الدددوام داخددل المخددابز وتنظيددف

    .(57)الحشرات فيها
المصددلحة جميددع الخمددارات والخانددات التددى يبدداع فيهددا البوظددة وسددائر الخمددور وتالحددظ 

فسدادها والتحقدق مدن نظافدة محالهدا وجعلهدا دائًمدا فدى حالدة  والمشروبات الروحية لمنع غشها وات
      .(58)ال تضر بالصحة
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 :  الطب والص دلةدتعلقة مالتطد ق الش وط  –7/5
جازاتدا إلددى  لدم تسدمح البلديدة ألحددد أن يمدتهن ال دو أو الصديدلة بدددون تقدديم شدهاداتا وات
عالمدا بالصدديدلية التددى يرغددو فيهددا وموقعهددا  مجلدس الصددحة والحصددول علددى إذن منددا بددذلك وات

إخبدار  للحصول منا على إذن بذلك، وعدم السمال للع ارين باالتجدار فدى المدواد السدامة دون
     .(59)مجلس الدائرة ألخذ إذن منا بذلك

وال يسدددلم لدددا اإلذن إال بعدددد أن يكتدددو اسدددما وصدددنعتا ومسدددكنا ومقددددار السدددم الم لدددوو 
والغدددرل مدددن اسدددتعمالا، ويقيدددد ذلدددك فدددى دفتدددر مخصدددوص يكشدددف عليدددا بمعرفدددة المصدددلحة، 

تددوزع علدديهم حددرر دفدداتر سددنوية تتضددمن أسددما  األ بددا  والصدديادلة وت بددع منهددا عدددة نسددخ لوت
وعلدددى مدددأمورى الحكومدددات، ويشدددتر  علدددى الصددديدلى اتبددداع جميدددع القواعدددد المعتدددادة ومراعددداة 
األصول الواجو مراعاتها فى تركيو األدوية والسموم ونظافة األوانى واآلالت وغيدر ذلدك ممدا 

 .(60)يتعلق بتحضير األدوية وصرفها، ومنع تداول األدوية فى الخفا  أو خارج الصيدلية
ت البلديددددة ضددددرورة التفتدددديش علددددى الصدددديدليات، ومحددددالت الع ددددارة فددددى المواعيددددد وقددددرر 

واألوقددات التددى تعينهددا المصددلحة مددن أجددل تحريددر المددوازين والمكاييددل والكشددف علددى األوانددى 
   0(61)واآلالت والتحقق من جودة األدوية والعقاقير

هددا، وال تتخددذ والتأكددد مددن أن الروشدديتات محددررة وممضدداة مددن األ بددا  الددذين يددأمرون ب
أدويددة إال مددن الصدديدليات، كمددا منعددت الحجددامين وغيددرهم مددن إجددرا  الجراحددات الصددغرى، مددع 
إخبددددار مجلددددس الصددددحة بمددددا يشدددداهدونا مددددن األمددددرال الوبائيددددة القابلددددة لالنتشددددار أو العدددددوى 
كالجدددددرى والهيضددددة وال دددداعون ونحددددو ذلددددك، وحددددذرت البلديددددة الصدددديادلة مددددن صددددرف األدويددددة 

مر األ با  غير المقيد أسماتهم فى الددفتر الرسدمى بالمصدلحة، لكنهدا أجدازت اعتمادا على أوا
العمددل بتددذاكر الحكمددا  الددذين علددى سددفر  وصددرف مددا بهددا مددن األدويددة مددع الدقددة واالحتددراس، 

ددددِرفات مددددن صدددديدليات الددددبالد األجنبيددددة متددددى كانددددت عليهددددا  واعتمدددداد تددددذاكر األدويددددة التددددى صت
  .(62)دمغتها

 :  الق افات والجداناتاء تطد ق ش وط دن -7/6
اهتمدددت البلديدددة بدددأمر المددددافن والجباندددات، لمدددا قدددد تسدددببا مدددن خ دددورة العددددوى وانتشدددار 
األمددرال، وأقددرت البلديددة أن تكددون المدددافن خددارج المنددا ق اآلهلددة بالسددكان، وأن تكددون بعيدددة 

ر ال ( متددر، وضددرورة إعددداد الجبانددات فددى بقدداع مرتفعددة وأن تحددا  بأسددوا500عنهددا بمقدددار )
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يقدددل ارتفاعهدددا عدددن متدددرين، وأن تغدددرس بهدددا أشدددجار، وتتحددددد مسددداحات القرافدددات علدددى حسدددو 
 بيعدددة األرل الموضدددوعة فيهدددا ومددددى تأثيرهدددا علدددى أجسدددام المدددوتى المددددفونين فيهدددا  بحيدددث 
تكفى الواحدة لدفن ثالثة أمثال عدد األموات الذين يددفنون فيهدا عدادة لمددة سدنة، وال يجدوز أن 

أقل من ذلك، كما أوصت أن تكون القرافات بعيدة ما أمكن عن األنهدار والتدرع يكون اتساعها 
والصهاري  واآلبار ومجدارى الميدا ، وأن يتحقدق مدن أن البقداع الموجدودة فيهدا ال تغمرهدا الميدا  

    .  (63)فى أى وقت من األوقات
لسدددكان والتزمددت البلديدددة بإيجدداد قرافدددة جديدددة كلمدددا دعددت الضدددرورة لددذلك بازديددداد عدددد ا

بالتعدددداون مددددع مجلددددس الصددددحة لتعيددددين البقعددددة الالزمددددة لهددددا ومراعدددداة تركيددددو  بقددددات األرل 
أمدا إذا ت لدو األمدر إجدرا  تعدديالت بإحددى القرافدات الموجدودة ، وصفاتها الكيماوية وال بيعية

     .(64)وجو فحصها أواًل لتعيين ما يلزم إجرات  بها من التغييرات
قبدددر بمتدددرين ونصدددف للكهدددول، ومتدددر ونصدددف للصدددبيان وتحددددد مقددددار العمدددق المقدددنن لل

الدددذين لدددم يبلدددا سدددنهم اثنتدددى عشدددرة سدددنة، وقدددد يدددزداد هدددذا العمدددق علدددى حسدددو  بيعدددة األرل 
واألحددوال التددى تسددتوجو زيادتددا  وينبغددى أن تدددفن الجثددث بعيدددة عددن بعضددها الددبعل بمقدددار 

حرمددت البلديددة دفددن المددوتى فددى البسدداتين ، كمددا ( سددم مددن كددل جهددة40-30يتددراول مددا بددين )
والمسداجد والكنددايس والهياكدل والزوايددا والبيددع )أى معابدد اليهددود( وغيرهددا مدن سددائر دور العبددادة 

القرافدات، واسدتثنت مدن القاعددة خارج واآلثار العامة ومنع ذلك منًعا باتًّا، وعدم السمال بالدفن 
           .(65)األوليا  الصالحين تعظيًما لشأنهم

ولددم تصددرل الدددائرة البلديددة بدددفن ميددت إال بتددذكرة تع ددى بندداً  علددى تقريددر ال بيددو الددذى 
كشف علدى الجثدة، وال تع دى تدذاكر الددفن فدى األحدوال العاديدة إال بعدد مضدى عشدر سداعات 
على الوفاة فى الصديف، واثنتدى عشدرة سداعة فدى الشدتا   وفدى حالدة إذا مدا كاندت الوفداة فجدأة 

متددد إلددى أربددع وعشددرين سدداعة إال فددى األحددوال التددى تقتضددى اإلسددراع بدددفن فددإن هددذ  المدددة ت
المتوفى لضرر ظاهر، وأكدت علدى ضدرورة الكشدف علدى المتدوفى لتحديدد أسدباو الوفداة، وأن 

  .  (66)يتم ذلك بمعرفة أحد األ با  المقيدة أسماتهم بمجلس الصحة
أن يحدددد فددى تقريددر  سدداعة  ويقدددم تقريددًرا بددذلك إلخددراج تصددريح س تددذكرة س الدددفن  علددى

لمدددرل المسدددبو للوفددداة ومكدددان الوفددداة وندددوع المتدددوفى ذكدددرًا أم أنثدددى واسدددما ولقبدددا وسدددنا وندددوع ا
 .(67)الوفاة
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وحرمددت البلديددة نددبش القبددور أو االقتددراو منهددا إلخددراج جثددث األمددوات سددوا  كددان ذلددك 
أو لنقلددا مددن  ألجددل الكشددف علددى الميددت والتحقددق مددن هويتددا أو للبحددث عددن أثددر جنايددة عليددا

مدفنددا بنددا  علددى رغبددة أهلددا وأقاربددا بددإذن مخصددوص مددن مجلددس الصددحة وبحضددور معدداونين 
 . (68)يندبون لهذ  المهمة من  رفا

 : (69)ت ت ب وتنظ م القدان ة والك ال ن -8
تقوم الدائرة البلدية بت بيق كل ما تشدتمل عليدا الالئحدة القانونيدة الصدادرة مدن الحكومدة 

المدوازين وضدب  المكاييدل، ومنهدا  اعتبدار الر دل وحددة الدوزن فدى البيدع جملدة، المعدة لتحرير 
وهددو جددز  مددن مائددة مددن القن ددار  والقن ددار سددتة وثالثددون أوقددة  واألوقددة هددى جددز  مددن سددتة 
وثالثين من القن ار  وحدة الوزن عند البيع بالتجزئة، ومندع اسدتخدام السدن  والمكاييدل التدى لدم 

مدددة ووضدددعت عليهدددا الدمغدددة الميريدددة، سدددوا  أكدددان البيدددع جملدددة أم تكدددن حدددررت بمعرفدددة الحكو 
ق دداعى، مددع ضددرورة الكشددف علددى السددن  والمكاييددل والمددوازين المسددتعملة فددى المدينددة بمعرفددة 
ن وجددددت سدددن  أو مكاييدددل أو مدددوازين مدددزورة ال دمغدددة عليهدددا عندددد أحدددد التجدددار  الحكومدددة، وات

نفس المعاملة كدل مدن يتخسدر فدى الميدزان سدوا  وأرباو الصنائع والباعة يتقخبال عليا، ويعامل 
كددان ذلددك باسدددتعمالا سددنجا أو مكاييدددل مددزورة أو مدددوازين مصدد نعة أو باسدددتعمالا  ريقددة مدددن 

   .            (70) رق الغش واالحتيال لبخس الكيل والميزان
أو كيلا فى ال رق العامة والساحات وسائر المحدال العموميدة إال   كذلك منع وزن شي

فة القبانية والكيالين المرخص لهم ووفًقا للسن  والموازين والمكاييل المقننة، ويجدوز للباعدة بمعر 
وأربدداو المحددالت فددى أسددواق المدينددة أن يتولددوا بأنفسددهم وزن أو كيددل مددا يبيعونددا مددن البضددائع 
بشددر  أال يسددتعملوا غيددر السددن  والمددوازين والمكاييددل المحددررة بمعرفددة الحكومددة. والمقننددة علددى 

الميريددة قبددل  ال ددراز المعتدداد فددى أوربددا، وأن تكددون هددذ  المددوازين قددد حددررت ودمغددت بالدمغددة
استعمالها، ويحق للمشترى إعادة البضاعة المشتراة للتأكد من وزنها بموازين مقننة على  دراز 

 .   (71)موازين أوربا
 : (72)المعدا للك اء الع دات العموم ةتنظ م  -9

إدارة قلدددم العربدددات  وكاندددت تخدددتص بحصدددر عربدددات الركدددوو لقدددد كدددان بدددديوان البلديدددة 
، فى األسواق والمخصصة للنقل، وي لق عليهدا س عربدات ال لدو س، (73)العمومية المعدة للكرا 

قتما كل منها، وقيد الرقم بدفتر معد لهذا الغرل ورت
(74).  



 دمد ببرايم  حمدمد ببد النن  العددى حما/ 

 

 

-573- 

اق التدى وتثبت لوحة األرقدام علدى أى موضدع مدن صدناديقها، وهنداك عربدات ال درق واألسدو 
تحمددل أرقامهددا علددى فوانيسددها فددى جهددة ظدداهرة بددالقرو مددن صددناديقها  وتكتددو أرقددام العربددات مددن 
الدرجددة األولددى بدداللون األبدديل وأرقددام العربددات مددن الدرجددة الثانيددة بدداللون األحمددر  وينبغددى وضددع 

 .   (75)تعريفة األجرة المقننة لها داخل كل منها بحيث تكون ظاهرة للعيان
أسما  س العربجية س للعربات العمومية تددون فدى دفتدر معدد لهدذا الغدرل فدى كما كانت 

قلم العربات بعد فحص كل مدنهم بواسد ة القومسديون ال بدى والتحقدق مدن أهليتدا ولياقتدا وبعدد 
كتابددة اسددما يمنحددا رئدديس قلددم العربددات شددهادة موضددح فيهددا رقددم قيددد  بالدددفتر )رخصددة( لكددى 

ز ألحدد مدالك العربدات أن يسدتخدمها بنفسدا إن لدم يكدن اسدما وال يجدو  ،(76)يبرزها عندد ال لدو
مقيدا فى الددفتر بصدفتا )عربجدى(، لكدن يجدو عليدا أن يخبدر قلدم العربدات عدن اسدم العربجدى 

   .(77)المسئول أو الجديد  أو الذى خرج من خدمتا
وألزمددت البلديددة سددائقى العربددات العموميددة باالنتظددار فددى مواقددف محددددة حتددى ال تسددبو 

للراكدددو أو السددداكن، فدددال تكدددون أمدددام مدددداخل المندددازل أو المحدددالت أو المخدددازن، أو فدددى  أذى
مفارق ال رق  وال بد من اإلعالم عن هذ  المواقف بوضع لوحات مكتوبدة أو عالمدات ظداهرة 
تدددل عليهددا، كمددا منعددت بشددكل تددام تددزاحم مركبددات النقددل الب ددو فددى ال ددرق العامددة سددعيا لنقددل 

ها  وقررت توقيع غرامة علدى كدل مدن فعدل مدن العربجيدة شديًئا مدن هدذا الركاو  قبل أن ي لبو 
وزيادة فى تدوفير الراحدة واألمدان للركداو، منعدت البلديدة صدعود ركداو أكثدر مدن عددد   ،القبيل

   األماكن المخصصة لهم، ومنع أى حمولة زائدة بها وتوقيع غرامة نقدية على المخالف. 
بد  عربات ال رق واألسدواق بإجبدار قائدد كدل منهدا ووضعت البلدية قواعد لتنظيم العمل 

سالعربجدىس علدى مدنح كدل راكدو تدذكرة مكتوبدة بداللغتين العربيدة والفرنسدية تتضدمن رقدم المركبددة 
 .       (78)وتعريفة األجرة وعدد المواضع المخصصة للجلوس

 درق كما أمرت البلدية بتخصيص أماكن للحيوانات والدواو الضالة أو الموجودة فدى ال
بدون قائد والعربات المخالفة للقانون  ويرتو على هدذ  الحيواندات والعربدات عوائدد غفدارة تتخدذ 

   .(79)من أصحابها عند تسليمها لهم
وكاندددت أوقدددات العمدددل تمتدددد مدددن السددداعة السدددابعة صدددباحًا حتدددى التاسدددعة مسددداً ، ومدددن 

 ددو امتدددت علددى مدددى السدداعة التاسددعة مسدداً  حتددى السددابعة صددباحًا، أى إن خدمددة النقددل الب
    .(80)األربع والعشرين ساعة
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مددع االلتدددزام بقواعددد السدددير، بحيدددث يلتددزم سالعربجدددىس بالجاندددو األيمددن مدددن ال ريدددق، وال 
يحاول مزاحمة غير  أثنا  السير أو تخ يا إال من الجاندو األيسدر، واالمتثدال ألحكدام القدوانين 

يس لإلضدا ة لدياًل  بحيدث يتدوفر فدى كدل وأوامر مأمورى الحكومة، والتأكدد مدن صدالحية الفدوان
مركبدددة مصدددباحان لإلضدددا ة مدددن وقدددت غدددروو الشدددمس حتدددى شدددروقها، ويقدددوم حدددراس أبدددواو 
المدينددة بددالتفتيش علددى ذلددك، وال يسددمحوا بدددخول أو خددروج أى مركبددة ال تلتددزم بإنددارة المركبددة 

    .(81)امنذ وقت الغروو، وال يسير أى منها إن لم تكن مسجلة وتحمل رقًما وترخيصً 
( 10وقررت البلدية غرامة نقدية على كل من يخالف أحكام قدانون المدرور وتقددرت بدد )

( قرًشدا عددن الثالثددة، 40( قرًشدا عددن الثانيددة، وتزيدد إلددى )20عشدرة قددروش عدن أول مخالفددة، و)
ن كانت الجنحة جسيمة أو تكرر من العربجى المخالفدة السدابقة مندا يوقفدا قلدم العربدات عدن  وات

ن صدرت من أصدحاو العربدات العموميدة تضداعف العمل  لفترة تتقدر على حسو المخالفة، وات
 .(82)عليا العقوبات السابقة
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 مصاد  الد اسة:
ون من يتكا و ة، مدينة ويتعنى بمرافقها العامَّ اليقوم على شئون  تقسيم إداري  الدائرة البلدية  هى  (1)

التي من أجلها أنشئت هذ   ة بالمهامت صَّ نة ومختفون يقومون بخدمات معيَّ رئيس يتبعا موظَّ 
 مبنى يحتوي على مكاتو موظفي البلدة ويضم  هو : البلديَّة دار، ةالدائرة اإلداريَّ 

،  .، والدائرة  اسم، والجمع دوائر، وهو ما أحا  بالشيوالمحاكم القانونيَّة البلديَّة مجلس
، مجمع اللغة ية تقوم على شئون البلدهيئة رسماسم متنث منسوو إلى بلد، وهى : البالاِديَّةت 

   .302م، معنى الدائرة، ص2004العربية، المعجم الوسي ، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 
الدايرة البلدية  صادر فروع أولجز  أول سجالت المتكاملة األرشيفية للدائرة البلدية، بعنوان /  (2)

(، كود 9/9/1872 – 7/10/1871( موافق )7/7/1289 – 23/7/1288) سكندريةإلبا
 (.    000001/2007أرشيفى )

م، الباو الثانى، 1890يناير  5األمر العالى بتشكيل قومسيون بلدية اإلسكندرية الصادر فى  (3)
 (.15المادة )

ائق القومية، ديوان المالية، ملف بعنوان/ أوراق المنصرف من الدائرة البلدية دار الوث -
م، كود أرشيفى 1885باإلسكندرية على حساو قسم التصفية بالمالية سنة 

(.، سجل بعنوان/ مجموع إيرادات ومصروفات وحواصل التسويق عن بلدية 058148/3003)
 (.000081/2007م، كود أرشيفى )1880إسكندرية فى يناير سنة 

دار الوثائق القومية، المصدر السابق، ملف بعنوان/ مكاتبات متنوعة خاصة بأعمال التنظيم  (4)
 أولجز  (.، نفس المصدر، ملف بعنوان/ 007087/2007م، كود أرشيفى )1953/ 1945
بلدية  إلىمحرم بك  3/4/4/4 تنازل الحكومة عن ت بيق ةحر  أمالك أراضي اإلسكندريةبلدية 

، كود م1954 –1943عليها سنة  حدائق عامة إلنشا  اإلسكندرية
بليرس  إيمانويلنزع ملكية ميشيل (.، نفس المصدر، ملف بعنوان/ 000325/2007أرشيفى)

 (005651/2007، كود أرشيفى)باإلبراهيميةوشقيقا في سعة مشروع سوق الباعة الجائلين 
 78العدد رقم  ،الوقائع المصرية(، 20م، الباو الثانى، مادة )1935لسنة  148قانون رقم  -

 م. 1950سنة  أغس س 7بتاريخ 
قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية مصدًقا عليها من حكومة الحضرة الخديوية،  (5)

م، قانون تنظيم  رق المدينة ومبانيها، الباو األول، فى 1869اإلسكندرية، الم بعة الو نية،
 (4إدارة التنظيم وبيان وظائفها، البند )

http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-000001
http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-000001
http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-000325
http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-000325
http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-000325
http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-005651
http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-005651
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 ، المنتز مشروع تخ ي  مدينة ة، ملف بعنوان/ دار الوثائق القومية، الدائرة البلدية باإلسكندري -
نقل خ و  الترام في  باقترالالخرائ  الخاصة (. ملف بعنوان/ 006429/2007كود أرشيفى )

 اإلسكندرية،جز  من شارع السل ان حسين من ميدان الخر وم مار بحدائق الشالالت ببلدية 

 (.006677/2007كود أرشيفى )
أرشيفى ، كود توسيع شارع األميرة فوزية بسيدي بشر رق،  ،شوارعنفس المصدر، ملف بعنوان/  (6)

 نزع ملكية العقارات الخاصة بتوسيع ملتقى(، نفس المصدر، ملف بعنوان/ 007011/2007)
 ( 005071/2007، كود أرشيفى )شوارع محرم بك والرصافة وعبد القادر الغربانى

قوانين الدائرة البلدية، مصدر سابق، قانون تنظيم  رق المدينة ومبانيها، الباو الرابع، فى ترتيو 
 (.33ال رق والحارات وتعيين اتساعها، البند )

 (.  34نفس المصدر، البند رقم ) (7)
ابع البند رقم قوانين الدائرة البلدية، مصدر سابق، قانون تنظيم  رق المدينة ومبانيها، الباو الر  (8)

إنشا   (. دار الوثائق القومية، الدائرة البلدية باإلسكندرية، ملف بعنوان/35، 34، 33، 32)
كود أرشيفى  ،شا  ال رق أبو قيرعملية الرصف الجديدة مقاولة الشركة المساهمة المصرية إلن

(007175/2007.) 

قوانين الدائرة البلدية، مصدر سابق، قانون تنظيم  رق المدينة ومبانيها، الباو الرابع البنود  (9)
م، بإدخال أحكام جديدة فيما يتعلق بنزع 1931لسنة  94( ، مرسوم بقانون رقم 39 - 36)

، 65م، العدد 1931يونيا  18وقائع المصرية  فى (، ال1الملكية للمنافع العامة، المادة رقم )
نزع ملكية عقار سليتر اوريستي .، دار الوثائق القومية، المصدر السابق، ملف بعنوان/ 2ص

، كود أرشيفى م.1958البحار محمود حمزة  أميرينتو لتنفيذ خ و  تنظيم شارع 
(005474/2007.) 

م، بإدخال أحكام جديدة فيما يتعلق بنزع الملكية للمنافع 1931لسنة  94مرسوم بقانون رقم  (10)
 . 2، ص65م، العدد 1931يونيا  18(، الوقائع المصرية فى 1العامة، المادة رقم )

/  1928عنوان/ الئحة أعمال التنظيم وال رق دار الوثائق القومية، المصدر السابق، ملف ب (11)
م، الوقائع 1931لسنة 94(.، مرسوم بقانون رقم 007216/2007م، كود أرشيفى )1929

 .2، ص65(، العدد 2المصرية، المرجع السابق، المادة رقم )

ا، قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية، المصدر السابق، قانون تنظيم  رق المدينة ومبانيه (12)
(.، دار الوثائق القومية، مصدر سابق، ملف بعنوان/ 40،41،42الباو الرابع البنود رقم )

، كود أرشيفى زوائد تنظيم الست سلمة إبراهيم مص فى بحارة سيدي ونس

http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-006429
http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-006677
http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-006677
http://nationalarchives.gov.eg/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-005071
http://nationalarchives.gov.eg/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-005071
http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-007175
http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-007175
http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-007175
http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-005474
http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-005474
http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-005474
http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-002661
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زوائد تنظيم عبد اهلل شعبان بحارة زاوية (.، نفس المصدر، ملف بعنوان/ 002661/2007)
زوائد تنظيم وقف (.، نفس المصدر، ملف بعنوان/ 002760/2007، كود أرشيفى )بكير

 (. 002799/2007م، كود أرشيفى )1946راتو باشا بحارة عبد النبى بقسم مينا البصل 

انيها، قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية، المصدر السابق، قانون تنظيم  رق المدينة ومب (13)
زوائد تنظيم (.، دار الوثائق القومية، مصدر سابق، ملف بعنوان/ 43الباو الرابع البند رقم )

(.، نفس 002825/2007ى )كود أرشيف ،رمضان على الحبشى بحارة زاوية عبد السالم
م، 1933 ،عفيفى وآخرين بحارة الشوربجى إبراهيمضوائع تنظيم خليل المصدر، ملف بعنوان/ 

 (.001612/2007كود أرشيفى )
مصدر سابق، قانون تنظيم  رق المدينة ومبانيها، الباو الرابع البنود قوانين الدائرة البلدية،  (14)

(44 ،45  .) 

 (.47، 46نفس المصدر، قانون تنظيم  رق المدينة ومبانيها، الباو الرابع البنود ) (15)

(.، دار الوثائق 48نفس المصدر، قانون تنظيم  رق المدينة ومبانيها، الباو الرابع البند رقم ) (16)
م، 1948لسنة  93السابق، ملف بعنوان/ دوسيا خاص بالقانون رقم  القومية، المصدر

م، كود أرشيفى 1940/1954الخاص بتنظيم المبانى والمنشورات الخاصة 
، قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية، المصدر السابق، قانون تنظيم  (007217/2007)

( ينص على أن   98غرامات، البند رقم ) رق المدينة ومبانيها، الباو التاسع، فى الجزاآت وال
يجازى كل من أنشأ بناً  من غير رخصة أو بوجا مغاير لما فى الرخصة رفارف أو بلقونات 
أو مشرفيات أو غيرها من أنواع الخرجات البارزة على ال رق العامة يجازى جزا  نقديًّا أقلا 

نية فان كانت مبنية يغرم ( قرش هذا إن كانت الخرجات غير مب500( قرش وأكثرها )100)
 ( قرش.1000( قرش وأكثرها )500منشئها غرامة أقلها )

 (.54قوانين الدائرة البلدية، مصدر سابق، الباو الخامس، فى السير والمرور، البند رقم ) (17)

(.، قرار وزير الشئون البلدية 56نفس المصدر، قانون تنظيم  رق المدينة ومبانيها، البند ) (18)
م، فى شأن 1956لسنة  140م، بالالئحة التنفيذية للقانون رقم 1956لسنة  395والقروية رقم 

 أشغال ال رق العامة.

(.، قانون 57قوانين الدائرة البلدية، المصدر السابق، قانون تنظيم  رق المدينة ومبانيها، البند ) (19)
 م فى شأن أشغال ال رق العامة.1956لسنة  140رقم 

 (.58السابق، قانون تنظيم  رق المدينة ومبانيها، البند )قوانين الدائرة البلدية، المصدر  (20)

 (. 60،61نفس المصدر السابق، قانون تنظيم  رق المدينة، البند ) (21)
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م، المصدر السابق، فى شأن إشغال 1956سنة  395قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم  -
 ال رق العامة.

(.، المادة رقم 67، 66ومبانيها، البند رقم ) قوانين الدائرة البلدية، قانون تنظيم  رق المدينة (22)
 م، فى شأن إشغال ال رق العامة.1956( لسنة 140( من قانون رقم )8)

(.، دار الوثائق 72،73قوانين الدائرة البلدية، مصدر سابق، قانون تنظيم  رق المدينة، البند ) (23)
للركاو ب ريق ابو  القومية، مصدر سابق، ملف بعنوان/ ملف خاص بالتزام النقل بالسيارات

لسنة  395(.، قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 007205/2007قير، كود أرشيفى )
م، فى شأن إشغال 1956( لسنة 140( من قانون رقم )3م، مصدر سابق، المادة رقم )1956

ة، (، الباو الثانى، فى شأن إشغال ال رق العام23ال رق العامة.، نفس المصدر، المادة رقم )
 إصالل التلف بال ريق.  

 .184، 183محمد نبيا سعيد   مجموعة القرارات المعمول بها فى الدولة المصرية، ص  (24)
دار الوثائق القومية، المصدر السابق، ملف بعنوان/ أسما  الشوارع التى قررها المجلس  -

 (.  007189/2007م، كود أرشيفى )1936/1966م، 1956مارس  22بجلستا 

رة البلدية، مصدر سابق، الباو السادس، فى تنمير المنازل وتسمية الحارات، البند قوانين الدائ (25)
(80 .) 

 م. 1891ديسمبر عام  5( من قرار المجلس البلدى الصادر فى 6، 5، 3، 1المواد رقم ) -

قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية، المصدر السابق، قانون تنظيم  رق المدينة، البند رقم  (26)
(81). 

دار الوثائق القومية، المصدر السابق، ملف بعنوان/ أسما  الشوارع التى قررها المجلس  (27)
 (.   007189/2007م، كود أرشيفى )1956مارس  22بجلستا 

   790م، ص 1962عمر عمرو  الموسوعة التشريعية فى شئون الحكم المحلى، القاهرة،  (28)
792. 

 (79، 78، 77تنظيم  رق المدينة، البند ) قوانين الدائرة البلدية، المصدرالسابق، قانون (29)

 م.  1891ديسمبر عام  5( من قرار المجلس البلدى الصادر فى 8المادة رقم ) (30)

قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية، المصدر السابق، قانون تنظيم  رق المدينة ومبانيها،  (31)
(.، دار 84، 83ات، البند رقم )الباو السابع، فى بيان األشغال الالزمة إلصالل ال رق والحار 

ترميم الشوارع و صيانة  وأعمال رق و شوارع الوثائق القومية، مصدر سابق، ملف بعنوان/ 
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ملف بعنوان/ مشروع رصف ميدان  (.،007010/2007، كود أرشيفى )بالمواد التيتومية
 (.007208/2007المح ة، كود أرشيفى )

(، دار 85قوانين الدائرة البلدية، مصدر سابق، قانون تنظيم  رق المدينة ومبانيها، البند ) (32)
الزرائو  أصحاوتكوين فرقة من العمال لمراقبة الوثائق القومية، مصدر سابق، ملف بعنوان/ 

كود  ،.لقا  روث البهائم فى المجارى المائية ببلدية اإلسكندريةإبمن قة غي  العنو لمنعهم من 
 (.006519/2007أرشيفي )

 (.82البند ) قوانين الدائرة البلدية، مصدر سابق، قانون تنظيم  رق المدينة ومبانيها، (33)
دار الوثائق القومية، مصدر سابق، ملف بعنوان/ إصالل ال رق المتدية إلى المعمور، كود  -

 (. 007052/2007أرشيفى )

(، 31المادة رقم ) -م، الباو الثالث1890يناير  5قومسيون بلدى اإلسكندرية الصادر فى  (34)
ر سابق، ملف بعنوان/ الئحة (.، دار الوثائق القومية، مصد40، 39الباو الرابع المادة رقم )

(.، ملف بعنوان/ دفتر إجمالى الرسوم 007216/2007اعمال التنظيم وال رق، كود أرشيفى )
(.، ملف بعنوان/ العوائد البلدية على 000223/2007البلدية على األمالك، كود أرشيفى )

ملف  (.،007151/2007المدفوعات ومكاتبات أخرى، كود أرشيفى ) –المبانى والموازين
(.، نفس المصدر، ملف بعنوان/ 007369/2007بعنوان/ القرارات الوزارية، كود أرشيفى )

 (. 007223/2007فرل رسوم بلدية على المحالت التجارية، كود أرشيفى )
م، تكلم عن )النظافة الصحية تفصياًل(، ولم 1869يناير  3قومسيون النشأة األولى للبلدية فى  (35)

 ح الصادرة عن البلدية بيان مفصاًل عن ذلك. تذكر القوانين أو اللوائ

قوانين الدائرة البلدية، قانون النظافة الصحية، الباو األول، نظافة المساكن وال رق العامة،  (36)
 (.1البند )

القومسيون البلدى الالئحة الداخلية  –م 1905يوليو  10بتاريخ  78الوقائع المصرية  العدد  -
 م.   1905مايو  31ة ، جلس4ملحق  –لبلدية اإلسكندرية 

 (.2قوانين الدائرة البلدية، المصدر السابق، قانون النظافة الصحية، الباو األول، البند ) (37)
 .  79   77عمر عمرو  الموسوعة التشريعية فى شئون الحكم المحلى، المرجع السابق، ص  -

(.، قانون 3بند )قوانين الدائرة البلدية، مصدر سابق، قانون النظافة الصحية، الباو األول، ال (38)
(.، محمد محمود زيتون، 8م، المادة رقم )1955( لسنة 66نظام المجالس البلدية، رقم )

 .   195المرجع السابق، ص
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قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية، قانون النظافة الصحية، نظافة المساكن، البند رقم  (39)
(4 .) 

(.، ملحق مجموعة 7ساكن، البند رقم )نفس المصدر، قانون النظافة الصحية، نظافة الم (40)
م، اإلسكندرية، 1912 -1906القوانين واألوامر العلية والقرارات واللوائح التى تهم البلدية 

 م.1912م بعة جريدة البصير، 

قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية، المصدر السابق، قانون النظافة الصحية، البند رقم  (41)
(8 ،9.) 

، 14، 11، 10رة البلدية، قانون النظافة الصحية، نظافة المساكن، البنود رقم )قوانين الدائ (42)
م، الباو الثانى، المادة 1890يناير  5(.، قومسيون بلدى اإلسكندرية الصادر فى 16، 15

الئحة السلخانة  -(.، قوانين الدائرة البلدية8(، الئحة الصحة العامة، المادة رقم )9، 8رقم )
 م1894نوفمبر  3الصادرة ومحالت الجزارة 

 78(.، الوقائع المصرية  العدد 12،13نفس المصدر، قانون النظافة الصحية، البند رقم ) (43)
، 4ملحق  –القومسيون البلدى الالئحة الداخلية لبلدية اإلسكندرية  –م 1905يوليو  10بتاريخ 
 م.   1905مايو  31جلسة 

نى، المصانع والمعامل التى يمكن ان يحصل نفس المصدر، قانون النظافة الصحية، الباو الثا (44)
(، نفس المصدر، ملف بعنوان/ 18منها خ ر أو ضرر أو أذى للصحة العامة، البند رقم )

، كود راحة والخ رة لعرضها على القومسيون البلدىقوائم المحال المضرة بالصحة والمقلقة لل
(، نفس المصدر، ملف بعنوان/ القرار الخاص باإلجرا ات الصحية 006789/2007أرشيفى )

م، كود أرشيفى 1922/1953المتعلقة برخص المحالت العمومية بمحافظة اإلسكندرية 
(007062/2007 .) 

 (.19،20) نفس المصدر، قانون النظافة الصحية، البند رقم (45)
م، فى شأن المحال الصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة 1961( لسنة720قرار رقم ) -

 والخ رة.
دار الوثائق القومية، المصدر السابق، ملف بعنوان/ القرار الخاص باإلجرا ات الصحية  -

، كود أرشيفى م1922/1953المتعلقة برخص المحالت العمومية بمحافظة اإلسكندرية 
(007062/2007 .) 

قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية، المصدر السابق، قانون النظافة الصحية، البند رقم  (46)
(21،22.) 
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 . 72م، ص 1961مايو سنة  18الوقائع المصرية  العدد األربعون، بتاريخ  -

لباو قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية، المصدر السابق، قانون النظافة الصحية، ا (47)
(.، الوقائع المصرية  23الثالث، النظافة الصحية الالزمة لاماكن العمومية، البند رقم )

م، القومسيون البلدى الالئحة الداخلية لبلدية اإلسكندرية، 1905يوليو  10بتاريخ  78العدد
 .   26م، ص 1905مايو  31، جلسة 4ملحق 

ة )المسدودة(، وبينما تقل العدوى تنقل األمرال والعدوى من خالل الحمامات غير الجاف (48)
باستخدام الحمامات الجافة، قوانين الدائرة البلدية، نفس المصدر، قانون النظافة الصحية، 

 (.   26، 24،25البنود رقم )

الوقائع  -(،27نفس المصدر، الباو الرابع، فيما يتعلق بالمأكوالت والمواد الغذائية، البند رقم ) (49)
القومسيون البلدى الالئحة  –.، 18م، ص1905يوليو  10يخ بتار  78المصرية  العدد 

دار الوثائق القومية،  -م.،1905مايو  31، جلسة 4ملحق  –الداخلية لبلدية اإلسكندرية
المصدر السابق، ملف بعنوان/ دوسيا التصاريح إلدارة محالت الخضروات والفواكا والحلوى 

 (.  007392/2007م، كود أرشيفى )1927/1953

(، قومسيون 28،29ين الدائرة البلدية، مصدر سابق، قانون النظافة الصحية، البند رقم )قوان (50)
 (.9م، المادة رقم )1890يناير  5بلدى اإلسكندرية الصادر فى 

قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية، المصدر السابق، قانون النظافة الصحية، البند رقم  (51)
(30،31.) 

قصود بها األرم وهى منبت الشجرة )الجذع(، المعجم الوسي ، ص القرمة  جمع قرم، والم (52)
.، ويقال القرمة  وهى ما تبقى من أسفل جذع الشجرة إذا ق عت، ويستخدمها الجزار 15

ليكسر عليها العظم، والجمع   قرم.، معجم اللغة العربية المعاصر، باو القاف، فصل الرا  
 والميم. 

اإلسكندرية، المصدر السابق، قانون النظافة الصحية، البند رقم قوانين الدائرة البلدية بمدينة  (53)
(32،33.) 

القومسيون البلدى الالئحة  –(،34،35نفس المصدر، قانون النظافة الصحية، البند رقم ) (54)
دار الوثائق القومية،  -م، 1905مايو  31، جلسة 4ملحق  –الداخلية لبلدية اإلسكندرية 

سيا التصاريح إلدارة محالت الخضروات والفواكا والحلوى، المصدر السابق، ملف بعنوان/ دو 
 (. 007392/2007كود أرشيفى )

 (38، 37، 36قوانين الدائرة البلدية، المصدرالسابق، قانون النظافة الصحية، البنود ) (55)
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 (.9، 8م، المادة رقم )1890يناير  5قومسيون بلدى اإلسكندرية الصادر فى  -

ة اإلسكندرية، المصدر السابق، قانون النظافة الصحية، البند رقم قوانين الدائرة البلدية بمدين (56)
(39.) 

القومسيون البلدى الالئحة الداخلية  –م 1905يوليو  10بتاريخ  78الوقائع المصرية  العدد  -
 م.   1905مايو  31، جلسة 4ملحق  –لبلدية اإلسكندرية 

ق، قانون النظافة الصحية، البند رقم قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية، المصدر الساب (57)
(42،43) 

م، 1927/1953لمخابز دار الوثائق القومية، المصدر السابق، ملف بعنوان/ تصاريح إدارة ا -
 (.007391/2007)كود أرشيفى

دار الوثائق القومية، المصدر السابق، ملف بعنوان/ مشروع منع تلوث الميا  بالمعمورة  -
 (. 007234/2007م، كود أرشيفى )1939/1940

، 44قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية، المصدر السابق، قانون النظافة الصحية، البنود ) (58)
45 ،46) 

دار الوثائق القومية، المصدر السابق، ملف بعنوان/ رخصة الخمور باسم نيقوالو تساباريس  -
 (. 007155/2007م، كود أرشيفى )1944/   1935

ة، قانون النظافة الصحية، الباو الخامس، فنى ال و واالجزاجية، قوانين الدائرة البلدي (59)
 (.50 -47البنود)

القومسيون البلدى  الالئحة الداخلية  –م.، 1905يوليو  10بتاريخ  78الوقائع المصرية  العدد  -
 م.    1905مايو  31، جلسة 4ملحق  –لبلدية اإلسكندرية 

، 51المصدر السابق، قانون النظافة الصحية، البنود ) قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية، (60)
52) 

 (.  40م، المادة رقم )1960( لسنة 124قانون اإلدارة المحلية رقم ) -

قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية، المصدر السابق، قانون النظافة الصحية، الباو  (61)
 (53ند رقم )الخامس، فيما  يتعلق بفنى ال و واالجزاجية وفروعهما، الب

 (60 - 54نفس المصدر، قانون النظافة الصحية، البنود رقم ) (62)
 (.   41م، المادة رقم )1960( لسنة 124قانون اإلدارة المحلية رقم ) -

قوانين الدائرة البلدية، المصدر السابق، قانون النظافة الصحية، الباو السادس، فى القرافات  (63)
الوثائق القومية، مصدر سابق، ملف بعنوان/ (.، دار 65 - 61والجبانات، البنود رقم )
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مكاتبات إلى مجلس أبو قير بخصوص األرل المستعملة جبانة للمسلمين، كود أرشيفى 
م، حين صدر قرار ناظر الداخلية 1884(.، بدأ تحديث الجبانات عام 007384/2007)

يونيو  23يخ بتوسيع جبانة عمود السوارى عن  ريق ردم الحفر الكائنة وس ها، مذكرة بتار 
 (.25م، بنظام المجالس البلدية، المادة رقم )1955(، لسنة 66م.، قانون رقم )1884

قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية، المصدر السابق، قانون النظافة الصحية، البنود رقم  (64)
(66 ،67.) 

لفتال صالح نزع ملكية عقار عبد ادار الوثائق القومية، المصدر السابق، ملف بعنوان/  -
م، كود 1956 الخاصة بمشروع العقارات والمدافن الخاصة المتاخمة لتل  ابية كوم الدكة

 (.  005066/2007أرشيفى )

قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية، المصدر السابق، قانون النظافة الصحية، البند رقم  (65)
(68 ،69.) 

نظافة الصحية، الباو السادس، فى القرافات قوانين الدائرة البلدية، مصدر سابق، قانون ال (66)
مكتو صحة (.، دار الوثائق القومية، مصدر سابق، ملف بعنوان/ 70،71والجبانات، البند )

 (.006527/2007، كود أرشيفى )جهة الورديان

قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية، المصدر السابق، قانون النظافة الصحية، البند رقم  (67)
(72 .) 

قوانين الدائرة البلدية بمدينة اإلسكندرية، المصدر السابق، قانون النظافة الصحية، البند رقم  (68)
(73.) 

م، تكلم عن ) 1869لى للبلدية فى قوانين الدائرة البلدية، المصدر السابق، قومسيون النشأة األو  (69)
تفصياًل (، ولم تذكر القوانين أو اللوائح الصادرة عن البلدية  ترتيو وتنظيم القبانية والكيالين

 بيان مفصاًل عن ذلك. 

م.، دار 1869يونية سنة  3نفس المصدر، قانون القبانية والكيالين العمومية، الصادر فى  (70)
بعنوان/ سريان الئحة األلبان على بندر أبى قير، كود الوثائق القومية  مصدر سابق، ملف 

 (007228/2007أرشيفى )

 (18، 16،17، 15، 5، 4، 3، 2نفس المصدر، قانون القبانية والكيالين العمومية، البنود ) (71)

م، تكلم عن )ترتيو وتنظيم العربات 1869يناير  3قومسيون النشأة األولى للبلدية فى  (72)
صياًل(، ولم تذكر القوانين أو اللوائح الصادرة عن البلدية بيان مفصاًل المعدة للكرا  تف العمومية

 عن ذلك. 

http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-006527
http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-006527
http://81.29.100.160/nae/SearchServlet?operation=details&lang=ar&UodNumber=2007-006527
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الكرا    تعنى األجرة، كرا  البيت  إيجارة، أجرة المستأجر، المعجم الوسي ، باو )ك،ر،أ(،  (73)
  .785ص 

و قوانين الدائرة البلدية، المصدر السابق، قانون العربات العمومية المعدة للكرا  باألسواق أ (74)
  (.1المخصصة لل لو من العربخانات، البند رقم )

(.، دار الوثائق القومية، المصدر السابق، ملف بعنوان/ فرل 3نفس المصدر، البند رقم ) (75)
م، كود أرشيفى 28/6/1943إلى  18/9/1940ضريبة على الدراجات والعربات 

(007232/2007 .) 

 (4بات العمومية المعدة للكرا ، البند )قوانين الدائرة البلدية، المصدرالسابق، قانون العر  (76)
دار الوثائق القومية، المصدر السابق، ملف بعنوان/ حصر المحالت الصناعية والكازينوهات  -

 (. 007220/2007م، كود أرشيفى )1958وخالفها وكذلك العربات والدراجات 

لكرا  باألسواق أو قوانين الدائرة البلدية، المصدر السابق، قانون العربات العمومية المعدة ل (77)
 (.5المخصصة لل لو من العربخانات، البند رقم )

نفس المصدر، قانون العربات العمومية المعدة للكرا  باألسواق أو المخصصة لل لو من  (78)
(.، دار الوثائق القومية، مصدر سابق، ملف 11، 10، 9، 8، 7، 6العربخانات، البند )

م، كود أرشيفى 1943/ 1940 بعنوان/ فرل ضريبة على الدراجات والعربات
(007232/2007.) 

 (.24،25نفس المصدر، قانون العربات العمومية المعدة للكرا ، البند رقم ) (79)

 (.12،13نفس المصدر، قانون العربات العمومية المعدة للكرا ، البند رقم ) (80)

  (.16، 15، 14نفس المصدر، قانون العربات العمومية المعدة للكرا ، البند رقم ) (81)

 (.21، 20، 18، 17المصدر، قانون العربات العمومية المعدة للكرا ، البند رقم ) نفس (82)
 


