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بشأن السلطة المحلية 
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 باسم الشعب  : 

 رئيس الجمهورية  :

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية . -

 وبعد موافقة مجلس النواب. -

 )أصدرنا القانون اآلتي نصه(

 الباب األول

 التسمية والتعاريف والمبادئ األساسية

 (:   يسمى هذا القانون قانون السلطة المحلية. 1مادة ) 

(: يقصد باأللفاظ والعبارات الواردة في هذه المادة المعااني المبيناة اءاك  ان منهاا ماا لام يقات  0مادة )

 سياق النص معنى آخر :

 الجمهورية اليمنية. الجمهورية:

 وءير اإلدارة المحلية . الوءيـــــر :

 وءارة اإلدارة المحلية. الــــوءارة :  

أجهااااااااةة الساااااااالطة 

 المر ةية:

رئاساااة الجمهورياااةة رئاساااة الاااوءراكة دواوياااص الاااوءارات والمصاااال  وساااائر 

األجهاااةة الحيومياااة والهيلاااات والماسساااات العاماااةة وماااا يحااادده هاااذا القاااانون 

 والقرارات المنفذة له.

جهااةة الحيوميااة فااي الو اادات مياتااب وفااروع الااوءارات والمصااال  وسااائر األ األجهةة التنفيذية:

 اإلدارية.

أمانااة العاصاامةة المحافاااةة المديريااة وتعتباار فااي  ياام المديريااة الماادن المت ااذة  الو دة اإلدارية:

 عواصم للمحافاات.

رئيس الو دة 

 اإلدارية:

 مدير عام المديرية  سب األ وال. -محافظ المحافاة -أميص العاصمة 

المجلااس المحلااي المنت ااب علااى مسااتوإل الو اادة اإلداريااة وفقااـا  أل يااام هااذا  المجلس المحلي:

 القانون. 

 الهيلة اإلدارية للمجلس المحلي المشيلة وفقا أل يام هذا القانون.  الهيلة اإلدارية:

 الميتب التنفيذي للو دة اإلدارية المشين وفقا  أل يام هذا القانون. الميتب التنفيذي:

 الالئحة التنفيذية لهذا القانون. ة :الالئحــــــــ

(: تتااألف الساالطة المحليااة مااص رئاايس الو اادة اإلداريااة والمجلااس المحلااي واألجهااةة التنفيذيااة 3مااادة )

للو اادة اإلداريااة التااي تعباار عااص ساالطة الو اادة اإلداريااة بمقتاااى الدسااتور وهااذا القااانونة 

 والقوانيص النافذة ويستثنى مص ذلك:

                                                           
(*
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 أجهةة السلطة القاائية.  -أ    

 و دات القوات المسلحة.  -ب 

 فروع الجهاء المر ةي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.  –ج 

 أية مرافق ذات طابع عام على المستوإل الوطني يصدر بتحديدها قرار جمهوري.  -د

يام الدستور وهذا القانون على مبدأ الالمر ةية اإلدارية (:  يقوم ناام السلطة المحلية طبقا  أل 4مادة )

والمالية وعلى أساس توسيع المشار ة الشعبية في ات اذ القرار وادارة الشأن المحلي في 

مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية مص خالل المجالس المحلية المنت بة 

 طط والمواءنات االستثمارية للو دات وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج وال

اإلدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ ال طط والبرامج التنموية طبقا أل يام هذا القانون. 

و ذا الرقابة الشعبية واإلشراف على األجهةة التنفيذية للسلطة المحلية ومساكلتها 

 ومحاسبتها.

ت ادارياة وفقاا للتقسايم اإلداري للجمهورياة ويبايص تقسم  أراضي الجمهورية الى و ادا  -(: أ  5مادة )

 القانون الصادر بشأنها عددها وتقسيمها و دودها. 

 تتمتع الو دات اإلدارية بالش صية االعتبارية. -ب

(:  يقوم التقسيم اإلداري للجمهورية على دراسات علمية لجملة مص العوامن والمحددات 6مادة )

طنية والنماك االقتصادي واألمص والسـالم االجتماعي تستهدف ترسيخ وتعةية الو دة الو

 وتتمثن هذه العوامن في اآلتي: 

 العوامن السيانيـــة. -أ

 العوامن االقتصاديــة.  -ب

 العوامن االجتماعيـة.  -ج

 العوامن الجغرافية والطبيعية.  -د

( مص هذا القانون ة يجوء تعدين التقسيم اإلداري على مستوإل 5(:   استثناك مص  يم المادة )7مادة )

المديرية فما دون سواك  مص  يث االستحداث أو التر يب أو االرتباط بقرار جمهوري بعد 

 موافقة مجلس الوءراك بناك  على اقتراح مص الوءير. 

جلس محلي منت ب انت ابا   را  مباشرا  ومتساويا  طبقا  أل يام (:    ييون لين و دة ادارية م8مادة )

 الدستور وهذا القانون. 

(:  للمواطنيص جميعا  في نطاق و داتهم اإلدارية  ق الترشي  واالنت اب لعاوية المجالس 9مادة )

 المحلية طبقا أل يام هذا القانون وقانون االنت ابات العامة.

 لو دات اإلدارية والمجالس المحلية جةكا  ال يتجةأ مص سلطة الدولة. ( : تعتبر  ن مص ا12مادة ) 

(:  تجرإل االنت ابات المحلية لين مص المجالس المحلية للمحافاات والمجالس المحلية 11مادة  )

 للمديريات في وقت وا د طبقا  أل يام هذا القانون.

لمجلس المحلية  ما ال يجوء (: ال يجوء الجمع بيص عاوية مجلس النواب وعاوية ا10مادة ) 

 الجمع بيص عاوية المجلس المحلي للمحافاة والمجلس المحلي للمديرية. 



( مص هذا القانون تتحدد مدة المجالس المحلية بأربع 154(:  مع مراعاة أ يام المادة )13مادة )

بات سنوات شمسية تبدأ مص أول اجتماع تعقده ويدعو رئيس الجمهورية الناخبيص الى انت ـا

مجالس محلية جديدة قبن انتهاك مدة المجالس المحلية بستيص يوما  على األقنة فإذا تعذر 

ذلك لاروف قاهرة ظلت المجالس المحلية قائمة تباشر نشاطها  تى تةول هذه الاروفة 

 ويتم انت اب المجالس المحلية الجديدة. 

صااه علااى األجهااةة التنفيذيااة للو اادات تتحاادد ساالطات األجهااةة المر ةيااة  اان فيمااا ي   -(:  أ 14مااادة )

اإلدارية في رسم السياسات العامة وسص اللوائ  التنايمية والرقابة والتأهين والتادريب 

وتنفيذ المشاريع التي يتعاذر تنفياذها ماص قبان المجاالس المحلياة فاي الو ادات اإلدارياة 

 بناك على طلب منها أو المشاريع التي تتسم بطابع وطني عام. 

م األجهةة التنفيذية بالمحافاة طبقا أل يام هذا القانون والئحتاه والقارارات المنفاذة تقو  -ب

له بدور أجهةة السلطة المر ةية  ن فيما ي صه بتنفيذ النشاط على مستوإل المحافااة 

واإلشااراف الفنااي علااى األجهااةة الممافلااة لهااا فااي المااديريات دون اخااالل بمااا ورد فااي 

 الفقرة )أ( مص هذه المادة. 

تعتبر األجهةة التنفيذية في الو دة اإلدارية أجهةة محلية وتمثن الجهاء اإلداري والفناي  -جـ

والتنفيااذي للمجلااس المحلااي وتقااوم تحاات اشاارافه وادارتااه ورقابتااه بإنشاااك وتجهيااة 

وادارة  افااة المشاااريع التنمويااة وال دميااة المدرجااة فااي ال طااة والمواءنااة الساانوية 

ة وتبايص الالئحاة مساتويات المشااريع ال دمياة والتنموياة التاي المعتمدة للو دة اإلداري

 يسند تنفيذها لين مص المحافاات والمديريات. 

(:   تمارس أجهةة السلطة المحلية بالو دات اإلدارية مهامها واختصاصااتها طبقاا  للدساتور 15مادة )

 ام النافذة.والسياسة العامة للدولة وأ يام هذا القانون والقوانيص والقرارات والن

 الباب الثاني

 السلطة المحلية في المحافاة

 الفصن األول

 المجلس المحلي للمحافاة

يتياون المجلاس المحلاي للمحافااة ماص مجماوع األعاااك المنت بايص ماص الماديريات  -(:    أ 16مادة )

( عااوا  بماا 15للمجلس بحيث ال يقن عادد أعاااك المجلاس المحلاي للمحافااة عاص )

 فيهم رئيس المجلس. 

تمثن المديريات في المجلس المحلي للمحافاة تمثيال متسااويا  بواقاع عااو وا اد عاص  -ب

منها يتم انت اباه ماص قبان الماواطنيص وفاي المحافااة التاي ال يصان عادد الماديريات   ن

فيها الحد الذي يسم  بتشيين المجلس المحلي للمحافاة بحده األدنى يتم رفع مساتوإل 

 تمثين المديريات بالتساوي بما يحقق هذا الغرض. 

 بية وا دة. ألغراض تنفيذ أ يام هذه المادة تعتبر المديرية دائرة انت ا –ج 

(:   أعاااك المجلاس المحلاي للمحافااة ال يمثلاون الماديريات المنت بايص منهاا وانماا يمثلاون 17مادة )

 جميع سيان المحافاة. 



 (:    ييون مقر المجلس المحلي في عاصمة المحافاة.18مادة )

على مساتوإل (:   يتولى المجلس المحلي للمحافاة دراسة واقرار مشروعات ال طط الشاملة 19مادة )

المحافاااة واإلشااراف علااى تنفيااذهاة  مااا يقااوم بالتوجيااه واإلشااراف والرقابااة علااى أعمااال 

المجالس المحلياة للماديريات واألجهاةة التنفيذياة للمحافااة ويماارس بوجاه خاا  المهاام 

 -واالختصاصات اآلتية:

السانويةة دراسة واقرار مشروعات خطة التنمية االقتصاادية واالجتماعياةة والمواءناة  -1 

 والموافقة على مشروع الحساب ال تامي على مستوإل المحافاة.

دراسااة اإل صاااكات والمعلومااات واجااراك المسااو ات الميدانيااة للتعاارف علااى أولويااات  -0 

 التنمية وألغراض تقييم مستوإل تنفيذ المشاريع.

يايم مساتوإل التوجيه واإلشراف والرقابة على أعمال األجهةة التنفيذية بالمحافااةة وتق -3 

تنفيااذها ل ططهااا وبرامجهااا ومساااكلة رمسااائها ومحاساابتهم وسااحب الثقااة ماانهم عنااد 

 اإلخالل بواجباتهم وفقا أل يام هذا القانون والقوانيص النافذة.

مراقبة تطبيق القوانيص واألنامة النافاذة فاي  افاة المجااالت وات ااذ اإلجاراكات اليفيلاة  -4 

 بمعالجة أوجه االختالالت والم الفات ان وجدت.

تحديد واقرار أجور االنتفاع ب دمات المرافق التي تاديرها األجهاةة التنفيذياة للمحافااة  -5 

 درة مص مجلس الوءراك.ما لم تيص محددة بالقوانيص أو القرارات الصا

دراسااة ومناقشااة الحالااة الماليااة ومسااتوإل تحصااين اإلياارادات المحليااة والمشااتر ة مااص  -6 

مصاااادرها الم تلفاااة والعمااان علاااى تنميتهاااا والتعااارف علاااى أساااباب القصاااور واصااادار 

 التوجيهات اليفيلة بمعالجتها. 

واصادار التوصايات دراسة ومناقشة مستوإل تحصين اإليرادات المر ةياة فاي المحافااة  -7

 الالءمة بشأنها.

دراسااة واقاارار القواعااد واألسااس المنامااة لمساااهمات المااواطنيص فااي تموياان وانشاااك  -8 

 وصيانة مشاريع ال دمات األساسية الممولة مص قبلهم أو بمشار تهم. 

مناقشة واقرار قواعد وأساليب تبسيط وتحسيص تعامن األجهةة التنفيذياة ماع الماواطنيص  -9

 فة المجاالت.في  ا

مناقشة الحالة األمنية في المحافااة واصادار التوجيهاات المناسابة التاي تسااعد علاى  -12 

تعةية األمص واالستقرار للمواطنيص و ماية الحقوق والحرياات العاماة والمحافااة علاى 

 األموال والممتليات العامة وال اصة.

ليااة العامااة تمهياادا  لرفعهااا الااى مناقشااة واقاارار مشاااريع الم ططااات العمرانيااة والبي - 11 

 الجهات المر ةية الم تصة إلعتمادها ومراقبة التنفيذ.

دراسة الشاون العامة التي تهم المواطنيص على مستوإل المحافاة واصدار القارارات  -10 

 والتوجيهات الالءمة بشأنها. 

اذ التاادابير دراسااة ومناقشااة التقااارير والتوصاايات المتعلقااة بالحالااة التموينيااة وات اا -13

 واإلجراكات الالءمة بشأنها.



اإلشااراف والرقاباااة علاااى تنفياااذ السياساااات المائيااة و ماياااة األ اااواض المائياااة ماااص  -14 

االسااتنةاف والتلااوث طبقااا أل يااام القااوانيص واألنامااة النافااذة والتعليمااات الصااادرة مااص 

 السلطات المر ةية بهذا الشأن. 

ة فااي المحافاااة وات اااذ التاادابير اليفيلااة بمعالجااة تشااجيع قيااام المشاااريع االسااتثماري -15

 الصعوبات المعيقة لالستثمار.

 اإلشراف والرقابة على أعمال وأنشطة المجالس المحلية للمديريات. -16

مناقشااة المصاااعب والمعاااالت التااي تواجههااا المجااالس المحليااة للمااديريات وتعيقهااا  -17

 على وضع الحلول المالئمة لها.عص ممارسة مهامها على الوجه األ من والعمن 

دراساااة وتقيااايم تطبيقاااات نااااام السااالطة المحلياااة والتقسااايم اإلداري علاااى مساااتوإل  -18 

 المحافاةة وتقديم التوصيات والمقتر ات اليفيلة بتطويره الى السلطات المر ةية. 

تشااجيع انشاااك الجمعيااات التعاونيااة النوعيااة بم تلااف أشاايالها و ااذا الجمعيااات ذات  -19

 طابع االجتماعي والمهني واإلبداعي وتقديم التسهيالت لها.ال

اإلشااراف علااى األنشااطة التعاونيااةة و ااذا الجمعيااات ذات الطااابع االجتماااعي وتنساايق  -02

 خططها وبرامجها بما ييفن تياملها مع خطة التنمية للو دة اإلدارية.

اساااتثنائية عناااد دعاااوة المجاااالس المحلياااة للماااديريات أو أي منهاااا لعقاااد اجتماعاااات  -01

 االقتااك واعداد جداول أعمال هذه االجتماعات.

تنشيط السايا ة وتشاجيع االساتثمار السايا ي وات اـاذ التادابير الالءماة لحماياة اآلفاار  -00

 والمناطق األفرية ومنع االعتداك عليها.

مراقبااة  سااص اسااتغالل الثااروة السااميية واأل ياااك البحريااة ووضااع التاادابير اليفيلااة  -03

 حماية هذه الثروة بما يتفق وأ يام القوانيص واألنامة النافذة.ب

 مراقبة تنفيذ سياسات التوظيف والقوإل العاملة في نطاق المحافاة. -04

 الحفاظ على المشاريع ال دمية والمرفقية بما ييفن سالمتها واستمرار تشغيلها. -05

تمااع لاه خاالل أسابوعيص ماص تااريخ اعاالن يعقد المجلس المحلاي للمحافااة أول اج -(:    أ  02مادة ) 

النتيجة العامة لالنت ابات بنااك علاى دعاوة ماص رئايس الجمهورياة وبحااور ممثلايص 

عص الاوءارةة وينت اب المجلاس فاي هاذا االجتمااع ماص بايص أعااائه بعاد أداك اليمايص 

القانونية أمينا  عاماا  للمجلاس و اذا انت ااب رمسااك اللجاان المت صصاة المحاددة فاي 

 ( مص هذا القانون.03لمادة )ا

يشترط لصحة االجتماع المنصو  عليه في الفقرة السابقة  ااور فالفاة أربااع عادد  -ب 

أعااك المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصااب أجان االجتمااع للياوم التاالي مباشارة وفاي 

نفااس توقياات االجتماااع السااابقة ويعتباار االجتماااع فااي هااذه الحالااة صااحيحا  بحاااور 

هاذا النصااب رفاع األمار الاى الاوءير لعرضاه أغلبية أعااك المجلاسة فاإذا لام يتاوفر 

 على مجلس الوءراك الت اذ ما يراه مناسبا . 

 -يشترط في مص يرش  نفسه لمنصب أميص عام المجلس المحلي للمحافاة ما يلي:  -(:  أ  01مادة )

 أن ال يقن عمره عص خمسة وفالفيص سنة. -1



 أن ييون  اصال  على ماهن جامعي. -0

لعماان اإلداري ال قااه لحصااوله علااى الماهاان ال تقاان عااص أن تيااون لديااه خباارة فااي ا -3

 خمس سنوات. 

في  الة عدم توفر شرط أو أ ثر مص الشروط المحددة في الفقارة الساابقة فاي المرشا   -ب

أو تعااذر انت اااب األماايص العااام ألي ساابب آخاار فيجااوء لاارئيس الجمهوريااة اختيااار مااص 

بناااك  علااى عاارض مااص  يااراه مااص باايص أعااااك المجلااس المحلااي لشااغن هااذا المنصااب

 الوءير وموافقة مجلس الوءراك. 

(:    يتولى أميص عام المجلس المحلي للمحافاة مسااعدة المحاافظ فاي ادارة شااون مجلساها 00مادة )

 المحلية ويمارس على وجه ال صو  المهام واالختصاصات اآلتية:

 اإلعداد والتحاير الجتماعات المجلس المحلي.  -1

شااروعات خطااة التنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة للمحافاااة ومتابعااة متابعااة اعااداد م -0

 انجاءها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشأنها الى المحافظ. 

اقتااراح النفقااات اإلداريااة والتشااغيلية الالءمااة لتساايير أعمااال المجلااس وتنفيااذها بعااد  -3

 اقرارها.

 لمجلس. متابعة أعمال اللجان الم تلفة التي يشيلها ا  -4

تنسيق العالقات والجهود مع الجمعياات والمناماات واالتحاادات االجتماعياة والمهنياة   -5

 واإلبداعية المنشأة طبقا للقوانيص النافذة.

 أية مهام أخرإل ييلف بها مص قبن المجلس أو المحافظ.  -6

يعقااده اللجااان يشااين المجلااس المحلااى للمحافاااة مااص باايص أعاااائه فااي أول اجتماااع  -(: أ03مااادة )

 -المت صصة اآلتية:

 لجنة الت طيط والتنمية والمالية. -

 لجنة ال دمات.  -

 لجنة الشاون االجتماعية.  -

وتبااايص الالئحاااة عااادد أعاااااك هاااذه اللجاااان وطريقاااة تشاااييلها ومهامهاااا واختصاصااااتها 

 وأسلوب عملها. 

خارجاااه لدراساااة للمجلااس المحلاااي أن يشااين لجاناااا  ماقتاااة مااص بااايص أعااااائه أو مااص  -ب

مواضيع محددة لهاا عالقاة بمهاماه وتنتهاي مهمتهاا بانتهااك الغارض الاذي شايلت ماص 

 أجله.

(:    يجتمع المجلس المحلي اجتماعا  عاديا   ن فالفة أشهر ويجوء للوءير أو رئايس المجلاس 04مادة )

ه أو بناك  على طلب  تابي مص فلث أعاائه دعوة المجلاس الاى اجتمااع غيار عاادية وتوجا

 الدعوة في هذه الحالة مص قبن رئيس المجلس.

يرأس الوءير اجتماعات المجلس المحلي الم صصاة للناار فاي م الفاات أو تجااوءات  -(: أ  05مادة )

 رئيس المجلس أو األميص العام.



ال ييااون لاارئيس المجلااس أو األماايص العااام المشااار ة فااي االجتماااع أفناااك التصااويت علااى   -ب

ذها المجلس في المسائن المنصو  عليهاا فاي الفقارة الساابقة وعلاى القرارات التي يت 

 أن ييون التصويت سريا . 

ييااون اجتماااع المجلااس المحلااي صااحيحا  بحاااور أغلبيااة أعاااائهة وتت ااذ قراراتااه   -(:    أ06مااادة )

بأغلبية األعااك الحاضاريص باساتثناك الحااالت التاي تتطلاب أغلبياة خاصاة وفقاا أل ياام 

نة وعناد تسااوي األصاوات يارج  الجاناب الاذي مناه الارئيسة فاإذا لام ييتمان هذا القاانو

النصاب القاانوني للحااور أجان االجتمااع الاى الياوم التاالي مباشارةة وفاي نفاس توقيات 

االجتماااع السااابق وييااون االجتماااع صااحيحا  فااي هااذه الحالااة أيااا  ااان عاادد األعااااك 

قاارار مشااروعات خطااة التنميااة الحاضااريص مااا لاام ييااص االجتماااع م صصااا  لدراسااة وا

والمواءنااة الساانوية والحساااب ال تااامي فياجاان االجتماااع لماادة أساابوع علااى أن ي طاار 

 جميع أعااك المجلس بالموعد الجديد. 

تبيص الالئحة قواعد واجراكات توجيه الادعوة لحااور االجتماعاات وطارق التصاويت فاي  -ب

لمجلس وقراراتاه وتوصاياته الاى المجلس والمواعيد ال اصة بتبليغ محاضر اجتماعات ا

الجهاااات المعنياااةة و اااذا قواعاااد واجاااراكات توجياااه اإلخطاااارات واإلناااذارات ل عاااااك 

 المت لفيص.

(:   ال يجااوء للمجلااس المحلااي أن يتااداول فااي غياار المسااائن المدرجااة فااي جاادول أعمالااه اال 07مااادة )

ذات أهميااة أفناااك  بموافقااة أغلبيااة أعاااائه الحاضااريص بإسااتثناك مااا قااد ياهاار مااص وقااائع

 االجتماع.

(:    يجااوء للمجلااس المحلااي اسااتدعاك أيااا  مااص العااامليص فااي األجهااةة التنفيذيااة بالمحافاااة 08مااادة )

لالستيااح منه  ول مسائن معينة معروضاة علياهة  ماا يجاوء لارئيس المجلاس أن يادعو 

المجلس مص يرإل االستعانة بهم مص ذوي االختصا  وال بارة دون أن  لحاور اجتماعات

 ييون لهم صوت معدود في ات اذ القرارات. 

(:    يجب على مديري األجهةة التنفيذية بالمحافاة  اور اجتماعات المجلاس المحلاي التاي 09مادة )

ذ يناااقف فيهااا مسااائن تتصاان باختصاصاااتهم دون أن ييااون لهاام  ااق التصااويت فااي ات ااا

 القرارات. 

(:    ألعااااك مجلااس النااواب مااص المحافاااة  اااور اجتماعااات المجلااس المحلااي للمحافاااة 32مااادة )

والمشار ة في مناقشة الموضوعات المعروضة علياهة ويياون لهام  اق تقاديم االقترا اات 

 واألسللة وطلبات اإل اطة دون أن ييون لهم صوت معدود في ات اذ القرارات.

   -ن للمجلس المحلي بالمحافاة هيلة ادارية تتيون مص:(:    ييو31مادة )

 رئيس المجلس                         رئيسا  .  -

 األميص العــــام                      نائبا  للرئيس  -

 رمساك اللجان المت صصة              أعااك .  -

 ة المهام واإلختصاصات اآلتية: (:    تتولى الهيلة اإلدارية للمجلس المحلي للمحافا30مادة )

 ادارة وتسيير أعمال المجلس فيما بيص أدوار انعقاده. -1



 دراسة واقرار مشاريع جداول أعمال المجلس. -0

دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية االقتصاادية واإلجتماعياة والمواءناة السانوية  -3

 والحساب ال تامي للمحافاة وعرضها على المجلس. 

اءناااة النفقاااات اإلدارياااة والتشاااغيلية السااانوية للمجلاااس المحلاااي دراساااة ومناقشاااة مو -4

 وعرضها عليه.

مراقبة ومتابعة األجهةة التنفيذية في أدائها لمهامها وتنفيذها لل طط والبارامج وتقاديم  -5

 التقارير بشأنها الى المجلس.

 متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس واعداد التقارير الالءمة بشأنها للمجلس. -6

سااة مهااام المجلااس فااي األ ااوال االسااتثنائية والمسااائن العاجلااة التااي ال تحتماان ممار -7

التأجين على أن تعرض القارارات واإلجاراكات التاي تام ات اذهاا علاى المجلاس فاي أول 

اجتماع تال يعقده ليقرر ما ياراهة ماا لام تياص متعلقاة بموضاوع سابق للمجلاس أن أت اذ 

 قرارا  بشأنه.

ت اإلداريااة للمجااالس المحليااة للمااديريات ومساااعدتها فااي اإلشااراف علااى أعمااال الهيلااا -8

 تنفيذ مهامها.

 الموافقة على تمثين المجالس المحلية في الماتمرات والندوات الداخلية وال ارجية. -9

متابعااة مسااتوإل تحصااين المااوارد الماليااة المحليااة والمشااتر ة والمر ةيااة والتأ ااد مااص  -12

منااتام وفقااا أل يااام هااذا القااانون  تورياادها الااى الحسااابات ال اصااة بياان منهااا بشااين

 والتعليمات الصادرة مص وءارة المالية. 

قبااول الهبااات والتبرعااات والوصااايا المقدمااة للمجلااس طبقااا أل يااام القااوانيص واألنامااة  -11

 النافذة.

 دراسة واقتراح انشاك مشاريع مشتر ة مع محافاات أخرإل. -10

األجهاةة التنفيذياة بالمحافااة االقتراح المسبب إلجاراك المسااكلة والمحاسابة لرمسااك  -13

 وفقا  أل يام هذا القانون والقوانيص النافذة.

 اعداد المقتر ات الهادفة لتنمية المبادرات الذاتية. -14

دراسااة التقااارير والموضااوعات المطلااوب عرضااها علااى المجلااس المحلااي للمحافاااة  -15

 وابداك الرأي بشأنها.

المصاااعب والمعاااالت التااي  متابعااة أنشااطة المجااالس المحليااة للمااديريات ومناقشااة -16

 تواجهها واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 

 أية مهام أخرإل تيلف بها مص المجلس.  -17

تعتبر الهيلة اإلدارية للمجلس المحلي للمحافاة بحيام هاذا القاانون لجناة المناقصاات   -(:   أ 33مادة )

 العامة بالمحافاة وتطبق أ يام قانون المناقصات والمةايدات. 

يتولى الجهاء التنفيذي المعني بموضوع المناقصة اعداد  افاة الوفاائق الفنياة المتعلقاة  -ب

 بالمناقصة بما في ذلك صيغة اإلعالن بعد موافقة الهيلة اإلدارية. 



 تعلص المناقصات لمشاريع التنمية بالمحافاة باسم المجلس المحلي.  -ج

الهيلة اإلدارياة المتعلقاة بالمرا ان  يشارك رئيس الجهاء التنفيذي المعني في اجتماعات -د

 الم تلفة للمناقصةة وييون لـه في هذه الحالة  ق التصويت. 

(:    تجتمااع الهيلااة اإلداريااة فااي مقاار المجلااس المحلااي ماارة  اان أساابوعيصة ويجااوء لاارئيس 34مااادة )

المجلس أو بناك  على طلب فالفاة ماص أعااائها دعاوة الهيلاة لعجتمااع  لماا دعات الحاجاة 

 ى ذلك. ال

(:    ال ييون اجتماع الهيلة اإلدارية صاحيحا اال بحااور أغلبياة أعااائهاة وتصادر قراراتهاا 35مادة )

بأغلبيااة أصااوات األعااااك الحاضااريص وعنااد تساااوي األصااوات ياارج  الجانااب الااذي منااه 

 الرئيس. 

ة مااص ياارإل (:    يجااوء لاارئيس المجلااس المحلااي أن ياادعو لحاااور اجتماعااات الهيلااة اإلدارياا36مااادة )

االستعانة بآرائهم مص بيص العامليص في المحافاة أو ماص غيارهم اذا اقتاات مناقشاة بعا  

المواضيع المطرو ة على الهيلة ذلك دون أن ييون لهم صوت معدود فيما ياتم ات ااذه ماص 

 قرارات. 

يتااب (:    يجااوء للمحااافظ عقااد اجتماعااات مشااتر ة للهيلااة اإلداريااة للمجلااس المحلااي والم37مااادة )

التنفيااذي بالمحافاااة لمناقشااة الشاااون العامااة للمحافاااة وتنساايق عماان أجهااةة الساالطة 

 المحلية وتحسيص أدائها. 

 الفصن الثاني

 األجهةة التنفيذية بالمحافاة

 الفرع األول

 المحافـــــظ

ييااون لياان محافاااة محااافظ بدرجااة وءياار يصاادر بتعيينااه قاارار جمهااوري بناااك  علااى   -(: أ  38مااادة )

ترشي  مص الوءير بعد موافقة مجلس الوءراكة ويقسم المحافظ أماام رئايس الجمهورياة 

 قبن مباشرته مهام منصبه اليميص الدستورية.

مع عدم اإلخالل بالحق في تعييص المحافظ في أي وقت طبقا  أل يام الفقرة الساابقة تياون  -ب

ي المحافااة قابلاة للتجدياد فترة والية المحافظ أربع سنوات اعتباارا  ماص تااريخ تعييناه فا

 في ذات المحافاة لوالية ممافلة  حد أقصى. 

( : المحافظ هو رئايس المجلاس المحلاي للمحافااة بحيام منصابهة وهاو المسااول األول فيهاا 39مادة )

 بإعتباره ممثن السلطة التنفيذية. 

ءراك وقراراتهماا ( : يياون المحاافظ مسااوال  ومحاسابا  أماام رئايس الجمهورياة ومجلاس الاو42ماادة )

ملةمة لهة ويجب علياه تنفياذها فاي  ان الحااالتة  ماا يياون مسااوال  أماام المجلاس المحلاي 

 للمحافاة والوءير في أدائه لمهامه واختصاصاته المنصو  عليها في هذا القانون. 

لشااون ( : يتولى المحافظ اإلشراف على تنفيذ القاوانيص والسياساة العاماة للدولاة فاي ادارتاه 41مادة )

المحافاة في  افة المجاالتة وتوجياه أجهةتهاا التنفيذياة وتنمياة مواردهاا والمحافااة علاى 

 الناام العام فيها وله في سبين ذلك ممارسة المهام واالختصاصات اآلتية: 



رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمحافااة وتناايم أعمالاه وتنفياذ قراراتاه وتوصاياته  -1

وأهدافااه ودوره فااي تنميااة المجتمااع المحلااي طبقااا أل يااام هااذا بمااا ييفاان تحقيااق مهامااه 

 القانون. 

 اإلشراف على أعمال اإلعداد والتحاير الجتماعات المجلس المحلي. -0

 رئاسة الميتب التنفيذي للمحافاة واإلشراف على أعمال اإلعداد والتحاير الجتماعاته. -3

لقياام باالتفتيف الادوري والمفااجى علاى متابعة وتقييم سير العمن بمديريات المحافاة وا -4

 أعمالها.

متابعة تنفيذ نام التقاارير ال اصاة بال طاة والمواءناة واألنشاطة األخارإل فاي المحافااة  -5

 والمديريات.

 المحافاة على األموال العامة.  -6

  ماية الحقوق والحريات العامة. -7

الساالطات المر ةيااة علااى األجهااةة تعماايم القااوانيص والقاارارات والتعليمااات الصااادرة مااص  -8

 التنفيذية للو دات اإلدارية و افة المعنييص بها ومتابعة تنفيذها.

اباارام عقااود المقاااوالت والتورياادات المتعلقااة بالمشاااريع التااي تتااولى تنفيااذها األجهااةة  -9

 التنفيذية للمحافاة بعد اعالن المناقصات عنها وذلك وفقا للقوانيص واألنامة النافذة. 

تعةية دور القااك وذلك بإ الة ما يعارض علياه ماص مناءعاات ذات طاابع قاانوني الاى  -12

األجهةة القاائية الم تصة وتنفيذ األوامر والقرارات واأل يام التي يطلاب مناه القاااك 

 تنفيذها.

اجراك الترتيبات الالءمة مع األجهةة المر ةية المعنية لامان توفير الماواد التموينياة  -11

 المحافاة ومتابعة توءيعها.لسيان 

ات اذ التدابير العاجلة واجراك االتصاالت الالءمة لمواجهة  ااالت الياوارث والطاوارئ  -10

 وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للت فيف مص آفارها. 

 توجيه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية للمجالس المحلية للمديريات أو أي منها.  -13

المجالس المحلية للمديريات و ن أي خالفات قد تنشأ فيما بينهاا أو بينهاا التنسيق بيص  -14

 وبيص أي مص األجهةة التنفيذية.

 التنسيق مع السلطات المر ةية فيما يتعلق بالشاون العامة للمحافاة.  -15

 تمثين المحافاة ومجلسها المحلي أمام القااك وفي مواجهة الغير. -16

للمجلاااس المحلاااي بترشااايحات رمسااااك األجهاااةة التنفيذياااة  ا اطاااة الهيلاااة اإلدارياااة -17

 بالمحافاة.

 أية مهام أخرإل تقتايها طبيعة وظيفته أو تنص عليها القوانيص واألنامة النافذة.  -18

( : على المحافظ أن يقادم للهيلاة اإلدارياة للمجلاس المحلاي للمحافااة قبان  ان اجتمااع دوري 40مادة )

للمجلاااس تقريااارا  تفصااايليا  عاااص نشااااط المحافااااة ومساااتوإل التنفياااذ لل طاااط والقااارارات 

 والتوصيات الصادرة عص المجلس تمهيدا  لعرضه على المجلس المحلي. 



ئيسا  لجميع الموظفيص المدنييص العامليص في نطااق المحافااةة وتنقان ييون المحافظ ر  -( : أ  43مادة )

له السلطات والصال يات المقررة للوءراك ماص  ياث التعيايص والنقان والنادب واإلعاارة 

 واإل الة الى التحقيق والتأديب. 

يقااوم المحااافظ بترشااي  رمساااك األجهااةة التنفيذيااة بالمحافاااة بالتنساايق مااع الااوءير  -ب

 المعني. 

(:   يرفع المحافظ تقارير دورية منتامة الى الاوءير عاص أنشاطة أجهاةة السالطة المحلياة فاي 44مادة )

المحافاةة والمشاا ن والمعوقاات التاي تواجههاا مشافوعة بآرائاه ومقتر اتاهة وذلاك وفقاا  

لمااا تبينااه الالئحااةة  مااا يقااوم المحااافظ برفااع تقااارير دوريااة الااى الااوءير عااص نشاااط وأداك 

ري عمااوم الماااديريات وماادإل اناااباطهم وتقيااادهم بالواجبااات المناطااة بهااام وساالوك ماادي

 مشفوعة بآرائه ومقتر اته. 

(:    توجااه التعليمااات والمياتبااات مااص األجهااةة المر ةيااة الااى المحافاااة باساام المحااافظة  مااا 45ماادة )

 توجااه المياتبااات والمراسااالت مااص األجهااةة التنفيذيااة بالمحافاااة الااى الساالطات المر ةيااة

 والمحافاات األخرإل تحت توقيع المحافظ أو مص ينوبه. 

 (:    ال يجوء للمحافظ مغادرة المحافاة اال بموافقة الوءير. 46مادة )

(:     يعتبر أميص عام المجلس المحلي للمحافاة بحيم منصبه نائباا  للمحاافظ يتاولى مسااعدته 47مادة )

ه أو خلاو منصابه فاي ممارساة  افاة في ادارة شاون المحافاة ويحن محله فاي  الاة غيابا

سلطاته وصال ياته المقررة بموجب أ يام هذا القاانونة وفاي  الاة غيااب األمايص العاام أو 

 خلو منصبه فيحن و ين المحافاة محن المحافظ في ممارسة سلطاته التنفيذية.

 ذن مص المحافظ. (:  ال يجوء ألميص عام المجلس المحلي للمحافاة مغادرة المحافاة االَّ بإ48مادة )

 الفرع الثاني

 و يــن المحافاــة

(:   ييون لين محافاة و ين أو أ ثر بدرجة و يان وءارة يصادر بتعييناه قارار جمهاورية بعاد 49مادة )

 موافقة مجلس الوءراك بناك  على ترشي  مص الوءير. 

ثار فاي المحافااة أو (:    يتولى و ين المحافاة مهام اإلشاراف علاى أداك نشااط قطااعي أو أ 52مادة )

 على شاون عامة في نطاق جغرافي معيص فيها طبقا لقرار تعيينه. 

 (:    ال يجوء لو ين المحافاة مغادرة المحافاة اال بإذن مص المحافظ. 51مادة )

 الفرع الثالث

 الميتب التنفيذي للمحافاة

 ( : ييون لين محافاة ميتب تنفيذي يتألف مص : 50مادة )

 المحافاـــــــة                   رئيسا  .محافــــظ  -

 أميص عام المجلس المحلي              نائبا  للرئيس . -

 و يـــن المحافاـــــــة                       عاوا  . -

 مديري األجهةة التنفيذية بالمحافاة     أعااك . -

 ممارسة المهام واالختصاصات اآلتية: ( : يتولى الميتب التنفيذي للمحافاة بصورة جماعية53مادة )



اعداد مشروع خطة التنمية التاي تااطلع بهاا األجهاةة التنفيذياة للمحافااة ومواءنتهاا  -1

 السنوية وعرضها على المجلس المحلي قبن ا التها الى لجنة ال طة والمواءنة. 

 تنسيق نشاطات األجهةة التنفيذية بالمحافاة ت طيطا  وتنفيذا . -0

التقااارير ال اصااة بتنفيااذ ال طااط والباارامج واألعمااال التااي تتوالهااا دراسااة ومناقشااة  -3

 األجهةة التنفيذية بالمحافاة وتقييم مستوإل األداك.

بحااث الوسااائن اليفيلااة بالتنفيااذ األمثاان للقاارارات المر ةيااة وقاارارات المجلااس المحلااي  -4

 للمحافاة.

 فاكة التحصاين  وضع ال طط والبرامج ال اصة بتحصين الموارد المالية بما ييفن رفع -5

 وتقييم التنفيذ بصورة مستمرة.

ات اذ اإلجراكات والتادابير اليفيلاة بمواجهاة الياوارث الطبيعياة وتفعيان أنشاطة الادفاع  -6

 المدني.

دراسة وبحاث ماا يحيلاه الياه المحاافظ أو المجلاس المحلاي للمحافااة ماص موضاوعات  -7

 وابداك الرأي بشأنها.

ة فاي ماديريات المحافااة ومسااعدتها فاي تنفياذ اإلشراف على أعمال المياتاب التنفيذيا -8

 مهامها.

دراسة وتقييم الوضاع اإلداري بالمحافااة واقتاراح الوساائن وال طاط اليفيلاة بتحسايص  -9

 وتطوير مستوإل األداك. 

دوريا  مرة  ن شهر على األقانة ويجاـوء للمحاافظ أو متاى  (:    يعقد الميتب التنفيذي اجتماعا  54مادة )

طلب منه فلاث أعاااك الميتاب دعاوة الميتاب الاى اجتمااع اساتثنائي  لماا دعات الحاجاة أو 

 الارورة الى ذلك. 

(:    ال تيون اجتماعات الميتب التنفيذي صحيحة االَّ بحاور أغلبية أعاائهة وتت ذ قراراتاه 55مادة )

األعااك الحاضريصة وعند تسااوي األصاوات يارج  الجاناب الاذي مناه  وتوصياته بأغلبية

 الرئيس. 

(:    للمحااافظ أن يادعو مااص ياراه مااص ذوي االختصاا  وال باارة لحااور اجتماعااات الميتااب 56ماادة )

 التنفيذي وذلك دون أن ييون لهم  ق التصويت على القرارات التي يت ذها الميتب. 

(:    تبلغ قرارات وتوصايات الميتاب التنفياذي للمحافااة الاى المجلاس المحلاي منساوخة الاى 57مادة )

 الوءير والجهات المر ةية ذات العالقة خالل سبعة أيام مص تاريخ صدورها. 

 (:   ال يجوء لمديري األجهةة التنفيذية بالمحافاة مغادرة المحافاة اال بإذن مص المحافظ. 58مادة )

 الثالث الباب

 السلطة المحلية في المديرية

 الفصن األول

 المجلس المحلي للمديرية

(:    يتيون المجلس المحلي للمديرية عالوة عص رئيساه المعايص بمقتااى أ ياام هاذا القاانون 59مادة )

   -وفقا  للمستويات األربعة التالية:



تيااون مجلسااها ( ألااف نساامه فمااا دون ي35المديريااة التااي ييااون تعاادادها السااياني ) -1

 ( عاوا . 18المحلي مص )

( ألااف 75( ألااف نساامه وال يتجاااوء )35المديريااة التااي يةيااد تعاادادها السااياني عااص ) -0

 ( عاوا .02نسمه يتيون مجلسها المحلي مص )

( ألااف 152( ألااف نساامه وال يتجاااوء )75المديريااة التااي يةيااد تعاادادها السااياني عااص ) -3

 ( عاوا . 06نسمه يتيون مجلسها المحلي مص )

( ألااف نساامه يتيااون مجلسااها 152المديريـااـة التااي يةيــااـد تعدادهـااـا السااياني عااص ) -4

 ( عاوا . 32المحلي مص )

(:    تقوم اللجنة العليا لالنت ابات في ضوك أ يام المادة السابقة بتقسايم المديرياة الاى دوائار 62مادة )

 في المجلس المحلي للمديرية.  انت ابية محلية بحيث تمثن  ن دائرة منها بعاو وا د

(:   يتااااولى المجلااااس المحلااااي للمديريااااة اقتااااراح مشااااروعات خطااااط التنميااااة االقتصااااادية 61مااااادة )

واالجتماعية للمديرية واإلشراف على تنفيذها بما ييفن توفير وتطاوير ال ادمات األساساية 

ال األجهااةة للمجتمااع المحلااي وتنميتااه  مااا يقااوم بالتوجيااه واإلشااراف والرقابااة علااى أعماا

 التنفيذية فيها ويمارس على وجه ال صو  المهام واالختصاصات اآلتية:

اقتاااراح مشاااروعات ال طاااط والمواءناااة السااانويةة والموافقاااة علاااى مشاااروع الحسااااب  -1

ال تامي للمديرياة ورفعهاا الاى المجلاس المحلاي للمحافااة لمراجعتهاا واقرارهاا تمهيادا  

 الستيمال اجراكات المصادقة عليها. 

دراسااة اإل صاااكات والمعلومااات واجااراك المسااو ات الميدانيااة للتعاارف علااى أولويااات  -0

 التنمية وألغراض تقييم المشاريع. 

التوجيه واإلشراف والرقابة علاى أعماال األجهاةة التنفيذياة بالمديرياةة وتقيايم مساتوإل  -3

عنااد تنفيااذها ل ططهااا وبرامجهااا ومساااكلة رمسااائها ومحاساابتهم وسااحب الثقااة ماانهم 

 اإلخالل بواجباتهم وفقا  أل يام هذا القانون والقوانيص النافذة.

دراسااة واقاارار مشاااريع الم ططااات العمرانيااة ورفعهااا الااى المجلااس المحلااي للمحافاااة  -4

 الستيمال اجراكات المصادقة عليها واإلشراف والرقابة على تنفيذها.

دات المحليااة والمشااتر ة مااص دراسااة ومناقشااة الحالااة الماليااة ومسااتوإل تحصااين اإلياارا -5

مصاااادرها الم تلفاااة والعمااان علاااى تنميتهاااا. والتعااارف علاااى أساااباب القصاااور واصااادار 

 التوجيهات اليفيلة بمعالجتها.

دراسة ومناقشة مستوإل تحصاين اإليارادات المر ةياة فاي المديرياة واصادار التوصايات  -6

 الالءمة بشأنها.

فاي  افاة المجااالت وات ااذ اإلجاراكات اليفيلاة  مراقبة تطبيق القاوانيص واألناماة النافاذة -7

 بمعالجة أوجه اإلختالالت والم الفات ان وجدت. 

تحديااد واقاارار أجااور االنتفاااع ب اادمات المرافااق التااي تااديرها األجهااةة التنفيذيااة فااي  -8

المديريااة مااا لاام تيااص محاادده بااالقوانيص أو األنامااة أو القاارارات الصااادرة مااص مجلااس 

 الوءراك.



شة الحالة األمنية في المديرية واصدار التوصيات المناسبة التي تساعد على تعةياة مناق -9

األمص واالستقرار للمواطنيص و ماية الحقوق والحريات العامة والمحافاة علاى األماوال 

 والممتليات العامة وال اصة.

الءمااة دراسااة ومناقشااة الحالااة التموينيااة بالمديريااة وات اااذ التاادابير واإلجااراكات ال -12

 بشأنها.

مناقشة الشاون العامة التي تهم المواطنيص على مساتوإل المديرياة واصادار القارارات  -11

 والتوجيهات الالءمة بشأنها. 

االهتمااام بتنميااة المااوارد المائيااة مااص خااالل تشااجيع انشاااك الساادود والحااواجة المائيااة  -10

 لتشريعات المائية النافذة. و مايتها مص االستنةاف والتلوث طبقا  للدراسات العلمية وا

تشااجيع انشاااك الجمعيااات التعاونيااة النوعيااة بم تلااف أشيالهااـاة و ااذا الجمعيااات ذات  -13

 الطابع االجتماعي والمهني واإلبداعي وتقديم التسهيالت لها.

اإلشااراف علااى األنشااطة التعاونيااة و ااذا الجمعيااات ذات الطااابع االجتماااعية وتنساايق  -14

 ا ييفن تياملها مع خطة التنمية للو دة اإلدارية.خططها وبرامجها بم

تنشيط السايا ة وتشاجيع االساتثمار السيا اـي وات ااذ التادابير الالءماة لحماياة اآلفاار  -15

 والمناطق األفرية ومنع االعتداك عليها.

اإلشاااراف علاااى تنفياااذ السياساااات والتشاااريعات البيلياااة وات ااااذ اإلجاااراكات والتااادابير  -16

اليفيلااة بالمحافاااة علااى البيلااة والمحميااات الطبيعيااة و مايتهااا مااص التلااوث أو االعتااداك 

 عليها. 

 دراسة وتقييم ناام السلطة المحلية وتقديم التوصيات والمقتر ات اليفيلة بتطويره.  -17

القواعد واألسس المناماة لمسااهمات الماواطنيص فاي انشااك وصايانة مشااريع  اقتراح -18

ال اادمات األساساااية الممولاااة ماااص قااابلهم أو بمشااار تهم واإلشاااراف علاااى تنفياااذها بعاااد 

 المصادقة عليها مص المجلس المحلي للمحافاة. 

الجااة تشااجيع قيااام المشاااريع االسااتثمارية فااي المديريااة وات اااذ التاادابير اليفيلااة بمع -19

 الصعوبات المعيقة لالستثمار.

مراقبة تنفيذ قواعد وأساليب تبسيط وتحسيص تعامن األجهاةة التنفيذياة ماع الماواطنيص  -02

 في  افة المجاالت.

 اإلشراف على تنفيذ برامج محو األمية وتشجيع المواطنيص على االلتحاق بها.  -01

اجتماااع لااه خااالل أساابوعيص مااص تاااريخ اعااالن  يعقااد المجلااس المحلااي للمديريااة أول  -(:    أ60مااادة )

النتيجة  العاماة لالنت اباات بنااك  علاى دعاوة ماص رئايس الجمهورياة وبحااور ممثلايص 

عااص الااوءارةة وينت ااب المجلااس فااي هااذا االجتماااع مااص باايص أعاااائه بعااد أداك اليماايص 

فااي  القانونيااة أمينااا  عامااا  للمجلااس و ااذا انت اااب رمساااك اللجااان المت صصااة المحااددة

 ( مص هذا القانون. 65المادة )

يشترط لصحة االجتماع المنصو  علياه فاي الفقارة الساابقة  ااور فالفاة أربااع عادد  -ب

أعااك المجلس فاإذا لام يتاوفر هاذا النصااب أجان االجتمااع للياوم التاالي مباشارة وفاي 

نفس توقيت االجتماع السابقة ويعتبر االجتماع في هذه الحالة صحيحا بحاور أغلبياة 



ا النصااب رفاع األمار للاوءير لعرضاه علاى مجلاس أعااك المجلاسة فاإذا لام يتاوفر هاذ

 الوءراك الت اذ ما يراه مناسبا . 

 يشترط في مص يرش  نفسه لمنصب أميص عام المجلس المحلي للمديرية ما يلي: -(: أ63مادة )

 أن ال يقن عمره عص فالفيص سنة. -1

 أن ييون  اصال  على ماهن جامعي. -0

ه لحصوله علاى الماهان ال تقان عاص أرباع أن ييون لديه خبرة في العمن اإلداري ال ق -3

 سنوات. 

في  الة عدم توفر شرط أو أ ثر مص الشروط المحددة في الفقارة الساابقة فاي المرشا  أو  -ب

تعذر انت اب األميص العام ألي سبب آخرة فيجوء لمجلس الوءراك اختيار مص يراه ماص بايص 

 مص الوءير. أعااك المجلس المحلي لشغن هذا المنصب بناك  على ترشي  

(:   يتااولى أماايص عااام المجلااس المحلااي فااي المديريااة مساااعدة ماادير عااام المديريااة فااي ادارة 64مااادة )

 شاون مجلسها المحلىة ويمارس على وجه ال صو  المهام واالختصاصات اآلتية:

 اإلعداد والتحاير الجتماعات المجلس المحلي. -1

االجتماعيااة للمديريااة ومتابعااة متابعااة اعااداد مشااروعات خطااة التنميااة االقتصااادية و -0

 انجاءها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشأنها الى مدير عام المديرية.

اقتااراح النفقااات اإلداريااة والتشااغيلية الالءمااة لتساايير أعمااال المجلااس وتنفيااذها بعااد  -3

 اقرارها.

لمشااريع متابعة أعمال اللجان الم تلفة التي يشيلها المجلس بما في ذلك لجاان ادارة ا -4

 ال دمية. 

تنسيق العالقات والجهود مع الجمعياات والمناماات واالتحاادات االجتماعياة والمهنياة  -5

 واإلبداعية المنشأة طبقا للقوانيص النافذة.

 أية مهام أخرإل ييلف بها مص قبن المجلس المحلي أو مدير عام المديرية.  -6

أعاائه في أول اجتماع يعقده اللجان يشين المجلس المحلي للمديرية مص بيص   -(: أ 65مادة )

 -المت صصة اآلتية:

 لجنة الت طيط والتنمية والمالية. -

 لجنة ال دمات.  -

 لجنة الشاون االجتماعية.  -

وتبيص الالئحة عدد أعااك هذه اللجان وطريقة تشييلها ومهامها واختصاصاتها 

 وأسلوب عملها. 

أعاائه أو مص خارجه لدراسة للمجلس المحلي أن يشين لجانا  ماقتة مص بيص    -ب

مواضيع محددة لها عالقة بمهامه وتنتهي مهمتها بإنتهاك الغرض الذي شيلت مص 

 أجله. 

 (:   ييون مقر المجلس المحلي في مر ة المديرية. 66مادة )



(:    يجتمع المجلس المحلي اجتماعا  عاديا   ن فالفة أشهرة ويجوء للوءير أو المحافظ أو 67مادة )

المجلس أو بناك  على طلب  تابي مص فلث أعاائه دعوة المجلس الى اجتماع غير رئيس 

 عادية وتوجه الدعوة في هذه الحالة مص قبن رئيس المجلس. 

يرأس المحافظ اجتماعات المجلس المحلي الم صصة للنار في م الفات أو تجاوءات   -(: أ 68مادة )

 رئيس المجلس أو األميص العام. 

ئيس المجلس أو األميص العام المشار ة في االجتماع أفناك التصويت على ال ييون لر -ب

القرارات التي يت ذها المجلس في المسائن المنصو  عليها في الفقرة السابقة على 

 أن ييون التصويت سريا . 

المجلس المحلي صحيحا  بحاور أغلبية أعاائهة وتت ذ قراراته  ييون اجتماع   -(: أ69مادة )

بأغلبية األعااك الحاضريص باستثناك الحاالت التي تتطلب أغلبية خاصة وفقا  أل يام 

هذا القانون وعند تساوي األصوات يرج  الجانب الذي منه الرئيسة فإذا لم ييتمن 

لتالي مباشرةة وفي نفس توقيت النصاب القانوني للحاور أجن االجتماع الى اليوم ا

االجتماع السابق وييون االجتماع صحيحا  في هذه الحالة أيا   ان عدد األعااك 

الحاضريصة ما لم ييص االجتماع م صصا  لدراسة واقرار مشروعات خطة التنمية 

والمواءنة السنوية والحساب ال تامي فياجن االجتماع لمدة أسبوع على أن ي طر 

 مجلس بالموعد الجديد. جميع أعااك ال

تبيص الالئحة قواعد واجراكات توجيه الدعوة لحاور االجتماعات وطرق التصويت في  -ب

المجلس والمواعيد ال اصة بتبليغ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتوصياته الى 

الجهات المعنيةة و ذا قواعد واجراكات توجيه اإلخطارات واإلنذارات ل عااك 

 المت لفيص.

(: ال يجوء للمجلس المحلي أن يتداول في غير المسائن المدرجة في جدول أعماله االَّ 72مادة )

بموافقة أغلبية أعاائه الحاضريص بإستثناك ما قد ياهر مص وقائع ذات أهمية أفناك 

 االجتماع. 

رية (: يجوء للمجلس المحلي استدعاك أيا  مص العامليص في األجهةة التنفيذية بالمدي71مادة )

لالستيااح منه  ول مسائن معينة معروضة عليهة  ما يجوء لرئيس المجلس أن يدعو 

لحاور اجتماعات المجلس مص يرإل االستعانة بهم مص ذوي االختصا  وال برة دون أن 

 ييون لهم صوت معدود في ات اذ القرارات. 

المجلس التي يناقف فيها  (: يجب على مديري األجهةة التنفيذية بالمديرية  اور اجتماعات70مادة )

 مسائن تتصن باختصاصاتهم دون أن ييون لهم  ق التصويت في ات اذ القرارات. 

(: ألعااك مجلس النواب وأعااك المجلس المحلي للمحافاة  اور اجتماعات المجالس 73مادة )

المحلية لمديرياتهمة والمشار ة في مناقشة الموضوعات المعروضة عليهاة وييون لهم 

قديم االقترا ات واألسللة وطلبات اإل اطة دون أن ييون لهم صوت معدود في ات اذ  ق ت

 القرارات. 

 ( : ييون للمجلس المحلي بالمديريــة هيلة ادارية تتيون مص : 74مادة )

 رئيــــس المجلــــس               رئيسا  . -



 األميص العـــــــــــام            نائبا  للرئيس . -

 جان المت صصة            أعااك .رمساك الل -

 (:   تتولى الهيلة اإلدارية للمجلس المحلي بالمديرية المهام واإلختصاصات اآلتية: 75مادة )

 ادارة وتسيير أعمال المجلس فيما بيص أدوار انعقاده.  -1

 دراسة واقرار مشروعات جداول أعمال المجلس. -0

واإلجتماعية والمواءنة السنوية دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية االقتصادية  -3

 والحساب ال تامي للمديرية وعرضها على المجلس.

دراسة ومناقشة مواءنة النفقات اإلدارية والتشغيلية السنوية للمجلس المحلي  -4

 وعرضها عليه.

مراقبة ومتابعة األجهةة التنفيذية في أدائها لمهامها وتنفيذها لل طط والبرامج وتقديم  -5

 الى المجلس.التقارير بشأنها 

 متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس واعداد التقارير الالءمة بشأنها للمجلس.  -6

ممارسة مهام المجلس في األ وال االستثنائية والمسائن العاجلة التي ال تحتمن التأجين  -7

على أن تعرض القرارات واإلجراكات التي تم ات اذها على المجلس في أول اجتماع تال 

 ما يراهة ما لم تيص متعلقة بموضوع سبق للمجلس أن أت ذ قرارا  بشأنه. يعقده ليقرر

متابعة مستوإل تحصين الموارد المالية المحلية والمشتر ة والمر ةية والتأ د مص  -8

توريدها الى الحسابات ال اصة بين منها بشين منتام وفقا  أل يام هذا القانون 

 والتعليمات الصادرة مص وءارة المالية.

الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقا  أل يام القوانيص واألنامة قبول  -9

 النافذة.

 دراسة واقتراح انشاك مشاريع مشتر ة مع مديريات أخرإل.  -12

االقتراح المسبب إلجراك المساكلة والمحاسبة لرمساك األجهةة التنفيذية بالمديرية   -11

 وفقا  أل يام هذا القانون والقوانيص النافذة.

 عداد المقتر ات الهادفة لتنمية المبادرات الذاتية.ا -10

دراسة التقارير والموضوعات المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمديرية وابداك  -13

 الرأي بشأنها.

 أية مهام أخرإل تيلف بها مص المجلس.  -14

المناقصات تعتبر الهيلة اإلدارية للمجلس المحلي للمديرية بحيم هذا القانون لجنة   -( : أ 76مادة )

 العامة بالمديرية وتطبق أ يام قانون المناقصات والمةايدات.

يتولى الجهاء التنفيذي المعني بموضوع المناقصة اعداد  افة الوفائق الفنية المتعلقة    -ب

 بالمناقصة بما في ذلك صيغة اإلعالن بعد موافقة الهيلة اإلدارية. 

 يرية باسم المجلس المحلي. تعلص المناقصات لمشاريع التنمية بالمد  -ج 



يشارك رئيس الجهاء التنفيذي المعني في اجتماعات الهيلة اإلدارية المتعلقة بالمرا ن   -د

 الم تلفة للمناقصةة وييون له في هذه الحالة  ق التصويت. 

(: تجتمع الهيلة اإلدارية في مقر المجلس المحلي مرة  ن أسبوعيصة ويجوء لرئيس المجلس 77مادة )

 بناك  على طلب فالفة مص أعاائها دعوة الهيلة لعجتماع  لما دعت الحاجة الى ذلك. أو

(: ال ييون اجتماع الهيلة اإلدارية صحيحا  اال بحاور أغلبية أعاائهاة وتصدر قراراتها 78مادة ) 

بأغلبية أصوات األعااك الحاضريص وعند تساوي األصوات يرج  الجانب الذي منه 

 الرئيس. 

(: يجوء لرئيس المجلس المحلي أن يدعو لحاور اجتماعات الهيلة اإلدارية مص يرإل 79مادة )

االستعانة بآرائهم مص العامليص في المديرية أو مص غيرهم اذا اقتات مناقشة بع  

المواضيع المطرو ة على الهيلة ذلك دون أن ييون لهم صوت معدود فيما يتم ات اذه مص 

 قرارات.

جوء لمدير عام المديرية عقد اجتماعات مشتر ة للهيلة اإلدارية للمجلس المحلي (: ي82مادة ) 

والميتب التنفيذي بالمديرية لمناقشة الشاون العامة للمديرية وتنسيق عمن أجهةة السلطة 

 المحلية وتحسيص أدائها.

 الفصن الثاني

 األجهةة التنفيذية بالمديرية

 ا لفرع األول

 مدير عام المديرية

(: ييون لين مديرية مدير عام يصدر بتعيينه قرار مص رئيس مجلس الوءراك بناك  على 81مادة )

 ترشي  مص الوءير. 

(: مدير عام المديرية هو رئيس المجلس المحلي للمديرية بحيم منصبه وهو المساول 80مادة )

 التنفيذي األول فيها. 

 المديرية الشروط اآلتية:  (: يجب أن تتوافر في مص يعيص لشغن منصب مدير عام83مادة )

 أن ال يقن عمره عص فالفيص سنة. -1

 أن ييون لديه ماهن جامعي. -0

 أن ييون مص بيص اليوادر العاملة في الجهاء اإلداري للدولة. -3

أن ييون مستوفيا  لشروط شغن وظيفة مدير عام ادارة عامة طبقا  للقوانيص واألنامة ا  -4

 لنافذة.

 أن ال ييون قد سبق فصله مص الوظيفة العامة بإجراك تأديبي.  -5

(: يتولى مدير عام المديرية تحت اشراف وتوجيه المحافظ تنفيذ القوانيص والسياسة العامة 84مادة )

للدولة في ادارته لشاون المديرية في  افة المجاالت وتوجيه أجهةتها التنفيذية وتنمية 

م العام فيهاة ولـه في سبين ذلك ممارسة المهام مواردها والمحافاة على الناا

 واالختصاصات اآلتية :



رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمديرية وتنايم أعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته بما  -1

 ييفن تحقيق مهامه وأهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقا أل يام هذا القانون.

 والتحاير الجتماعات المجلس المحلي.اإلشراف على أعمال اإلعداد  -0

 رئاسة الميتب التنفيذي للمديرية واإلشراف على أعمال اإلعداد والتحاير الجتماعاته. -3

 المحافاة على األموال العامة. -4

  ماية الحقوق والحريات العامة. -5

 تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة مص المحافظ. -6

لقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها األجهةة ابرام عقود المقاوالت والتوريدات المتع  -7

 التنفيذية للمديرية بعد اعالن المناقصات عنها وذلك وفقا  للقوانيص واألنامة النافذة.

تعةية دور القااك وذلك بإ الة ما يعرض عليه مص مناءعات ذات طابع قانوني الى  -8

لتي يطلب منه القااك األجهةة القاائية الم تصة وتنفيذ األوامر والقرارات واأل يام ا

 تنفيذها.

اجراك الترتيبات الالءمة مع المحافظ واألجهةة المر ةية المعنية لامان توفير المواد  -9

 التموينية لسيان المديرية ومراقبة توءيعها.

ات اذ التدابير العاجلة واجراك االتصاالت الالءمة لمواجهة  االت اليوارث والطوارئ   -12

 شعبية للت فيف مص آفارها. وتنسيق الجهود الرسمية وال

اعداد التقارير الدورية الى المحافظ عص مستوإل أداك األجهةة التنفيذية بالمديرية  -11

 لمهامها وتنفيذها ل ططها وبرامجها.

 تمثين المديرية ومجلسها المحلي أمام القااك وفي مواجهة الغير. -10

النافذة أو ييلف بها أية مهام أخرإل تسند اليه بمقتاى القوانيص واألنامة والقرارات  -13

 مص قبن المحافظ أو المجلس المحلي للمديرية. 

(: على مدير عام المديرية أن يقدم للهيلة اإلدارية للمجلس المحلي للمديرية قبن  ن اجتماع 85مادة )

دوري للمجلس تقريرا  تفصيليا  عص نشاط المديرية ومستوإل التنفيذ لل طط والقرارات 

 لمجلس تمهيدا  لعرضه على المجلس المحلي. والتوصيات الصادرة عص ا

 (: ال يجوء لمدير عام المديرية مغادرة المديرية االَّ بإذن مص المحافظ.86مادة )

(: يعتبر أميص عام المجلس المحلي للمديرية بحيم منصبه نائبا  لمدير عام المديرية يتولى 87مادة ) 

لة غيابه أو خلو منصبه في ممارسة مساعدته في ادارة شاون المديرية ويحن محله في  ا

  افة سلطاته وصال ياته المقررة بموجب أ يام هذا القانون. 

(: ال يجوء ألميص عام المجلس المحلي للمديرية مغادرة المديرية االَّ بإذن مص مدير عام 88مادة )

 المديرية. 

لعامليص في نطاق المديرية مص (: ييون مدير عام المديرية رئيسا  لجميع الموظفيص المدنييص ا89مادة )

 يث أدائهم لواجباتهم ومهامهم الوظيفية ولـه سلطة اقتراح تعيينهم ونقلهم وترقياتهمة  ما 

يتمتع بحق ا التهم للتحقيق والتأديب وتوقيع الجةاكات اإلدارية عليهم وفقا  أل يام القوانيص 

 واألنامة النافذة.



التنفيذية اإلجراكات والمواعيد واأل يام المتعلقة بتنقالت ( : تحدد الالئحة أو القرارات 92مادة )

 مديري عموم المديريات.

 الفرع الثاني

 الميتب التنفيذي للمديرية

 (: ييون لين مديرية ميتب تنفيذي يتألف مص: 91مادة )

 مدير عام المديرية                          رئيسا  . -

 للرئيس . أميص عام المجلس المحلي           نائبا   -

 مديري األجهةة التنفيذية بالمديرية    أعااك . -

 (:   يتولى الميتب التنفيذي للمديرية بصورة جماعية ممارسة المهام واإلختصاصات اآلتية:90مادة )

تحديد ا تياجات المديرية مص المشاريع وتقدير التموين الالءم لها واعداد مشروع  -1

 صة بها قبن عرضها على المجلس المحلي.خطة التنمية والمواءنة السنوية ال ا

 تنسيق نشاطات األجهةة التنفيذية بالمديرية ت طيطا  وتنفيذا . -0

دراسة ومناقشة التقارير ال اصة بتنفيذ ال طط والبرامج واألعمال التي تتوالها  -3

 األجهةة التنفيذية بالمديرية وتقييم مستوإل األداك.

للقرارات المر ةية وقرارات المجلس المحلي بحث الوسائن اليفيلة بالتنفيذ األمثن  -4

 للمديرية

وضع ال طط والبرامج ال اصة بتحصين الموارد المالية بما ييفن رفع  فاكة  -5

 التحصين وتقييم التنفيذ بصورة مستمرة.

ات اذ اإلجراكات والتدابير اليفيلة بمواجهة اليوارث الطبيعية وتفعين أنشطة الدفاع  -6

 المدني. 

يحيله اليه مدير عام المديرية أو المجلس المحلي للمديرية مص دراسة وبحث ما  -7

 موضوعات إلبداك الرأي بشأنها.

دراسة وتقييم الوضع اإلداري بالمديرية واقتراح الوسائن وال طط اليفيلة بتحسيص  -8

 وتطوير مستوإل األداك.

دوريا  مرة  ن شهر على األقنة ويجوء لمدير عام المديرية  (: يعقد الميتب التنفيذي اجتماعا  93مادة ) 

أو متى طلب منه فلث أعااك الميتب دعوة الميتب الى اجتماع استثنائي  لما دعت الحاجة 

 أو الارورة الى ذلك. 

(: التيون اجتماعات الميتب التنفيذي صحيحة االَّ بحاور أغلبية أعاائه وتت ذ قراراته 94مادة )

غلبية األعااك الحاضريصة وعند تساوي األصوات يرج  الجانب الذي منه وتوصياته بأ

 الرئيس. 

(: لمدير عام المديرية أن يدعو مص يراه مص ذوي اإلختصا  وال برة لحاور اجتماعات 95مادة )

 الميتب التنفيذي وذلك دون أن ييون لهم  ق التصويت على القرارات التي يت ذها الميتب.



رارات وتوصيات الميتب التنفيذي للمديرية الى المجلس المحلي منسوخة الى (: تبلغ ق96مادة )

 المحافظ خالل سبعة أيام مص تاريخ صدورها. 

(: ال يجوء لمديري األجهةة التنفيذية بالمديرية مغادرة المديرية االَّ بإذن مص مدير عام 97مادة )

 المديرية. 

 الباب الرابع

 أ يام مشتر ة للمجالس المحلية

(: ال يجوء للش ص أن يرش  نفسه لعاوية المجلس المحلي في أ ثر مص و دة ادارية في 98ادة )م

 وقت وا د. 

  -يشترط في مص يرش  نفسه لعاوية المجلس المحلي الشروط اآلتية:  -(: أ  99مادة )

 أن ييون يمنيا  . -1

 أن ال يقن سنه عص خمسة وعشريص عاما . -0

 أن يجيد القراكة واليتابة. -3

 ون مقيما  أو له محن اقامة فابت في الو دة اإلدارية التي يرش  نفسه فيها.أن يي -4

أن ييون اسمه مقيدا  في جداول قيد الناخبيص في نطاق الدائرة المرش  بها في  -5

 الو دة اإلدارية. 

أن ييون مستقيم ال لق والسلوك ومحافاا  على الشعائر اإلسالمية وأن ال ييون قد  -6

جريمة م لة بالشرف واألمانة مالم ييص قد رد اليه  صدر ضده  يم قاائي في

 اعتباره.

ال يجوء الجمع بيص رئاسة أي مص األجهةة التنفيذية وعاوية المجلس المحلي في  -ب

 ذات الو دة اإلدارية ويسري هذا الحيم على أعااك السلطة القاائية.

 هام العاوية اليميص التالية :(: يقسم عاو المجلس المحلي أمام المجلس قبن مباشرته م122مادة ) 

)أقسم باهلل العايم أن أمدي واجبي في هذا المجلس بين أمانة واخال  وأن أ ترم 

 الدستور والقانون وهللا على ما أقول شهيد(.

 (: يتمتع عاو المجلس المحلي بالحقوق اآلتية:121مادة )

 التعبير بحرية عص رأيه في اجتماعات المجلس ولجانه المت صصة. -1

لمشار ة في عملية الترشي  واالنت اب لمنصب أميص عام المجلس ورئاسة أي مص ا -0

 لجانه المت صصة طبقا  أل يام هذا القانون.

 االطالع على محاضر ووفائق وسجالت المجلس المحلي.  -3

 اقتراح ادراج موضوع معيص في جدول أعمال المجلس المحلي -4

 المشار ة في عاوية أي مص لجان المجلس المت صصة. -5

 التمتع بالمةايا المعنوية والمادية وفقا  أل يام هذا القانون والئحته. -6

 التصويت على القرارات والتوصيات التي يت ذها المجلس.  -7



(:  العاوية في المجالس المحلية طوعيه ال يتقاضى عنها العاو راتبا  أو ميافأة مقابن 120مادة )

عاويتهة ويجوء منحه مبلغا  نقديا  لقاك انتقاله لحاور جلسات المجلس طبقا  لما يحدد 

 بقرار مص مجلس الوءراك بناك  على عرض مص الوءير. 

لمحلي ورمساك اللجان المت صصة ميافأة شهرية مقطوعة يمن  أميص عام المجلس ا  -(: أ123مادة )

تحدد بقرار مص مجلس الوءراك بناك  على اقتراح مص الوءير ناير تفرغهم ألعمال 

 المجلس. 

اذا  ان أميص عام المجلس المحلي أو أيا  مص رمساك اللجان المت صصة موظفا  عاما   -ب

لس المحلية فإذا  ان المرتب الذي فيعتبر في  يم المنتدب طيلة فترة تفرغه في المج

يتقاضاه أيا  منهم مص جهة عمله يقن عص مقدار الميافأة الشهرية من  الفارق طيلة 

 فترة تفرغه ألعمال المجلس. 

(:  على جهة عمن عاو المجلس المحلي أن تيسر له أداك واجبات العاوية المنصو  124مادة )

 عليها في هذا القانون. 

 سأل عاو المجلس المحلي عما يبديه مص آراك أفناك اجتماعات ومناقشات المجلس. (: ال ي125مادة )

(: على سلطات الابط الم تصة اخطار رئيس المجلس المعني بما تت ذه مص اجراكات 126مادة )

( ساعة على األ ثر مص تاريخ 48تحفاية أو جةائية ضد أي مص أعااك المجلس خالل )

 ع األ وال يبلغ رئيس المجلس بنتيجة التحقيق. ات اذ هذه اإلجراكات وفي جمي

(: لين عاو مص أعااك المجلس المحلي أن يطلب مص رئيس المجلس ادراج موضوع 127مادة )

معيص في مشروع جدول أعمال المجلس وذلك وفقا  لعجراكات والمواعيد التي تحددها 

 الالئحة. 

ه لرئيس الو دة اإلدارية أو أي مص (: لين عاو مص أعااك المجلس المحلي أن يوج128مادة )

مديري األجهةة التنفيذية في نطاق الو دة اإلدارية األسللة في الشاون التي تدخن في 

اختصاصاتهمة ويجب أن ييون الساال في أمر مص األمور المحلية وأن ال ييون متعلقا  

 بمصلحة خاصة لمقدمه أو تيون له فيه صفة ش صية وعلى مص توجه اليه أسللة

األعااك اإلجابة عليها بجلسة المجلس المحلية االَّ اذا رأإل المجلس اال تفاك برد ميتوب 

عنهاة ويجوء لرئيس الو دة أن ينيب في الرد على األسللة الموجهة اليه مديري األجهةة 

 التنفيذية المعنية وتبيص الالئحة قواعد واجراكات وأوضاع تقديم األسللة والرد عليها. 

: للمجلس المحلي  ق استدعاك مديري األجهةة التنفيذية واالستيااح منهم  ول أية (129مادة )

مسائن تدخن في اختصاصاتهم أو موافاة المجلس المحلي بأي بيانات أو معلومات ألية 

 موضوعات تتعلق بتلك االختصاصات.

ي مص مديري (: لين عاو مص أعااك المجلس المحلي ا اطة رئيس الو دة اإلدارية أو أ112مادة )

األجهةة التنفيذية في نطاق الو دة اإلدارية علما  بأي أمر له أهمية عامة وعاجلة في 

الشاون الداخلة في اختصاصاتهم وعلى العاو مقدم طلب اإل اطة أن يحدد األمور التي 

يتامنها الطلب وأن يبيص صفتها العامة العاجلة وتبيص الالئحة اجراكات وأوضاع تقديم 

  اطة واإلجابة عليها. طلبات اإل



تقدم االستقالة مص عاوية المجلس المحلي مسببة الى رئيس المجلسة ويجب عليه  -(: أ 111مادة )

عرضها على المجلس في أقرب اجتماع يعقدهة وال تعتبر مقبولة االَّ بموافقة أغلبية 

ين أعااك المجلس الحاضريص وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو مقعد العاو المستق

 ويتم منك المقعد الشاغر وفقا  أل يام هذا القانون. 

تقدم االستقالة مص عاوية الهيلة اإلدارية مسببة الى رئيس المجلسة وعليه عرضها  -ب

على المجلس في أقرب اجتماع يعقدهة وال تعتبر االستقالة مقبولة االَّ بموافقة أغلبية 

 البدين في نفس الجلسة.  أعااك المجلس الحاضريصة وعلى المجلس انت اب

يسري على االستقالة الجماعية ألعااك الهيلة اإلدارية ما يسري على استقالة  -ج 

 األميص العام مص أ يام في هذا القانون. 

تقدم استقالة أميص عام المجلس المحلي مص منصبه مسببة الى رئيس المجلس الذي  -(: أ 110مادة )

ماع استثنائي يعقد لهذا الغرض خالل عشرة أيام يتوجب عليه دعوة المجلس الى اجت

مص تاريخ تقديم االستقالة وتعتبر االستقالة  مقبولة بموافقة أغلبية عدد أعااك 

المجلس المستمرة عاويتهم وفي هذه الحالة يتم فت  باب الترشي  النت اب ال لف في 

 نفس الجلسة. 

للمحافاة يتم ابالغ الوءير بأمر  اذا  انت االستقالة ت ص أميص عام المجلس المحلي -ب

االستقالة خالل يوميص على األ ثر مص تاريخ تقديمها وتمثن الوءارة في هذا 

االجتماعة أما اذا  انت االستقالة ت ص أميص عام المجلس المحلي للمديرية فيبلغ 

 المحافظ بأمرها ليمثن في االجتماع.

لمحلية سواك  على مستوإل المحافاة أو المديرية (: اذا خال مقعد أ د أعااك المجالس ا113مادة ) 

ألي سبب يتم منك المقعد بذات طريقة شغله خالل مدة ال تةيد عص فالفيص يوما  مص تاريخ 

اعالن خلو المقعدة ما لم تيص المدة المتبقية للدورة االنت ابية للمجلس تقن عص سنة 

 وييمن العاو الجديد مدة سلفه. 

الوءارة بين  الة شغر في مقاعد المجالس المحليةة وذلك قبن مباشرة أي (: يجب ابالغ 114مادة )

 اجراك لشغن هذه المقاعد.

 -(: يلتةم عاو المجلس المحلي بالواجبات اآلتية:115مادة )

 الحاور المنتام والمشار ة الفعالة في اجتماعات وأعمال المجلس . -1

 مهمته.تنفيذ ما ييلف به مص قبن المجلس ورفع تقارير بنتائج  -0

 التعاون والعمن بروح الفريق الوا د مع بقية أعااك المجلس.  -3

عقد اللقاكات مع المواطنيص في الو دة اإلدارية للتعرف على همومهم ومتطلباتهم  -4

وتبنيها ونقلها الى المجلس وشرح وتوضي  قرارات المجلس بأهدافها وأبعادها 

 وانجاح برامج التنمية المحلية.  الم تلفة وتحفيةهم على التفاعن والمشار ة في تنفيذ

انماك وترسيخ العالقات والصالت االجتماعية اإليجابية بما يحقق ويحمي الو دة   -5

 االجتماعية والوطنية.



المساهمة بصورة فاعلة في تحقيق مبدأ ا ترام القانون والناام العام والتنسيق  -6

مجتمع وممتلياته واالتصال بالجهات المعنية بهدف المحافاة على أمص وسالمة ال

 و ماية المرافق ال دمية والمشاريع العامة في نطاق الو دة اإلدارية.

التةام الصدق والموضوعية والتجرد في عرض القاايا واآلراك والمال اات بما  -7

 يميص المجلس مص ات اذ القرارات الصائبة. 

يحار التعاقد بالذات أو بالواسطة بيص السلطة المحلية في الو دة اإلدارية وأي مص    -(:  أ116مادة )

 أعااك مجلسها المحلي في تنفيذ أعمال مقاوالت أو توريدات. 

على عاو المجلس المحلي عند عرض أي موضوع في المجلس المحلي تيون له   -ب

درجة الرابعة مصلحة ما ان يعلص المجلس فيه أو ألي مص أقاربه أو أصهاره  تى ال

بها وأال يشارك في المداوالت التي يجريها المجلس بشأنهاة ويترتب على م الفة 

 أ يام هذه الفقرة اسقاط العاوية مص المجلس المحلي بقوة القانون. 

  -(: تسقط العاوية في المجلس المحلي في ا دإل الحاالت اآلتية:117مادة )

ط مص شروط الترشي  لعاوية المجلس المنصو  عليها في هذا فقدان العاو لشر -1

 القانون.

 م الفة العاو أل يام هذا القانون. -0

 العمن بما ي الف قرارات وتوصيات المجلس.  -3

 غياب العاو فالفة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متقطعة دون عذر مقبول. -4

 اخالل العاو بواجبات العاوية أو بمقتاياتها. -5

في جميع األ وال السابقة صدور قرار مص المجلس المحلي المعني بأغلبية ويجب 

األعااك المستمرة عاويتهم بإعالن سقوط العاوية أو اسقاطهاة وذلك بعد دعوة 

 العاو وسماع أقواله وفقا  للمواعيد واإلجراكات المبينة في الالئحة.

تمرة عاويتهم أن يتقدموا الى (: يحق لثلث أعااك المجلس المحلي للمحافاة المس118مادة )

الوءير  تابة بطلب دعوة المجلس المحلى للمحافاة لالنعقاد في اجتماع استثنائي للنار 

في أمر سحب الثقة مص المحافظ وعلى الوءير في هذه الحالة دعوة المجلس لالنعقاد 

ة صحيحا  برئاسته خالل عشرة أيام مص تاريخ استالمه الطلبة وال يعتبر انعقاد هذه الجلس

اال بحاور فلثي أعااك المجلس المحلي المستمرة عاويتهم ويشترط في بداية الجلسة 

موافقة أغلبية األعااك الحاضريص على قبول النار في الطلب وال يصدر المجلس قراره 

بسحب الثقة اال بعد مناقشة الطلب واالستماع الى  ن اآلراك بما في ذلك االستماع الى 

تحقيق دفاعه فم يعقب ذلك طرح الموضوع لالقتراع السري فإذا قرر أقوال المحافظ و

المجلس بأغلبية فلثي أعاائه سحب الثقة أعتبر المحافظ موقوفا  عص مةاولة نشاطه بقوة 

القانونة ويتعيص على الوءير في هذه الحالة مباشرة اإلجراكات الناامية لتعييص محافظ 

 جديد. 



السابقة سريانا مقابال على سحب الثقة مص مدير عام المديرية على  (: تسري أ يام المادة119مادة )

أن يقدم الطلب الى المحافظ الذي ييون له دعوة المجلس ورئاسة الجلسةة وبحاور 

 مندوب مص الوءارة في هذه الحالة. 

( مص هذا القانون يجوء اقالة أميص عام 68ة 05مع مراعاة أ يام المادتيص )    -(: أ102مادة )

لمجلس المحلي أو أعااك الهيلة اإلدارية مجتمعيص بقرار مسبب يصدره المجلس ا

بأغلبية فلثي أعاائه المستمرة عاويتهم ويتم ذلك في اجتماع غير عادي يعقده 

المجلس لهذا الغرض بناك  على طلب  تابي موقع مص فلث أعاائه وتوجه الدعوة 

لمحلية للمحافااتة ومص قبن لعقد االجتماع مص قبن الوءير بالنسبة للمجالس ا

 المحافظ بالنسبة للمجالس المحلية للمديريات. 

يجوء اقالة أي مص أعااك الهيلة اإلدارية بقرار مسبب يصدره المجلس بأغلبية  -ب

 أعاائه المستمرة عاويتهم وذلك بناك  على طلب فلث أعاائه. 

قرتيص السابقتيص سريا  ييون التصويت على قرارات اإلقالة المنصو  عليها في الف -ج 

دون مشار ة األعااك محن طلب اإلقالة في التصويتة وفي جميع األ وال ال يصدر 

قرار المجلس باإلقالة اال بعد سماع أقوال العاو محن طلب اإلقالة وتحقيق دفاعهة 

 ويتم انت اب البدين في نفس الجلسةة وعلى أن تمثن الوءارة في هذه االجتماعات. 

(: رمساك األجهةة التنفيذية في الو دة اإلدارية مساولون أمام مجلسها المحلي عص سير 101مادة )

العمن في هذه األجهةة ومستوإل تنفيذها ل ططها وبرامجها وللمجلس  ق محاسبتهم 

 وسحب الثقة منهم عند اإلخالل بواجباتهم. 

طلب الهيلة اإلدارية أو فلث أعااك (: للمجلس المحلي في الو دة اإلدارية بناك  على 100مادة )

المجلس على األقن سحب الثقة مص رمساك األجهةة التنفيذية وال يصدر قرار سحب الثقة 

اال بعد مناقشة الطلب واالستماع الى  ن اآلراك بما في ذلك االستماع الى أقوال الش ص 

أغلبية  المطلوب سحب الثقة منه وتحقيق دفاعهة ويصدر قرار سحب الثقة بموافقة

أعااك المجلس المستمرة عاويتهمة ويترتب على سحب الثقة اعتبار الش ص معةوال  

 مص منصبه بقوة القانون.

 الباب ال امس

 الموارد المالية للو دات اإلدارية

 (: تتيون المــوارد المالية للو ــدات اإلدارية مص المصادر اآلتية :103مادة )

ة : وهي الموارد التي تجـبى في المديرية لصالحها وتتيون مص أوال  : الموارد المحلية للمديري

: 

 % مص  صيلة اإليرادات الة وية بم تلف أنواعها.52 -1

 رسوم الدعاية واإلعالن. -0

الرسوم والارائب المفروضة على تذا ر السينما والمهرجانات والفعاليات  -3

 الرياضية وغيرها مص وسائن الترفيه.

 رسوم تراخيص البناك.  -4



 ت  المحالت التجارية .رسوم ف -5

 رسوم توفيق العقود والمحررات . -6

 رسوم  فر البيارات . -7

 الرسم المااف على رسوم خدمات المسالخ وأسواق اللحوم واألسماك. -8

 رسوم خدمات األ وال الش صية والسجن المدني.  -9

  ن ما يجبى تحت مسمى رسوم خدمات ناافة وتحسيص المدن. -12

 رسوم التطعيم الحيواني والنباتي -11

 رسوم القيد والتسجين بالسجن العقاري -10

رسوم ال دمات التعليمية بما في ذلك الموارد الم صصة لصيانة وترميم المباني   -13

 المدرسية.

 رسوم است دام أرضيات األسواق العامة واألرصفة. -14

 رسوم االنتفاع بمواقف سيارات نقن الر اب والباائع . -15

 طى والسوا ن .عائدات استغالل المحاجر ورسوم استغالل الشوا -16

 صيلة التصرف باألراضي والعقارات الحيومية في اطار الو دة اإلدارية وقيمها  -17

 االيجارية.

الموارد التي تحصن عليها األجهةة التنفيذية ناير ال دمات التي تقدمها وعائداتها  -18

 االستثمارية.

يق الرسوم التي يجري جبايتها وتحصيلها باسم التعاون والمجالس المحلية وصناد -19

 -التطوير المحلية وذلك على النحو المبيص فيما يلي:

 الرسم المااف على فواتير اليهرباك والمياه والتليفون.  -أ 

 الرسم المقرر على  موالت وسائن نقن األ جار والحصى والرمن.  -ب

 الرسوم المقررة على نقن الر اب برا . –ج

 رسوم تراخيص مةاولة المهص الم تلفة وتجديداتها. -02

 لرسم المااف على الرسوم المقررة على الطرود البريدية.ا -01

الرسوم السيا ية ورسم اإلقامة في الفنادق والمنشآت السيا ية والترفيهية  -00

 ورسوم دخول المتا ف واألما ص األفرية.

الرسوم والارائب األخرإل ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب   -03

 القوانيص والقرارات النافذة.

  افة الغرامات المرتبطة بالرسوم المبينة بالبنود السابقة وتجديداتها.  -04

 الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة مص األفراد واألش ا  االعتبارية.   -05

الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيلات والمنامات ال ارجية عبر   -06

 األجهةة المر ةية.



 ضريبة المهص الحرة.  -07

فانيا : الموارد المشتر ة على مستوإل المحافاة ة وهي الموارد التي تجبى في مديريات  

 المحافاة لمصلحة المحافاة  ين وتتيون مص :

 % مص  صيلة اإليرادات الة وية بم تلف أنواعها. 52 -1

 الاريبة المستحقة على الريع العقاري. -0

 ضريبة استهالك القات. -3

 رسوم القيد في السجن التجاري. -4

 سوم تراخيص قيادة وسائن النقن.ر -5

 رسوم تراخيص تسيير وسائن النقن. -6

 رسوم نقن مليية وسائن النقن. -7

 غرامات الم الفات المرورية.  -8

 رسوم ال دمات الصحية والطبية. -9

 رسوم الشهادات الصحية بم تلف أنواعها. -12

 رسوم تراخيص االصطياد.  -11

 رسوم تراخيص  فر اآلبار االرتواءية.  -10

 سفر.رسوم جواءات ال -13

 الرسوم المقررة على الطرود الواصلة الى المنافذ البرية والبحرية والجوية.  -14

  افة الغرامات المرتبطة بالارائب والرسوم المبينة في البنود السابقة.  -15

الرسوم والارائب األخرإل ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب القوانيص  -16

 والقرارات النافذة  مورد مشترك.

 والوصايا والتبرعات المقدمة مص األفراد واألش ا  االعتبارية. الهبات  -17

الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيلات والمنامات ال ارجية عبر  -18

 األجهةة المر ةية. 

% مص الةيادة الفعلية مص الموارد المحصلة عما هو م طط له في تقديرات 52 -19

 ة ناتجة عص ضريبة أو رسوم جديدة.المواءنة السنويةة ما لم تيص هذه الةياد

 ضرائب  سب العمن للمهص الحرة. -02

 رسوم تراخيص المنشلات التعليمية والصحية ال اصة.  -01

 رسوم فت  الصيدليات واألشعة والم تبرات والم اءن بين أنواعها.   -00

 رسوم انشاك مياتب اإلرشاد الةراعي والمشاتن والمةارع ال اصة.   -03

 رسوم الم ططات العمرانية والمسا ية.  -04

 غرامات افتقاد العامليص لبطاقة اللياقة الصحية.  -05

 رسوم تراخيص  ياءة األسلحة الش صية وتجديداتها.  -06



 رسوم تراخيص مدارس تدريب قيادة السيارات.  -07

 رسوم تصاري  العمن واإلقامة للعرب واألجانب وتمديداتها.  -08

 -فالثا:   موارد عامه مشتر ة:

ما يجري جبايته وتحصيله مر ةيا  بأسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق    -أ  

  -التطوير المحلية وهي:

 الرسوم المفروضة على تذا ر السفر الجوية والبحرية.  -

 الرسم المقرر على  ن برمين بترول أو ديةل أو جاء يباع للمحطات.  -

  -:% مص الموارد السنوية للصناديق التالية32 -ب

 صندوق صيانة الطرق.  -

 صندوق تشجيع اإلنتاج الةراعي والسميي. -

 صندوق رعاية النفك والشباب والرياضة.  -

 على أن ت صص هذه الموارد لذات األغراض التي أنشلت الصناديق مص أجلها. 

 -رابعا  : الدعم المر ةي :

ما ت صصه الدولة مص دعم مالي مر ةي سنوي للو دات اإلدارية على مستوإل 

 الجمهورية. 

يصدر بتحديد قيمة الرسوم ال دمية المبينة في البنديص أوال ة وفانيا  مص المادة   -(:  أ 104مادة )

 ( قرار مص مجلس الوءراك. 103)

حة في البنـد فانيا  مص يتم توءيع الموارد المشتر ة على مستوإل المحافاة والموض -ب

( دوريا  مص قبن الهيلة اإلدارية للمجلس المحلي للمحافاة وفقا  للنسب 103المادة )

 اآلتية :

 % لصال  المديرية التي قامت بالتحصين.05 -1

 % لصال  نشاط المحافاة. 05 -0

 % توءع على بقية مديريات المحافاة بالتساوي. 52 -3

( على 103بنديص " فالثا ة ورابعا  " مص المادة )يتم توءيع الموارد الموضحة في ال -جـ

  -جميع الو دات اإلدارية على مستوإل الجمهورية وفقا  ل سس والمعايير اآلتية:

 اليثافة السيانية. -1

 وفرة موارد الو دة اإلدارية أو شحتها. -0

 مستوإل النمو االقتصادي واالجتماعي ونسبة الحرمان. -3

  فاكة أداك السلطة المحلية.  -4

 األداك في تحصين الموارد المالية وسالمة انفاقها.  فاكة -5

 أي أسس أو معايير أخرإل يحددها مجلس الوءراك.  -6



( ألغراض 103ت صص  صيلة جميع الموارد المنصو  عليها في المادة )   -(: أ 105مادة )

تموين خطط ومشاريع التنمية اإلقتصادية واإلجتماعيةة وال يجوء انفاقها أو جةك 

 ض  ةبية. منها ألغرا

 تستمر الدولة في تموين النفقات الجارية للو دات اإلدارية سنويا .  -ب

(: تتولى األجهةة التنفيذية في الو دة اإلدارية تحت اشراف ورقابة المجلس المحلي جباية 106مادة )

وتحصين  افة الموارد المالية المبينة في هذا القانون وأية ضرائب أو رسوم أخرإل ذات 

ى يتم فرضها بمقتاى القوانيص والقرارات النافذة وتوريدها بشين منتام الى طابع محل

الحسابات ال اصة بين منها وير ن فائ  هذه الموارد في نهاية  ن سنة مالية الى 

 مواءنة السنة التالية.

لية (: ال ت اع مياتب وءارة المالية والمصال  اإليرادية التابعة لها إلشراف المجالس المح107مادة )

 فيما يتعلق بالموارد المر ةية. 

(: يتبع في تحصين الارائب والرسوم المقررة للو دات اإلدارية وفي اإلعفاك منها 108مادة )

 القواعد المقررة بشأن الارائب والرسوم العامة. 

 الباب السادس

 الت طيط والمواءنة والشاون المالية

وإل المحافاة والمديرية خطة ومواءنة سنوية ييون للو دة اإلدارية على مست  -(: أ109مادة )

 مستقلة. 

تشمن المواءنة السنوية لين و دة ادارية ايراداتها ونفقاتها ويتولى رئيس الو دة  -ب

 اإلدارية تنفيذها باعتباره اآلمر بالصرف وفقا لقواعد تنفيذ المواءنة. 

ع في اعداد مواءنة وخطة التنمية (: مع مراعاة القواعد واألسس واإلرشادات المر ةية يتب132مادة )

 االقتصاديةة واالجتماعية في الو دات اإلدارية على م تلف مستوياتها ال طوات اآلتية:

يتولى الميتب التنفيذي لين و دة ادارية تحديد ا تياجاتها مص المشاريع واالعتمادات  -1

 المالية بحسب األولويات المدروسة وعرضها على المجلس المحلي لمناقشتها

 واقرارها.

يتلقى المحافظ مشاريع خطط ومواءنات الو دات اإلدارية على مستوإل المحافاة   -0

والمديريات بعد اقرارها مص مجالسها المحلية ويقوم بإ التها الى لجنة ال طة 

والمواءنة بالمحافاة لتحليلها ومراجعتها وتبويبها وتجميعها في شين خطة ومواءنة 

 وا دة على مستوإل المحافاة.

يتم عرض مشروع ال طة والمواءنة المجمعة على المجلس المحلي للمحافاة   -3

 لمناقشتها واقرارها قبن رفعها الى السلطات المر ةية.

يقوم المحافظ برفع ال طة والمواءنة الى الوءارة الستيمال اإلجراكات الالءمة   -4

 للمصادقة عليها. 

تسمى لجنة ال طة والمواءنة وتشين على ا تنشأ لجنة على مستوإل  ن محافاة   -(:   أ131مادة )

 لنحو اآلتي:



 محافظ المحافاة                     رئيسا  . - 

 أميص عام المجلس المحلي       نائبا  للرئيس . -

 رمساك اللجان المت صصة للمجلس المحلي للمحافاة                              أعااك . -

 مديرو عموم مياتب المالية وال دمة المدنية والت طيط والتنمية بالمحافاة     أعااك.  -

 ت تار اللجنة مقررا  لها مص بيص أعاائها.    -ب

للجنة أن تستعيص بمص تراه مص ذوإل االختصا  وال برة لمساعدتها في أدائها   -ج

 لمهامها. 

 مادة السابقة ممارسة المهام واالختصاصات اآلتية : (:  تتولى اللجنة المشار اليها في ال130مادة )

تحلين ومراجعة مشاريع التقديرات للمواءنات ال اصة بالو دات اإلدارية على  -1

مستوإل المحافاة للتأ د مص اتفاقها مع القواعد واإلرشادات المر ةية الصادرة مص 

 اللجنة العليا للمواءنة.

مراجعة ال طط االستثمارية وخطة القوإل الوظيفية والتأ د مص مطابقتها للسياسة   -0

 العامة للدولة والموارد المتا ة.

تنسيق وتجميع ال طط والمواءنات على مستوإل المحافاة في هيلة خطة ومواءنة  -3

وا دة وا التها الى المجلس المحلي للمحافاة مشفوعة بمذ رة توضيحية بما أ دفته 

 يرات أو تعديالت عليها واألسباب الموجبة لذلك. مص تغي

(: يجوء للجنة ال طة والمواءنة اجراك تعدين في مشروع خطة ومواءنة أي و دة ادارية 133مادة )

متى تبيص لها عدم اتفاقها مع القواعد واإلرشادات المر ةية الصادرة مص اللجنة العليا 

 اة ابالغ رئيس الو دة اإلدارية المعنية. للمواءنة والموارد والقدرات المالية مع مراع

(: يجوء بقرار مص المجلس المحلي ت صيص نسبة في مواءنة الو دة اإلدارية لدعم 134مادة )

وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية لتنفيذ مشاريع تنموية ذات نفع عام على أن ال 

والمشتر ة السنوية  % مص اجمالي الموارد المالية المحلية02تتجاوء هذه النسبة 

للو دة اإلدارية وتبيص الالئحة والقرارات التنفيذية القواعد واإلجراكات المنفذة أل يام 

 هذه المادة. 

(: يفت   ساب باسم  ن و دة ادارية طرف البنك المر ةي أو أ د فروعه أو أي بنك آخر 135مادة )

 واإلجراكات المالية النافذة. يوافق عليه البنك المر ةي ويتم الصرف منه وفقا للقواعد 

(: تدرج مواءنة  ن محافاة بالمواءنة العامة للدولة وتعتبر جةكا  منهاة ويسري عليها ما 136مادة )

 يسري على المواءنة العامة للدولة مص أ يام وبما ال يتعارض مع أ يام هذا القانون. 

المالية دون الرجوع للسلطات المر ةية (: تقوم الو دات اإلدارية بمباشرة  افة التصرفات 137مادة )

 بما ال يتعارض مع قواعد تنفيذ المواءنة. 

يتولى ميتب المالية في المديرية مراجعة مشروع الحساب ال تامي للمديرية     -(: أ  138مادة )

 تمهيدا  لعرضه على مجلسها المحلي إلقراره. 



الحسابات ال تامية للو دات يقوم ميتب المالية بين محافاة بمراجعة مشروعات    -ب

اإلدارية وتجميعها في شين مشروع  ساب ختامي وا د على مستوإل المحافاة قبن 

 عرضه على المجلس المحلي للمحافاة إلقراره.

(: ترسن المحافاات  ساباتها ال تامية شاملة  افة المرفقات الى  ن مص وءارة المالية 139مادة )

سبة ونس ة منها للوءارة بعد اقرارها مص مجالسها والجهاء المر ةي للرقابة والمحا

 المحلية. 

(: على األجهةة التنفيذية بالمحافاة تقديم ال برة الفنية ل جهةة التنفيذية في المديريات 142مادة )

 واعانتها في اعداد ووضع مشاريع خططها ومواءناتها السنوية و ساباتها ال تامية. 

لو دات اإلدارية في رفع مشروع مواءنتها في الموعد المحدد تقوم (: اذا تأخرت أي مص ا141مادة )

لجنة ال طة والمواءنة بالمحافاة بإنذارها  تابيا  لموافاتها بمشروع مواءنتها خالل 

أسبوع ما لم فتتولى اللجنة تقدير المواءنة ال اصة بها باالسترشاد بمواءنة السنة الجارية 

نها والتعديالت الحتمية وفقا للمستجدات سواك  ومستوإل التنفيذ للفترة المنقاية م

 بال ف  أو اإلضافة. 

(: ترفع خطط ومواءنات المحافاات المقرة مص مجالسها المحلية عص طريق محافاي 140مادة )

المحافاات الى الوءارة لرفعها الى اللجنة العليا للمواءنة لمناقشتها وربطها والتنسيق 

عامة للدولة تمهيدا  لرفعها الى مجلس الوءراك إلقرارها بينها وبيص ال طة والمواءنة ال

 واستيمال اإلجراكات الدستورية للمصادقة عليها.

(: تبيص الالئحة المواعيد المتعلقة بمرا ن اعداد واقرار ورفع وتقديم خطط ومواءنات 143مادة ) 

 الو دات اإلدارية و ساباتها ال تامية على م تلف مستوياتها.

 الباب السابع

 الرقابة على أعمال الو دات اإلدارية

(: ت اع األجهةة التنفيذية للو دات اإلدارية في أدائها لوظائفها لرقابة سلطات األجهةة 144مادة )

 المر ةية.

 (: يقوم  ن وءير في مجال نشاط وءارته تجاه الو دات اإلدارية بما يلي: 145مادة ) 

سياسة العامة للدولةة و ذا ما قد يراه مص ابالغ المحافايص بمامون التوجهات وال   -أ

ارشادات وتوجيهات فنية تادي الى تحسيص مستوإل أداك ال دمات على المستوإل 

 المحلي والرقابة على تنفيذها. 

التنسيق مع المحافايص  ول متطلبات الو دات اإلدارية على مستوإل المحافاة  -ب

 على توفيرها. وا تياجاتها مص اليوادر الفنية والمت صصة والعمن

ات اذ التدابير لالرتقاك بمستوإل  فاكة أداك األجهةة التنفيذية للو دات اإلدارية مص  -ج

 خالل عملية التدريب والتأهين بأشيالها وأنواعها الم تلفة. 

 تنايم ادارة الحمالت الوطنية وتموين تنفيذها.     -د

 ة العامة. وضع واعداد المواصفات والتصاميم والم ططات الفني  -هـ

 اصدار اللوائ  التنايمية في مجال نشاط وءارته.   -و



(: تهدف الرقابة المقررة لمجلس الوءراك وسائر أجهةة السلطة المر ةية على أعمال 146مادة )

األجهةة التنفيذية للو دات اإلدارية الى التأ د مص  سص قيام هذه األجهةة بمهامهـا 

امة النافذة وللسياسة العامة للدولة وللقرارات الصادرة واختصاصاتها طبقا للقوانيص واألن

 عص المجالس المحلية. 

تيون قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوءراك ملةمة لجميع المجالس      -(: أ147مادة )

 المحلية في الو دات اإلدارية. 

ية للمديريات يحق للمجلس المحلي للمحافاة الغاك وتعدين قرارات المجالس المحل  -ب 

 الم الفة أل يام القانون. 

يجوء للوءير والوءير الم تص االعتراض على قرارات المجلس المحلي للمحافاة   -ج 

 أو المجلس المحلي للمديرية على أن تيون االعتراضات مسببة. 

في  الة اصرار المجلس المحلي على قراره المعترض عليه يعرض الوءير األمر     -د

لوءراكة وللوءراك الم تصيص الحق في عرض األمر على مجلس على مجلس ا

الوءراك في  الة اصرار المجلس المحلي المعني على قرار اذا  ان االعتراض قد 

 صدر منهم وذلك بالتنسيق مع الوءير. 

يقوم مجلس الوءراك بالبت في القرارات المعترض عليها وييون قرار المجلس في  -هـ

 هذا الشأن نهائيا . 

 تحدد الالئحة القواعد والمواعيد واإلجراكات المنفذة أل يام هذه المادة.  -و

(: يقوم الجهاء المر ةي للرقابة والمحاسبة وأجهةة الرقابة األخرإل بموافاة رئاسة 148مادة )

الجمهورية ورئاسة الوءراك والوءارة والمجالس المحلية والوءارات المعنية بنتائج 

 أعمالها الرقابية على األجهةة التنفيذية للو دات اإلدارية. 

 الباب الثامص

  ن المجالس المحلية

(: ال يجوء  ن المجالس المحلية بإجراك شامن اال بقانون  ما ال يجوء أن يحن المجلس 149) مادة

 المحلي أفناك دورته االنت ابية مرتيص لسبب وا د. 

(: يصدر بحن المجلس المحلي قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوءراك بناك  على عرض 152مادة )

يجب أن يتامص القرار الصادر بحن المجلس الوءير ألسباب تقتايها المصلحة العامةة و

المحلي الدعوة الى اجراك انت ابات لمجلس جديد خالل الستيص يوما  التالية لصدور قرار 

الحن وتعتبر مدة المجلس الجديد ميملة لمدة المجلس السابق وينشر القرار الصادر بحن 

ص مص تاريخ المجلس في الجريدة الرسمية وي طر به مجلس النواب خالل أسبوعي

 صدوره. 

(: يتامص القرار الصادر بحن المجلس المحلي تشيين لجنة ماقتة برئاسة رئيس الو دة 151مادة )

اإلدارية وعاوية أربعة أش ا  مص أبناك الو دة اإلدارية المعنية مص غير أعااك 

المجلس المحلي الذي تم  له وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الذي صدر 

 رار بحله وذلك بالنسبة للمسائن الارورية والعاجلة  تى يتم انت اب المجلس الجديد. ق



(: تعرض القرارات التي ات ذتها اللجنة الماقتة وفقا  أل يام المادة السابقة على المجلس 150مادة )

 المحلي الجديد في أول اجتماع يعقده الت اذ ما يراه بشأنها. 

 الباب التاسع

 وانتقالية أ يام ختامية 

(: تتولى اللجنة العليا لالنت ابات طبقا  أل يام هذا القانون وقانون االنت ابات العامة اإلعداد 153مادة )

والتحاير واإلشراف على انت ابات المجالس المحلية في  افة الو دات اإلدارية بما في 

إلجراكات ذلك وضع دلين انت ابي للمجالس المحلية يبيص فيه األ يام والقواعد وا

والمواعيد ال اصة بالترشي  وضوابط الدعاية االنت ابية وطريقة اعالن النتائج والطعون 

 المتعلقة بها وجهات الفصن فيها. 

(: تجرإل االنت ابات المحلية للمجالس المحلية متةامنة مع االنت ابات العامة لمجلس 154مادة )

نت ب وفقا  أل يام هذا القانون مص النواب ولهذا الغرض تبدأ دورة  أول مجالس محلية ت

أول اجتماع تعقده هذه المجالس وتنتهي بانتهاك الدورة االنت ابية لمجلس النواب القائم 

 وقت انت اب هذه المجالس. 

(: يعمن مدير أمص الو دة اإلداريةة و ذا قوإل األمص العام فيها تحت اشراف وتوجيه رئيس 155مادة )

 محله طبقا  أل يام هذا القانون.  الو دة اإلدارية أو مص يحن

(: لمجلس الوءراك أن يقرر ارجاك نقن  ن أو بع  السالطات والصاال يات المقارر انتقالهاا 156مادة )

بموجب نصو  هذا القانون مص أجهةة السلطة المر ةية الى الو دات اإلدارياة فاي مجاال 

 اادة اإلداريااة وتاادني تنفيااذ المشاااريع اإلنمائيااة وذلااك متااى تباايص للمجلااس أن ظااروف الو

مستوإل النمو االقتصادي واالجتماعي وال دمي فيها يستدعي ذلك اإلرجاك وعلاى أن يقاوم 

مجلس الوءراك بمراجعة وتقييم أوضااع  ان و ادة ادارياة ماص الو ادات المشامولة بأ ياام 

هذه المادة دوريا  وتقدير طبيعة المهام واالختصاصاات التاي يمياص نقلهاا الاى تلاك الو ادات 

 و منحها المةيد مص السلطات والصال يات اذا ما تبيص  دوث تحسص في األداك. أ

(: ألغراض مساعدة أجهةة السلطة المحلية فاي التطبياق الساليم أل ياام القاوانيص واألناماة 157مادة )

النافااذة ونشاار الااوعي القااانوني تقااوم وءارة الشاااون القانونيااة بفاات  فااروع لهااا بالو اادات 

 دها بمستشاريص قانونييص  سب األ وال. اإلدارية أو تةوي

(: على جميع موظفي أجهةة السلطة المر ةية الميلفيص بمهام رسمية في الو دات اإلدارية 158مادة )

االتصال برئيس الو دة اإلدارية واطالعه على طبيعة مهماتهم قبن مباشارتهم لهاذه المهاام 

 الميلفيص بها على الوجه األ من. لتقديم العون والمساعدة بما يمينهم مص أداك المهام

(: ألغاراض النهاوض بوظاائف وأعبااك السالطة المحلياة يقاوم مجلاس الاوءراك باإلشاراف 159ماادة ) 

 على وضع وتنفيذ السياسات وال طط المتعلقة باآلتي: 

فت  مياتب أو فروع لسائر األجهةة المر ةية ال دمياة والمرفقياة فاي جمياع الو ادات  -1

مستوإل المحافاات والمديريات وتوفير اإلميانيات المادية الالءماة لقياام اإلدارية على 

 هذه المياتب بمهامها واختصاصاتها وفقا  لهيين تنايمي ووظيفي معتمد.



اعااادة توءيااع القااوإل العاملااة فااي الجهاااء اإلداري للدولااة بمااا ييفاان تةويااد األجهااةة  -0

تحتاجهاااا لتنفياااذ أنشاااطتها التنفيذياااة للو ااادات اإلدارياااة بااااليوادر المت صصاااة التاااي 

 الم تلفة.

 تدريب وتنمية الموارد البشرية.  -3

(: تشين لجنة وءارية ماقتة برئاساة رئايس مجلاس الاوءراك وعااوية الاوءراك المعنيايص  162مادة )

تتولى بصفة أساسية التمهيد والتهيلة لالنتقال الى نااام السالطة المحلياة و ان الصاعوبات 

 والمشا ن التي تحول دون وضع هذا القانون موضع التطبيق الفعلي. 

وءراك لعقااد ماااتمر ساانوي للمجااالس المحليااة يااام الااوءراك (: ياادعو رئاايس مجلااس الاا161مااادة )

ورمساك األجهةة المر ةية المعنية ورمساك الو دات اإلدارياة واألمنااك العااميص للمجاالس 

 المحلية ورمساك اللجان المت صصـة في المجالـس المحليـة للمحافاات وذلك لـ :

تطاااويره واقتاااراح بحاااث وتقيااايم نااااام السااالطة المحلياااة وتطبيقاتاااه وسااابن دعماااه و -1

 التشريعات والتعديالت ال اصة به. 

 تقييم  جم التطور االقتصادي واالجتماعي الناتج عص قيام تجربة السلطة المحلية.   -0

اقتراح االنتقال الى انت اب رمساك المجالس المحلياة ماص بايص أعاااك المجاالس المحلياة   -3

 المنت بيص. 

ى مستوإل الو دات اإلدارية مص بداية السانة المالياة التالياة (: يبدأ العمن بناام المواءنات عل160مادة)

إلجراك أول انت ابات للمجالس المحلية بمقتااى هاذا القاانون.. علاى أن تادرج فاي مواءناة 

 هذه الو دات  افة االعتمادات الالءمة لمواجهة نفقات المجالس المحلية.

ت المالية الجارية واالستثمارية المعتمدة (: تنقن بقوة القانون  افة االعتمادات والم صصا163مادة )

في المواءنة العامة للدولة وال اصة باألجهةة التنفيذية للو دات اإلدارية الى  ساب  ن 

 و دة ادارية وذلك اعتبارا  مص تاريخ انت اب المجالس المحلية. 

ءمة لعمن المجالس (: يقترح الوءير الى مجلس الوءراك النفقات اإلدارية والتشغيلية الال164مادة )

المحلية المنت بة خالل السنة المالية التي تجرإل فيها االنت ابات ويتولى توءيعها على هذه 

 المجالس. 

(: على ادارات الصناديق المت صصة في التنمية االقتصادية واالجتماعية تنسيق المشاريع 165مادة )

 ا . واألنشطة التي تمولها مع المجالس المحلية ت طيطا  وتنفيذ

(: مع عدم اإلخالل بالقواعد واأل يام العامة المنصو  عليها في هذا القانون والمنامة 166مادة )

النت ابات المجالس المحلية والمهام واالختصاصات المناطة بهاة ييون ألمانة العاصمة 

قانون خا  يراعى فيه ال صائص التي تتمية بها وبما ييفن االرتقاك بعاصمة البالدة 

ى أميص العاصمة المهام والصال يات المناطة بالمحافايص مع أي مهام أو صال يات ويتول

 أخرإل ينص عليها قانون أمانة العاصمة. 



(: تعتبر المدن المت ذة عواصم للمحافاات في  يم المديريات ويسري بشأنها ما يسري 167مادة )

على المديريات مص أ يام ويجوء بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوءراك تقسيم أي 

مص هذه المدن الى أ ثر مص مديرية وذلك بمراعاة المبادئ واألهداف المتعلقة بالتقسيم 

 اإلداري. 

(: يجوء للمجلس المحلي أن يشين لجانا  خاصة مص بيص جمهور المنتفعيص إلدارة وتسيير 168)مادة 

وصيانة المشروعات ال دمية للو دة اإلدارية وتبيص الالئحة أو القرارات التنفيذية القواعد 

 المنامة لذلك. 

مثليص عص (: يشين مجلس الوءراك لجنة خاصة تام في عاويتها الى جانب الوءراك م169مادة )

وءارتي المالية وال دمة المدنية واإلصالح اإلداري وذلك لمعالجة أوضاع العامليص 

بالمجالس المحلية السابقة على صدور هذا القانون على أن يرفع الوءير ما تتوصن اليه 

 هذه اللجنة مص نتائج الى مجلس الوءراك الت اذ ما يراه بشأنها. 

المجالس المحلية ومجالس الشعب المحلية ومياتب األشغال (: تاول ممتليات و قوق 172مادة )

التابعة للوءارة وقت صدور هذا القانون الى المجالس المحلية المنت بة وفقا  أل يامه ويتم 

استثمار وتشغين هذه الممتليات والحقوق لصال  الو دة اإلدارية المعنية بنار رئيس 

ني على أن يتم الحصر لهذه الممتليات الو دة تحت اشراف ورقابة المجلس المحلي المع

والحقوق بواسطة لجان تشين بقرار مص الوءير وتجرإل عملية الدور والتسليم بموجب 

 محاضر رسمية تحرر لهذا الغرض.

(: يشرف الوءير على تطبيق أ يام هذا القانون ويقدم الاى مجلاس الاوءراك تقاارير دورياة 171مادة ) 

 لطة المحلية.تتامص تقييم المستوإل ألداك الس

(: تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون والالئحة المالية ال اصة بالسلطة المحلية بقرار 170مادة )

جمهوري بناك  على عرض مص الوءير بعد موافقة مجلس الوءراك ة  ما يصدر الوءير 

 القرارات والتعليمات المنفذة أل يام هذا القانون والئحته.

م بشأن قانون اإلدارة المحليةة 1991( لسنة 50قرار الجمهوري بالقانون رقم )(: يلغى ال173مادة ) 

  ما يلغى  ن  يم يرد في أي قانون آخر يتعارض وأ يام هذا القانون. 

 (: يعمن بهذا القانون مص تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 174مادة )
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