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بسم هللا الرمحن الرحيم

رقم ( ) 165لسنة 1964
قانون

إدارة البلدايت
ابسم الشعب

رائسة اجلمهورية
استنادا إىل أحكام الدستور املوقت ومبوافقة جملس الوزراء واجمللس الوطين لقيادة الثورة .
صدر القانون اآليت - :
الفصل األول
املقدمة

املادة األوىل -:

يقصد ابلتعابري التالية إلغراض هذا القانون املعاين املبينة إزاءها -:
 -1الوزير – وزير البلدايت وأمني العاصمة ابلنسبة ألمانة العاصمة .
 -2البلدية – مؤسسة حملية هلا شخصيية معنويية وقيوم ابأللمياخل واتيدمات العامية املنصيو


-3

-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

للي يا ي هيذا القيانون أو ي أ

قانون آخر .
املؤسس يية البلدي يية – أمان يية العاص ييمة وبل ييدايت الع يراة ناف يية ومص ييلحة نق ي الرن ييا ومص ييلحة إس ييالة امل يياء ملنطق يية بد ييداد
ومصييلحة اجملييار وسييلطة ء يييه امليياء والك يرابء ي ل يواء البصييرة أو أييية مديرييية أو مصييلحة ولحييو بييوزارة الشييؤون البلدييية
والقروية مبوجب نظام ا .
اجمللس –جملس أمانة العاصمة أو اجمللس البلد .
السييلطة اإلدارييية – أمييني لاصييمة ابلنسييبة ألمانيية العاصييمة واةييافل ابلنسييبة للبلييدايت األخييرا الييو وكييون ييم منطقيية
حمافظته وحمافل البصرة ابلنسبة ملديرية شؤون ماء ون رابء البصرة بصفة إ افية .
رئيس الوحدة اإلدارية – اةافل أو القائمقام أو مدير الناحية .
رئيس الدائرة –الدير العام واةافظون ابلنسبة اىل بلدايت حمافظاهتم وحمافظة البصرة ابلنسبة اىل مديرية شؤون ماء ون رابء
البصرة بصفة إ افية وأ موظف آخر خيوخل سلطة رئيس دائرة بقرار م رائسة اجلم ورية.
املوظف -ن م ل دت إليه وظيفة دائمة داخلة ي املالك البلد اتا ابملوظفني ي املؤسسة البلدية .
املستخدم – ن م ل دت اليه وظيفة دائمة داخلة ي املالك البلد اتا ابملستخدمني ي املؤسسة البلدية .
املرافييو العاميية – املشيياريا الييو وييؤد خييدمات أو منييافا لاميية ووتييوىل ادارهت يا احلكوميية أو احييدا اهليتييات التابعيية هلييا ادارة
مباشرة أو غري مباشرة .
الشارع – ن طريو أو زقاة أو ممر أو ساحة أو ميدان أو قنطرة أو ممشى مطروقاً أو غري مطروة انفذاً أم غري انفذ بشرط
أن ال يكييون مملونياً ملكييية خاصييةا ونييذلا املميونييات القد يية أو احلديثيية الييو خصي اسيتعماهلا للعمييوم سيواءاً وييرك هييذا
االستعماخل أم ما زاخل ابقياً ويشم لفل الطريو ا الطرييو ااويه وأرصيفته وحمرميه واجليهر اليو ي وسيطه واالرض املدروسية أو
املخصصة للدراس للى جانبيه ووعترب ي حكم الطريو االرا ي املستعملة أو املخص أستعماهلا حدائو لامة أو جمرا أ,
مسي ماء مامل وك مملونة ملكية خاصة .
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املادة الثانية
إن الداية م البلدية املوجودة لند نفاا هذا القانون أو الو حتدث بعد نفااه هي القيام ابلواجبات واتدمات العامة للى
أحسي وجييه ي منطقيية معينيية وحمييددة م ي البلييدة وفقييا ألحكييام هييذا القييانون وللم لييس صييالحية وعيييني املنيياطو البلدييية وووسيييع ا
وإدماج ا ووقسيم ا مبوافقة جملس اللواء العام ومصادقة الوزير وينفذ الا ببيان ينشر ي اجلريدة الرمسية .

املادة الثالثة

للبلدية ابلتبارها شخصية معنوية إن -:
 -1وتمتا ابحلقوة املشرولة املخولة هلا مبوجب أحكام القوانني .
 -2وستوي الضرائب والرسوم واألجور وفقا الحكام القوانني .
 -3وستعم الصالحيات الو متكن ا م القيام ابتدمات والوظائف حسب أحكام هذا القانون والقوانني األخرا .
 -4وعقد العقود للى اختالف أنوال ا مبقتضى أحكام القانون .
 -5وكون خصما ي مجيا الدلاوا الو وقام هلا أو للي ا .
 -6وعم بكافة األوامر و التعليمات الو وصدرها احلكومة مبوجب أحكام القانون .
 -7وتمتا بذمة مالية مستقلة .

املادة الرابعة
يكون للبلدية -:
 -1جملس – ال يق لدد ألضائه ل مخسة وال يهيد للى واحدة ولشري ومن م أمني العاصيمة أو رئييس البلديية ميا مرالياة
ما ورد ي الفقرة (  ) 2م املادة الثامنة لشر .
 -2خارطة ووصفة للحدود – مصدقتان م الوزير وتضمنان أسم البلدية وحدودها بصورة مفصلة .
الفصل الثاين

املادة اخلامسة

أحداث البلدايت

أحداث البلدية يكون ي -:
 -1مرنه لواء وقضاء وانحية م ما نان لدد نفوسه .
 -2القرا الو اليق لدد نفوس ا ل ثالثة آالف نسمة بناء للى طلب الوزير .
 -3القرا اليو ال يت ياوز ليدد نفوسي ا ثالثية آالف نسيمة و اليقي لي أليف نسيمة بنياء لليى اقيمياح السيلطة اإلداريية وويوافر
اإلمكانيات املالية وموافقة الوزير .
 -4وبقيى البليدايت اةدثية قبي نفياا هيذا القييانون ي القيرا اليو يقي ليدد نفوسي ا لي أليف نسيمة وللييوزير إلدائ يا بنياء للييى
اقمياح السلطة اإلدارية .
املادة السادسة

للييى الييوزير قب ي إحييداث أييية بلدييية أن ي يييحل خارطيية ووصييفة حلييدودها وان يعلي الييا ابجلريييدة الرمسييية وبطييرة اإللييالن
األخيرا خيالخل ميدة ثالثيني يومييا يقبي في يا االلميا يات واملالحظييات مي اليدوائر الرمسيية وشييبه الرمسيية واملصياو ومي امليواطنني
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أصحا العالقية ولليى يوء هيذه االلميا يات يقيرر اليوزير ميا ييراه ويكيون قيراره خا يعا لالليمياض ليدا جمليس اليوزراء خيالخل
لشرة أايم م اتريخ صيدوره ويكيون قيرار اليوزير ي حالية ليدم االليمياض خيالخل امليدة امليذنورة وقيرار جمليس اليوزراء لنيد وقيوع
االلمياض هبذا الشأن هنائيا .
املادة السابعة
حتدث البلدية ببيان يصدره الوزير وينشر ي اجلريدة الرمسية .

املادة الثامنة

وعدخل حدود البلدية بقرار م اجمللس يصادة لليه م السلطة اإلدارية وموافقة الوزير .

املادة التاسعة
-1

-2
-3
-4



جيوز للبلدية لدرض الداللة واالشراف للى اتدمات الو وؤدي ا ولتنفيذ االوامر الو وصدرها أن وقسم مساحت ا اىل
أحياء يضم ن حي أنثر م حملة واحدة واىل قطالات يضم ن من ا حيا واحدا أو أنثر حسب سعة البلدية
وحاجت ا.
يكون لك قطاع أو انثر (وحدة بلدية ) ولك حي ا’و انثر (مرنه بلد ) ولك حملة او انثر (قسم بلد )
وس ييتحدث ني ي مي ي الوح ييدة واملرن ييه والقس ييم املنص ييو للي ييا ي الفق ييرة ( )2مي ي ه ييذه امل ييادة وي ييتم الد يياته ووعي ييني امس ييه
وحدوده م حدود البلدية بقرار م اجمللس بناء للى مصادقة السلطة االدارية وموافقة الوزير .
وعيني واجبات الوحدات البلدية ومرانهها وأقسام ا بقرار م اجمللس .

املادة العاشرة

وسمى بلدية بدداد ( أمانة العاصمة ) ويسمى رئيس ا أمني العاصمة ويعني مبرسوم مج ور بدرجة وزير وله حقوة الوزير
ي ما يتعلو ابلراوب واملخصصات ويتمتا بكافة الصالحيات واحلقوة املمنوحة للوزير مبوجب القوانني واالنظمة املرلية .

املادة احلادية عشر

 -1وصنف البلدايت للى أساس النفوس وفو آخر إحصاء رمسي لام وللى الوجه اآليت -:
أ .أمانة العاصمة م الصنف اتا .
 .بلدايت املوص والبصرة ونرنوك م الصنف املمتاز .
ج .بلدايت مرانه األلوية األخرا والبلدايت الو اليق لدد نفوس ا ل مخسة وسبعني ألف نسمة م الصنف األوخل .
د .البلدايت الو ال يق لدد نفوس ا ل مخسة لشر ألف نسمة م الصنف الثاين .
ه .البلدايت الو ال يق لدد نفوس ا ل مخسة آالف نسمة م الصنف الثالث .
و .لبلدايت الو يق لدد نفوس ا ل مخسة آالف نسمة م الصنف الرابا .
 -2وعدخل أصناف البلدايت لند صدور نتائج ن إحصاء رمسي لام ببيان يصدره الوزير وينشر ي اجلريدة الرمسية .
املادة الثانية عشرة

جيوز ووحيد بلديتني أو انثر ببلدية واحدة ي حالة ووسيا حيدودها واوصياهلا ببعضي ا بنياء لليى قيرارات مي جميالس هيذه
البلدايت املصادة للي ا م السلطة اإلدارية وموافقة الوزير وونفذ م اتريخ نشرها ي اجلريدة الرمسية .
الفصل الثالث
إلداء البلدايت
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املادة الثالثة عشرة
للوزير أن يلدي البلدية بناء للى اقمياح السلطة اإلدارية وأتييد جملس اللواء العام ي احلاالت التالية -:
 -1زواخل شروط أحداث ا .
 -2ووحيدها ببلدية اثنية .
 -3إاا نانت حالت ا املادية ال وسالد للى االستمرار نليا ابلماهلا والقيام ابتدمات املطلوبة من ا .
املادة الرابعة عشرة

وطبو ي حالة إلداء البلديية فيميا خييت
القانون .

نليالن قيرار اإللدياء وطريقية االليمياض للييه ميا ورد ي امليادة السادسية مي هيذا

املادة اخلامسة عشرة

يتم إلداء البلدية ببيان يصدره الوزير ينشر ي اجلريدة الرمسية .
املادة السادسة عشرة
وصفي بناء للى طلب الوزير أمواخل البلدية الو يتقرر إلدائ ا ووسلم أمواهلا املنقولة ولقاراهتا وونق ديوهنا بعد التصفية للى
الوجه اآليت -:
-1إىل بلدية مرنه الوحدة اإلدارية إاا نان اإللداء وفقا للفقروني ( 1و ) 3م املادة الثالثة لشرة .
-2إىل البلدية املوحدة إاا نان اإللداء وفقا للفقرة ( )2م املادة املذنورة .
الفصل الرابع

املادة السابعة عشرة

صالحيات البلدية


 -1للبلدية ي ممارسة ألماهلا صالحيتان صالحية وقرير ومراقبة ويتوالها اجمللس وفقا ألحكام هذا القانون وصالحية ونفيذ
ارس ا أمني العاصمة أو رئيس البلدية والل نة التنفيذية يعاوهنما في ا لدد م املوظفني واملستخدمني .
 -2وناط بعض الوظائف البلدية اات الصفة اتدمية ي اجملمعات السكنية مب لس الشعب ويكون رئيس اجمللس مسؤوال ل
ولا الوظائف وفو ما ورد هبذا القانون.
القسم األول – صالحية التقرير واملراقبة

املادة الثامنة عشرة

أوال – تكوين اجمللس

 -1اجمللس ويتكون م ألضاء حيدد لددهم ابلنسبة ألصناف البلدايت للى النحو التايل بضمن م الرئيس -:
أ .بلدية الصنف اتا سبعة لشر لضوا .
 .بلدية الصنف املمتاز ثالثة لشر لضوا .
ج .بلدية الصنف األوخل أحد لشر لضوا .
د .بلدية الصنف الثاين وسعة ألضاء .
ه .بلدية الصنف الثالث سبعة ألضاء .
و .بلدية الصنف الرابا مخسة ألضاء .

 أ يفت الفقرة – -2مبوجب القانون رقم  76لسنة  1979التعدي العاشر لقانون ادارة البلدايت .
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 -2جمللس الوزراء بناء للى اقمياح الوزير أن يقرر زايدة لدد ألضاء جملس أمانة العاصمة لما انر ي الفقرة املتقدمة م هذه
املادة وللوزير هذه الصالحية ابلنسبة للبليدايت األخيرا لليى أن ال يت ياوز العيدد احليد املقيرر ي امليادة الرابعية واليا قبي
الشروع ابالنتخاابت البلدية مبدة ال وق ل ثالثني يوما .
املادة التاسعة عشرة
مدة العضوية ي اجمللس أربا سنوات وبدأ م اتريخ دلووه لالنعقاد .

املادة العشرون

وكون خدمات ألضاء اجمللس فخرية .

املادة احلادية والعشرون

ينتخب ألضياء اجملليس مي بيني سيكان منطقية البلديية ابالنتخيا احلير املباشير وابالقيمياع السير التيام وفيو قيانون انتخيا
خا .
املادة الثانية والعشرون

 -1يعني أمني العاصمة ورتساء البلدايت م قب اجل ات املختصة وفقا للقوانني املرلية .
 -2للييى اجمللييس أن ينتخييب مي بييني ألضييائه ي أوخل اجتميياع يعقييده ابالقيمياع السيير انئبييا ألمييني العاصييمة أو رئيييس البلدييية
ألدارة اجمللس لند غيابه
املادة الثالثة والعشرون
يشميط ي أمني العاصمة أو رئيس البلدية أن يكون قد انم اتامسة والعشري م لمره وأنه حيم الش ادة الدراسيية التاليية
للى أق وقدير :
أ .ش ي ادة لالييية دراسييت ا الوق ي ل ي أربييا سيينوات بعييد اإللدادييية أو مييا يعادهلييا ابلنسييبة ألمان ية العاصييمة وبلييدايت الصيينف
املمتاز واألوخل.
 .ش ادة الدراسة اإللدادية أو مايعادهلا ابلنسبة لبلدايت الصنف الثاين .
ج .ش ادة الدراسة املتوسطة ابلنسبة لبلدايت الصنفني الثالث والرابا .
املادة الرابعة والعشرون

 -1نح م وسند إليه ونالة رائسة البلدية م ألضاء اجمللس لند غيا الرئيس نصف الراوب االمسي املقرر لرئيس
البلدية .
 -2وطبو أحكام الونالة ابلنسبة للموظف الذ وسند إليه أمانة العاصمة أو رائسة البلدية .
املادة السادسة والعشرون
للى الشخ الذ ينتخب لعضوية انثر م جملس واحد أن يعلم السيلطة اإلداريية حترييراي ابجملليس اليذ يفضي أن حييتفل
بعضويته قب انعقاد اجللسة األوىل للم الس الو انتخب في ا وإاا ختلف ل هذا اإلخبار الترب مسيتقيال مي لضيويت ا مجيعيا
ويعترب حضوره ي اجللسة األوىل اختيارا لعضوية الا اجمللس .
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املادة السابعة والعشرون
ال جيوز أن يكون األقرابء حىت الدرجة الرابعة ألضاء ي جملس بلد واحد و إاا انتخب اثنان أو انثر مم وتوفر في م هذه
الصفة اختري أن ثرهم أصواات فإاا وساوت أصواهتم فعلى اجملليس أن ينتخيب أحيدهم لعضيوية اجملليس وييدلو األلضياء االحتيياط
مم انلوا أنثرية األصوات حسب الميويب ليكونوا ألضاء ي اجمللس حم الباقني والا قب انعقاد اجللسة األوىل .
املادة الثامنة و العشرون

 -1وسد الشواغر ي لضوية اجمللس م األلضاء االحتياط الذي حااروا للى أنثرية األصوات حسب ورويب م ي االنتخا
.
 -2ءر انتخاابت وكميلية لسد الشواغر ي لضوية اجمللس إاا مل يظ ر بنتي ة االنتخا ألضاء احتياط وإاا شدر انثر م
نصف ألضاء اجمللس .
-3وكون مدة لضوية األلضاء املذنوري ي الفقروني السابقتني مكم ملدة العضوية ي اجمللس الذ اصبحوا ألضاء فيه .

اثنيا
املادة التاسعة والعشرون
-1

-2
-3
-4
-5

-6

سري اجمللس

ينعقد اجمللس مرة واحدة ي األسبوع للى األق ووكون جلساوه للنية وجييوز ليه أن يعقيد جلسيات سيرية بنياء لليى طليب
م أنثرية األلضاء احلا ري وجيوز لقد اجتمالات فوة العادة بدلوة م أميني العاصيمة أو رئييس البلديية أو بنياء لليى
طلب ربا ألضاء اجمللس .
يكون النصا حاصال ي جلسات اجمللس إاا حضرها انثر م نصف ألضائه .
يتوىل الرئيس رائسة اجمللس لند انعقاده وينو لنه لند غيابه انئب الرئيس ولند غيابه فانرب األلضاء سنا .
يبلغ األلض اء مبن اج اجللسة ما الدلوة املوج ة إلي م م الرئيس أو م يقيوم مقاميه وجييوز للعضيو أن يقيميح إ يافة ميادة
أو انثر للمن اج ي أثناء اجللسة للى أن يوافو للي ا أنثرية األلضاء احلا ري .
للعضو ي اجمللس ووجيه األستلة إىل الرئيس ومناقشته ي أمور غيري مدرجية ي من ياج اجللسية ولليرئيس أن جيييب للي يا ي
ولا اجللسة أو أن يؤج اإلجابة للي ا إىل اجللسة الو ولي ا للى أن ال جيوز اختاا قرار حوخل هيذه األسيتلة ي االجتمياع
نفسه .
للم لس أن حيضر أ موظف م موظفي البلدية لند املذانرة ي الشؤون الو هلا لالقة بوظيفته .

املادة الثالثون
 -1يتساوا ألضاء اجمللس ي حو التصويت وقووه وال جيوز التصويت ابلونالة .
 -2جييير التصييويت بطريقيية االق يمياع العلييين وللم لييس أن يل ييا إىل طريقيية االق يمياع السيير إاا طلييب الييا أنثرييية األلضيياء
احلا ري .
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 -3وتخذ قرارات اجمللس أبنثرية األلضاء احلا ري لدا ما يتعلو ابلتماد امليهانية وإجراء املناقلة م موجود الصندوة أو مي
أبيوا وفصييوخل امليهانييية املصييدقة إىل أبيوا وفصييوخل مل يرصييد هلييا في يا ولندئييذ جيييب أن يصييدر القيرار أبغلبييية ثلثييي ألضيياء
اجمللس .
 -4إاا وسيياوت األصيوات ي اجمللييس لنييد معاجليية أييية قضييية وتعلييو ابلبلدييية وتطلييب اختيياا قيرار بشييأهنا فعليى اجمللييس أن يؤجي
النظر في ا إىل جلسة أخرا يدلى في ا األلضاء الذي مل حيضروا ي اجللسة السابقة و ي حالة لدم حصيوخل األغلبيية ي
اجللسة الثانية فعلى أمني العاصمة أو رئيس البلدية أن ينظم قراري يتضم ن من ما وج ة نظر األلضاء املصيووني للييه
ويرفعه إىل اليوزير ابلنسيبة ألمانية العاصيمة و إىل السيلطة اإلداريية ابلنسيبة لبقيية أصيناف البليدايت ولليوزير السيلطة اإلداريية
املصادقة للى أحيداا أو االمتنياع لي اليا و ي هيذه احلالية ال جييوز للم ليس إليادة النظير فييه خيالخل السينة املاليية اليو
اختذ في ا هذا القرار .
املادة احلادية و الثالثون

 -1وضبط حما ر اجللسات واملقررات حتريرا ي ن جلسة ويوقا للي ا احلا يرون بعيد أن وقيرا لليي م ي هنايية اجللسية وييدون
املخالفون حتت ووقيع م للي ا .
 -2متسا البلدية س ال خاصا مبحا ر جلسات اجمللس ومقرراوه .
املادة الثانية والثالثون

إاا حتقو للوزير أو السلطة اإلدارية أو للم لس أن المني العاصمة أو لرئيس البلدية أو الحد ألضاء اجمللس أو ألقرابئ م حىت
الدرجيية الرابعيية منفعيية شخصييية ي أ مو ييوع ءييرا معاجلتييه والنظيير فيييه م ي قب ي اجمللييس فعليييه أن يقييرر ل يدم إش يران م ي
اجللسات الو ونظر في ا هذه املوا يا

املادة الثالثة والثالثون



م غري ألضائه

 -1للم لس أن يعني م وقت آلخر جلاان دائمة أو مؤقتة م بني ألضائه أو م او اتربة و االختصا
أو م نلي ما لالستفادة م خربهتم و آرائ م ي القضااي الو وعرض لليه .
 -2ال يستحو ألضاء الل ان املبينة ي الفقرة (  )1أجورا ل جلسات هذه الل ان إاا نانوا ألضاء ي اجمللس أو موظفني
ي البلدية .
 -3ال جيوز وعيني ألضاء ي جلان البلدية م غري ألضياء اجملليس ممي ليه صيلة القرابية حيىت الدرجية الرابعية أبميني العاصيمة أو
رئيس البلدية أو أبحد
 -4جيييوز ي حيياالت اسييتثنائية حيييث وت يوافر اتييربة العالييية بييني الضيياء اجمللييس ان متيينح لييه مبوافقيية الييوزير أجييرة ل ي االلم ياخل
املذنورة ي الفقر ( )1م هذه املادة الو يكلفون أبدائ ا خارج أوقات لم اجمللس .
ألضاء اجمللس .
املادة الرابعة والثالثون

 -1لليى أمييني العاصيمة أو رئيييس البلديية أن يعلي ابلطيرة املتيسييرة قيرارات اجملييالس اليو يييرا اجملليس يرورة اطيالع امليواطنني
للي ا .
 -2لليى أميني العاصيمة ورئييس البلديية أن يرسي نسيخة مصييدقة مي قيرارات اجملليس لكي خيالخل مخسية أايم مي صييدورها إىل
وزارة الشؤون البلدية م منطقة لالطالع للي ا .
 احلت الفقرة  1/الاله مبوجب الفقرة  1/م املادة اتامسة للقانون  11لسنة . 1974
ا يفت الفقرة  4/مبوجب الفقرة  2/م املادة اتامسة للقانون  11لسنة . 1947
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 -3لصاحب العالقة أن يطلب نسخة مصدقة م أ قرار م قرارات البلدية .
املادة اخلامسة والثالثون

يعترب لضو اجمللس مستقيال بناء للى قرار اجمللس املصادة لليه م قب السلطة اإلدارية ي احلاالت التالية -:
 .1إاا ختلف ل حضور أربا جلسات متتالية بدون لذر مشروع بعد وبليده حتريراي قب اجللسة الرابعة بضرورة احلضور
 .2إاا اصبح غري قادر للى ممارسة واجباوه السبا قاهرة يتعذر مع ا حضوره جلسات اجمللس ستة اش ر متوالية .
املادة السادسة والثالثون

 -1يفقد لضو اجمللس لضويته ي اجمللس التبارا م اتريخ حتقو إحدا احلاالت التالية بقرار م اجمللس -:
أ .إاا حكم لليه ل جناية غري سياسية أو جنحة خملة ابلشرف .
 .إاا اصبح حمروما م احلقوة املدنية .
ج .إاا فقد شرطا م شروط الميشيح .
 -2للعضو الذ وشيمله أحكيام الفقيرة املتقدمية أن يطعي ي هيذا القيرار ليدا اليوزير خيالخل سيبعة أايم مي اترييخ وبليديه بيه و
يكون قرار الوزير هبذا الشان هنائيا .
املادة السابعة والثالثون

 -1يقدم العضو استقالته إىل اجمللس ليبت ي رفض ا أو قبوهلا و ي حالة رفض ا و إصرار صاحب ا للي ا فعلى اجمللس قبوهلا
 -2ال وقب استقالة العضو إال بعد وصديق ا م قب الوزير .
املادة الثامنة والثالثون

للم لس أن يقرر أبغلبية ثلثي ألضائه ونحية أحد ألضاء اجمللس إاا أدت وصرفاوه ي املسائ العامة أو سلونه الشائ إىل
إساءة مسعة البلدية و ال يكون هذا القرار انفذا ما مل يصادة لليه الوزير .
املادة التاسعة والثالثون

إاا أحي لضو اجمللس إىل حمكمة اجلهاء بت مة اروكابه جناية غري سياسية أو جنحة خملة ابلشرف فال حييو ليه ممارسية واجباويه
املنصو للي ا ي هذا القانون حىت إلالن براءوه أو اإلفراج لنه .

املادة األربعون
 -1وكون قرارات اجمللس ابطلة إاا جاوز هبا حدود وظائفيه املنصيو للي يا ي هيذا القيانون و ي هيذه احلالية يصيدر نلدائ يا
قرار م الوزير ويسر هذا البطالن م اتريخ صدور قرار الوزير .
 -2ال يعترب اجمللس منعقدا ي غري هذا املكان املخص الجتماله أو ي غري امليعاد اةدد له  .ويرالى ي بطالنه ما ورد ي
الفقرة األوىل م هذه ملادة

املادة احلادية واألربعون

للى اجمللس إن يتخذ القرارات ي املسائ املعرو ة لليه بعد مناقشت ا جبلسة وفو أحكام هذا القانون وان وكون قراراوه معللة

املادة الثانية واألربعون

 -1ورس قرارات أمانة العاصمة اتا عة إىل مصادقة جملس الوزراء بواسطة الوزير أما بقية القرارات فميس إىل اجل ة املختصة
مباشرة .
 -2ورس قرارات البلدايت اتا عة إىل مصادقة الوزير بواسطة رئيس الوحدة االدخارية الذ وكون البلدية م منطقته .
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املادة الثالثة واألربعون

اثلثا – وظائف اجمللس


يقوم اجمللس بوصفه اا صالحية وقرير ومراقبة الوظائف التالية -:
 -1ال ييداد وص ييميم أساس ييي للبلدي يية أو وص ييميم إبت ييدائي ي حال يية وع ييذر إق ي يرار التص ييميم االساس ييي يتض ييم اس ييتعماالت االرض
ووقسيم ا اىل قطالات ما مرالات سعة البلدية وحاجت ا وفقا ملا يلي -:
أ .ونظيم وحتديد املساحات الو جيوز امتداد العمران ألي ا للى وء املتطلبات الصنالية واالجتمالية واالقتصادية واجلدرافيية
وغريها .
 .وقسيم املدينة اىل قطالات سكنية وتوافر في ا مناطو لمرانية وصنالية وءارية .
ج .ونسيو األلماخل بني القطالات بصورة مرحية وسريعة واقتصادية .
د .حسا التطورات املتوقعة للمدينة خالخل مدة ال وق ل مخس ولشري سنة ما حتديد مدة العم ي التصميم األساسي
.
ه .إلداد وقرير مفص ملراح ونفيذ التصميم األساسي وطريقة هتيتة األمواخل الالزمة للتنفيذ ما وعيني نيفية صرف ا .
 -2هتيتة وصميم مفص لك قطاع يقا م التصميم األساسي يتناوخل نال أو بعض مما يلي -:
أ .وقسيم القطاع إىل مناطو لمرانية وسكنية وصنالية وءارية .
 .وعيني األرا ي للمقاصد العامة للى اخيتالف أنوال يا مبيا ي اليا الشيوارع واحليدائو وامليدارس واملستشيفيات واملؤسسيات
واجملييازر واحلمامييات
الصييحية األخييرا واملخييافر ودوائيير الربيييد واملصييارف والسيياحات الراي ييية واملسييابح واألس يواة
واملداس ي واملكتبييات واملتيياحف ومطييافحل احلريييو وأمييان العبييادة واملقييابر واملاللييب وحمييالت وقييوف الس ييارات واملطييارات
وامل يوانحل وحمطييات السييكا احلديدييية وثكنييات اجلييية واةييالت اتاصيية ابلييدفاع املييدين وحمطييات سيييارات النق ي والرنييو
وإنفاة اتطوط الك رابئية والتلفونية والدازية وجمار املياه القذرة وحمالت بيا ولرض املخضرات والفوانه واللحوم ابجلملة
واملفرد وحمالت البالة املت ولني وحمالت ربط احليواانت ووربيت ا واملالهي وحمالت دور الل و والسينمات وما اث الا .
ج .وعيني الشوارع وونظيم وونسييو خمتليف اتيدمات في يا ميا مراقبية العميران بشيك ييؤم اةافظية لليى ويراث املدينية التيارخيي
واحلضار ما رورة إبراز املواقا اات املنياظر اجلميلية ابألبنيية واألميان اليو هليا حرمية دينيية أو أثريية ابلشيك الالئيو هبيا
ابلتعاون ما اجل ات املختصة .
د .إلداء وصميم املناطو املهدمحة ابلسكان والادة إنشائ ا وفو شروط خاصة وكون أساسا ملنح رخ البناء ي ولا املناطو
ه .وعيني مواقيا األبنيية وح م يا واروفال يا وليدد طوابق يا وشيكل ا وهندسيت ا ومظ رهيا اتيارجي مبيا ي اليا حتسيني األبنيية
املوجودة حالياً م قب مالك ا خالخل املدة الو وعين ا البلدية .
و .حتديد املناطو واملواقا واألبنية الو ال جيوز وعاطي بعض احلرف والصنالات في ا .
 -3وقسم البلدية إىل مناطو خمتلفة يبني في ا انواع استعماالهتا ونثافاهتا ابلنظر اىل و ع ا العمراين ووعيني اتطط اليو جييب
السري للي ا لتنظيم وفتح الشوارع وإنشاء املباين واملنتههيات العامية في يا لليى أن يؤخيذ بنظير االلتبيار التطيور اليذ سييطرأ
للى املدينة خالخل املدة الو حددت لتنفيذ التصميم.
 احلت الفقرة  1/مبوجب الفقرة  1/م املادة السادسة م القانون  11لسنة . 1974
احلت الفقرة  3/مبوجب الفقرة  2م املادة السادسة م القانون  11لسنة . 1974
ا يفت الفقروني  4ا  5مبوجب الفقرة  3 /م املادة السادسة م القانون  11لسنة . 1974
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 -4مييدة العم ي ي التصييميم االبتييدائي مخييس سيينوات وقييوم البلدييية خالهلييا بو ييا وصييميم اساسييي حيييو مييا ورد ي التصييميم
االبتدائي
 -5أ.حيدد التصميم االساسي مراح ونفيذه واملدة املقررة لتنفيذ ن مرحلية وي هيذه احلالية ال جييوز القييام أبيية المياخل
لمرانية او انشائية خارج حدود املرحلة اجلار ونفيذها اال ي احلاالت االستثنائية الو يقررها القانون.
 .جيييوز احييداث منطقيية سييكنية خييارج حييدود التوسييا املرحلييي وخييالخل مييدة نفييااه و ييم التصييميم االساسييي املصييدة
للى ان ال يت اوز حدود املرحلة الو ولي املرحلة النافذة وان يقوم صاحب العالقية بفيتح الشيوارع ووبليط يا حسيب
مواصفات البلدية ما متديد جمار ميياه االمطيار وايصياخل املياء والك يرابء اىل حيدود القطعية وي داخل يا لليى نفقتيه
اتاصة ابشراف السلطات املختصة والبلدية.

املادة الرابعة واألربعون
-1

-2

-3
-4
-5



وعلي امانيية بدييداد وبلدييية الوحييدة االدارييية ابلطييرة املتيسييرة التصييماميم اليوارد انرهييا ي املييادة الثالثيية واالربعييني مي القييانون
األطالع املواطنني واو العالقة ودوائر الدولة والقطاع االشمياني واملختلط والتعاوين وأية ج ة اخرا وقبوخل االلميا ات
واملقميحات املقدمة بشاهنا خالخل ( )60ستني يوما م اتريخ االلالن .
للى اجمللس أن يدرس االلميا ات واالقمياحيات املقدمية وفيو الفقيرة السيابقة إن وجيدت وي حالية رفضي ا أو قبوهليا جييب
أن يعييهز القيرار أبسييبا وا ييحة وي ني األحيواخل يرفييا اجمللييس هييذه التصيياميم مييا االلميا يات واالقمياحيات املقبوليية منييه
واملرفو ة إىل السلطة الدارية لتقد ا اىل الوزير ما ما لدي ا م مالحظات القرارها خالخل ثالثة اش ر .
وكييون التصيياميم املو ييولة م ي قب ي اجمللييس واملؤيييدة م ي السييلطة اإلدارييية انفييذة املفعييوخل ابلنسييبة لبليدايت الصيينف املمت ياز
واالوخل والثاين والثالث والرابا التبارا م اتريخ اقرارها م الوزير أو انت اء املدة املذنورة ي الفقرة السابقة .
وكون التصاميم املو ولة م اجمللس واملؤيدة مي اليوزير ابلنسيبة المانية العاصيمة انفيذة املفعيوخل التبياراً مي اترييخ مصيادقة
جملس الوزراء للي ا .
للى اجمللس ان يعل ل التصاميم الو انتسبت الدرجة الن ائية ابلطرة املتيسرة وملدة ال وق ل لشرة أايم قب املباشيرة
بتنفيذها .

املادة اخلامسة واالربعون

 -1أ-جيوز للم لس وعدي التصميم االساسي واالبتدائي لند الضيرورة لليى ان وتبيا ي اليا احكيام امليادة الرابعية واالربعيني
م هذا القانون .
 .جي وز للم لس وعدي التصميم التفصيلي لند الضرورة طبقا الحكام املادة الرابعة واالربعني م هذا القانون للى ان
وكون مدة االلالن الو وقب خالهلا االلميا ات واالقمياحات هبذا الشأن ثالثني يوما ويعترب ما يقرره اجملاس بشأن الا
هناية بعد اقميانه مبصادقة الوزير والالن مضمونه .
 -2لل ييى اجملل ييس ي حال يية انتس ييا وع ييدي التص ييميم األساس ييي او التفص يييلي الدرج يية الن ائي يية ان ي يحل قائم يية جبمي ييا األبني يية
السكنية او الصنالية وغريها املستعملة استعماالً خمالفاً ملتطلبات التصميم اجلديد وان يقرر لمال أبحكام هذه املادة امليدة
الو جيوز في ا ألبقاء استعماخل ولا االبنية نأبنية خمالفة للى ان ال وت اوز هذه املدة لشري سنة ويبلغ اصيحا االبنيية
بذلا ويعل ابلطرة املتيسرة .
 -3للم لييس لنييد حتقييو الضييرورة واملصييلحة العاميية ازاليية االبنييية املخالفيية للتصييميم املعييدخل قب ي املييدة املقييررة للييى نفقيية امانيية
العاصمة او البلدية املختصة للى ان يرالى ي الا احكام هذا القانون وا قانون آخر .
 مت الداء ن

الفقرة ( )1واحالخل ما مذنور الاله مبوجب املادة  1م القانون رقم  13لسنة . 2001
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 -4للم لس ان يقرر – بناء للى طلب م او العالقة ا اجازة احيداث ابنيية جدييدة للسيك أو اسيتماخل العقيارات خالفيا
ملتطليبات ونفيذ التصميم االساسي او التصاميم التفصيلية ملدة مؤقتة وفقا ملا يلي -:
أ .جيب ان ال وؤد االجازة الصادرة وفقيا هليذه الفقيرة اىل اسيتعماخل العقيار اسيتعماال خيتليف لي االسيتعماخل السيابو لطليب
االجازة ااا نان االستعماخل املطلو اثر ي زايدة قيمة االرض الو يتناوهلا التصميم .
 .ونت ي مدة بقاء البناء او االستعماخل اجملاز به مبوجب هذه الفقرة لند ونفيذ التصميم وامتام استمالك او متلا ارض العقار
للييى ان ال وق ي ل ي املييدة الييو يقييدرها اجمللييس لنييد ميينح االجييازة وال جيييوز ان وق ي ولييا امل يدة ل ي (5س ينوات) ابلنسييبة
للتصميم الذ انتسب الدرجة الن ائية و ( 10سنوات ) ابلنسبة للتصاميم املعدة واملعلنة طبقا للمادوني
(  ) 44-43م هذا القانون ومل وكتسب الدرجة الن ائية بعد ما مرالاة الفقرة ( أ ) م هذه املادة
ج .ااا وقييرر ونفيييذ التصييميم قبي انت يياء مييدة االجييازات فعلييى البلدييية ان وييدفا وعويضييا لي البنيياء الييذ يتعييارض مييا التنفيييذ
يرالى ي وقديره مدة االنتفاع السابقة للتنفيذ والالحقية لصيدور االجيازة وااا نفيذ التصيميم بعيد انت ياء ميدة االجيازة فعليى
صاحب البناء ر فعه واخالء االرض لند امتام استمالن ا او متلك ا وللبلدية ان وقوم بذلا ووستوي التكاليف لي قيمية
البناء نما وهلا ان وتملا الا البناء بقيمته مقلولا .
د .خيضا البناء اجملاز به وفقا هلذه الفقرة اىل نصف رسوم البناء املقررة قانوان .
ه .يؤشر مضمون االجازة الصادرة مبوجب هذه الفقرة ي قيد طابو العقار بناءا للى طلب م البلدية بدون رسم.
املادة السادسة واالربعون



أوالً -ي قرر اجمللس القيام ابلوظائف واتدمات وااللماخل الرئيسية التالية -:
 -1ونظيف الشوارع واةالت العامة ورفيا االوسياو واالزابخل وامليواد الضيارة وامللوثية واملقلقية للراحية العامية وحرق يا أو مجع يا ي
حمالت ال وؤثر للى صحة وراحة املواطنني .
 -2ونوير الشوارع .
 -3انشاء جمار وخهاانت ملياه االمطار وفضالت املياه االخرا .
 -4ردم املسييتنقعات والييربك وحمييالت ءمييا املييياه الناء ية ل ي الرشييح واةييالت املنخفضيية وغييري الصييحية لييدا مانييان من ييا م ي
اختصا الدوائر االخرا .
 -5انشاء وصيانة املراحيض واملباوخل العامة وأفران حرة القمامة .
 -6هتيتة اةالت تهن املياه القذرة وأتمني الوسائط لنقل ا بصورة ال وؤثر للى راحة املواطنني وحرة الفضالت أو أوالف ا
 -7وسوية الشوارع أو وبليط ا .
 -8رش الشوارع ابملاء او النفط أو أ مادة اخرا متنا وسر الدبار من ا .
 -9القبض للى احليواانت السائبة والتخل م الضار من ا ابلتعاون ما اجل ات املسؤولة .
 -10هتيتة أو وعيني امان زرائب اجلاموس واملواشي اآلخرا .
 -11هتيتة ووعيني حمالت القامة امل رجاانت مبناسبة االلياد الوطنية والقومية .
 -12أنشاء جمازر صحية ولصرية ومنا الذبح خارج ا وأتمني سالمة اللحوم م الناحية الصحية وخههنا ونقل ا م اجمليازر اىل
األسواة .
 -13هتيتة أو وعيني حمالت وأسواة ليبا اللحوم واألمساك ابجلملة واملفرد .
 احلت الفقرة  1/أ و

الاله مبوجب املادة السابعة م القانون  11لسنة . 1974
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هتيتة أو وعيني حمالت لبيا املخضرات ابجلملة والبيا ابملهاد العلين .
هتيتة أو وعيني حمالت خاصة تهن أو بيا املواد السريعة أو القابلة لألشتعاخل .
ونظيم ومراقبة املوازي واملكايي واملقاييس .
اطفاء احلريو والوقاية منه .
هتيتة ووعيني حمالت لدس املووى ووكفني ونق ودف املووى الفقراء.
وقدمي ألانة أو لينية للفقراء واملعوزي واو العاهات املستد ة الو وعيق م ل العم .
ورقيم الدور والشوارع والقطالات ووسميت ا ابلتعاون ما الدوائر املختصة .

اثنيااا ًً -وعتييرب الوظييائف املييذنورة نحييد أدخ للخييدمات الييو وقييدم ا البلدييية وللييى اجمللييس أقرارهييا وألتميياد املب يالغ الالزميية هلييا

ولرلايت ا وصيانت ا وأدامت ا ي ميهانيت ا لك سنة أاا أقتضى القيام هبا للى نفقة البلدية.
املادة السابعة واألربعون
للم
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12

-13
-14
-15
-16

لس أن يقرر القيام ابلوظائف واأللماخل التالية ي حالة حتقو املصلحة العامة وووافر املبالغ الالزمة هلا ي ميهانية البلدية.
فتح وووسيا الشوارع وملتقاها ومنعطفاهتا ووصنيف ا وإنشاتها .
وعيني أستقامة وسعة الشوارع الو وقا م العقارات الو يروم أصحاهبا وقسيم ا .
وبليط الشوارع أو وسويت ا ورصف ا ووش ريها ورش ا ابملاء وابية مادة أخرا مالئمة .
وعييني نيفيية اشيداخل أرصييفة الشيوارع وفضيالهتا والعرصيات اتالييية العائيدة اىل البلديية وونظييم نيفييية مهاولية البالية املت يولني
واصحا احلوانيت املؤقتة (االنشاك) مل نت م بشك ال يتعارض ما املصلحة العامة .
انشاء احلدائو واملنتههات العامة وووسيع ا ووصنيف ا وإلداتها .
انشاء املراسي واالرصفة والشرائا لوسائط النق الن رية .
انشاء اجلسور والقناطر واملعابر وصيانت ا لدا الو وعود اىل الدولة واالدارات اةلية .
وعيني لمو ولرض األلتوآت للى الشوارع واالهنر وجمار العيون واةالت العامة اات املناظر اجلميلة أو التارخيية .
وعيني نيفية وشييد جب ات املباين لدرض التنسيو والتهيني.
وعيني املواد االنشائية الو ال جيوز استعماهلا ي بعض املباين حفظاً لألرواح ووعيني شروط البناء .
هدم املباين املائلة والقابلة لالهندام واأللتوآت الو وعيو مرور وسائط النق .
وعيييني املواقييا واملسيياحات الصييدرا لييدور السييك واةييالت العاميية املختلفيية واالسيواة واحلوانيييت املختلفيية وحمييالت وقييوف
السيارات والكراجات وحمالت ربط ووربية احليواانت ونيفية انشائ ا ووعيني اشكاهلا والشروط الواجب ووافرهيا في يا واليا
م املنطقة العمرانية .
انشاء االسواة العامة االخرا وحمالت املهاد العلين .
وعيني حمالت املعام واملصانا بصورة جمتمعة ومقسمة حسب اصيناف ا واملسياحة الصيدرا لكي من يا والشيروط اليو جييب
ووافرها ي ن من ا .
انشاء اسواة لصرية لالمساك واللحوم واتضراوات واحليواانت ونافة املنت ات احليوانية والهراليية والطبيعيية ومنيا بييا هيذه
املواد ي غري االمان املعدة هلا .
إنشاء الكراجات واالصطبالت الفنية .
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وعيييني اس يواة أو حمييالت للحييدادي والسييبانني ولم ي املعييادن املختلفيية والصيينالات املختلفيية بصييورة جمتمعيية أو حسييب
أصناف ا والشروط الو جيب ووافرها ي ن من ا .
انشاء حمالت لوقوف وسائط النق للى خمتلف انوال ا .
وعيني حمالت تهن انقاض املعادن املختلفة وحمالت خهن وبيا املواد االنشائية والشروط الو جيب ان وتوافر ي ن من ا .
انشاء القالات واملسارح والسينمات واملاللب والفنادة ودور االسمياحة والتسلية واملسابح الن رية وغري الن رية واحلمامات
والكازينوات واملتاحف اةلية واملطالم ووش يا انشاء النواد واملكتبات .

املادة الثامنة واالربعون

للم لس ان يقرر -:
 -1الهام اصحا االرا يي الفضياء واترائيب املفتوحية ابزالية ميا يوجيد للي يا مي أوربية وقيااورات واةافظية لليى نظافت يا لليى
الدوام ومحل م للى وسويرها بناء للى وقرير السلطة الصحية وي حالة امتنال م فاللم لس ان يقرر القيام هبا نيابية لين م
واستيفاء مجيا النفقات من م ابلطرة القانونية .
 -2اجازة اةالت العامة ووفتيش ا ومراقبت ا والهام اصحاهبا ابختاا ما يقتضي م التيدابري اليو وضيم راحية وسيالمة امليواطنني
م الناحية الصحية ي االمان الو ال يتواجد في ا سلطات هلذا الدرض .
 -3وعيني اةالت لاللماخل واملصانا الو قد وكون او وصيبح مصيدراً للخطير أو القليو أو االزلياج لل يريان بسيبب ميا ينبعيث
من يا مي دخييان أو أوييرة أو غييازات أو أوربيية أو روائييح أو صييخب أو اهتيهاز وو ييا الشييروط الييو جيييب ان ختضييا هلييا هييذه
االلماخل أو املصانا .
 -4نيفية منح املعماريني اجازات ممارسة امل نة بعد اختبارهم ووصنيف درجاهتم .
 -5ايقاف أو ودري أو هدم أ بناء بد ء فيه أو مت خمالفاً الحكام اجازة البناء أو القانون أو االنظمة الصادرة مبوجبه .
 -6منييا وشييييد املبيياين الييو وييؤد اىل اال يرار ابآلخيري أو وشييوه الشيوارع واملتنههييات العامية وونظيييم ومراقبيية أو منييا انشياء أو
استعماخل أ بناء مؤقت أو منقوخل بقصد الت ارة أو السك .
 -7اإلشراف للى وسائط النق الربية والن رية وغري املشمولة أبحكام القوانني األخرا .
 -8منا و ا األلواح واإللالانت املكتوبة بدري اللدة العربية واةلية لدا ما يتعلو من ا ابملعارض العامة وله حو االشراف للى
ونظيييم مييا يتعلييو من ييا ابملعييارض العاميية ولييه حييو اإلش يراف للييى ونظيييم مييا يتعلييو هبييا رمسييية نانييت أو غييري رمسييية مبوجييب
وعليمات يصدرها الوزير .
 -9وسعري مواد اإللاشة الضرورية لند احلاجة مبصادقة الوزير .
 -10حتديد األجور الو يستوفي ا أصحا العالو واتاانت ل الفوانه واملخضرات واحلبو والتمور الو وباع في ا .

املادة التاسعة واألربعون
 -1للم لييس أن يقييرر القيييام مبشيياريا سييكنية للمييوظفني واملسييتخدمني واالهلييني ي حاليية اقتضيياء املصييلحة العاميية للييى النحييو
التايل -:
أ .استمالك االرا ي أو متلك ا م وزارة املالية أو م غريها ببدخل ووقسيم ا اىل قطا سيكنية وبيع يا ابسيعار مناسيبة وو يا
الشروط الو وكف وشييد الدور للي ا وونظيم السك في ا .
 .وشييد الدور السكنية وبيع ا أو اجيارها ابسعار مناسبة أو استثمارها ابالجارة الطويلة .
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 -2للى اجمللس لند اقراره أ مشروع سكين أن يرالي ي الا املصلحة العامة وأتمني ربح يعود اىل البلدية منه .
املادة اخلمسون

-1

-2

-3
-4
-5

للم لس ان يقرر القيام بتأسيس مشاريا للماء والك رابء وووسيع ا وحتسين ا وادارهتا يم منطقية البلديية وليه ان يوسيا
نطيياة المالييه ي هييذه املشيياريا خييارج حييدود املنطقيية حسييبما وقتضيييه املصييلحة العاميية بعييد االوفيياة مييا اجل ييات املختصيية
االخرا .
جيوز بقرار م الوزير أتسيس مشروع واحد مشميك للماء او الك رابء أو لكيل ما ألنثر م بلدية واحدة أو دمج مشاريا
امليياء والك يرابء لعييدد م ي البلييدايت مبشييروع واحييد مشييميك ويكييون لك ي مشييروع مشييميك شخصييية معنوييية مسييتقلة ل ي
شخصييية البلييدايت املشييمينة فيييه ويييدار وفقييا للتعليمييات الييو يصييدرها الييوزير للييى ان وييوزع االرابح واتسييائر السيينوية الييو
ون م ل املشروع املشميك للى البلدايت املشمينة فيه بنسبة الواردات الو حيص للي ا م منطقة ن من ا .
للم لس ان يقرر شراء املاء والطاقة الك رابئية م اجل ات املنت ة هلا ابسعار وشروط يتفو للي ا.
وبيييا البلدييية امليياء النقييي واتييام والطاقيية الك رابئييية داخي منطقت ييا وال جيييوز ال فييرد او مجعييية او شييرنة ان وقييوم بتاسيييس
مشروع املاء او الك رابء لدرض بيعه او ووزيعه اال بقانون خا .
للبلديية حييو اسييتعماخل مجيييا الوسييائ الضييرورية السيياز الميياخل اتسييس هييذه املشيياريا مي شيوارع وجييدران وسيقوف وغريهييا
للى ان ال يضر الا مبصلحة الدري .

املادة احلادية واخلمسون
 -1للمؤسسة البلدية أو املديرايت العامة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية أن وقرر ما مرلاة أحكام القوانني األخرا -:
أ .أنشيياء مصيياو بلدييية وقييوم أبنتيياج م يواد البنيياء أو املنت ييات الصيينالية واألسييت النية أو الت ارييية أو السييكنية أاا أقتضييت
املصلحة العامة الا .
 .القيييام وييدمات اات الصييبدة الت ارييية وأنتاجييية وعييود للييى امل يواط ابلراحيية وللييى أمواهلييا ابل يربح وأليالء شييأن الصيينالات
اةلية .
 -2وطبو أحكام الفقرة ( )2م املادة السابقة ي حالة قيام أنثر م مؤسسة بلدية واحدة أبحد املشاريا املنصو للي ا ي
الفقرة ( )1م هذه املادة .
املادة الثانية واخلمسون

للوزارات املختصة أن وطلب م البلدية القيام بصورة مؤقتة أو دائمة أب لم
وأنفا لل م ور للى أن الوتحم البلدية أ نفقات .

ك أن يكون القيام به م قب البلدية أجدا

املادة الثالثة واخلمسون
للى اجمللس أن يقرر ما يلي لدرض ونفيذ التصميم األساسي والتصاميم التفصيلية والقيام ابتدمات واملنافا العامة -:
أخذ ما يقتضيي مي األميالك املشييدة أو املقسيمة سيابقا وفقيا للتصيميم املصيدة لليى أن ال وت ياوز لليى ربيا املسياحة العامية لكي
ملا جمياان واليا أاا نيان املليا أر يا ولنيد أليادة بنائيه أاا نيان ملكيا مشييدا وي حالية ميا إاا اقتضيى أخيذ أنثير مي الربيا فعليى
اجمللس أن يستملا ما يهيد للى الربا وفقا لقانون األستمالك .

املادة الرابعة واخلمسون
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 -1للييى اجمللييس أن يقييرر وعيييني أسييتقامات وسييعة الشيوارع الييو هييي ييم العقييارات الييو يييروم أصييحاهبا وقسيييم ا  ,ووقتطييا
البلدية ي هذه احلالة جماان م العقار مساحة الشوارع واملرافو العامة ابلنسب التالية -:
اوال-ما ال يهيد ل  ٪ 25م مساحة العقار الذ ال وت اوز مساحته الكلية مخسة آالف ممي مربيا بصيرف النظير لي
املنطقة العمرانية الو يقا في ا.
اثنيا ٪ 30-م مسياحة العقيار اليذ وت ياوز مسياحته الكليية مخسية آالف ميمي مربيا وال يهييد لي لشيرة آالف ميمي مربيا
بصرف النظر ل املنطقة العمرانية الو يقا في ا .
اثلثا-وإاا نانت مساحة العقار وهيد للى لشرة اآلف ممي مربا فتكون النسب نما يلي -:
 ٪ 40 -1م مساحته الكلية إاا نان واقعا م املنطقة العمرانية األوىل والثانية .
 ٪ 35 -2م مساحته الكلية إاا نان واقعا م املنطقة العمرانية الثالثة 0
 ٪ 30 -3م مساحته الكلية إاا نان واقعا م املنطقة العمرانية الرابعة أو املمتازة .
 ٪ 25 -4م مساحته الكلية إاا نان واقعا م املنطقة العمرانية اتاصة .
 -2ااا نظييم صيياحب العقييار خارطيية التقسيييم ونييان جممييوع مسيياحة الش يوارع واملرافييو العاميية يهيييد للييى النسييب املبينيية ابلفقييرة
السابقة ونانت هذه الهايدة ملصلحته فعليه ان يس هذه املساحة ابسم البلدية جماان" م ما بلديت وان نانيت اليهايدة ي
املس يياحة م ي مقتض يييات التص ييميم االساس ييي او التفص يييلي للمنطق يية العمراني يية ال ييو يق ييا ييمن ا العق ييار فعل يى البلدي يية ان
وسييتملا هييذه ال يهايدة وفييو قييانون االسييتمالك للييى ان وعييني البلدييية مقييدما"للى اتارطيية املس ياحة الييو وؤخييذ جميياان"وفو
احكام الفقرة السابقة واملساحة الو جيب ان وستملا قب املصادقة للى اتارطة .
املادة اخلامسة واخلمسون

للييى اجمللييس لنييد اقيراره أ مشييروع او القيييام أب لمي يتطلييب صييرف مبلييغ مي امانيية العاصييمة او البلدييية ان حيييدد الكلفية
استنادا" اىل الكشوف واملواصفات املو ولة له بعد دراست ا ومناقشت ا والتأند م ووافر التماد ي امليهانية املصدقة .

املادة السادسة واخلمسون
-1

-2

-3
-4

وكون قرارات اجمللس ي استعماخل وظائفه املنصو للي ا ي هذا القانون والو ال وتطلب صرف مبلغ م امانة العاصمة
والبلدية املختصة اتبعة لاللمياض خالخل ثالثني يوما"م قب الوزير ابلنسبة المانة العاصمة والسلطة االدارية ابلنسبة
للبلدايت االخرا والا التبارا" م اتريخ وصوخل القرار اىل اجل ة املختصة ولل ات املذنورة حو ووقيف ونفيذ هذه
القرارات ملدة ال وت اوز ش را" واحدا"لدرض دراست ا ووقرير ما يلهم بشأهنا.
للييى اجمللييس ان يعيييد النظيير ي القيرارات الييو وقييا للي ييا االليمياض او الييو وقييرر ووقيييف ونفيييذها للييى ييوء االلميا ييات
والبييياانت الييو اصييدرهتا اجل يية املختصيية ووصييبح قيرارات اجمللييس ي هييذه احلاليية غييري قابليية للتنفيييذ اال بعييد مصييادقة اجل يية
املعمي ة للي ا.
ان قرارات اجمللس الو مل يعميض للي ا خالخل مدة االلمياض او ميدة ووقييف التنفييذ اليواردة ي الفقيرة السيابقة وعتيرب هنائيية
وقابلة للتنفيذ.
للوزير استثناء بعض القرارات الوارد انرها ي الفقرة ( )1م هذه املادة م االلمياض او ووقيف التنفيذ واليا بتعليميات
يصدرها هلذا الدرض.

املادة السابعة واخلمسون
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-1
-2
أ.
.
ج.

-1
-2
-3
-4
-5
-3
-4

وكون قرارات ا جمللس املتعلقة بتقسيم العقارات خا عة ملصادقة الوزير او م خيوله وليه اسيتثناء بعيض املعيامالت مي هيذه
املصادقة ي احلدود الو يقررها.
وكون قرارات اجمللس بصرف املبالغ املرصدة ي ميهانية امانية العاصيمة او البلديية املصيدقة مبيا ي اليا اليدخوخل ابلتع يدات
والعقود والشراء امانة خا عة للمصادقة وفقاً ملا يلي -:
جملس الوزراء ابلنسبة ملا يهيد للى مخسني الف دينار .
الوزير ابلنسبة ملا يهيد للى مخسة االف دينار .
السلطة االدارية مبا اليت اوز (مخسة االف) دينار وفقاً ملا يلي-:
مازاد للى الفي دينار ابلنسبة لبلدايت الصنف املمتاز.
ما زاد للى الف دينار ابلنسبة لبلدايت الصنف االوخل.
مازاد للى مخسمائة دينار ابلنسبة لبلدايت الصنف الثاين.
مازاد للى مائو دينار ابلنسبة لبلدايت الصنف الثالث.
مازاد للى مائة دينار ابلنسبة لبلدايت الصنف الرابا.
ال ختضا قرارات جملس امانة العاصمة بصرف مبلغ ال يهيد للى مخسة االف دينار للمصادقة .
ال ختضا قرارات اجمللس ي بلدايت الصنف املمتاز واالوخل والثاين والثالث والرابا بصرف مبالغ ال وهيد للى احلدود املبينة
ي الفقرة السابقة للمصادقة.

املادة الثامنة واخلمسون
ال جيييوز اخت يياا ق يرارات متع ييددة لص ييرف مبييالغ متع ييددة ل ي لم ي واح ييد لتربييير ء يياوز ص ييالحيات املصييادقة لل ييى الق يرارات
املنصو للي ا ي هذا القانون.
املادة التاسعة واخلمسون

للم لس و ا القوالد الو م شأهنا وس ي ونفيذ وظائفه املنصو للي ا ي هيذا القيانون واالنظمية والتعليميات الصيادرة
مبوجبه.
املادة الستون
-1
-2
-3
-4

-5

يطبو قانون بيا واجيار االمالك العائدة للحكومة للى امواخل البلدية املنقولة ولقاراهتا ما مرالاة مايلي-:
حي الوزير حم وزير املالية.
حي ي اجمللييس حم ي جملييس االدارة ابلنسييبة لالم يواخل املنقوليية والعقييارات ابلنسييبة المانيية العاص يمة وبلييدايت الصيينف املمتيياز نافيية
وبلدايت الصنف االوخل الو يتم وعين ا بقرار م الوزير
للبلدية بيا العقارات الو ال ك االستفادة من ا ببدخل املث للمالا اجملاور مبوافقة الوزير ومبوجب التعليمات الو يصدرها.
للبلدية مبوافقة الوزير بيا العقارات الو آلت الي ا ل طريو الشراء واالستمالك للدوائر الرمسية وشبه الرمسية ابلبدخل الذ آلت
به الي ا ا اما العقارات الو آلت الي ا ل طريو االفراز في وز ختصيص ا لل ات املذنورة جماان او ابلبدخل الذ يقرره اليوزير
.
للبلدية بيا العقارات ببدخل املث لل ات اتريية والدينية مبوافقة الوزير.

17

املادة احلادية والستون
للبلديية بييا الفضيياء الكيائ فييوة ارصيفة الشيوارع لديرض انشيياء طيابو اخير او انثيير ويسي
الطابو وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير.

هييذا احليو ابسيم املشيمي ي دائيرة

املادة الثانية والستون

الجيوز المانة العاصمة او للبلدية ان وتنازخل ل أ ماخل او حو ابق م قيمته احلقيقية لند التنازخل.

املادة الثالثة والستون

الجيوز القيام اب بناء قب استحصاخل اجازة م البلدية.

املادة الرابعة والستون

 -1وبييدأ السيينة املالييية المانيية العاصييمة والبلدييية ي  1نيسييان وونت ييي ي  31ااار وللييى امييني العاصييمة ورئيييس البلدييية احض ييار
ختمينات امليهانية السنوية قب اليوم االوخل م ش ر نانون الثاين م ن سنة متضمنة مايلي-:
أ .الواردات املخمنة.
 .املصروفات املخمنة.
ج .بيان املوجودات النقدية للى اختالف انوال ا.
د .بيان القروض واالقرا ات.
ه .بيان االمواخل املنقولة م غري النقد والعقار.
 -2الجيوز خمالفة قوالد واسس ونظيم امليهانية الو يصدرها الوزير.
 -3يناقة اجمللس ختمينات امليهانية وبعد اقرارها وقدم اىل جملس اللواء العام للتصديو للي ا لدا ميهانية امانة العاصمة.
 -4وقدم ميهانية امانية العاصيمة اىل اليوزير اليذ ليه ان يرفع يا اىل جمليس اليوزراء للمصيادقة للي يا او ان يعيميض للي يا خيالخل ميدة
ثالثني يوما"وي حالة الميا ه للي ا وعاد امليهانية اىل اجملليس للنظير ي االليمياض وللم ليس ان يقيرر االخيذ ابالليمياض الواقيا
م الوزير او لدم االخذ به وي نلتا احلالتني للى الوزير ان يرفا امليهانية اىل جملس الوزراء للمصادقة للي ا.
 -5وقييدم ميهانيييات بلييدايت الصيينف املمتيياز واالوخل والثيياين املصييدقة م ي قب ي جملييس الل يواء العييام اىل الييوزير املصييادقة للي ييا وااا مل
يعميض للي ا خالخل ستني يوما م اتريخ استالم ا وعترب مصدقة وي حالة الميا ه للي ا وعاد امليهانيية اىل جمليس الليواء العيام
فان نان جمتمعا يعيد النظر في ا وان مل يك جمتمعا فيدلى لالجتمياع بصيورة فيوة العيادة هليذا الديرض ويصيبح قيراره قطعييا اال
ااا نان خمالفا لقوالد وأسس ونظيم امليهانية فعندئذ يكون البت الن ائي في ا للوزير .
 -6وقدم ميهانيات بلدايت الصنفني الثالث والرابا اىل جملس اللواء العام للمصادقة للي ا .
 -7ااا نانت امانة العاصمة او البلدية مدينة اىل خهينة الدولة أو اخذت قر ا بكفالت ا ختضيا ميهانيت يا ملصيادقة وزيير املاليية بعيد
وصديق ا م اجل ات املختصة .
 -8ااا مل وصدة هنائيا ميهانية امانة العاصمة او البلدية لسبب مي االسيبا قبي السينة اجلدييدة وبقيى اليواردات والنفقيات العاديية
وفقا ملوازنة السنة السابقة وجير الصرف ش راي بنسبة 12-1م االلتماد املصيدة اىل ان ويتم املصيادقة الن ائيية لليى امليهانيية
اجلديدة .
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املادة اخلامسة والستون
-1

-2
-3
-4

جييير الصييرف الييذ خييوخل بييه اجمللييس وفييو االصييوخل املتبعيية ي قييانون اصييوخل اةاسييبات العاميية للييى ان حيي وزييير الشييؤون
البلدية والقروية حم اجمللس مسؤوخل ل ونفيذ امليهانية املصدقة وهو اآلمر ابلصرف وفيو ميواد وفصيوخل هيذه امليهانيية وليه ان
خيوخل امني العاصمة او رئيس البلدية صالحية صرف حبدود معينة .
ال جيوز للم لس اجراء مناقلة بني فصوخل ومواد امليهانية املصدقة خالخل السنة املالية اال مبوافقة الوزير .
ال جيوز اجراء مناقلة م االلتمادات املصدقة لتسديد الديون املميوبة للى البلديية ليوزارة املاليية او بضيمن ا اال مبوافقية وزيير
املالية .
وزير املالية وله اصدار التعليمات الو ونظم ونفيذ الا .

املادة السادسة والستون

يودع احلسا الن ائي للميهانية لك سنة مالية خالخل شي ر وشيري االوخل لقيب ختيام اليدورة احلسيابية اىل مراقيب احلسياابت
العام للتصديو الن ائي بعد وصديقه م قب اجمللس المانة العاصمة ووصديو اجملاس وأتييد جملس العام ابلنسيبة للبليدايت االخيرا
.
املادة السابعة والستون

ااا متلكت املؤسسة البلدية جماان م اتهينة العامة لقارا الستعماله لدرض لام فااا انتقى هذا الدرض بسيبب وبيدخل الظيروف فل يا
ان وتصرف ابلشك التايل -:
 -1ان وتصرف ابلعقار املذنور بيعا او اجيارا ووستخدم مثنه او بدخل اجياره لتحقيو احيدا املصياو لليى ان وؤخيذ موافقية وزيير
املالية للى الا .
 -2ان وستخدم العقار املذنور لتحقيو غرض لام آخر مبوافقة وزير املالية .
املادة الثامنة والستون
 -1يقيد ايرادا هنائيا تهينة الدولة مجيا الديون واالماانت الو مل يراجا اصحاهبا لقبض ا خالخل مخس سنوات م اتريخ انت اء
السنة املالية الو استلمت في ا ولوزير املالية ان أيمر ابلادة الديون واالماانت الو مل يراجا اصيحاهبا خيالخل امليدة امليذنورة
ااا ثبت لديه ابن لدم املراجعة نان لعذر مشروع وللى ن حاخل ال وقب أية مراجعة بعد مرور لشر سنوات .
 -2يستثىن م احكام هذه املادة الديون الو للى امانة العاصمة او البلدية املربوطة بسندات او اوفافيات او مسالدات فاهنا
وتبا مرور الهم القانوين اتا به .
املادة التاسعة والستون

لليوزير االشيراف لليى ألميياخل البليدايت ومراقبيية ونفييذ ميهانياهتييا وويدقيو حسيياابهتا وليه ان يوفييد املفتشيني واملييدققني هليذا الدييرض
وللى املؤسسات البلدية ان وقدم نافة التس يالت الالزمة .
املادة السبعون
ااا اقتضت املصلحة العامة الداء شارع قدمي م حدود البلديية وأحيداث شيارع آخير لو يا لنيه حبييث انتفيت الفائيدة مي
الشارع القدمي جاز للم لس التصرف ابلشارع القدمي امللدي بيعا او اجيار .
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املادة احلادية والسبعون

رابعا – حل اجمللس

 -2جمللييس الييوزراء بنيياء للييى اق يمياح الييوزير ح ي جملييس امانيية العاصييمة للييوزير بنيياء للييى اق يمياح السييلطة االدارييية ح ي جمييالس
االصناف االخرا ي حالة ما ااا ءاوزت حدود صالحيت ا املنصو للي ا ي هذا القانون او اصبح بقاتها يضر ابالم
او املصلحة العامة أو فقد اجمللس انثرية الضائه .
 -3للييى الييوزير ان يعلي اج يراء االنتخييا ي املنطقيية الييو يتقييرر حي اجمللييس في ييا مبوجييب الفق يرة السييابقة خييالخل مييدة مخسيية
واربعني يوما م اتريخ ح اجمللس النتخا جملس حي حم اجملليس االوخل ووكيون ميدة هيذا اجملليس مكملية ليدورة اجملليس
السابو .
 -4ونيياط ألميياخل اجمللييس بل نيية يشييكل ا الييوزير بنيياء للييى اقيمياح السييلطة االدارييية التبييارا مي اتريييخ حلييه حيىت انتخييا اجمليياس
الييذ حيي حملييه وال جيييوز هلييذه الل نيية أن وتخييذ قيرارا ي معاجليية أييية قضييية يقتضييي الصييرف للي ييا مي صييندوة البلدييية مل
يسبو للم لس ان اختذ قرارا هبا لدا املصارف الدائمة االلتيادية املرصدة ي امليهانية املصدقة اال ي احلاالت الضرورية بناء
للى اقمياح السلطة االدارية وموافقة الوزير .
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القسم الثاين – صالحية التنفيذ

أوال -صالحيات أمني العاصمة ورئيس البلدية

املادة الثانية والسبعون

ارس صالحية التنفيذ ي أمانة العاصمة أمني العاصمة وي البلدايت األخرا رئيس البلدية .

املادة الثالثة والسبعون



المني العاصمة ورئيس البلدية بصفته اا صالحية ونفيذ ومل خيوله أن ارس الوظائف اإلدارية التالية -:
 -1إدارة الشؤون البلدية واإلشراف للى ألماخل املوظفني واملستخدمني والعماخل في ا .
 -2إدارة أمواخل البلدية ولقاراهتا وصيانت ا .
 -3إدارة واردات البلدية وجبايت ا ومراقبة حساابهتا .
 -4التوقيا للى املخابرات الو وصدر م البلدية .
 -5ث البلدية أمام اةانم والدوائر الرمسية وشبه الرمسية وليه ان يوني غيريه وإاا وعار يت مصيلحته ميا مصيلحة البلديية يقيوم
مقامه ي متثي مصاو البلدية انئب الرئيس و ثل ا أيضا ي نافة املناسبات واحلفالت العامة .
 -6الصالحيات األخرا الو خيوهلا له اجمللس وهي -:
أ .ان يقدم التقارير التالية اىل اجمللس وصورة من يا اىل اليوزير ابلنسيبة ألمانية العاصيمة واىل السيلطة االداريية ابلنسيبة للبليدايت
االخ ييرا يتض ييم خالص يية األلم يياخل ال ييو أسههت ييا البلدي يية واملس ييائ ال ييو لاجلت ييا ونش ييفا مب ييدخوالت البلدي يية ومص ييروفاهتا
ومالحظاوه ومقميحاوه ل الا .
 -1وقرير نصف سنو – ويقدم خالخل ش ر وشري الثاين م ن سنة .
 -2وقرير سنو –ويقدم خالخل ش ر مارس م ن سنة .
 -3وقرير هنائي – ويقدم خالخل الش ر األخري لدورة اجمللس .
 .للم لييس أن ينيياقة التقييارير املييذنورة ي الفقييرة السييابقة ولييه أن يتخييذ القيرارات الالزميية ي املسييائ الييو وكييون مي ييم
وظائفه ويقوم برائسة اجللسة لند املناقشة انئب الرئيس .
ج .للبلدييية نشيير التقييارير املييذنورة ي الفقييرة ( أ ) للييى امل يواطنني بطييرة اإللييالن املختلف ية بنيياء للييى اق يمياح اجمللييس وموافقيية
السلطة اإلدارية .
 -7ألمني العاصمة مبوافقة اجمللس أن يقرر القيام ابتدمات ووقيدمي املسيالدات املاديية والعينيية ي األميور التاليية يم حيدود
أمانة العاصمة أو ي خارج ا
 -1ي جماالت العم الشعيب
 -2ي مكافحي يية احلريي ييو والفيضي ييان او ي حالي يية وفشي ييي االوبتي يية او حي ييدوث ن ي يوارث طبيعيي يية و غريهي ييا م ي ي احلي يياالت الطارئي يية
واملستع لة .
 -8ألمني العاصمة ممارسة وظائف اجمللس الو خيوله إايها جملس أمانة العاصمة.
 -9ألمييني العاصييمة ممارسيية وظييائف اجمللييس ي االمييور املسييتع لة لنييدما ال يتيسيير اجتمالييه للييى ان يشييميك معييه لضيوان مي
ألضائه للى األق .
 -10ألمييني العاصييمة صييالحية ميينح مييوظفي ومسييتخدمي أمانيية العاصييمة األجييور واملخصصييات ال يواردة ي قييانون خمصصييات
موظفي الدولة ومستخدمي ا والا استثناء م أحكام القانون املذنور.
 ا يفت الفقرات  10-7اىل آخر فقرات املادة الثالثة والسبعني مبوجب املادة الرابعة م القانون  115لسنة . 1970
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املادة الرابعة والسبعون
إلماويية العاصييمة والبلييدايت أن ختاطييب اةييانم والييدوائر الرمسييية وشييبه الرمسييية وامليواطنني فيمييا يتعلييو بواجباهتييا مباشييرة للييى أن
ورس نسخة م املكاوبات امل مة إىل السلطة اإلدارية .
اثنيا – وظائف اللجنة التنفيذية

املادة اخلامسة والسبعون

 -1يكييون ألمانيية العاصييمة والبلدييية جلنيية وسييمى الل نيية التنفيذييية برائسيية أمييني العاصييمة ابلنسييبة ألمانيية العاصييمة ورئيييس البلدييية
ابلنسبة للبلدايت االخرا وم لضوي ينسب ما أمني العاصمة او رئيس البلدية .
-2جير وعيني الل نة التنفيذية ببيان ي صدره الوزير ابلنسبة ألمانة العاصمة والسلطة اإلدارية ابلنسبة للبلدايت األخرا .
-3وكون وظائف الل نة التنفيذية دراسة قرارات اجمللس ورفا التوصيات ي اتطط والوسائ واالجراءات الواجبة االوباع اىل البلدية
.
الفصل اخلامس

أحكام اخلدمة واملالك واالنضباط
املادة السادسة والسبعون

القسم األول – أحكام اخلدمة

وطبو أحكام قانون اتدمة املدنية حبو أمني العاصيمة ورتسياء البليدايت وميوظفي ومسيتخدمي املؤسسيات البلديية ميا مرالياة
األحكام الواردة ي املواد التالية -:

املادة السابعة والسبعون



وجمليس اتدمية العامية أينميا ورد اليا ي قيانون اتدمية املدنيية واليا

 -1حي أمني العاصمة حمي وزيير املاليية واليوزير املخيت
لدرض وطبيو أحكام هذا القانون .
 -2للوزير منح درجة واحدة اىل امل ندسني الذي يعينون ي املؤسسات البلدية .
 -3للوزير ان يعني جلان لميشييح امليوظفني للميفييا ي امليديرايت العامية واملصياو التابعية لليوزارةا وألميني العاصيمة اليا ابلنسيبة
المانة العاصمة ا وللمحافظني ابلنسبة للبلدايت ا وةافل البصرة ابلنسبة ملديرية شؤون ماء ون رابء البصرة .

املادة الثامنة والسبعون
 -1لرئيس الدائرة م صالحيته نق املوظف أو املستخدم م مؤسسة اىل أخرا بشرط مرالاة املالك املصدة للمؤسستني
اما ااا نان النق م واىل مؤسسة بلدية خارج نطاة صالحياوه فان النق جيوز بعد االوفاة ما رئيس الدائرة املخت .
 -2حيتسب املوظف املنقوخل م مؤسسية بلديية إىل أخيرا لليى الوظيفية املنقيوخل إلي يا مي اترييخ انفكانيه مي وظيفتيه السيابقة
وي حالية نقي ميوظفني إحييدااا مبحي اآلخير ي مؤسسييتني بلييديتني فيان احتسييا ني من مييا للييى الوظيفية املنقييوخل إلي ييا
يكون التبارا م التاريخ االسبو النفكاك احدااا م وظيفته السابقة .

املادة التاسعة والسبعون

يرجح لند التعيني ي وظائف البلدية م نان م سكان منطقت ا .

- ا يفت الفقرة – -2مبوجب القانون ( )3لسنة . 1969
-ا يفت الفقرة  3مبوجب املادة احلادية لشرة م القانون ( )11لسنة . 1974
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املادة الثمانون
 -1يبقى موظف الدولة الذ يع د إليه القيام بوظيفة بلدية حمتفظا حبقه ي القيدم ي خدمية الدولية واتبعيا للقيوانني واالنظمية
املختصة ودمة موظفي الدولة .
 -2جييوز نقي املوظيف البلييد إىل وظيفية حكوميية بيينفس راوبيه لليى ان اليهييد هييذا الراويب لميا يسييتحقه بعيد احتسيا مييدة
خدماوه التالية لش ادوه ي املؤسسة البلدية .

املادة احلادية والثمانون
 -1إاا أصيب اإلطفائي أثناء أو م جراء اشيميانه ي لملييات االطفياء أو االسيعاف او االنقياا حبيادث اسيتوجب غيابيه لي
الوظيفة لدرض املعاجلة فان حدة معاجلته املؤيدة بتقارير طبية صادرة م اجل ة املختصة وعترب خدمة ال ونقطا مع ا صلته
ابلوظيفة .
 -2ااا استشي د االطفيائي اثنياء او مي جيراء اشيميانه ي لملييات االطفياء او االسييعاف او االنقياا فيتقا يى لياليه املنصييو
للييي م ي قييانون التقالييد املييدين راوبييا وقالييداي يعييادخل جممييوع مييا نييان يسييتحقه م ي راوييب وخمصصييات غييالء املعيشيية يييوم
استش اده بدض النظر ل مدة خدمته.
 -3ااا اصيب االطفائي اثناء او م جراء اشميانه ي لمليات االطفاء او االسعاف او االنقاا بعاهة مستد ة متنعه م مهاولة
لمله او أ لم اخر بناء للى وقرير طيب صادر م ج ة خمتصة فيستحو راوب وقالداي يعادخل جمموع ما نان يستحقه
م راوب وخمصصات غالء املعيشة يوم احالته للتقالد والا بدض النظر ل مدة خدمته.
 -4يقصد ابالطفائي الغراض وطبيو احكام هذه املادة مدير االطفاء ومعاونيه و يابط االطفياء وميأمور مرنيه االطفياء وانئيب
ييابط االطفيياء ورئيييس العرفيياء والعريييف وانئييب العريييف واجلنييد االوخل وجنييد االطفيياء ورئيييس سيواة االطفيياء والسييائو
االوخل االطفيياء وسييائقو االطفيياء واالسييعاف ني موظييف أو مسييتخدم يؤيييد رئيييس الييدائرة اشيميانه ي لمليييات االطفيياء او
االسعاف او االنقاا الو وقوم هبا شعبة االطفياء ي املؤسسية البلديية ولبيية المير صيادر الييه للقييام هبيذا الواجيب واليا ي
حالة لدم نفاية موظفي ا ومستخدمي ا للقيام هبذه الواجبات لند الطوارئ .
املادة الثانية والثمانون
 -1جيوز منح موظفي ومستخدمي هيتة السري والتفتية ي مصلحة نق الرنا الذي وقتضي طبيعة وظائف م االشتداخل انثر
م الوقت املقرر للدوام الرمسي وخالخل اايم اجلميا والعطي الرمسيية خمصصيات خاصية بنسيبة حتيدد مي قبي اليوزير وال جييوز
اجلما بني هذه املخصصيات واجور األلماخل اإل افية .
 -2يستحو اإلطفائي خمصصات بنسبة ال وت اوز ٪ 40م الراوب االمسي ااا نان دوامه اليومي مبعيدخل يهييد اربيا سيالات
للى األق ل الدوام الرمسي املقرر ووعترب هذه املخصصات وعويضياً ليه لي زايدة أوقيات اليدوام ولي اشيتداله خيالخل اايم
اجلما والعطالت الرمسية
 -3للييوزير ميينح املييوظفني واملسييتخدمني االجييور واملخصصييات وفقييا الحكييام قييانون خمصصييات مييوظفي الدوليية ومس يتخدمي ا
وحي بذلا حم وزير املالية هلذا الدرض .


املادة الثالثة والثمانون
 ا يفت الفقرة – -3مبوجب املادة الثالثة لشرة م القانون  11لسنة . 1974
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للييوزير أن يقييرر اسييتثناء اييية مؤسسيية بلدييية مي أحكييام املييادة املتعلقيية بييدوام املييوظفني واملسييتخدمني ي قييانون اتدميية املدنييية ااا
اقتنا بضرورة الا بناء للى اقمياح رئيس الدائرة املخت .
املادة الرابعة والثمانون
 -1ال وسييما ي اةييانم الييدلاوا الييو يقيم ييا للييى املؤسسيية البلدييية املوظييف أو املسييتخدم الييذ يييدلي حبقييوة نشييأت لي
هييذا القييانون أو مبوجييب وعليمييات خدميية البلدييية وانضييباط ا رقييم ( )1لسيينة  1960ورقييم ( )1لسيينة  1956ورقييم ()1
لسنة  1953والتعليمات رقم  -7ب يكون البت ي مث هذه القضااي وما يتفرع لن ا جمللس االنضباط العام .
 -2ال وسما الدلاوا الو وقام للى املؤسسة البلدية بعد ثالثيني يوميا مي اترييخ وبلييغ املوظيف أو املسيتخدم ابالمير املعيميض
لليه ااا نان داخ العراة وستني يوماً ااا نان خارجه .
 -3وكون قرارات جملس االنضباط العام ملهمة للمؤسسة البلدية .
املادة اخلامسة والثمانون

القسم الثاين – أحكام املالك

وطبو أحكام قانون املالك للى نافة املؤسسات البلدية وللى موظفي ا اةسوبني للى املالك البلد ما مراّلاة ما يرد ي املواد
التالية -:

املادة السادسة والثمانون
حت التعابري التالية حم التعابري املبينة ازاءها حيثما وردت ي قانون املالك والا لدرض وطبيو احكام هذا القانون .
 -1أمني العاصمة حم وزير املالية وجلس الوزراء .
 -2أمانة العاصمة حم وزارة املالية .
 -3رئيس الدائرة حم الوزير والوزير املخت .
املادة السابعة والثمانون

حتدد لناوي الوظائف وحدودها الدنيا والعليا ي املؤسسات البلدية وفقاً جلدوخل الوظائف العامة امللحو بقانون املالك للى أن
وضاف اليه الوظائف التالية ووعترب خاصة ابملؤسسات البلدية املبينة إزاءها -:
لنوان املؤسسة البلدية
احلد األدخ واألللى للراوب
لنوان الوظيفة
أمانة العاصم يية
خاص يية
أمني العاصمة
أمانة العاصم يية
150 - 100
مديي يير
نافة املؤسسات البلدية
90 - 50
مفتة
بلييدايت العراة
34 - 28
انئب ابط إطفاء
بلييدايت العراة
34 - 28
سائو أوخل إطفاء
بلييدايت العراة
34 - 18
رئيس لرفاء إطفاء
بلييدايت العراة
65 - 15
لريف إطفاء
بلييدايت العراة
25 - 12
سيائو إطفاء
بلييدايت العراة
17 - 12
انئب لريف إطفاء
بلييدايت العراة
17 - 12
جند أوخل إطفاء
24

جند إطفاء
مفتة مصلحة نق الرنا
معقب دلاوا
مراق ييب
نياخل ماء
طبيياع
معاون طباع
منظم قوائم

14 - 12
45 - 12
45 - 12
34 - 12
34 - 12
45 - 18
34 - 12
34 - 12

بلييدايت العراة
مصلحة نق الرنا
نافة املؤسسات البلدية

مصلحة إسالة املاء ملنطقة
بدداد وبلدايت األلوية

املادة الثامنة والثمانون
للوزير اصدار وعليمات أب افة وظائف جديدة اىل جداوخل الوظائف الواردة ي نظام وعيني وورفيا املستخدمني حسبما وقتضيه
ألماخل املؤسسات البلدية ووشكيالهتا .
القسم الثالث

احكام االنضباط

املادة التاسعة والثمانون

وطبو أحكام قانون انضباط موظفي الدولة حبو موظفي املؤسسات البلدية اةسوبني للى املالك البلد ما مرالاة أحكام املواد
التالية -:
املادة التسعون
حت التعابري التالية حم التعابري املبينة ازاءها حينما وردت ي قانون انضباط موظفي الدولة لدرض وطبيو احكام هذا القانون -:
 -1أمني العاصمة حم (الوزير)
 -2جلنة االنضباط ي املؤسسة البلدية حم (جلنة االنضباط).

القسم الرابع – الصالحيات

املادة احلادية والتسعون
 -1للييوزير أن خيييوخل رئيييس الييدائرة مييا ي يراه ييروراي م ي الصييالحيات املقييررة لييه مبوجييب الق يوانني املرلييية لتس ي ي أمييور املؤسسيية
البلدية .
 -2ألمني العاصمة ان خيوخل ما يراه روراي م وظائفه وصالحياوه املقررة ي القانون او املخولة له مبقتضى القوانني واالنظمية
املرلية اىل م ينسبه م منتسيب امانة العاصمة.


الفصل السادس
مؤمترات البلدية

 ا يفت الفقرة  2/مبوجب املادة اتامسة م القانون  115لسنة ( 1970قانون التعدي الرابا لقانون ادارة البلدايت رقم  165لسنة . 1964
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املادة الثانية والتسعون
 -1يدلو متصرف اللواء رتساء البليدايت ليدا أمانية العاصيمة ميا مي ويدلو احلاجية إليي م مي امل ندسيني واةاسيبني اىل لقيد
مؤمتر ي مرنه اللواء قب االجتمالات الدورية جمللس اللواء العام للى أن يبلغ االلضاء مبن اج املؤمتر قب االجتماع مبدة ال
وق ل لشري يوما.
 -2ينعقيد امليؤمتر برائسية متصييرف الليواء أو مي ينيبيه ويقييوم بدراسية املشيان اتاصيية اليو وشيكو من يا ني بلديية بوجيه خييا
ملسالدهتا ي اجياد احللوخل هلا ووقدمي التوصيات العامية اليو وسيالد لليى رفيا نفياءة البليدايت وونسييو ألماهليا ميا ألمياخل
االدارة اةلية ي اللواء.
 -3للى املؤمتر أن ي يء املوا يا اهلامة الو جيب طرح ا للمناقشة ي املؤمتر السنو العام الذ ينعقد ي بدداد.

املادة الثالثة والتسعون
-1
-2
-3
-4

-5
-6



يدلو الوزير اىل لقد مؤمتر سنو ليام الميني العاصيمة ورتسياء بليدايت الصينف املمتياز واالوخل والثياين ميرة واحيدة ي ني
سنة.
يرأس الوزير أو م ينيبه املؤمتر السنو .
يساهم ي اجتمالات املؤمتر نمراقبني ممثلو الوزارات وم ندسو البلدايت وحماسبوها واوو االختصا ابلكيفية الو يقررها
الوزير.
ي ييدرس امل يؤمتر الس يينو الع ييام لرتس يياء البل ييدايت املش ييان العام يية املش ييمينة ال ييو هت ييم البل ييدايت ويس ييالد لل ييى وب ييادخل ات ييرب
والت ييار املفيييدة ويقييدم ووصييياوه الييو وسييالد للييى رفييا مسييتوا البلييدايت وونسيييو ألماهلييا م يا موجييودات احلكوميية ي
خمتلف امليادي .
للوزير لند الضرورة اتجي مواليد املؤمترات املبينة ي هذا الفص ملدة ال وهيد للى السنة الواحدة ل مواليدها املقررة .
جيوز المانة العاصمة والبلدايت م الصنفني املمتاز واالوخل ان وشميك ي منظمة املدن العربية.

املادة الرابعة والتسعون

الفصل السابع

حماكم البلدايت والعقوابت


 -1لوزير العدخل أن يشك حمكمة جهاء ي أمانة العاصمة أو البلدايت بناء للى قيرار اجملليس واقيمياح اليوزير للنظير ي القضيااي
الناشتة م هذا القانون.
 -2يكتسب أمني العاصمة ومد راء البلدايت ا ن م حيدود بلديتيه صيفة قا يي جينح للنظير ي املخالفيات الناشيتة لي
وطبيييو احكييام هييذا القييانون ونييذلا املخالفييات املنصييو للي ييا ي امل يواد م ي ( 478اىل  ) 493م ي البييا االوخل م ي
الكتا الرابا م قانون العقوابت رقم ( )111لسنة  1969والا لفرض غرامة ال يهيد مقدارها لليى لشيرة داننيري لي
املخالفات الو وقا امام م فقط .
 -3خيضا القرار الصادر مبقتضى الفقرة ( )2م هذه املادة للطع امام حمكمة اجلنح املختصة م قب اةكوم لليه ابلدرامة
ا وللمحكمة املختصة ان ولديه او وعدله او وصدقه ويكون قرارها ي هذا الشان ابات .

 ا يفت الفقراتن  5و  6مبوجب املادة الرابعة لشرة م القانون  11لسنة . 1974
ا يفت لبارة ( والبلدايت م الصنفني املمتاز واالوخل اىل الفقرة  6/مبوجب القانون رقم  50لسنة . 1979
 مت احالخل الفقرة  2/وا افة الفقرة الثالثة مبوجب القانون رقم  198لسنة . 1980
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املادة اخلامسة والتسعون
وعترب البلدية م السلطات العامة املؤسسة وهلا أن وطلب االالان م ن فرد ألوامرها الصادرة من ا واملبلدة أو املعلنية بصيورة
منتظمة وإطالة موظفي ا القائمني أبلماهلم املهودي ابلسلطة وم خيالف الا يعاقب وفو مواد قانون العقوابت املختصية مبخالفية
أوامر السلطات العامة .
املادة اخلامسة والتسعون مكرر



 -1أ-ملدير لام دا ئرة البلديية التابعية المانية بديداد وميدير البلديية املخيت
الف دينار للى ن م -:

فيرض غرامية مقيدارها (  )25000مخسية ولشيرون

اوال-اقام بناء او منشات سكنية بدون اجازة اصولية او خالفا هلا صادرة ل امانة بدداد او البلدية املختصة ا ويكون ن م
صاحب امللا او القائم بعملية البناء او االشراف للي ا مسؤوال ل الا.
اثنيييا-اسييتعم االرض او البنيياء او املنشييات خالفييا لالسييتعماالت الييو يسييمح هبييا التصييميم االساسييي ملدينيية بدييداد او البلدييية
املعنية .
 .ااا نانت االبينية او املنشات او االستعماالت املنصو للي ا ي (اوال) و (اثنيا) م البند (أ) مي هيذه الفقيرة وسيتعم
الغراض ءارية وكون الدرامة ( )50000مخسني الف دينار.
ج .يكون القرار الصادر ل مدير لام الدائرة او مدير البلدية املخت مبقتضى البندي (أ)و( ) م هذه الفقرة ابات
 -2ما لدم االخيالخل ابلفقيرة ( )1مي هيذه امليادة نيا ميدير ليام اليدائرة او ميدير البلديية اسيتمرار العمي ي البنياء املمنيوع او
االسييتعماخل املخييالف للتصيياميم االساسييية وينييذر املسييؤوخل لن ييا بلييهوم معاجليية ووصييحيح او ازاليية األسييبا الدالييية للمنييا
ابلكيفية الو وقررها امانة بدداد او البلدية خالخل املدة الو حتددها .
 -3ملدير لام الدائرة وملدير البلدية انذار املسؤوخل ل أ بناء او استعماخل مت بدون اجازة او موافقات اصولية قب صدور هذا
القانون وبعد نفاا قانون التصميم االساس ملدينة بدداد املرقم بي ( )156لسنة  1971وآخر وصميم لك بلدية قب اتريخ
صدور هذا القانون ااا نان البناء او االستعماخل ممنولا او خمالفا مبقتضى التشريعات النافذة وقت حيدوث البنياء املخيالف
او االستعماخل املمنوع ومل يصدر ما جييهه م وشريا الحو والا بلهوم معاجلية ووصيحيح او ازالية األسيبا الداليية للمنيا
او املخالفيية ابلكيفييية الييو وقررهييا امانيية بدييداد او البلدييية خييالخل امليدة الييو حتييددها لييدا القضييااي الييو اقمينييت بقييرار قضييائي
مكتسب الدرجة القطعية.
 -4أ-وؤلف ابمر م وزيير الداخليية هيتية اسيتتنافية ي وزارة الداخليية برائسية قياض يرشيحه وزيير العيدخل ولضيوي مي ميوظفي
وزارة الداخلية م او اتربة واالختصا ي اجملاخل الفين والقانوين ال وق ل ( )5مخس سنوات .
 .وؤلف ابمر م امني بدداد هيتة اسيتتنافية برائسية قياض يرشيحه وزيير العيدخل ولضيوي مي ميوظفي االمانية مي او اتيربة
واالختصا ي اجملاخل الفين والقانوين ال وق ل ( )5مخس سنوات.
 -5مل انذر وفو احكام الفقروني ( )2و ( )3م هذه املادة حو االلمياض للى االنذار املوجه اليه خالخل ( )15مخسة لشر
يوما م اتريخ وبلده ابالنذار لدا اهليتة االستتنافية.
 -6أ – ونظر اهليتة االستتنافية ي االلميا ات املرفولة الي ا والفص في ا طبقا لالجراءات املنصو للي ا ي قانون املرافعات
املدين وهلا ان وقرر بعد الوقوف للى وج ة نظر االطراف اات العالقة ابلقضية املعميض للي ا واالسميشاد برأ اترباء او
الكشف املوقعي االيت -:
 ا يفت املادة اتامسة والتسعني مكررة مبوجب املادة  2/م القانون  13لسنة . 2001
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اوال-ابطاخل االنذار وابقاء البناء او االستعماخل ابحلالة الو نان للي ا قب ووجيه االنذار .
اثنيا-رد االلمياض و أتييد االنذار نال او جهءا والا بتصحيح املخالفية البنائيية او وبيدي البنياء او االسيتعماخل املخيالف اىل ميا
ال يتعارض واحكام التشريعات او منا االستعماخل املخالف.
اثلثا-ايقاف ونفيذ االنذار املعميض لليه بصورة مؤقتة حىت الفص ي الفضية املعرو ة وفو احكام هذه املادة.
 .وعترب االلميا ات املعرو ة للى اهليتة االستتنافية م القضااي املسيتع لة وللي يا البيت في يا خيالخل ( )60سيتني يوميا مي
اتريخ ورود االلمياض الي ا ويكون قرار اهليتة ابات .
 -7أ-ونفذ القرارات الصادرة وفو احكام هذه املادة الو انتسبت درجة البتات م صاحب امللا او شاغله خالخل املدة الو
حتددها امانة بدداد او البلدية املختصة وااا امتنا ل الا فلمدير لام الدائرة او مدير البلدية فيرض غرامية هتديديية للييه
مقدارها ( )25000مخسة ولشرون الف دينار ن ( )30ثالثني يوما .
 .ااا زادت مييدة االمتنيياع للييى ( )180مائيية ومثييانني يومييا يقييرر أمييني بدييداد او اةييافل املخيت ازاليية املخالفيية ابلطريقيية الييو
حيددها ووستحص نفقات االزالة وفو قانون حتصي الديون احلكومية املرقم بي ( )56لسنة . 1977
ج .ااا امتنا م فر ت لليه الدرامة مبوجب احكام هذه املادة ل دفع يا حيياخل اىل اةكمية املختصية البيداخل الدرامية ابحليبس
وفو القانون .
د .يرالى لند فرض الدرامة مبوجب احكام هذه املادة جسامة املخالفة واايت ا ووعنت املسؤوخل لن ا .
 -8لوزير الداخلية وأمني بدداد احالة املوظف املسؤوخل ل لدم متابعة املخالفات او لدم ايقاف ا املشمولة ابحكام هذه املادة
ي مراحل ا االوىل للى اةانم املختصة.
 -9متتنا اةانم ل مساع الدلاو الناشتة ل ونفيذ احكام هذه املادة ول االجراءات الو وتخذ وفو احكام ا.

املادة السادسة والتسعون

 -1يعاقب شاغ العقار ابحلبس ملدة ال وق لي ثالثية أشي ر وال وهييد لليى سيتة اشي ر او بدرامية ال وقي لي مائية دينيار وال
وهيد ل مائة ومخسني دينار ااا فتح جمرا للمياه القذرة أو الفائضة م لقاره اىل الشارع أو ربط ا مب يار البلديية دون
اان من ييا وي هييذه احلاليية وقييوم البلدييية ابنييذار شيياغ العقييار أو صيياحبه برفييا اجملييرا وردم املخييهن خيالخل ثالثيية أايم ولنييد
أمتناله وقوم البلدية بذلا للى حسابه .
 -2يعاقييب شيياغ العقييار التييام االهلييية بدراميية ال وت يياوز دينيياري ااا ثبييت أنييه قييد القيييت منييه قييااورات أو أزابخل أو مييياه اىل
الشارع.
الفصل الثامن
أحكام شىت

املادة السابعة والتسعون
 -1وس أبسم البلدية بدون لوض نافة الشيوارع الواقعية داخي حيدودها وامليميوك أسيتعماهلا للنفيا العيام املوجيودة لنيد نفياا
هذا القانون أو الو حتدث بعد الا وفو القيوانني املرليية أو اليو ييدخ يم حيدودها لنيد وديريهيا ولليى دوائير الطيابو
وصحيح وس ي هذه الشوارع ابسم البلدية مباشرة ان نانت مس لة ابسم غريها بال رسم.
 -2ال جيييوز وقسيييم العقييارات الواقعيية خييارج حييدود البلييدايت وامانيية العاصييمة لالغيراض السييكنية والصيينالية اال مبوافقيية الييوزارة
ابلنسبة اىل البلدية وامانة العاصمة ابلنسبة للعاصمة وفقا ملا يلي -:
 -1العقارات الواقعة خارج حدود امانة العاصمة ملسافة لشرة نيلومميات .


 ا يفت الفقرة  2/مبوجب القانون رقم ( )38لسنة  1971قانون التعدي السادس لقانون ادارة البلدايت رقم  165لسنة . 1964
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 -2العقارات الواقعة خارج حدود بلدايت الصنف املمتاز ملسافة سبعة نيلومميات .
 -3العقارات الواقعة خارج حدود بلدايت الصنف االوخل ملسافة مخسة نيلومميات .
 -4العقارات الواقعة خارج حدود بلدايت الصنف الثام والثالث والرابا ملسافة ثالثة نيلومميات.

املادة الثامنة والتسعون
 -1للحكومة اصدار االنظمة بناء للى اقمياح الوزير لالغراض التالية -:
أ .نيفية إدارة أمانة العاصمة.
 .نيفية القيام ابلواجبات املميوبة للى البلدايت ي هذا القانون.
ج .نيفية ونفيذ ما وضمنته املواد م  42حىت  54م القانون.
 -2للوزير إصدار التعليمات لإلغراض التالية -:
أ .نيفية ونظيم امليهانيات ووعيني النمااج الواجب استعماهلا.
 .وعيني شك الس الت واالستمارات اتاصة حبساابت املؤسسات البلدية -:
ج .نيفية ونظيم ألماخل اجملالس.
د .فتح دورات فنية خاصية للتخصي ي مكافحية احلرييو والوقايية منيه حسيب نظيام يثبيت ميدة اليدورات وشيروط االنتسيا
والعالوات اال افية اتاصة الو متنح ترجيي ا .
ه .نيفية قيام شعبة االطفاء ابلواجبات املميوبة للي ا وادارهتا وامور التدريب والضبط واال نضباط في ا .

املادة التاسعة والتسعون
مؤقتة – ورالى األحكام التالية لند نفاا هذا القانون حلني وشكي اجملالس املذنورة ي املادة العشري .
 -1وستمر اجملالس املشكلة قب نفاا هذا القانون ي مهاولة ألماهلا املنصو للي ا ي هذا القانون.
 -2للوزير بناء للى اقمياح السلطة اإلدارية أن حي اجمللس ويعني بدله أو أن يبدخل لضوا أو أنثر إاا أقتضت املصيلحة العامية
الا.
 -3يعترب أمني العاصمة ونافة رتسياء البليدايت املعينيني قبي نفياا هيذا القيانون أو اليذي يعينيون خيالخل الفيمية املبينية ي مقدمية
هذه املادة م موظفي البلدية فيما يتعلو أبحكام هذا القانون.
 -4للوزير بناء للى اقمياح السلطة اإلدارية أن يع د بوظيفية رئييس البلديية ونالية إىل رئييس الوحيدة االداريية أو اىل أ موظيف
ادار آخر ي املنطقة لدا أمانة العاصمة الو ك للوزير أن ينيط ا ونالة أبحد نبار املوظفني التابعني لوزاروه.


املادة املائة

يلديى قييانون إدارة البلييدايت رقييم  84لسينة  1931ووعديالوييه ووبقييى األنظميية والتعليمييات الصيادرة مبوجبييه انفييذة املفعييوخل مييا مل
وتعارض وأحكام هذا القانون إىل أن يستبدخل بدريها.

املادة احلادية بعد املائة
إاا وعارض أ حكم م أحكام قانون ونظيم أرابح املؤسسيات شيبه الرمسيية رقيم  83لسينة  1961ميا أ حكيم مي أحكيام
هذا القانون فيعم حبكم القانون السابو ويعترب حكم القانون الالحو ملديا ي حدود الا التعارض.
املادة الثانية بعد املائة

 ا يفت الفقروني -2د و -2هي مبوجب املادة اتامسة لشرة م القانون  11لسنة . 1974
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ينفذ هذا القانون م اتريخ نشره ي اجلريدة الرمسية.
املادة الثالثة بعد املائة
للى الوزراء ونفيذ هذا القانون .
نتب ببدداد ي اليوم السابا م ش ر مجاد االخرة لسنة  1384املصادف لليوم الثالث لشر م شي ر وشيري االوخل لسينة
.1964
املشري الرن
لبد السالم حممد لارف
رئيس اجلم ورية
لبد الكرمي فرحان
وزير الثقافة واإلرشاد

لبد الكرمي هاين
وزير العم والشؤون
االجتمالية

لبد الفتاح االلوسي
وزير االشداخل واالسكان
حمس حسني احلبيب
وزير املواصالت

رشيد مصلح
وزير الداخلية

لبد اجمليد سعيد
وزير الميبية

لبد العهيه الواتر
وزير النفط

لبد اةس زلهلة
وزير الصنالة

نام اتطيب
وزير العدخل

لبد العهيه احلافل
وزير االقتصاد
مصلح النقشبند
وزير االوقاف
شام السامرائي
وزير الصحة

لبد الدين الراو
وزير الهرالة

الفريو
طاهر حيىي
رئيييس الوزراء
وني وزير الدفاع
واتارجية
امسالي مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية

حممد جواد العبوسي
وزير املالية
ووني وزير التخطيط
لبد الصاحب العلوان
وزير االصالح الهرالي

األسباب املوجبة
أسييتمد قييانون إدارة البلييدايت رقييم  84لسيينة  1931أنثيير أحكامييه م ي (قييانون بلييدايت االايالت العثميياين) املييؤرو ي 27
رمضييان  1294وايولييه ووعديالوييه واألنظميية والتعليمييات والبييياانت املختصيية أبمييور البلدييية الصييادرة ي ل ييد احلكوميية العثمانييية أو
خالخل الفمية الو سبقت أتسيس احلكومية العراقيية ونيذلا مي قيانون األبنيية العثمياين امليؤرو ي  23ا احل ية سينة  1299و24
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وشري االوخل  1298بعد أن ادخلت لليه بعض األحكام والقوالد والتعديالت الو وتالءم وظروف العراة وحاجته ي ظ الع د
امللكي املباد ونان م مظاهر هذه التعديالت ان حددت صالحيات اجملالس البلدية وووليت السيلطة املرنهيية انثير الصيالحيات مميا
أبعد املواطنني ل ادارهتا واملشارنة هبا.
ونظرا لتبدخل ظروف العراة السياسية واإلدارية واالجتمالية بعد زواخل النظام امللكي وأتسيس النظام اجلم ور نتي ة لقيام ثورة
 14متييوز املبارنيية فقييد وجييدت حكوميية ثييورة  18وش يري الثيياين  1963اجمليييدة ييرورة ابييداخل قييانون ادارة البلييدايت رقييم  84لسيينة
 1931بقانون آخر يتالءم وظروف الثورة وأهداف ا ي إفساح اجملاخل ملشارنة املواطنني ي ادارة مؤسساهتم اةلية ووطويرها والن وض
هبييا وميينح م االسي تقالخل واحلرييية ي القيييام ابأللميياخل واتييدمات البلدييية ممييا يعييود ابلنفييا واتييري للييى سييكان املييدن والقييرا واالرايف
ونذلا وس ي واجاز معامالت املواطنني ومصاحل م اةليية واليداهم للمشيارنة ي واجبيات ومسيؤوليات أليم ومينح اجمليالس البلديية
االس ييتقالخل ال ييذايت وس ييلطات واس ييعة الدارة ش ييؤون البل ييدايت والتشي ي يا لل ييى إنش يياء الني يواد اات األغي يراض الراي ي يية والثقافي يية
واالجتمالية واملكتبات العامة ملعاجلة مشكلة الفراغ لند الشبا ونذا مان حقوة موظفي ومستخدمي البلدايت ومساواهتم ما
سييائر مييوظفي الدوليية بتطبيييو أحكييام اتدميية واملييالك واالنظبيياط حبق ييما فقييد شييرع هييذا القييانون الييذ رولييي فيييه أهييم املبييادئ الييو
وضيمنت ا التشيريعات احلديثيية ي خمتلييف اليدوخل الد قراطييية مبشييارنة امليواطنني ندارة البلييدايت واقتصيار اشيراف السييلطة املرنهييية للييى
ونفيذ مقرراهتا ومشاريع ا.
رقم 1034

مرسوم مجهوري
استنادا إىل إحكام قيانون متلييا العرصيات واملبياين األمرييية رقيم  3لسينة  1960املعيدخل ابلقيانون رقيم 40لسينة  1962وبنياء
للى ما لر ه وزير املالية ووافو لليه جملس الوزراء.
رمسنا مبا هو آت -:
متليييا سييامل املييدل املتييوىل للييى أوقيياف احليياج لبييد اللطيييف املييدل – بييدون بييدخل – حصيية اتهينية مي القطعيية املفو يية ابلطييابو
املرقمة ( )162/188لطيفية البالدة مساحت ا ( )834/37م 2املشيد للي ا جاما ما ملحقاوه ودار لإلمام.
للى وزير املالية ونفيذ هذا املرسوم
نتب ببدداد ي اليوم السادس والعشري م ش ر مجاد اآلخرة لسنة  1384املصادف لليوم األوخل م ش ر وشري الثياين لسينة
.1964
املشري الرن
لبد السالم حممد لارف
رئيس اجلم ورية
الفريو
حممد جواد العبوسي
طاهر حيىي
وزير املالية
رئيس الوزراء

رقم 1035

مرسوم مجهوري
استنادا اىل احكام قانون متليا العرصات واملباين األمرييية رقيم  3لسينة  1960وبنياء لليى ميا لر يه وزيير املاليية ووافيو للييه
جملس الوزراء.
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رمسنا مبا هو آت -:
متليييا جملييس ليواء املوص ي – بييدون بييدخل – القطعيية األمريييية املرقميية  613/2مي املقاطعيية  96ابصييخرة – احلمدانييية التابعيية
لقضاء املوص البالدة
مساحت ا ()642/75م 2املشيدة للي ا مدرسة ابتدائية.
للى وزير املالية ونفيذ هذا املرسوم
نتب ببدداد ي اليوم السادس والعشري م ش ر مجاد اآلخرة لسنة  1384املصادف لليوم االوخل م ش ر وشري الثاين
لسنة .1964

املشري الرن
لبد السالم حممد لارف
رئيس اجلم ورية
الفريو
طاهر حيىي
رئيس الوزراء

حممد جواد العبوسي
وزير املالية

رقم 1036

مرسوم مجهوري
استنادا إىل أحكام قانون مصلحة ونظيم ءارة املنتوجات احليوانية رقم  45لسنة  1962وبناء للى ما لر ه وزير املالية ووافو
لليه جملس الوزراء.
رمسنا مبا هو آت -:
متليا مصلحة ونظيم ءارة املنتوجات احليوانية – بيدون بيدخل – القطعية األمرييية املرقمية ( )65/2الكحيالء – العميارة – البالدية
مساحت ا
()2500م 2لدرض وشييد حمالت حتضري اجللود واملنت ات احليوانية للي ا.
للى وزير املالية ونفيذ هذا املرسوم
نتب ببدداد ي اليوم السادس والعشري م ش ر مجاد اآلخرة لسنة  1384املصادف للييوم األوخل مي شي ر وشيري الثياين
لسنة .1964
املشري الرن
لبد السالم حممد لارف
رئيس اجلم ورية
الفريو
طاهر حيىي
رئيس الوزراء

حممد جواد العبوسي
وزير املالية
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رقم 1037

مرسوم مجهوري
استنادا إىل أحكام قيانون متلييا العرصيات واملبياين األمرييية رقيم  3لسينة  1960وبنياء لليى ميا لر يه وزيير املاليية ووافيو للييه
جماس الوزراء.
رمسنا مبا هو آت -:
متليا جملس لواء بدداد العام – بدون بيدخل – املليا وسلسي ( )13البيو مجعية البالدية مسياحت ا ( )1دومنيا واحيدا و ()604
امتار مربعة لدرض
انشاء مدرسة ابتدائية لليه.
للى وزير املالية ونفيذ هذا املرسوم
نتب ببدداد ي اليوم السادس والعشري م ش ر مجاد اآلخرة لسنة  1384املصادف لليسوم االوخل م ش ر وشري الثاين
لسنة .1964
املشري الرن
لبد السالم حممد لارف
رئيس اجلم ورية
الفريو
طاهر حيىي
رئيس الوزراء

حممد جواد العبوسي
وزير املالية

رقم 1038

مرسوم مجهوري
بناء للى ما لر ه وزير العدخل
رمسنا مبا هو آت -:
خيوخل خلف احلاج حممود مدير انحية السالم سلطة حانم جهاء م الدرجة الثانية لدرض ونفيذ احكام املادة ( )41م قانون
وس ي النفوس
وااللقييا رقييم  61لسيينة  1958ونييذلا سييلطة حييانم جيهاء مي الدرجيية الثانييية وفييو قييانون اصييوخل اةانمييات اجلهائييية لديرض
وطبيو احكام قانون
الر ارس ا م منطقة انحيته.
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للى وزير العدخل ونفيذ هذا املرسوم
نتب ببدداد ي الييوم السيادس والعشيري مي شي ر مجياد اسخيرة لسينة  1384املصيادف للييوم االوخل مي شي ر وشيري الثياين
لسنة .1964
املشري الرن
لبد السالم حممد لارف
رئيس اجلم ورية
الفريو
طاهر حيىي
رئيس الوزراء

نام اتطيب
وزير العدخل

رقم 1039

مرسوم مجهوري
بناء للى ما لر ه وزير العدخل
رمسنا مبا هو آت -:
خيوخل صالح الدي النقيب قائم مقام مرنه الديوانية سلطة حيانم جيهاء مي الدرجية األوىل للنظير ي اجليرائم املنصيو للي يا
ي قانون ونظيم احلياة االقتصادية رقم  41لسنة  1943وممارسة الصالحيات الواردة ي املادة ( )12منه ونذلا سلطة حانم جهاء
م الدرجة الثانية وفو قانون اصوخل اةانمات اجلهائية لدرض وطبيو أحكام قانون الر ارس ا م منطقة قضائه.
للى وزير العدخل ونفيذ هذا املرسوم
نتييب ببدييداد ي اليييوم اتييامس والعشيري مي شي ر مجيياد االخييرة لسيينة  1384املصييادف لليييوم احليياد والثالثييني مي شي ر
وشري االوخل لسنة .1964
املشري الرن
لبد السالم حممد لارف
رئيس اجلم ورية
الفريو
نام اتطيب
طاهر حيىي
وزير العدخل
رئيس الوزراء
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