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بموجب  وأهدافه قانون البلديات األردني أسباب تعديل

والقانون المؤقت  2002لسنة ) 70(القانون المؤقت رقم 

  2003لسنة ) 21(رقم 
  

   مصلح الصرايرةالدكتور

  قسم القانون العام

   جامعة مؤتة–كلية الحقوق 

  األردن

  

  

  الملخص

عديالت التي أدخلها المشرع على إن الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على أسباب ومبررات الت

 تحسين مستوى الخدمات التي تؤديها فيقانون البلديات، وبيان أهداف هذه التعديالت وأثرها 

 بيان دور السلطة المركزية اتجاه هذه المجالس وما تملكه من فضالً عنالمجالس البلدية، 

  .صالحيات في هذا الخصوص
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  .مقدمة

  .الت التي أدخلت على قانون البلدياتأسباب التعدي: المبحث األول

  .األسباب اإلدارية: المطلب األول

  .األسباب المالية: المطلب الثاني

  .أهداف التعديالت التي أدخلت على قانون البلديات: المبحث الثاني

  .دمج البلديات: المطلب األول

  .المطلب الثاني طريقة اختيار أعضاء المجالس البلدية

  .حيات السلطة المركزية اتجاه المجالس البلديةصال: المبحث الثالث

  .موازنة البلديات: المطلب األول

  .تنظيم البلديات: المطلب الثاني

  .تعيين موظفي البلديات: المطلب الثالث

  .اللوازم واألشغال والخدمات: المطلب الرابع

  .الرقابة والتفتيش: المطلب الخامس

  .الخاتمة واالستنتاجات والتوصيات

  .جعالمرا
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  :مقدمة
 70 بموجب القانون المؤقت رقم 1955 لسنة 29إن التعديالت التي طرأت على قانون البلديات رقم 

 قد جاءت لمعالجة األوضاع المتردية للعديد من 2003 لسنة 21 والقانون المؤقت رقم 2002لسنة 

 في تردي أوضاع هذه البلديات في األردن، وذلك العتقاد السلطة المركزية بأن السبب الرئيسي

المجالس وتدني الخدمات فيها يعود بالدرجة األولى لكثرة هذه المجالس ولطريقة اختيار أعضائها، 

وكان الحل األمثل من وجهة نظر السلطة المركزية هو دمج هذه البلديات والرجوع إلى أسلوب 

 أعطى التعديل األخير إذت، التعيين كوسيلة لرفع كفاءة أعضاء هذه المجالس في إدارة شؤون البلديا

للسلطة المركزية الحق في تعيين نصف أعضاء المجالس وتعيين رئيس المجلس، حيث أصبحت 

 هذا الحل هو هل عن طريق السلطة المركزية مما يدفعنا لنسأل تُعيناألغلبية داخل هذه المجالس 

بية التي تترتب على ذلك الحل األمثل لرفع سوية الخدمات المحلية بغض النظر عن الجوانب السل

وأهمها مخالفة المبادئ العامة لنظام الالمركزية اإلدارية وخصوصاً طريقة اختيار أعضاء هذه 

المجالس وضرورة توفير االستقاللية لهم والتي ال تتحقق إال عن طريق االنتخاب، وهل توجد حلول 

نرفع من سوية الخدمات نفسه  أخرى تضمن من خاللها المحافظة على مبدأ الديمقراطية وفي الوقت

هذه التساؤالت سوف نحاول التعرف على أسباب هذه ن التي تؤديها هذه المجالس، ولإلجابة ع

 ونستعرض أخيراً دور السلطة المركزية ،التعديالت في المبحث األول وعلى أهدافها في المبحث الثاني

  .ومسؤولياتها اتجاه المجالس البلدية في المبحث الثالث

  :أسباب التعديالت التي ُأدخلت على قانون البلديات: بحث األولالم
أشار وزير البلديات إلى أسباب ومبررات التعديالت التي ُأدخلت على قانون البلديات في المؤتمر 

، وأرجع ذلك إلى تدني مستوى الخدمات )1(18/9/2000الوطني للبلديات المنعقد في عمان بتاريخ 

سبب عدم الكفاءة اإلدارية وعدم القدرة على إدارة الشؤون المالية للبلديات التي تؤديها البلديات ب

بفاعلية مما أوصل بعضها إلى درجة اإلفالس، وبناء عليه فإنه يمكن االستنتاج بأن التعديالت تعود 

  .األول إداري والثاني مالي: لسببين رئيسيين

  :األسباب اإلدارية: المطلب األول

رية إلى عدة اعتبارات أشار إليها وزير البلديات في كلمته المشار إليها سابقاً وترجع األسباب اإلدا

  :وهي
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فشل المجالس البلدية في تحقيق أهدافها بتأدية الخدمات للمواطنين بالصورة المرجوة ويعزو  -1

ذلك إلى عدم وجود أعضاء مجالس مؤهلين وافتقارهم إلى الخبرة اإلدارية التي تؤهلهم للقيام 

اتهم، وذلك راجع إلى طريقة اختيار هؤالء األعضاء وهو االنتخاب المباشر لرئيس بمسؤولي

  .المجلس ولألعضاء

 ألف موظف باإلضافة 16التعيينات العشوائية للموظفين في البلديات، حيث وصل عددهم إلى  -2

 موظف في مجالس الخدمات المشتركة معظمهم غير مؤهلين تم تعيينهم عن طريق 2000إلى 

 بادر وزير البلديات بتعيين األطرة، وبدالً من التركيز على تأهيل هذه ي والمحسوبالواسطة

) 118(مهندساً مدنياً و) 350(موظفاً حديثي التخرج وبصورة عشوائية أيضاً منهم ) 762(

رسام، وبعد تعيين هذه الكفاءات الفنية تم وقف ) 203(مساحاً و) 91(مهندساً معمارياً و

 .التعيينات

 .ءة الجهاز اإلداري في الوزارة والذي يشرف على أعمال المجالس البلديةعدم كفا -3

) 99( تم دمجها جميعاً في اً سكانياًتجمع) 58(بلدية و) 328(كثرة البلديات، حيث بلغ عددها  -4

 .بلدية

) 22( تم دمجها فـي اًمجلس) 44(زيادة عدد مجالس الخدمات المشتركة، حيث بلغ عددها  -5

 .مجلساً

  :األسباب المالية: انيالمطلب الث
األمور المالية من األسباب الرئيسة التي أدت إلى عدم تمكن كثير من المجالس البلدية من الوفاء د تع

 نظراً لقلة الموارد المالية المخصصة للبلديات وضعف تحصيلها من جانب ؛بالتزاماتها تجاه المواطنين

  :بالدرجة األول برواتب الموظفين واالستمالكاتومن جانب آخر ضخامة النفقات الجارية والمتمثلة 

  :قلة الموارد المالية وضعف تحصيلها: أوالً

واردات البلدية في الضرائب  والرسوم واألموال األخرى المفروضة أو ) 1(فقرة ) 46(حددت المادة 

وتتمثل هذه . المتعاقد عليها أو المتأتية بمقتضى أحكام قانون البلديات والقوانين واألنظمة األخرى

الواردات بصفة أساسية في ضريبة األبنية والمسقفات التي تقوم وزارة المالية بتحصيلها لحساب 

 من رسوم ت، وكذلك الرسوم التي تخصص للبلديا%10البلديات مقابل استيفاء بدل تحصيل مقداره 

ستوفى بمقتضى ئة من الرسوم التي تين بالم، كما يخصص للبلديات نسبة خمسة وثالث)2(المحروقات
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وأخيراً يخصص للبلديات الغرامات التي . )3(قانون النقل على الطرق عن رخص اقتناء المركبات

  .)4(تستوفى عن مخالفات قانون النقل على الطرق وعن المخالفات الصحية والبلدية

ديات من قانون البل) 49(وقد بادرت الحكومة إلى تعديل مخصصات البلديات وذلك بتعديل نص المادة 

 ةفقر) 3(، حيث تنص المادة )5(2002 لسنة 37 بموجب القانون المؤقت رقم 1955 لسنة 29رقم 

تخصص لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام : "منه على أنه) 1(

 على المشتقات النفطية التي تنتجها شركة% 6البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 

وحسب ما أشار إليه وزير البلديات فإن هذا التعديل ". مصفاة البترول األردنية باستثناء زيت الوقود

 مليون دينار لصالح البلديات، وهو اعتراف من 15في رسوم المحروقات أدى إلى زيادة مقدارها 

المعدلة ) 49(مادة كما أوكلت الفقرة الثانية من ال. السلطة المركزية بضعف الموارد المالية للبلديات

مهمة تحصيل هذه النسبة على عاتق وزارة المالية ويجري تخصيصها في الموازنة العامة السنوية 

من قانون ) 52(للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وتوزع وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 

  .البلديات

  :ضخامة النفقات الجارية: ثانياً

 اإلدارية في البلديات، حيث زادت قيمة هذه األطررجة األولى في رواتب وتتمثل هذه النفقات بالد

 مليون دينار حسب ما صرح به 31من إيرادات البلديات وبلغت قيمتها أكثر من % 54 لىالنفقات ع

وزير البلديات، وكذلك ارتفاع تكلفة االستمالكات نتيجة للتوسع في التنظيم بطريقة ال تتوافق مع 

 فوائد الديون مما سد من إيرادات البلديات كان يذهب لاًوأخيراً فإن جزء. الس البلديةاحتياجات المج

زاد األعباء المالية على البلدية وأدى إلى عجز العديد منها عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 

ية المدن  وهذا ما دفع السلطة المركزية للتدخل لدى بنك تنم، مليون دينار64المديونية التي بلغت 

والقرى لخفض أسعار الفائدة على الديون وجدولة األقساط المستحقة على القروض وتحويل األرصدة 

 حالً مؤقتاً سيؤدي إلى تدهور األوضاع المالية للبلديات ، مما يعدالمكشوفة إلى قروض طويلة األجل

  .)6(في المستقبل

  :أهداف التعديالت: المبحث الثاني

 المشار إليه 18/9/2002في المؤتمر الوطني للبلديات المنعقد في عمان بتاريخ حدد وزير البلديات 

 لسنة 70سابقاً أهداف التعديالت التي ُأدخلت على قانون البلديات بموجب القانون المؤقت رقم 

، حيث أوضح بأن هذه التعديالت تهدف إلى )8(2003 لسنة 21 والقانون المؤقت رقم )7(2002

ناسب لتحقيق االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، تهيئة المناخ الم
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ة المتميزة والتخطيط الخالق المنتج، كما تهدف إلى وءوتأسيس مرحلة جديدة عمادها اإلدارة الكف

تخليص البلديات من واقع مرير وصعب وصل بعدد كبير منها إلى درجة اإلفالس وعدم القدرة على 

أن الهدف األسمى لمشروع خدمات المقدمة للمواطنين، وأضاف فع رواتب موظفيها وتدني مستوى الد

هو إيجاد البلديات المؤهلة والتي تتمتع بالمؤسسية ويشرف عليها شباب وتطويرها إصالح البلديات 

نفقاتها، وأن ة، ويكون لها ميزانية متوازنة إيراداتها تغطي وءن بالعلم والمعرفة واإلدارة الكفومؤهل

تستطيع تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين بأسلوب حضاري متميز عنوانه تسهيل اإلجراءات 

وتبسيطها ومحاربة الروتين والبيروقراطية وتحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين وتوفير كل 

داف إلى دمج البلديات وتعديل وقد عمدت السلطة المركزية لتحقيق هذه األه. وسائل الراحة والترفيه

  .طريقة اختيار أعضاء المجالس البلدية

  :دمج البلديات: المطلب األول
بلدية وذلك استناداً إلى نص المادة ) 99( في دِمجتبلدية ) 328(كان عدد البلديات في األردن 

 من هذه الفقرة )أ(، حيث ينص البند 1955 لسنة 29من قانون البلديات رقم ) 5(الخامسة الفقرة رقم 

من هذا القانون لمجلس الوزراء بقرار يصدر ) 6(من المادة ) 5(مع مراعاة أحكام الفقرة : "على أنه

عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية المحافظ توسيع أو تضييق أو تعديل حدود أي بلدة أو مجلس 

ها مجاورة لها بعضها إلى قروي أو ضم أي بلدية أو مجالس قروية أو تجمعات سكانية أو أجزاء من

  ...".بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول 

إن عملية دمج البلديات تشكل خطوة إيجابية في سبيل إصالح أوضاع البلديات وتخفيض النفقات 

لحد من األعباء المالية  اإلدارية والفنية في البلديات، كما تسهم في ااألطرعليها وذلك بالحد من عدد 

 تابالتي تتحملها المجالس البلدية في تأدية كثير من الخدمات بصورة منفردة مثل المسالخ ومك

أن عملية الدمج جاءت دون أخذ : إال أنه يؤخذ عليها أوالً. النفايات ووسائل النقل واألبنية وغيرها

، حيث تم دمج )9(فية ألوضـاع البلدياترأي المجالس البلدية المعينة، كما أنها تمت دون دراسة وا

 وأوضاعها المالية جيدة، مما بلديات معدومة أو مفلسة مع بلديات كان مستوى الخدمات فيها مقبوالً

نتج عنه تدني مستوى الخدمات في هذه البلديات بصورة أضرت بسكانها نظراً ألنهم تحملوا نتائج 

ة لهم فيها ودون رضاهم، وقد أصبحت كثير من سوء اإلدارة والفساد في بلديات أخرى ال عالق

البلديات التي تم دمجها تسدد ديون بلديات أخرى وتدفع رواتب موظفيها مما أثار عدم الرضا لدى 

 من المسؤولية من قبل السلطة المركزية، اً تهربدالعديد من سكان هذه البلديات، كما أن قرار الدمج يع

ية لمجالس أخرى بدالً من أن تقوم السلطة المركزية بتأهيل حيث حملت فشل بعض المجالس البلد
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المجالس البلدية التي تواجه مشاكل مالية وإدارية قبل عملية الدمج حتى تكون المجالس البلدية 

الجديدة جميعها مؤهلة بدالً من أن تصبح غالبية المجالس البلدية التي تم دمجها تعاني حالياً من 

  .مشكالت إدارية ومالية

لتي وأخيراً فإن عملية الدمج دون أخذ لرأي سكان البلديات أو على األقل المجالس البلدية المنتخبة ا

 على مبادئ الديمقراطية، كما أنه أضاف أعباء مالية جديدة على تمثل هذه البلديات يشكل خروجاً

تجمعات السكانية البلديات، وذلك بإدخال مناطق كانت من مسؤولية الدولة قبل عملية الدمج مثل ال

  .تجمعاً سكانياً) 58(التي لم تكن تابعة ألية بلدية والبالغ عددها 

  :طريقة اختيار أعضاء المجالس البلدية: المطلب الثاني
 )10(خضع قانون البلديات في األردن إلى تعديالت عديدة وذلك منذ إنشاء إمارة شرق األردن

 أول قانون وقد صدرق اختيار أعضائها ائية وطرخصوصاً األحكام الخاصة بتشكيل المجالس البلد

 ونص ، وهو مأخوذ عن القانون البريطاني1925للبلديات في األردن في ظل عهد اإلمارة في عام 

هذا القانون على تشكيل المجالس البلدية عن طريق االنتخاب لجميع أعضاء المجلس ويتم تعيين 

 الذي أخذ باألسلوب 1938 لسنة 9جب القانون رقم  هذا القانون بموعدلوقد . الرئيس من بينهم

المختلط في تعيين أعضاء المجلس كما أن رئيس المجلس يعين من قبل السلطة المركزية ومن خارج 

 وعدل طريقة اختيار أعضاء المجلس 1955 لسنة 29كما جاء القانون رقم . )11(أعضاء المجلس

خاب المباشر ألعضائه ويعين رئيس المجلس من بين البلدي، حيث يتم تشكيل المجلس عن طريق االنت

كما أجاز هذا القانون للسلطة . األعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير البلديات

 1994وقد تدخل المشرع في عام . المركزية تعيين عضوين داخل المجلس يتمتعون بكامل العضوية

 والذي نص )12(1994 تاريخ 12ك بموجب القانون رقم وعدل طريقة تشكيل المجالس البلدية وذل

 انتخاب رئيس المجلس وأصبح فضالً عنعلى تشكيل المجالس البلدية عن طريق االنتخاب المباشر 

جميع أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس يتم انتخابهم بصورة مباشرة، حيث يتم الترشح لرئاسة 

  .المجلس بورقة مستقلة عن الترشح للعضوية

 وعدل طريقة اختيار أعضاء المجلس ورئيس 2002 لسنة 70خيراً جاء القانون المؤقت رقم وأ

المجلس وعاد إلى أسلوب المزج بين االنتخاب والتعيين، وأجاز هذا القانون للسلطة المركزية تعيين 

: منه على أنه) أ(فقرة ) 2(نصف أعضاء المجلس وكذلك تعيين رئيس المجلس، ونصت المادة 

ناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الخاصة، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يحدد باستث"

الحد األعلى لعدد أعضائه بقرار من الوزير، يتم انتخاب نصف هذا العدد انتخاباً مباشراً وفقاً ألحكام 



 2003لسنة ) 21( والقانون المؤقت رقم 2002لسنة ) 70(أسباب تعديل قانون البلديات األردني وأهدافه بموجب القانون المؤقت رقم 

 276 

".  تنسيب الوزيرهذا القانون ويعين ما ال يزيد على النصف اآلخر بقرار من مجلس الوزراء بناء على

أن يعين رئيس المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على نفسها من المادة ) ب(كما أضافت الفقرة 

وقد أخذ المشرع باألسلوب المتبع في أمانة عمان الكبرى، حيث يتم تعيين نصف . تنسيب الوزير

ن مجلس الوزراء بناء أعضاء مجلس األمانة وينتخب النصف اآلخر ويعين أمين العاصمة بقرار م

  .)13(على تنسيب وزير البلديات

جاء هذا التعديل حسب وجهة نظر السلطة المركزية من أجل رفع كفاءة المجالس البلدية العتقادها 

ها وأن التعيين ئبأن السبب الرئيسي في تدهور أوضاع هذه المجالس يعود إلى سوء اختيار أعضا

 من وجهة نظرنا تراجعاً عن مبدأ دإال أن ذلك يع. مجالسيوفر الكفاءة اإلدارية داخل هذه ال

الديمقراطية وحق المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية للمجالس البلدية باعتبار أن البلديات 

 كما تتمسك به الدول العريقة بالديمقراطية )14(هي نواة الديمقراطية وهو ما نادى به الفقه األردني

تم انتخاب جميع أعضاء المجالس البلدية عن طريق االنتخاب المباشر وعلى مثل فرنسا، حيث ي

دورتين، وينتخب رئيس المجلس البلدي من بين أعضاء المجلس عن طريق االنتخاب غير 

 على طريقة تعيين أعضاء 2002لسنة ) 70(كما أن التعديل الذي أدخله القانون رقم . )15(المباشر

يعطي األغلبية داخل المجلس البلدي لألشخاص المعينين إذا أضفنا إليهم المجالس البلدية في األردن 

 فيرئيس المجلس مما يضع كامل المسؤولية على السلطة المركزية في حالة إخفاق المجالس البلدية 

 ذلك فإن هذه الطريقة في تعيين أعضاء المجالس البلدية تؤدي فضالً عنتلبية احتياجات المواطنين، 

سلوب المركزية في إدارة شؤون البلديات على حساب نظام الالمركزية اإلدارية إذا أخذنا إلى ترجيح أ

 الصالحيات التي تتمتع بها السلطة المركزية اتجاه المجالس البلدية والتي سنتطرق إليها في بالحسبان

  .المبحث الثالث من هذه الدراسة

دون اللجوء إلى تعديل طريقة اختيار أعضاء إن الفعالية اإلدارية للمجالس البلدية يمكن تحقيقها 

المجالس البلدية واإلبقاء على طريقة اختيار أعضاء المجالس والرئيس عن طريق االنتخاب المباشر 

، وذلك باعتماد الشروط الواردة في القانون والمتعلقة 1994لسنة ) 12(كما ورد في القانون رقم 

شروط لرفع سوية أعضاء هذه المجالس، حيث نص بالعضوية ورئاسة المجالس مع تعزيز هذه ال

الفئة : تقسم البلديات إلى أربع فئات:  في المادة الثالثة منه على2003 لسنة 21القانون المؤقت رقم 

األولى وتشمل بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة، والفئة 

 والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشرة ألف نسمة الثانية وتشمل بلديات مراكز األلوية

وال يتجاوز مئة ألف نسمة، والفئة الثالثة بلديات مراكز األقضية والنواحي والبلديات التي يزيد عدد 

سكانها على خمسة آالف نسمة وال يتجاوز خمسة عشرة ألف نسمة والفئة الرابعة البلديات األخرى 
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من هذا القانون فيمن يعين رئيساً ) 2(واشترطت المادة السادسة فقرة . الفئاتغير الواردة ضمن هذه 

للبلدية في الفئات األولى والثانية والثالثة أن يكون حاصالً على مؤهل علمي ال يقل عن الدرجة 

مكن وي. الجامعية األولى وشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالنسبة لبلديات الفئة الرابعة

 سنة لنضمن توافر الحد األدنى من 30أن يدعم هذا الشرط بشرط السن بحيث ال يقل عمره عن 

  .الخبرة اإلدارية التي تساعده في إدارة شؤون المجلس

) 1(فقرة ) 6( الشروط الواردة في المادة فضالً عنكما يمكن تعزيز شروط عضوية المجالس البلدية 

 على من هذه الفقرة ليصبح حاصالً) ب( وذلك بتعديل البند 2003 لسنة 21من القانون المؤقت رقم 

وأخيراً فإنه يمكن تدعيم المجلس بالكفاءات . الثانوية العامة بدالً من أن يحسن القراءة والكتابة

) 29(من قانون البلديات رقم ) 27(اإلدارية باستخدام السلطة المركزية صالحياتها الواردة في المادة 

 األعضاء المنتخبين، حيث تنص هذه فضالً عنلك بتعيين عضوين داخل المجلس ، وذ1955لسنة 

للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين إضافيين إلى كل مجلس بلدي : "المادة على أنه

  ".ويكون لهذين العضوين حقوق األعضاء المنتخبين نفسها

  : البلديةصالحيات السلطة المركزية اتجاه المجالس: المبحث الثالث
منح قانون البلديات  وقانون  تنظيم المدن والقرى واألبنية ونظام اللوازم والعطاءات والمقاوالت 

 أوجبت وقد، )16(ونظام موظفي البلديات صالحيات واسعة للسلطة المركزية اتجاه المجالس البلدية

ات على كثير من القرارات هذه التشريعات ضرورة موافقة ممثل السلطة المركزية وبالذات وزير البلدي

 وبالخصوص فيما يتعلق بالموازنات ومسائل التنظيم واللوازم والعطاءات )17(الخاصة بأمور البلديات

وتعيين الموظفين والرقابة والتفتيش على البلديات، وسوف نتعرف على صالحيات السلطة المركزية 

  :اآلتيةفي هذه الموضوعات في المطالب 

  :نات البلدياتمواز: المطلب األول
 إجراءات إعداد موازنة البلدية وآلية نقل المخصصات من 1955لسنة ) 29(نظّم قانون البلديات رقم 

يوضع للبلدية ميزانية سنوية يعمل بها بعد إقرارها : "منه على أنه) 56 (ةبند إلى آخر وتنص الماد

ية بالطريقة نفسها، وأجازت من قبل المجلس وتصديقها من قبل الوزير ويجوز وضع مالحق للميزان

المادة المذكورة نقل المخصصات من فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس 

من قانون البلديات على أن يضع رئيس المجلس البلدي ) 57(كما نصت المادة . وموافقة الوزير

هائها ويرسله إلى الوزير حساباً ختامياً عن السنة المنتهية خالل أربعة أشهر على األكثر من انت
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نالحظ من خالل هذه النصوص دور وزير البلديات في . لتصديقه بعد إقراره من قبل المجلس البلدي

 وفضالً عن ذلكإقرار الموازنة والموافقة على نقل المخصصات والتصديق على الحساب الختامي، 

لي بموافقة مجلس الوزراء من قانون البلديات للوزير حق وضع نظام ما) 58(فقد أعطت المادة 

لتنظيم وإدارة صندوق البلدية والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات 

  .ووضع الميزانية السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من األمور المتعلقة بالصندوق

ر البلديات، حيث نصت على من قانون البلديات قروض البلديات لموافقة وزي) 45(كما أخضعت المادة 

يجوز لمجلس البلدية أن يستقرض أمواالً من أية جهة بعد موافقة الوزير على الجهة التي يؤخذ : "أنه

منها القرض والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية التسديد وأية شروط خاصة قد 

 تستلزم كفالة الحكومة وجب أخذ فإذا كانت معاملة االستقراض. يستلزمها الحصول على القرض

  ".موافقة مجلس الوزراء على ذلك

وزير البلديات يمارس صالحيات فعلية تجاه األمور المالية في البلديات سواء نستخلص مما سبق أن 

بالنسبة إلقرار الموازنة أو الحساب الختامي أو صندوق البلدية أو القروض التي تحصل عليها 

رف بها مما يجعله شريكاً في المسؤولية فيما يتعلق باالختالالت المالية التي البلديات وكيفية التص

  .حصلت وتحصل في البلديات

  :تنظيم البلديات: المطلب الثاني
 ودائرة )18(تُمارس السلطة المركزية ممثلة في مجلس التنظيم األعلى الذي يرأسه وزير البلديات

رة البلديات الدور الرئيس في تنظيم المدن، حيث يتم إعداد تنظيم المدن والقرى المركزية التابعة لوزا

مخططات التنظيم اإلقليمية من قبل مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية بالتشاور مع لجان 

 في مكتب لجنة التنظيم اللوائية مدة الجميع عليه ويعلن الطالع )19(التنظيم اللوائية والمحلية

ه المدة يرفع مخطط التنظيم مع االعتراضات إلى مجلس التنظيم األعلى  وبعد انتهاء هذ)20(شهرين

الذي يملك صالحية الموافقة عليه بتعديل أو دون تعديل ووضعه موضع التنفيذ ويكون قراره 

 ومخططات )22(تقريباً فيما يخص مخططات التنظيم الهيكلينفسها ، وتتبع اإلجراءات )21(نهائياً

 قرارات مجلس التنظيم األعلى المتعلقة بهذه المخططات نهائية غير ديث تع، ح)23(التنظيم التفصيلي

ق اإلدارية مما يضع المسؤولية األولى في مجال التنظيم على مجلس التنظيم ائقابلة لالعتراض بالطر

 أي خلل في مجال التنظيم إلى تبعات مالية وقد يؤدياألعلى واألجهزة الفنية في وزارة البلديات، 

بالغة الخطورة على المجالس البلدية خصوصاً التوسع غير المبرر لمناطق التنظيم، نظراً ألن أي 

توسع في مناطق التنظيم يحتاج إلى خدمات مثل المياه والكهرباء والطرق وما يتبع ذلك من 
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ديد من المجالس البلدية وعجزها عن سداد أثمان استمالكات أدت في كثير من الحاالت إلى إرهاق الع

األراضي المستملكة لغايات التنظيم كون جميع األراضي المخصصة للطرق أو الخدمات العامة 

  .)24( مستملكة حكماً وليست بحاجة إلى قرار استمالكتعدوالمؤشر عليها في مخططات التنظيم 

  :تعيين موظفي البلديات: المطلب الثالث
 على أنه يجري تعيين موظفي 1955لسنة ) 29(من قانون البلديات رقم ) أ( فقرة 43ادة تنص الم

البلديات وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتهم بإثبات ذلك في الميزانية السنوية، 

من هذه المادة على أن يضع الوزير بموافقة مجلس الوزراء وتصديق الملك ) 2(كما تنص الفقرة 

ظمة لموظفي البلديات ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم أن

هذا النص صدر نظام موظفي إلى واستناداً . وعزلهم وإجازاتهم واتخاذ اإلجراءات التأديبية بحقهم

وظائف وتحدد مسميات ال. )25(2002لسنة ) 28( المعدل بالنظام رقم 1955لسنة ) 1(البلديات رقم 

وعددها والرواتب المقررة لها في جدول تشكيالت وظائف البلدية الذي يوافق عليه الوزير بناء على 

، ويتم تعيين الموظفين في الوظائف الشاغرة ذات وصف وظيفي تضعه )26(تنسيب المجلس البلدي

ي البلدية يتم كما أن أسس وقواعد انتقاء الموظفين وتعيينهم ف. )27(البلدية بالتنسيق مع الوزير

وقد بين نظام موظفي . )28(بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب األمين العـام

حيث يتم تعيين الموظفين بقرار من المجلس البلدي بناء . )29(البلديات طريقة تعيين موظفي البلديات

 وزير البلديات، كما أن على تنسيب لجنة شؤون الموظفين في المجلس ويخضع قرار التعيين لموافقة

تعيين العمال بأجر يومي يتم بقرار من رئيس المجلس البلدي وموافقة وزير البلديات وذلك في حدود 

  .المخصصات المرصودة في موازنة البلدية

تعيين الموظفين فقد منح قانون البلديات صالحية تحديد البلديات التي تحتاج إلى وظيفة فضالً عن 

زير البلديات الذي ينسب إلى مجلس الوزراء بالبلديات التي يجب أن يعين فيها مدير مدير بلدية إلى و

كما أن تعيين مدير البلدية يتم بقرار من وزير البلديات بناء على تنسيب لجنة من . )30(بلدية

، وقد حدد قانون البلديات صالحيات مدير )31(المتصرف ورئيس المجلس البلدي ونائب الرئيس

  . شروط تعيينه2002لسنة ) 28( من نظام موظفي البلديات رقم 12، وحددت المادة )32(البلدية

مما سبق يتضح لنا مدى الصالحيات التي يتمتع بها وزير البلديات اتجاه موظفي البلديات من حيث 

وضع األنظمة الخاصة بهم ووضع التعليمات التي تحدد أسس وقواعد انتقاء الموظفين وتعيينهم 

مسميات الوظائف وعددها، كما أن قرارات المجلس البلدي ورئيس المجلس البلدي المتعلقة وتحديد 

  .بتعيين الموظفين وكذلك تعيين مدير البلدية تخضع جميعها لموافقة الوزير
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  :اللوازم واألشغال والخدمات: المطلب الرابع
ع الوزير بموافقة مجلس يض: " على أنه1955لسنة ) 29(من قانون البلديات رقم ) 59(تنص المادة 

الوزراء نظاماً خاصاً بالبلديات والعطاءات والمقاوالت ينص فيها على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها 

وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية إجراء المناقصات والمزايدات والمقاوالت واإلجراءات األخرى 

 نظام اللوازم والعطاءات والمقاوالت للبلديات هذه المادة صدرواستناداً إلى ". قة بأشغال البلدياتالمتعل

) 55( بموجب نظام اللوازم وأشغال البلديات والمجالس القروية رقم ُألغي والذي 1955لسنة ) 3(رقم 

، وسوف نتعرف على دور السلطة المركزية فيما يتعلق باللوازم واألشغال والخدمات )33(1989لسنة 

  :الخاصة بالبلديات

 :اللوازم: أوالً

جب المصادقة عليها من قبل الوزير إذا كانت قيمة ت األولى، العطاءات العائدة لبلديات الفئة -1

  .اللوازم عشرة آالف دينار فما فوق

جب مصادقة الوزير إذا كانت قيمة اللوازم خمسة تالعطاءات العائدة لبلديات الفئة الثانية،  -2

 .آالف دينار فأكثر

ي إذا كانت قيمة العطاء تقل جب موافقة الحاكم اإلدارتالعطاءات العائدة لبلديات الفئة الثالثة،  -3

 .)35( ومصادقة الوزير إذا كانت قيمة العقار تزيد على ذلك،عن ثالثة آالف دينار

 أو شطب )37( أو إهدائها)36(كما يوجب النظام موافقة الوزير في حاالت بيع اللوازم العائدة للبلديات

  .)38(أية خسارة تتعلق باللوازم

 :األشغال والخدمات: ثانياً
ا كانت قيمة  المصادقة على قرارات اللجنة من المجلس البلدي إذتمتبلديات الفئة األولى  -1

األشغال والخدمات الفنية ال تزيد على خمسة آالف دينار ومن وزير البلديات إذا زادت القيمة على 

  .ذلك

 المصادقة على قرارات اللجنة من المجلس البلدي إذا كانت قيمة تمت:  بلديات الفئة الثانية -2

لبلديات إذا زادت القيمة على ثالثة آالف دينار ومن وزير ان األشغال والخدمات الفنية ال تزيد ع

 .ذلك
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 المصادقة على قرارات اللجنة من الحاكم اإلداري إذا كانت قيمة الشغال تمت: بلديات الفئة الثالثة -3

 .والخدمات الفنية ال تزيد على ثالثة آالف دينار ومن وزير البلديات إذا زادت القيمة على ذلك

وافقة وزير البلديات في حالة استحداث بنود جديدة أو من النظام المذكور م) 54(كما أوجبت المادة 

  .من قيمة العطاء أو مبلغ خمسة آالف دينار% 10إقرار األعمال اإلضافية إذا زادت قيمتها عن 

وأخيراً فإنه من استقراء النصوص الخاصة باللوازم واألشغال والخدمات الحظنا أهمية دور وزير 

العطاءات المتعلقة بشراء اللوازم واألشغال والخدمات الخاصة البلديات في هذا المجال، حيث تخضع 

بالبلديات لمصادقته، كما أنه ال يتم إهداء أو شطب خسارة تتعلق باللوازم أو زيادة في الكميات أو 

  .األوامر التغيرية إال بموافقة الوزير

  :الرقابة والتفتيش: المطلب الخامس
 وزير البلديات صالحيات واسعة في مجال الرقابة 1955لسنة ) 29(أعطى قانون البلديات رقم 

والتفتيش على البلديات سواء في األمور المالية أو اإلدارية مما يعطيه الحق في تصويب جميع 

المخالفات المالية أو اإلدارية التي تقع من المجالس البلدية أو من األجهزة اإلدارية والفنية في 

للوزير أو أي موظف مفوض منه : "من هذا القانون على أنه) أ(ة فقر) 6(البلديات، حيث تنص المادة 

طالع على جميع أن يقوم في أي وقت بتفتيش أية بلدية وبإجراء فحص مفاجئ على صندوقها واال

معامالتها المالية واإلدارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب 

بأي موظف أو مستخدم واستجوابه، وعلى الرئيس واألعضاء وأماكن العمل واالتصال المباشر 

 الفقرة عدت، كما " أسئلته ويسهلوا مهمتهنوموظفي البلدية ومستخدميها أن ينفذوا طلباته ويجيبوا ع

الثانية من هذه المادة معارضة أو إعاقة أعمال الموظف المفوض إعاقة لعمل موظفي الحكومة في 

كما أن الضبط الذي ينظمه الموظف الذي . قب بمقتضى قانون العقوباتأداء وظائفهم الرسمية ويعا

 فإن حسابات البلدية فضالً عن ذلك. )39( مصدقاً ومعموالً به ما لم يثبت العكسديقوم بالتفتيش يع

تخضع للفحص من قبل فاحصي حسابات أو من قبل ديوان المحاسبة حسبما يقرره مجلس 

  .)40(الوزراء

  :ت وتوصيات واقتراحاتخاتمة واستنتاجا
تناولنا في المبحث األول من هذه الدراسة أسباب ومبررات التعديالت التي طرأت على قانون البلديات 

 السبب الرئيسي 2003 لسنة 21 والقانون المؤقت رقم 2002 لسنة 70بموجب القانون المؤقت رقم 

لبلدية ويرجع ذلك ألسباب إدارية لهذه التعديالت هو تدني مستوى الخدمات التي تؤديها المجالس ا

وهي عدم كفاءة المجالس البلدية واألجهزة اإلدارية والفنية فيها وأسباب مالية عائدة لسوء اإلدارة 
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المالية وارتفاع النفقات الجارية وخصوصاً رواتب األجهزة اإلدارية والفنية وقلة الموارد المالية 

كما تناولنا في المبحث الثاني أهداف هذه . تجاه المواطنينللمجالس البلدية بالمقارنة مع مسؤولياتها 

التعديالت والحظنا الهدف الرئيس هو رفع سوية الخدمات التي تؤديها المجالس البلدية وأن السلطة 

المركزية سعت لذلك من خالل دمج البلديات وتعديل طريقة تشكيل المجالس البلدية بإدخال عنصر 

  .  في اختيار رئيس وأعضاء المجلس البلديالتعيين إلى جانب االنتخاب

  تطرقنا في المبحث الثالث إلى صالحيات السلطة المركزية تجاه البلديات والحظنا أنوأخيراً

التشريعات المختلفة منحت السلطة المركزية صالحية المشاركة في اتخاذ القرارات عن طريق اشتراط 

لدية المتعلقة باألمور المهمة مثل تصديق الموازنة الموافقة أو التصديق على قرارات المجالس الب

وإقرار مخططات التنظيم والموافقة على تعيين الموظفين والمصادقة على العطاءات المتعلقة باللوازم 

واألشغال والخدمات الخاصة بالبلديات، وحق الرقابة والتفتيش على األمور اإلدارية والمالية في 

  :اآلتيةنا إلى االستنتاجات والتوصيات البلديات، ومن خالل ذلك توصل

  :االستنتاجات: أوالً
  :ةاآلتي إن قرار دمج البلديات لم يكن موفقاً لألسباب -1

إن عملية الدمج جاءت بصورة عشوائية دون دراسة كافية ألوضاع البلديات، حيث تم دمج   - أ

ة مقبولة تؤدي الحد بلديات مفِلسة، مستوى الخدمات فيها متدٍن إلى بلديات أوضاعها المالي

  .األدنى من الخدمات، وهو ما أثقل كاهل هذه األخيرة وأدى إلى تدني مستوى الخدمات فيها

 من ِقبل السلطة المركزية من مواجهة واقع العديد من البلديات اً هروبإن عملية الدمج تعد  - ب

لجأت إلى تحميل  وبدالً من أن تقوم بمساعدة هذه البلديات ،التي وصلت إلى درجة اإلفالس

 .األعباء المالية والخدماتية إلى البلديات األخرى

إن عملية الدمج تمت دون أخذ رأي المواطنين وال حتى رأي المجالس البلدية التي كانت قائمة   -ج

 التي تقوم على المشاركة الشعبية في اإلقليميةقبل ذلك، وهو ما يتنافى مع مبادئ الالمركزية 

ي تخص المواطن حتى يشترك في المسؤولية التي تترتب على هذه القرارات، اتخاذ القرارات الت

المواطنين لم يؤخذ رأيهم بذلك فإن تبعات عملية الدمج تعود على السلطة المركزية، ونظراً ألن 

كما أن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد عملية تحصيل أموال البلدية وذلك بإحجام كثير من المواطنين 

 من ماماتهم المالية تجاه البلدية لشعورهم بأن ما يدفعونه قد يذهب لخدمة غيرهعن الوفاء بالتز

  .المواطنين

بلدية ليس بالعدد المبالغ فيه قياساً مع عدد البلديات في ) 328(إن عدد البلديات في األردن وهو  -د 

 ).41(بلدية) 36394(الدول األخرى، فنجد مثالً أن عدد البلديات في فرنسا وصل إلى 
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إن تعديل طريقة اختيار أعضاء المجلس البلدي بتعيين نصف األعضاء وتعيين رئيس المجلس من  -2

  :اآلتيةقبل السلطة المركزية يعد تراجعاً مؤسفاً عن الديمقراطية وذلك لألسباب 

 االنتخابات البلدية هي نواة الديمقراطية وعن طريقها يتم تأهيل القيادات اإلدارية والسياسية إن  - أ

نمية شعور الحس بالمسؤولية لدى المواطن وأن تعثرها في بعض الجوانب يجب أن يكون وت

  .حافزاً لتطويرها ودفعها إلى األمام وليس التخلي عنها

 أسباب تعثر المجالس البلدية في الوفاء بمسؤولياتها ال يقع على عاتق المجالس البلدية إن  - ب

 على كاهل السلطة المركزية لما تتمتع به من  الجزء األكبر من المسؤولية يقعإنوحدها، بل 

 .صالحيات اتجاه أعمال المجالس البلدية واتجاه المجالس نفسها بما فيها حق حل المجلس

إن الموارد المالية للمجالس البلدية لم تكن كافية حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها بدليل ذلك أن   - ج

س بعد عملية الدمج وتعديل طريقة اختيار السلطة المركزية عززت الموارد المالية للمجال

من مبيعات المشتقات النفطية لصالح البلديات وذلك % 6أعضاء المجالس بإضافـة ما نسبتـه 

 . المخصصات التي كانت تتقاضاها البلديات سابقاًلى مليون دينار سنوياً ع15بزيادة 

البلديات ال تقع على عاتق المجالس  اإلدارية في لألطر الترهل اإلداري والتعيينات العشوائية إن  - د

البلدية وحدها بل يشترك معها وزير البلديات في ذلك نظراً لما يتمتع به من صالحيات حسب 

قانون البلديات ونظام موظفي البلديات خصوصاً وجوب موافقته على تعيين أي موظف في 

عملية الدمج كانت بقرار منفرد كما أن التعيينات التي قام وزير البلديات بإجرائها بعد . البلديات

 التي تم تعيينها تفتقر إلى الخبرة اإلدارية والفنية األطرمنه وبصورة عشوائية أيضاً لكون 

 . حاجة البلدياتلى الموجودة في البلديات وبأعداد تزيد عاألطروكان األولى أن يتم تأهيل 

  :التوصيات والمقترحات: ثانياً
 لسنة 70ديات بعد التعديالت التي تمت بموجب القانون المؤقت رقم من خالل دراساتنا ألوضاع البل

  :اآلتية توصلنا إلى التوصيات 2003 لسنة 21 والقانون المؤقت رقم 2002

 2002 لسنة 70 إلغاء التعديالت التي طرأت على قانون البلديات بموجب القانون المؤقت رقم-1

 12وذلك بالرجوع إلى ما نص عليه القانون رقم المتعلقة بآلية اختيار أعضاء المجالس البلدية 

نتخاب المباشر حتى  باختيار أعضاء المجلس البلدي ورئيس المجلس عن طريق اال1994لسنة 

  . وتدعيمهاينسجم مع التوجهات العالمية في تطوير الديمقراطية

م األوضاع إن قرار الدمج من الصعب العدول عنه ومن أجل تخفيف آثاره ال بد من إعادة تقيي-2

 من أجل تصحيح أوضاعها المالية ورفع الغبن عن البلديات التي دمجتالمالية للبلديات التي 
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تضررت بسبب عملية الدمج، حتى ال يتدنى مستوى الخدمات عن مستواها السابق قبل عملية 

  .الدمج

  : اإلدارية وذلك من خاللاألطررفع سوية رؤوساء وأعضاء المجالس البلدية وكذلك -3

رفع كفاءة رؤوساء المجالس البلدية المنتخبين وذلك بإضافة شرط السن إلى شرط المؤهل   - أ

فضالً العلمي، بحيث ال يقل عن ثالثين عاماً حتى نضمن الحد األدنى من الخبرة اإلدارية لديه 

 اإلبقاء على شرط المؤهل العلمي الذي ال يقل عن البكالوريوس وتعميمه ليشمل جميع عن

  .ما فيها الفئة الرابعةالبلديات ب

رفع سوية أعضاء المجالس البلدية وذلك بإضافة شرط المؤهل العلمي وهو الثانوية العامة أو   - ب

ما يعادلها لجميع أعضاء المجالس مع رفع المكافأة المالية لهم حتى يعطي الجدية لعضوية هذه 

 .المجالس

لديات عن طريق عقد الدورات  اإلدارية والفنية الموجودة في الباألطرالعمل على تأهيل   - ج

 مؤهلين في جميع مديرينالتدريبية لرفع كفاءتهم اإلدارية، باإلضافة إلى ذلك وجوب تعيين 

وتطويرها  اإلدارية والفنية األطرالبلديات دون استثناء حتى يسهموا مع رئيس البلدية في ضبط 

 .في البلديات

، وذلك بتعيين مدير بلدية لرفد 1955 لسنة 29قم  من قانون البلديات ر40العمل على تفعيل المادة -د

الكفاءات اإلدارية في البلدية والمساعدة في تنفيذ قرارات المجالس البلدية واإلشراف على الجهاز 

اإلداري في البلدية، حيث يساعد رئيس البلدية في إدارة شؤون البلدية لما يتمتع به من خبرة 

 .)42(وكفاءة إدارية

 اإلدارية والفنية حتى تستطيع األطرادة هيكلة وزارة البلديات من أجل رفع سوية العمل  على إع-4

تحمل المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة البلديات اتجاه المجالس البلدية والواردة في التشريعات 

  اإلشارة إليها، وخصوصاً في مجال الرقابة اإلدارية والمالية التي ينص عليهاتالمختلفة التي سبق

قانون البلديات والتي تعطي لوزير البلديات أو من يفوضه صالحيات واسعة في مجال الرقابة 

  .والتفتيش تشمل جميع القرارات اإلدارية واألمور المالية في البلديات
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من قانون تنظيم المدن والقرى ) 5(المادة : بخصوص تشكيل مجلس التنظيم األعلى انظر -18
 .1966لسنة ) 79(واألبنية رقم 

 .1966لسنة ) 79(من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم ) 13(المادة  -19
 .1966لسنة ) 79( قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم من) 16(المادة  -20
 .1966لسنة ) 79(من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم ) 18(المادة  -21
 .1966لسنة ) 79(من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم ) 21(و) 20: (انظر المواد -22
 .1966لسنة ) 79 (من قانون تنظيم المدن والقرى والبنية رقم) 12(المادة  -23
 .1987لسنة ) 12(من قانون االستمالك رقم ) 13(المادة  -24

 .1966لسنة ) 79(من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم ) 56(     المادة 
 .16/4/2003تاريخ ) 4540(عدد ) 1433(منشور في الجريدة الرسمية صفحة  -25
 .2002لسنة ) 28(من نظام موظفي البلديات رقم ) أ(فقرة ) 4(المادة  -26
 .2002لسنة ) 28(من نظام موظفي البلديات رقم ) ب(فقرة ) 4(المادة  -27
 .2002لسنة ) 28(من نظام موظفي البلديات رقم ) أ(فقرة ) 6(المادة  -28
 .2002لسنة ) 28(من نظام موظفي البلديات رقم ) 10(المادة  -29
 .1955لسنة ) 29(من قانون البلديات رقم ) أ(فقرة ) 42(المادة  -30
 .1955لسنة ) 29(من قانون البلديات رقم ) ب(فقرة ) 42(لمادة ا -31
 .1955لسنة ) 29(من قانون البلديات رقم ) ج(فقرة ) 42(المادة : انظر -32
 .1/11/1989تاريخ ) 3661(عدد ) 2197(منشور في الجريدة الرسمية صفحة  -33
 .1989 لسنة )55(من نظام اللوازم وأشغال البلديات والمجالس القروية رقم ) 8(المادة  -34
 .1989لسنة ) 55(من نظام اللوازم وأشغال البلديات والمجالس القروية رقم ) 15(المادة  -35
 .1989لسنة ) 55(من نظام اللوازم وأشغال البلديات والمجالس القروية رقم ) 30(المادة  -36
 .1989لسنة ) 55(من نظام اللوازم وأشغال البلديات والمجالس القروية رقم ) 32(المادة  -37
 .1989لسنة ) 55(من نظام اللوازم وأشغال البلديات والمجالس القروية رقم ) 36(لمادة ا -38
 .1955لسنة ) 29(من قانون البلديات رقم ) 3(فقرة ) 60(المادة  -39
 .1955لسنة ) 29(من قانون البلديات رقم ) 61(المادة  -40
   : انظر -41
محمد وليد العبادي، . د: لمزيد من التفاصيل عن مبررات وشروط تعيين مدير البلدية، انظر -42

.. وما بعدها64مرجع سابق، ص
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