
 

 2001لسنة ) 35(مرسوم بقانون رقم 

 بإصدار قانون البلديات

  

 . حنن محد بن عيسى آل خليفة أمري دولة البحرين

 بعد االطالع على الدستور ، وعلى ميثاق العمل الوطين ،

  ،1975لسنة ) 4(وعلى األمر األمريي رقم 

  ،1920يوليو سنة ) 20(وعلى قانون بلدية املنامة الصادر يف 

  ،1951لنظام األساسي للبلدية الصادر سنة وعلى ا

  مركزية مؤقتة إلدارة شئون البلديات ،  بشـــأن إنشاء هيئة بلدية1973لسنة ) 16(وعلى املرسوم بقانون رقم 

 للدولة واملراسيم األمريية املعدلة له ،  بإعادة التنظيم اإلداري1975لسنة ) 18(وعلى املرسوم األمريي رقـم 

 اختصاصات رئيس اهليئة البلدية املركزية املؤقتة ،  بتفويض وزير اإلسكان1988لسنة ) 11( بقانون رقم وعلى املرسوم

  بشأن نظام احملافظات ،1996لسنة ) 16(وعلى املرسوم بقانون رقم 

  بتعيينات وزارية ،2001لسنة ) 14(وعلى املرسوم رقم 

 , وسطى بإنشاء احملافظة ال2001لسنة ) 32(وعلى املرسوم رقم 

 وبناء على عرض وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة ،

 وبعد أخذ رأي جملس الشورى ،

 وبعد موافقة جملس الوزراء ،



 : رمسنا بالقانون اآليت 

 املادة األوىل

 . يعمل بأحكام قانون البلديات املرافق

 املادة الثانية

مركزية مؤقتة إلدارة شئون البلديات، واملرسوم بقانون   هيئة بلدية بشأن إنشاء1973لسنة ) 16(يلغى املرسوم بقانون رقم 
 وزير اإلسكان اختصاصات رئيس اهليئة البلدية املركزية املؤقتة، كما يلغى كل نص خيالف  بتفويض1988لسنة ) 11(رقم 

  . أحكام هذا القانون

 املادة الثالثة

أشهر من تاريخ العمل بأحكامـه ، كما يصدر  ملرافق خالل ستةيصدر رئيس جملس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون ا
العمل باللوائح والقرارات املعمول ا حاليا فيما ال يتعارض مع أحكام هذا  القرارات األخرى الالزمة لتنفيذه ، ويستمر

 0إىل حني صدور الالئحة والقرارات املشار إليها  القانون

 املادة الرابعة

 . تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية ما خيصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به منعلى الوزراء ـ كل في

 أمري دولة البحرين 

 محد بن عيسى آل خليفة

  

 : صدر يف قصر الرفاع

  هـ1422 رمضان 28بتاريــخ 

  م2001 ديسمرب 13املوافق 



 

 قانـون البلديات

 الفصل األول

 إنشـاء البلديات

 (1(مادة 

 : ين إىل مخس بلديات على الوجه اآليتتقسم دولة البحر

 . بلدية املنامة ( أ )

 . بلدية احملرق (ب)

 . بلدية املنطقة الشمالية (ج)

 . بلدية املنطقة الوسطى (د )

 . بلدية املنطقة اجلنوبية (هـ)

 . ويتحدد نطاق اختصاص كل بلدية حبدود منطقة احملافظة اليت تقع فيها

 . إلغاء بلديات قائمة مبوجب مرسومويكون إنشاء بلديات أخرى أو 

 (2(مادة 

  . يكون للبلدية شخصية اعتبارية ، وتتمتع باالستقالل املايل واإلداري

 (3(مادة 

يف نطاق اختصاصها ، وذلك على الوجه املبني يف هذا  تتوىل البلديات إدارة املرافق العامة ذات الطابع احمللى اليت تدخل
 . القانون والئحته التنفيذية



 (4(مادة 

 : يتوىل السلطات يف كل بلدية

 واألوامر ومراقبة كل ذلك يف حدود اختصاصات الس البلدي الس البلدي وميارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات ( أ )
. 

 اجلهاز التنفيذي وميارس سلطة التنفيذ

 الفصل الثاين

 االس البلدية

 الفرع األول

 تشكيل وعضوية الس البلدي

 (5(مادة 

املختلفة للمنطقة البلدية ينتخبون وفقاً لنظام االنتخاب الذي  يتألف الس البلدي من عشرة أعضاء ميثلون الدوائر االنتخابية
 . يصدر بقانون

 (6(مادة 

ملية اليوم التايل لقفل باب الترشيح حىت انتهاء ع مينح كل موظف مرشح يف االنتخابات إجازة خاصة بدون راتب ابتداء من
وجيوز للعضو أن يعود إىل مثل . الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة  االنتخاب ، وال جيوز له خالل تلك

  . بعد انتهاء عضويته وظيفته

 . جملسي السلطة التشريعية أو الوظائف احلكومية ال جيوز ألعضاء الس البلدي اجلمع بني عضوية الس وعضوية أي من

 (7(مادة 

 : يلي يشترط فيمن يرشح نفسه عضواً بالس البلدي ذكراً كان أو أنثى ما

 . أن يكون حبريين اجلنسية ( أ )



 . أن يكون بالغاً من العمر ثالثني سنة ميالدية كاملة (ب)

 . أن جييد اللغة العربية قراءة وكتابة ( ج)

 . أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه املدنية والسياسية ( د )

اليت يرشح نفسه فيها ، وأن يقيم يف نطاق البلدية طوال مدة  أن يكون مقيداً يف جداول الناخبني يف الدائرة االنتخابية ( هـ)
  . عضويته

 . أن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً ا قانوناً (و )

 (8(مادة 

ويشرف رئيس الس البلدي على أعماله وميثله أمام  ،ينتخب الـــس البلدي من بني أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس 
نائب الرئيس اختصاصات رئيس الس يف حالة غيابه، كما ميارس الصالحيات اليت  القضاء ويف مواجهة الغري ، ويتوىل

 . له الرئيس مبوافقة الس يفوضها

 (9(مادة 

له ، وجترى يف خالل الشهريـــن األخريين من  اجتمـاعمدة الس البلدي أربع سنوات ميالدية ، تبدأ من تاريخ أول 
 . وجيوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته تلك املدة انتخابات الس اجلديد،

 . اجلديد ويستمر الس القدمي يف مباشرة مهامه إىل حني إمتام تشكيل الس

 (10(مادة 

أقسم  " :أمام الس وقبل ممارسة أعماله اليمني التالية  األعضاء سناًيؤدي عضو الس البلدي يف جلسة علنية برئاسة أكرب
 . "خملصاً للوطن ولألمري، وأن أحترم القانون، وأن أؤدي أعمايل باألمانة والصدق باهللا العظيم أن أكون

 (11(مادة 

  . الس البلدي حتدد بقرار يصدر من رئيس جملس الوزراء مكافأة الرئيس ونائبه وأعضاء

 (12(مادة 



الرئيس أن يعرضها على الس يف أول جلسة تالية ،  تقدم االستقالة من عضوية الس البلدي إىل رئيس الس ، وعلى
 . وتعترب مقبولة من تاريخ تسجيلها

 . وخيطر رئيس الس الوزير املختص بشئون البلديات خبلو احملل

 (13(مادة 

فإن مل يوجد وجب إجراء . األصوات بعده  له املرشح الذي حصل على أعلىإذا خال مكان عضو يف الس حيل حم
 . التالية على األكثر إلعالن خلو احملل ، ويكمل العضو اجلديد املدة املتبقية لسلفه االنتخابات التكميلية خالل الستني يوماً

من يليه يف عدد األصوات الصحيحة، فال  ن هناكوإذا وقع اخللو خالل األشهر الثالثة السابقة على انتهاء مدة الس، ومل يك
 . جيرى انتخاب عضو بديل

،لس منحالويدعى إىل انتخابات جديدة خالل ثالثة أشهر من آخر  وإذا بلغ عدد املستقيلني نصف عدد األعضاء يعترب ا
 . استقالة

 (14(مادة 

مقاولة أو توريد حلساب البلدية أو يدخل معها يف  أوحيظر على عضو الس البلدي ، أن يقوم بذاته أو بالواسطة بعمل 
  . يكن ذلك بالتطبيق لنظام االستمالك أو االستيالء املؤقت عالقة بيع أو إجيار أو مقايضة ما مل

أن يشترك يف مداوالته إذا كانت له أو لزوجه أو  وال جيوز لعضـو الس البلدي أن حيضر جلسات الس أو جلانـه وال
أو وكيالً  بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية يف املسألة املعروضة ، أو إذا كان وصيا أو قيما اربه إىل الدرجة الثالثةألحد أق

  . املسألة باالقتراع السري يف غيابه وعلى الس أن يتخذ القرار يف هذه. عمن له فيها مثل هذه املصلحة 

 (15(مادة 

جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة يف  ت الس أو جلانه أكثر من ثالثإذا تغـيب عضو الس عن حضور جلسا
للمجلس أن يصدر قرارا مبوافقة األغلبية املطلقة ألعضائه باعتبار هذا العضو  دور االنعقاد الواحد دون عذر مقبول ، جاز

واختاذ اإلجراءات املنصوص عليها  ملكانويف هذه احلالة يعلن رئيس الس خلو ا. ، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله  مستقيال
 . من هذا القانون) 13(يف املادة 

 (16(مادة 

 . القانون تسقط عضوية الس البلدي عمن يفقد أحد شروط العضوية املبينة يف هذا



 بات العضويةثلثي أعضائه وذلك يف حالة إخالله بواج وتسقط العضوية أيضاً عن عضو الس بقرار من الس البلدي بأغلبية
. 

 . املكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله وجيب يف مجيع األحوال صدور قرار من الس بسقوط العضوية وخلو

 (17(مادة 

حمكمة االستئناف العليا يف موعد ال يتجاوز مخسة  يكون ملن أسقطت عضويته أو أعترب مستقيال حق الطعن يف القرار أمام
 0احملكمة يف الطعن على وجه االستعجال ، ويكون احلكم ائياً وغري قابل للطعن   ، وتفصلعشرة يوماً من تاريخ إعالنه

 (18(مادة 

خمالفات جسيمة متكررة أدت إىل إحلاق الضرر مبصاحل  جيوز حل الس البلدي مبرسوم قبل انتهاء مدة واليته إذا ارتكب
 . ديد خالل أربعة أشهر من تاريخ صدور ذلك املرسوماالنتخابات للمجلس البلدي اجل البلدية على أن يتم إجراء

  يتم تشكيل الس البلدي اجلديد ويعني املرسوم الصادر حبل الس جلنة تتوىل اختصاصات الس حىت

 الفرع الثاين

 اختصاصات االس البلدية

 (19(مادة 

التنموية بتقدمي اخلدمات البلدية يف دائرة اختصاصه  خيتص الس البلدي بوجه عام يف حدود السياسة العامة للدولة وخططها
 : وله على األخص ما يلي

بإشغاالا ، وجتميل وتنظيف الشوارع وامليادين واألماكن العامة  اقتراح إنشاء وحتسني الطرق ووضع األنظمة املتعلقة ( أ )
  . والشواطئ

ذات الصلة ، مبا يكفل الراحة للمواطن ويعطى وجها  تاقتراح األنظمة اخلاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع اجلها (ب)
 0مشرقا للدولة 

املختلفة وأنظمة املؤسسات الدولية يف جمال البيئة وذلك  العمل على محاية البيئة من التلوث على ضوء جتارب الدول ( ج)
 0بشئون البيئة يف الدولة  بالتـنسيق مع اجلهات املختصة



الصحي وغري ذلك من األنظمة اخلاصة باملرافق العامة املتعلقة  ملتعلقة باإلنارة واملياه والصرفمراقبة تنفيذ األنظمة ا ( د )
 . وذلك بالتـنسيق مع اجلهات املختصة باختصاصات البلدية،

ق الترفيه ومحاية الشواطئ من التآكل والتلوث وذلك بالتـنسي تقرير إنشاء وتطوير احلدائق واملترتهات العامة وأماكن ( هـ)
 0 مع اجلهات املختصة

واملتعلقة باملياه والطرق واملترتهات والصرف الصحي  اقتراح املشروعات ذات الطابع احمللي اليت تدخل يف نطاقها ( و )
واملشروعات  واملساكن واملراكز الصحية ومواقف السيارات وغريها من املنافــع واخلدمات العامة واإلنارة وإقامة املدارس

  . األولويات يف تنفيذها واطنني ، والتنسيق بشأا مع اجلهات املختصة ، وإقراراليت م امل

املتعلقة ا، وحتديد ضوابط وضع الفتات احملال التجارية  وضع النظم اخلاصة باإلعالنات الدعائية واقتراح الرسوم (ز )
 . واحملال العامة

 . اخلاصة ا وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة ووضع النظمتقرير إنشاء األسواق واملساخل ومدافن النفايات ، ) ح )

تدويرها وفقا ألحدث األساليب العلمية واالقتصادية  وضع النظم اخلاصة جبمع النفايات ، والتخلص منها ، أو إعادة ( ط)
 0 وذلك بالتـنسيق مع اجلهات املختصة

واملقاهي وغريها واحملال التجارية والصناعية واحملال اخلطرة  موضع األنظمة اخلاصة باحملال العامة كالفنادق واملطاع ( ي)
 0والضارة بالصحة والباعة اجلائلني وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة  واملقلقة للراحة

 . لألوضاع اليت يقررها قانون استمالك األراضي للمنفعة العامة تقرير املنفعة العامة يف جمال املشاريع البلدية وفقا (ك )

 . بالتنسيق مع اجلهات املختصة وضع النظم اخلاصة مبراقبة احليوانات الضالة والسائبة وذلك (ل )

، وذلك بالتنسيق مع كل من الوزير املختص بشئون  اقتراح تسمية الضواحي واألحياء والشوارع والطرق وامليادين ( م )
 . البلديات واالس البلدية األخرى

 . العمرانية اهليكلية والعامة وخمططات املناطق التفصيلية املختصة يف دراسة ووضع املخططاتاالشتراك مع اجلهات  (ن)

اجلهات ، أو من أعضاء الس وإصدار القرارات أو  النظر يف االقتراحات اليت تقدم من الوزارات وغريها من (س)
 . التوصيات يف شأا

 . بالتنسيق مع اجلهات املختصة ن وذلكتعيني وإنشاء املواقف العامة للمركبات والسف ( ع)



. بشأن املسائل اليت تدخل يف اختصاص الس البلدي  النظر يف الشكاوى اليت يقدمها املواطنون واجلهات األخرى (ف)
 . املختصة البيانات الالزمة لبحث هذه الشكاوى وللمجلس أن يطلب من اجلهات

 . ل األبنيةتـنظيم رخص البناء واهلدم والترميم وتعدي (ص)

، وتنظيم املناطق السكنية والتجارية والصناعية ، وحتديد  اقتراح املشروعات ومواقع تنفيذها يف شئون العمران والتعمري ( ق)
بالتنسيق مع  التنظيم ، واقتراح األنظمة املتعلقـة باجليوب والزوايا من األراضي املترتبة على ذلك الشوارع والطرق وخطوط

 .  ، وإقرار األولويات يف تنفيذهااجلهات املختصة

 . منها وإلغائها وطرق حتصيلها اقتــراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها واإلعفاء (ر )

 . اختصاص البلدية إبداء الرأي مقدما يف استغالل أي مرفق عام يدخل يف حدود (ش)

 . أو التزامات عليها ةاإلشراف على تنفيذ العقود اليت ترتب حقوقاً مالية للبلدي (ت)

اجلديدة واحلساب اخلتامي للسنة املالية املنتهية السابق إقرارها من  مناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة املاليـة (ث)
  . الس

 . الوزير املختص بشئون البلديات إقرار الالئحة الداخلية للمجلس البلدي ، وتصدر بقرار من ( خ)

 . أي تشريع آخر معمول به أي عمل آخر يقتضيه تـنفيذ أحكام هذا القانون أوالقيام ب ( ذ )

 (20(مادة 

  . البلديات يرفع كل جملس بلدي قراراته وتوصياته إىل الوزير املختص بشئون

لفة خيرج عن اختصاص الس البلدي أو يتضمن خما ويف حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها
للدولة، كان له االعتراض عليها خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو  للقانون أو خروجا على السياسة العامة

  . إليه ، وإعادتـها إىل الس البلدي مشفوعة بأسباب االعتراض إلعادة النظر فيها التوصية

، عرض األمر على جملس الوزراء ، الختاذ ما يراه  فة جديدةفإذا أصر الس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها خمال
 . بشأا

 (21(مادة 



عند وضع املخططات التنظيمية العامة ، وخمططات  من هذا القانون، للمجلس البلدي) 18(من املادة ) 14(مع مراعاة البند 
منع  الك املستقبلية ، أن يطلب من اجلهة املختصةاملنفعة العامة متهيدا ملتطلبات االستم املناطق التفصيلية أو دراسة مشروعات

، كما يكون له أن يطلب مد هذه املدة إذا  البناء أو وقفه يف بعض املناطق الداخلة يف املخطط أو املشروع للمدة اليت حيددها
  كانت مثة ظــــــــروف

 .  واللوائح التنفيذية الصادرة بشأماللبناء تدعو إىل ذلك طبقا لقانوين التخطيط العمراين وتقسيم األراضي املعدة

وذلك دون . األراضي اليت أقيمت عليها  ويترتـب على خمالفة هذا القرار عدم االعتداد بقيمة املباين املخالفة عند استمالك
 . أو يف قوانني أخرى إخالل باجلزاءات املنصوص عليها يف هذا القانون

 الفرع الثالث

 نظام العمل بالس البلدي

 (22(مادة 

به العدد الكايف من العاملني الالزمني حلسن سري  يكون للمجلس البلدي وجلانه مقر خاص يف البلدية اليت ميثلها ، ويلحق
  . البلدي اإلشراف عليهم ويكون لرئيس الس. العمل به 

 االعتمادات حتت تصرف رئيس البلدي ، وتوضع هذه وتدرج مبيزانية البلدية االعتمادات الالزمة ملواجهة نفقات الس
  . الس

 (23(مادة 

 . يعقد الس البلدي جلساته داخل مقره

على أن يكون االجتماع يف أحد األماكن  وجيوز للمجلس أن جيتمع يف مقر آخر إذا رأى رئيس الس ضرورة لذلك ،
 . احلكومية يف نطاق البلدية

 (24(مادة 

ومع ذلك . األول من شهر سبتمرب من كل عام  بلدي عشرة أشهر ، تبدأ يف األسبوعمـــدة دور انعقاد الس ال) أ  )
املوعد ملدة ال تـزيد على ستني يوماً، ويف هذه احلالة فإن مدة التأجيل حتسب  جيوز بقرار من جملس الوزراء تأجيل هذا

  0دور اإلنعقاد  ضمن مدة



وجيوز لرئيس الس أن يدعو الس . بدعوة من رئيسه  على األقليعقد الس البلدي اجتماعا عاديا مرتني كل شهر (ب)
 وال ينظر الس يف. يقدرها ، أو إذا طلب عقد هذا االجتماع أربعة أعضاء على األقل  إىل اجتماع غري عادي ألسباب

 . االجتماع غري العادي إال املسائل اليت دعي للنظر فيها

مدة ال تتجاوز ثالثني يوما من تاريخ اكتمال  للمجلس بدعوة من رئيسه خاللويكون انعقاد االجتماع األول  ( ج )
 . تشكيل الس

وجيوز . بثالثة أيام على األقل مرفقا ا جدول األعمال  وتوجه الدعوة إىل االجتماع كتابة قبل املوعـد احملدد له ( د )
 . االستعجال تقصري هذا امليعاد يف حالة

 (25(مادة 

وتصدر قرارات الس وتوصياته باألغلبية املطلقة  . قاد الس صحيحا إال حبضور أكثر من نصف عدد األعضاءال يكون انع
وعند تساوى األصوات يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس . القانون أغلبية خاصة  لألعضاء احلاضرين ما مل يشترط

 . اجللسة

ملدة أسبوع ، ويعترب اجتماع الس صحيحا يف املرة الثانية   أجل االنعقادوإذا مل يكتمل نصاب انعقاد الس يف املرة األوىل
 . على األقل ، على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه إذا حضره أربعة أعضاء

الس دعوة من يرى دعوته من العاملني باألجهزة  وجيوز لرئيس. وحيضر مدير عام البلدية مجيع جلسات الس البلدي 
  أو اخلرباء لتقدمي املعلومات الالزمــــة ة املختلفة أو موظفي البلديةاحلكومي

 . نصاب احلضور أو يف املداوالت أو لـإلدالء بآرائهـم الفنية ، دون أن يكون هلم صوت معدود يف حساب

 (26(مادة 

 يقرر الس يف اجللسة السرية ما سرية ، ويف هذه احلالة تكون جلسات الس علنية ما مل يقرر رئيسه أو أربعة أعضاء جعلها
 0املوضوع تستمر يف جلسة سرية أو علنية  إذا كانت املناقشة يف

 (27(مادة 

وهلذه اللجان أن . املسائل اليت تعرض عليه  للمجلــس أن يشكل من بني أعضائه جلانا لبحث مسألة فنية أو أكثر من
 موظفي اجلهات احلكومية أو من غريهم من اخلرباء وذوي استدعائه من تطلب ضم أو استدعاء من ترى لزوم ضمه أو

وذوي االختصاص  وجيوز تكليف من يضم إىل هذه اللجان من اخلرباء. املعلومات أو إبداء اآلراء الفنية  االختصاص لتقدمي



 ما ويدون مبحضر اجتماعات اللجان كل . بتقدمي دراسات معينة أو تقارير فنية بشأن املوضوع حمـــــل البحث
 . وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعماهلا إىل الس الختاذ ما يراه . يدور فيها من مناقشات ، وتكون جلساا سرية

 (28(مادة 

الرئيس ، وإن تغيب االثنان حل حملهما أكرب األعضاء  يتوىل رئيس الس البلدي رئاسة جلساته ، فإن تغيب حل حمله نائب
  سنا

 الفصل الثالث

  التنفيذياجلهاز

 (29(مادة 

وتوزيع العمل بينها يف الالئحة التنفيذية هلذا  يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي يشكل من وحدات إدارية وتبني اختصاصاا
 . القانون

 (30(مادة 

 . الذي ميثله أمام القضاء ويف مواجهة الغري يرأس اجلهاز التـنفيذي لكل بلدية مدير عام ، يصدر بتعيينه مرسوم وهو

 (31(مادة 

 : يقوم مدير عام البلدية يف كل بلدية مبا يلي

 . تـنفيذ قرارات الس البلدي ( أ )

 . يسند إليها من أعمال اإلشراف على إدارات وأقسام البلدية ومتابعة ما تقوم به أو (ب)

 له ا من الس البلدي ، ومراقبة العقود يف احلدود املرخص التوقيع عن البلدية على عقود املشتريات واملبيعات وسائر ( ج)
 . حلساب البلدية األعمال اليت تنفذ

 . نتائج الدراسة لرئيس الس متهيدا لعرضها على الس دراسة املوضوعات اليت ستعرض على الس البلدي وتقدمي ( د )



قترح القيام ـا خالل السنة املالية وعرضه املشروعات امل وضع اخلطط اإلدارية واملالية لشئون البلدية وإعداد برنامج ( هـ)
 . لعرضه على الس البلدي على رئيس الس متهيدا

  . الس البلدي متهيدا لعرضهما على الس إعداد مشروعي امليزانية واحلساب اخلتامي وعرضهما على رئيس ( و )

 يف نطاق البلدية لتيسري تنفيذ األعمال املشتركة بينها التـنسيق مـــع األجهزة اإلدارية والتــنفيذية العاملــة (ز )
. 

 (32(مادة 

سنة مالية تقريراً مالياً وإدارياً عن أعمال البلدية خالل  يقدم مدير عام البلدية إىل رئيس الس خالل الشهرين األولني من كل
  . لعرضه على الس البلدي السنة السابقة متهيداً

إىل أحد من معاونيه أو أكثر من املديرين أو رؤساء   البلدية ببعض اختصاصاته املالية أو اإلداريةوجيوز أن يعهد مدير عام
 . األقسام

 (33(مادة 

 . اإلدارية يصدر بإنشائها قرار من رئيس جملس الوزراء يتكون اجلهاز التـنفيذي للبلدية من عدد من الوحدات ( أ )

 . ني مديري إدارات البلديةيصدر رئيس جملس الوزراء قرارات بتعي (ب)

 الفصل الرابع

 املوارد املالية للبلدية

 (34(مادة 

م بشأن حتديد السنة املالية وقواعد إعداد 1975 لسنة) 1(يكون لكل بلدية ميزانية مستقلة ختضع ألحكام القانون رقم 
 . تنفيذها واحلساب اخلتامي امليزانية العامة والرقابة على

 (35(مادة 

 -: ارد املالية للبلدية منتتكون املو



اليت تتوىل إدارا أو اإلشراف عليها مبقتضى أحكام هذا القانون  الرسوم اليت حتصلها مقابل االنتفاع باملرافق واخلدمات ( أ )
 . استــناداً إليه أو إىل أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية أو أي نظام يصدر

 . يع و إجيار واستثمار أمالكهااملبالغ اليت حتصلها من ب (ب)

 . االعتمادات املخصصة هلا يف امليزانية العامة للدولة (ج)

 . قبوهلا التربعات واهلبات والوصايا اليت يقرر الس البلدي ( د )

البلدية من التجارية والصناعية وكذلك إجيارات أمالك  وتودع مجيع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على احملال واألماكن
 . مشترك ينشأ هلذا الغرض ، وتوزع إيراداته بني البلديات بقرار من جملس الوزراء املباين التجارية يف صندوق

 (36(مادة 

، بعد موافقة جملس الوزراء ، القواعد واإلجراءات  تبني الالئحـة التـنفيذية هلذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له
حساب مجيع الرسوم ذات الطابع البلدي وعلى األخص الرسوم البلدية اليت تستحق  ئات وإجراءاتاخلاصة بتحديد أسس وف

وحاالت ختفيضها أو اإلعفاء منها  املباين واألراضي ، كما توضح تلك الالئحة والقرارات طريقة التظلم من هذه الرسوم على
 . وطرق حتصيلها

 (37(مادة 

املختصة يف امليعاد احملدد هلا ألي سبب من األسباب تبقى  للسنة املالية اجلديدة من اجلهةإذا مل يتم اعتماد ميزانية البلدية 
 . جارية على أساس امليزانية السابقة إىل أن يتم اعتماد امليزانية اجلديدة الواردات والنفقات العادية

 الفصل اخلامس

 أحكام عامة

 (38(مادة 

أحكام هذا القانون والئحته التـنفيذية والقـرارات  ني للتحقق من مدى تطبيقينتدب رئيس الس البلدي املوظفني الالزم
 ويكون هلؤالء املوظفني حق. وإثبات ما يقع مـن خمالفات ألحكامه وأحكام هذه القرارات  الصـادرة تنفيذا له ، ولضبط

اخلاضعة ألحكام هـذا القانون  مالطلب املعلومات والبيانات واالطالع على الوثائق والـرخص املتعلقـة باألماكن واألع
 . يف األماكن املشار إليها ، وإحالة املخالفة إىل اجلهة املختصة والقرارات املنفذة له وحترير احملاضر وسؤال املختصني



بعد املخالفة أو وقف العمل فيها أو إزالة املخالف منها ،  وجيوز ملدير عام البلدية يف مجيع األحوال غلق األماكن واحملال
  .معني البلدي ، كما جيوز له إنذار املخالف بإزالة املخالفة على نفقته اخلاصة خالل أجل احلصول على موافقة الس

 (39(مادة 

مبقتضى هذا القانون والقرارات الصـادرة تنفيذا له ـ من  تعترب أموال البلدية أمواال عامة ، ويكون للمبالغ املستحقة للبلدية
العمال  ـ امتياز عام على مجيع أموال املدين من منقول وعقار ، وتستوىف مباشرة بعد أجور تفاع وخالفهرسـوم ومقابل ان

 . واملصروفات القضائية واملبالغ املستحقة للخزانة العامة

 (40(مادة 

 حق إزالة هذا ، وىف حالة التعدي يكون للبلدية ال جيوز التعدي على أمالك البلدية أو كسب أي حق عيين عليها بالتقادم
 . اإلداري التعدي على نفقة املخالف بالطريق

 (41(مادة 

قانون آخر يعاقب كل من خيالف أحكام هذا القانون  مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي
بإزالة  جيوز احلكم باإلضافة إىل الغرامةهذا القانون بغرامة ال تزيد على مخسمائة دينار ، و واللوائح والقرارات املشار إليها يف

 . األعمال املخالفة واملصادرة والغلق أو ببعض هذه اجلزاءات حبسب األحوال

 (42(مادة 

مبوظفي احلكومة ، كما تسري عليهم أحكام  مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي البلدية األنظمة اخلاصة
  . معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة ظام بشأن ن1975لسنة ) 13(القانون رقم 

 


