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ديــوان البــالط ال�سلطانــي

قـــرار ديوانـي

 رقـم 2016/29

بتعديـل بعـ�س اأحكـام الالئحــة التنفـيذيـة لقانــون املجالــ�س البلديـة

ا�ستنادا اإىل قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/116 ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون املجال�س البلدية ال�سادرة بالقرار الديواين رقم 2012/15 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقــــــــــرر 

املــادة الأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون املجال�س البلدية امل�سار اإليها .

املــادة الثانيـــة 

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�سدر فـي : 6 مـن �سفـــــــــر 1438هـ

املوافــــق : 6 مـن نوفمبــــر 2016م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

وزيـــــــــر ديـــــــــــوان البـــــــــالط ال�ســلطـانـــــــــي 
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تعديـــالت علــى بعــ�س اأحكـــام

 الالئحــة التنفـيذيـــة لقانـون املجـالــــ�س البلديـة

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بن�سو�س املــواد )25 ، 26 ، 37 ، 38 ، 40 ، 41 ، 49 ، 50( من الالئحـة التنفـيذيـة 

لقانون املجال�س البلدية امل�سار اإليها ، الن�سو�س الآتية :

املــادة ) 25 (

ت�سكــل بقـــرار من الرئي�س جلنــة لل�ســوؤون البلديـــة فـــي كـــل وليـــة برئا�ســـة والــي الوليــة ، 

ومن يختاره الوزير املخت�س بالن�سبة لولية �ساللة ، وع�سوية كل من : 

1 - ممثلي الولية باملجل�س .

2 - مدير البلدية فـي الولية .

اثنني من اأهل امل�سورة والراأي من اأبناء الولية يختارهم املحافظ بناء على اقرتاح   - 3

الوالــــــي ، علـــــى اأن تتوافــــــر ب�ساأنهــــم ال�ســــــروط املن�ســــو�س عليهــــا فـي املــــــادة )8( 

مـــن القانــــون .

وتتولـــى اللجنـــة بحث املو�سوعـــات البلديـــة بالوليـــة ، ورفـــع التو�سيــات املنا�سبــة ب�ساأنهــــا 

اإىل املجل�س ، ومتابعة تنفـيذ قرارات املجل�س التي تتعلق بالولية .

ويحدد قرار ت�سكيل اللجنة نظام عملها .

املــادة ) 26 (

حتدد بقرار من الوزير املختــ�س مكافـــاآت روؤ�ســـاء جلان ال�سوؤون البلدية واأع�سائها فـي كـــل 

ولية ، املن�سو�س عليهم باملــادة )25( من هذه الالئحة - دون ممثلي الوليــة فـي املجلــ�س 

واأمني �سره - وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .
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املــادة ) 37 (

تتولـــى جلــنة النتخابات البلدية بالإ�سافة اإىل الخت�سا�ســات الأخــرى املن�ســو�س عليهـا 

فـي هذه الالئحة املهام الآتية :

و�سع الرتتيبات الالزمة لإجراء العملية النتخابية فـي الولية ، والإ�سراف املبا�سر  اأ - 

على �سري مراحلها املختلفة .

الإ�سراف املبا�سر على اللجان الفرعية لالنتخابات . ب - 

العمل على تذليل الإ�سكالت وال�سعوبات الآنية التي تواجه العملية النتخابية .  ج - 

رفع النتائج الأولية لالنتخابات اإىل اللجنة الرئي�سية لنتخابات املجال�س البلدية   د - 

فور النتهاء من عملية الفرز .

الرئي�سية  اللجنة  اإىل  ، ورفعه  بالولية  النتخابية  العملية  ب�سري  اإعداد حم�سر  هـ - 

لنتخابات املجال�س البلدية خالل مدة ل تتجاوز يومني من انتهاء عملية الفرز .

اأي مهام اأخرى تكلف بها من قبل اللجنة الرئي�سية لنتخابات املجال�س البلدية . و - 

املــادة ) 38 (

ت�سكل بقرار من وزير الداخلية جلنة للف�سل فـي التظلمات والطعون النتخابية من ثالثة 

ق�ساة اأو اأع�ساء الدعاء العام ، وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

املــادة ) 40 (

تتوىل وزارة الداخلية ت�سلم طلبات الرت�سح لفح�سها ، والتن�سيق ب�ساأنها مع اجلهات املعنية ،

 ، تلك اجلهــات  اإجازة طلباتهــم من  الذين متت  املر�سحني  باأ�سمــاء  ك�ســف  باإعــداد  وتقـوم 

وتعر�سه على اللجنة الرئي�سية لنتخابات املجال�س البلدية ، التي تقوم باإعداد قوائم اأولية 

باأ�سماء املر�سحني ، وترتيبها هجائيا بدون األقاب ، واإر�سالها اإىل جلنة النتخابات البلدية .
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املــادة ) 41 (

تعلن جلنة النتخابات البلدية اأ�سماء املر�سحني الواردة فـي القوائم الأولية بعد اعتمادها 

من اللجنة الرئي�سية لنتخابات املجال�س البلدية فـي مكان بارز مبكتب الوايل .

املــادة ) 49 (

تتوىل جلنة النتخابات البلدية اإحالة نتائج الفرز الأولية اإىل اللجنة الرئي�سية لنتخابات 

املجال�س البلدية فـي موعد اأق�ساه نهاية اليــوم التايل للت�سويـت ، وذلك لعتمادها واإعالنها .

النهائية  للنتائج  وفقا  األقاب  بدون  املجل�س  اأع�ساء  باأ�سماء  بيانا  الداخلية  وزير  وي�سدر 

للت�سويت املعتمدة من اللجنة الرئي�سية لنتخابات املجال�س البلدية .

املــادة ) 50 (

يحق لكل ذي م�سلحة من املر�سحني الطعن فـي النتائج النهائية لالنتخابات بطلب يقدم 

اإلـى جلنــة الف�ســل فـي التظلمـــات والطعـــون النتخابيـــة املن�ســو�س عليهـــا فـي املـــادة )38( 

مـن هــذه الالئحــة ، علــى النمــوذج املعد لذلك ، مع بيـــان اأ�سباب الطعــن ، واإرفــاق امل�ستنـــدات 

املـوؤيدة لـه خالل )10( ع�سرة اأيام من تاريخ �سدور البيان املن�سو�س عليه فـي املــادة )49( 

من هـذه الالئحـة ، ويتعــني على اللجنــة البـت فـي الطعن خالل مدة ل تتجاوز اأ�سبوعــني 

من تاريخ انتهاء فرتة الطعن امل�سار اإليها ، ويكون قرارها نهائيا .

املــادة ) 2 (

يلغى ن�س املــادة )51( من الالئحة التنفـيذية لقانون املجال�س البلدية ، امل�سار اإليها .


