
 ـ .0220( لسنة 05ـ ، ثـ عدؿ بالقانوف رقـ )0222( لسنة 77عدؿ بالقانوف رقـ )

  

 ـ 0222( لسنة 4قانوف رقـ )

 بشأف السمطة المحمية

  

 :  باسـ الشعب 

 :  رئيس الجميورية

 بعد اإلطالع عمى دستور الجميورية اليمنية . -

 وبعد موافقة مجمس النواب. -

 )أصدرنا القانوف اآلتي نصو(

 الباب األوؿ

 التسمية والتعاريؼ والمبادئ األساسية

 يسمى ىذا القانوف قانوف السمطة المحمية.   (:7مادة ) 

 (: يقصد باأللفاظ والعبارات الواردة في ىذه المادة المعاني المبينة إزاء كؿ منيا ما لـ يقتض سياؽ النص معنى آخر :0مادة )

 الجميورية اليمنية.       الجميورية:

 وزير اإلدارة المحمية . زيػػػػػر :الو 

 وزارة اإلدارة المحمية.   الػػػػوزارة :

امة، أجيزة السمطة المركزية: رئاسة الجميورية، رئاسة الوزراء، دواويف الوزارات والمصالح وسائر األجيزة الحكومية والييئات والمؤسسات الع
 وما يحدده ىذا القانوف والقرارات المنفذة لو.

 مكاتب وفروع الوزارات والمصالح وسائر األجيزة الحكومية في الوحدات اإلدارية.  لتنفيذية:األجيزة ا

 أمانة العاصمة، المحافظة، المديرية وتعتبر في حكـ المديرية المدف المتخذة عواصـ لممحافظات.   الوحدة اإلدارية:

 مديرية حسب األحواؿ.مدير عاـ ال -محافظ المحافظة -رئيس الوحدة اإلدارية: أميف العاصمة 

 المجمس المحمي المنتخب عمى مستوى الوحدة اإلدارية وفقػاً ألحكاـ ىذا القانوف.  المجمس المحمي:

 الييئة اإلدارية لممجمس المحمي المشكمة وفقا ألحكاـ ىذا القانوف.    الييئة اإلدارية:

 المكتب التنفيذي لموحدة اإلدارية المشكؿ وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف.   المكتب التنفيذي:

 الالئحة التنفيذية ليذا القانوف.    الالئحػػػػػػػػة :

(: تتألؼ السمطة المحمية مف رئيس الوحدة اإلدارية والمجمس المحمي واألجيزة التنفيذية لموحدة اإلدارية التي تعبر عف سمطة الوحدة 3مادة )
 بمقتضى الدستور وىذا القانوف، والقوانيف النافذة ويستثنى مف ذلؾ: اإلدارية

 أجيزة السمطة القضائية. -   أ 

 وحدات القوات المسمحة. -ب 

 فروع الجياز المركزي لمرقابة والمحاسبة فيما يتعمؽ بأدائيا لمياميا الرقابية. -ج 

 ا قرار جميوري.أية مرافؽ ذات طابع عاـ عمى المستوى الوطني يصدر بتحديدى -د

يقـو نظاـ السمطة المحمية طبقاً ألحكاـ الدستور وىذا القانوف عمى مبدأ الالمركزية اإلدارية والمالية وعمى أساس توسيع المشاركة   (:4مادة )
دارة الشأف المحمي في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية مف خالؿ المجا لس المحمية المنتخبة الشعبية في إتخاذ القرار وا 

مج وسمطات ىذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات االستثمارية لموحدات اإلدارية وممارسة دورىا في عممية تنفيذ الخطط والبرا
 يا ومحاسبتيا.التنموية طبقا ألحكاـ ىذا القانوف. وكذا الرقابة الشعبية واإلشراؼ عمى األجيزة التنفيذية لمسمطة المحمية ومساءلت

أراضي الجميورية إلى وحدات إدارية وفقا لمتقسيـ اإلداري لمجميورية ويبيف القانوف الصادر بشأنيا عددىا وتقسيميا   تقسـ  -  (: أ5مادة )
 وحدودىا.

 تتمتع الوحدات اإلدارية بالشخصية االعتبارية. -ب



ة لجممة مف العوامؿ والمحددات تستيدؼ ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية يقوـ التقسيـ اإلداري لمجميورية عمى دراسات عممي  (:6مادة )
 والنماء االقتصادي واألمف والسػالـ االجتماعي وتتمثؿ ىذه العوامؿ في اآلتي:

 العوامؿ السكانيػػػة. -أ

 العوامؿ االقتصاديػػة. -ب

 العوامؿ االجتماعيػة. -ج

 العوامؿ الجغرافية والطبيعية. -د

( مف ىذا القانوف ، يجوز تعديؿ التقسيـ اإلداري عمى مستوى المديرية فما دوف سواءً مف حيث 5استثناء مف حكـ المادة )   (:7مادة )
 االستحداث أو التركيب أو االرتباط بقرار جميوري بعد موافقة مجمس الوزراء بناءً عمى اقتراح مف الوزير.

 ب انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً طبقاً ألحكاـ الدستور وىذا القانوف.يكوف لكؿ وحدة إدارية مجمس محمي منتخ    (:8مادة )

لممواطنيف جميعاً في نطاؽ وحداتيـ اإلدارية حؽ الترشيح واالنتخاب لعضوية المجالس المحمية طبقا ألحكاـ ىذا القانوف وقانوف   (:9مادة )
 االنتخابات العامة.

 ة والمجالس المحمية جزءاً ال يتجزأ مف سمطة الدولة.( : تعتبر كؿ مف الوحدات اإلداري72مادة ) 

تجرى االنتخابات المحمية لكؿ مف المجالس المحمية لممحافظات والمجالس المحمية لممديريات في وقت واحد طبقاً ألحكاـ ىذا   (:77)  مادة
 القانوف.

ما ال يجوز الجمع بيف عضوية المجمس المحمي (: ال يجوز الجمع بيف عضوية مجمس النواب وعضوية المجمس المحمي، ك70مادة ) 
 لممحافظة والمجمس المحمي لممديرية.

( مف ىذا القانوف تتحدد مدة المجالس المحمية بأربع سنوات شمسية تبدأ مف أوؿ إجتماع تعقده 754مع مراعاة أحكاـ المادة )  (:73مادة )
جديدة قبؿ إنتياء مدة المجالس المحمية بستيف يوماً عمى األقؿ، فإذا تعذر ذلؾ ويدعو رئيس الجميورية الناخبيف إلى انتخػابات مجالس محمية 

 لظروؼ قاىرة ظمت المجالس المحمية قائمة تباشر نشاطيا حتى تزوؿ ىذه الظروؼ، ويتـ انتخاب المجالس المحمية الجديدة.

تنفيذية لموحدات اإلدارية في رسـ السياسات العامة وسف تتحدد سمطات األجيزة المركزية كؿ فيما يخصو عمى األجيزة ال  -أ   (:74مادة )
اء عمى الموائح التنظيمية والرقابة والتأىيؿ والتدريب وتنفيذ المشاريع التي يتعذر تنفيذىا مف قبؿ المجالس المحمية في الوحدات اإلدارية بن

 طمب منيا أو المشاريع التي تتسـ بطابع وطني عاـ.

ة بالمحافظة طبقا ألحكاـ ىذا القانوف والئحتو والقرارات المنفذة لو بدور أجيزة السمطة المركزية كؿ فيما يخصو تقوـ األجيزة التنفيذي  -ب
بتنفيذ النشاط عمى مستوى المحافظة واإلشراؼ الفني عمى األجيزة المماثمة ليا في المديريات دوف إخالؿ بما ورد في الفقرة )أ( مف ىذه 

 المادة.

التنفيذية في الوحدة اإلدارية أجيزة محمية وتمثؿ الجياز اإلداري والفني والتنفيذي لممجمس المحمي وتقـو تحت إشرافو تعتبر األجيزة  -جػ
دارة كافة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية المعتمدة لموحدة اإلدا دارتو ورقابتو بإنشاء وتجييز وا  رية وتبيف وا 

 ويات المشاريع الخدمية والتنموية التي يسند تنفيذىا لكؿ مف المحافظات والمديريات.الالئحة مست

تمارس أجيزة السمطة المحمية بالوحدات اإلدارية مياميا وا ختصاصاتيا طبقاً لمدستور والسياسة العامة لمدولة وأحكاـ ىذا    (:75مادة )
 القانوف والقوانيف والقرارات والنظـ النافذة.

 ثانيالباب ال

 السمطة المحمية في المحافظة

 الفصؿ األوؿ

 المجمس المحمي لممحافظة

يتكوف المجمس المحمي لممحافظة مف مجموع األعضاء المنتخبيف مف المديريات لممجمس بحيث ال يقؿ عدد أعضاء  -أ     (:76مادة )
 ( عضواً بما فييـ رئيس المجمس.75المجمس المحمي لممحافظة عف )

تمثؿ المديريات في المجمس المحمي لممحافظة تمثيال متساوياً بواقع عضو واحد عف كؿ منيا يتـ انتخابو مف قبؿ المواطنيف وفي  -ب
ت المحافظة التي ال يصؿ عدد المديريات فييا الحد الذي يسمح بتشكيؿ المجمس المحمي لممحافظة بحده األدنى يتـ رفع مستوى تمثيؿ المديريا

 ما يحقؽ ىذا الغرض.بالتساوي ب

 ألغراض تنفيذ أحكاـ ىذه المادة تعتبر المديرية دائرة إنتخابية واحدة. -ج 



نما يمثموف جميع سكاف المحافظة.   (:77مادة )  أعضاء المجمس المحمي لممحافظة ال يمثموف المديريات المنتخبيف منيا وا 

 يكوف مقر المجمس المحمي في عاصمة المحافظة.    (:78مادة )

قرار مشروعات الخطط الشاممة عمى مستوى المحافظة واإلشراؼ عمى تنفيذىا، كما    (:79مادة ) يتولى المجمس المحمي لممحافظة دراسة وا 
يقـو بالتوجيو واإلشراؼ والرقابة عمى أعماؿ المجالس المحمية لممديريات واألجيزة التنفيذية لممحافظة ويمارس بوجو خاص المياـ 

 -تية:واالختصاصات اآل

قرار مشروعات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، والموازنة السنوية، والموافقة عمى مشروع الحساب الختامي عمى مستوى  -7  دراسة وا 
 المحافظة.

جراء المسوحات الميدانية لمتعرؼ عمى أولويات التنمية وألغراض تقييـ مستوى تنفيذ المشا -0   ريع.دراسة اإلحصاءات والمعمومات وا 

التوجيو واإلشراؼ والرقابة عمى أعماؿ األجيزة التنفيذية بالمحافظة، وتقييـ مستوى تنفيذىا لخططيا وبرامجيا ومساءلة رؤسائيا  -3 
 ومحاسبتيـ وسحب الثقة منيـ عند اإلخالؿ بواجباتيـ وفقا ألحكاـ ىذا القانوف والقوانيف النافذة.

 افذة في كافة المجاالت واتخاذ اإلجراءات الكفيمة بمعالجة أوجو االختالالت والمخالفات إف وجدت.مراقبة تطبيؽ القوانيف واألنظمة الن -4 

قرار أجور االنتفاع بخدمات المرافؽ التي تديرىا األجيزة التنفيذية لممحافظة ما لـ تكف محددة بالقوانيف أو القرارات الصادر  -5  ة مف تحديد وا 
 مجمس الوزراء.

دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيؿ اإليرادات المحمية والمشتركة مف مصادرىا المختمفة والعمؿ عمى تنميتيا والتعرؼ عمى  -6 
 أسباب القصور وا صدار التوجييات الكفيمة بمعالجتيا.

 بشأنيا. دراسة ومناقشة مستوى تحصيؿ اإليرادات المركزية في المحافظة وا صدار التوصيات الالزمة -7

نشاء وصيانة مشاريع الخدمات األساسية الممولة مف قبميـ أو  -8  قرار القواعد واألسس المنظمة لمساىمات المواطنيف في تمويؿ وا  دراسة وا 
 بمشاركتيـ.

قرار قواعد وأساليب تبسيط وتحسيف تعامؿ األجيزة التنفيذية مع المواطنيف في كافة المجاالت. -9  مناقشة وا 

الحالة األمنية في المحافظة وا صدار التوجييات المناسبة التي تساعد عمى تعزيز األمف واالستقرار لممواطنيف وحماية الحقوؽ  مناقشة -72 
 والحريات العامة والمحافظة عمى األمواؿ والممتمكات العامة والخاصة.

قرار مشاريع المخططات العمرانية والبيئية العامة تمييداً لرفعي - 77   ا إلى الجيات المركزية المختصة إلعتمادىا ومراقبة التنفيذ.مناقشة وا 

 دراسة الشؤوف العامة التي تيـ المواطنيف عمى مستوى المحافظة وا صدار القرارات والتوجييات الالزمة بشأنيا. -70 

 الزمة بشأنيا.دراسة ومناقشة التقارير والتوصيات المتعمقة بالحالة التموينية واتخاذ التدابير واإلجراءات ال -73

 اإلشراؼ والرقابة عمى تنفيذ السياسات المائية وحماية األحواض المائية مف االستنزاؼ والتموث طبقا ألحكاـ القوانيف واألنظمة النافذة -74 
 والتعميمات الصادرة مف السمطات المركزية بيذا الشأف.

 بير الكفيمة بمعالجة الصعوبات المعيقة لالستثمار.تشجيع قياـ المشاريع االستثمارية في المحافظة واتخاذ التدا -75

 اإلشراؼ والرقابة عمى أعماؿ وأنشطة المجالس المحمية لممديريات. -76

مناقشة المصاعب والمعضالت التي تواجييا المجالس المحمية لممديريات وتعيقيا عف ممارسة مياميا عمى الوجو األكمؿ والعمؿ عمى  -77
 ا.وضع الحموؿ المالئمة لي

دراسة وتقييـ تطبيقات نظاـ السمطة المحمية والتقسيـ اإلداري عمى مستوى المحافظة، وتقديـ التوصيات والمقترحات الكفيمة بتطويره إلى  -78 
 السمطات المركزية.

بداعي وتقديـ التسييالت تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختمؼ أشكاليا وكذا الجمعيات ذات الطابع االجتماعي والميني واإل -79
 ليا.

اإلشراؼ عمى األنشطة التعاونية، وكذا الجمعيات ذات الطابع االجتماعي وتنسيؽ خططيا وبرامجيا بما يكفؿ تكامميا مع خطة التنمية  -02
 لموحدة اإلدارية.

عداد جداوؿ أعماؿ ىذه االجتماعات. -07  دعوة المجالس المحمية لممديريات أو أي منيا لعقد إجتماعات استثنائية عند االقتضاء وا 

 تنشيط السياحة وتشجيع االستثمار السياحي واتخػاذ التدابير الالزمة لحماية اآلثار والمناطؽ األثرية ومنع االعتداء عمييا. -00

غالؿ الثروة السمكية واألحياء البحرية ووضع التدابير الكفيمة بحماية ىذه الثروة بما يتفؽ وأحكاـ القوانيف واألنظمة مراقبة حسف است -03
 النافذة.



 مراقبة تنفيذ سياسات التوظيؼ والقوى العاممة في نطاؽ المحافظة. -04

 يميا.الحفاظ عمى المشاريع الخدمية والمرفقية بما يكفؿ سالمتيا واستمرار تشغ -05

يعقد المجمس المحمي لممحافظة أوؿ اجتماع لو خالؿ أسبوعيف مف تاريخ إعالف النتيجة العامة لالنتخابات بناء عمى  -  أ    (:02مادة ) 
 دعوة مف رئيس الجميورية وبحضور ممثميف عف الوزارة، وينتخب المجمس في ىذا االجتماع مف بيف أعضائو بعد أداء اليميف القانونية أميناً 

 ( مف ىذا القانوف.03عاماً لممجمس وكذا انتخاب رؤساء المجاف المتخصصة المحددة في المادة )

يشترط لصحة االجتماع المنصوص عميو في الفقرة السابقة حضور ثالثة أرباع عدد أعضاء المجمس فإذا لـ يتوفر ىذا النصاب أجؿ  -ب 
السابؽ، ويعتبر االجتماع في ىذه الحالة صحيحاً بحضور أغمبية أعضاء المجمس،  االجتماع لميوـ التالي مباشرة وفي نفس توقيت االجتماع

 فإذا لـ يتوفر ىذا النصاب رفع األمر إلى الوزير لعرضو عمى مجمس الوزراء التخاذ ما يراه مناسباً.

 -يشترط في مف يرشح نفسو لمنصب أميف عاـ المجمس المحمي لممحافظة ما يمي:  -  أ  (:07مادة )

 أف ال يقؿ عمره عف خمسة وثالثيف سنة.      -7

 أف يكوف حاصاًل عمى مؤىؿ جامعي.      -0

 أف تكوف لديو خبرة في العمؿ اإلداري الحقو لحصولو عمى المؤىؿ ال تقؿ عف خمس سنوات.      -3

تخاب األميف العاـ ألي سبب آخر فيجوز في حالة عدـ توفر شرط أو أكثر مف الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح أو تعذر ان -ب
 لرئيس الجميورية اختيار مف يراه مف بيف أعضاء المجمس المحمي لشغؿ ىذا المنصب بناءً عمى عرض مف الوزير وموافقة مجمس الوزراء.

رس عمى وجو الخصوص يتولى أميف عاـ المجمس المحمي لممحافظة مساعدة المحافظ في إدارة شؤوف مجمسيا المحمي، ويما    (:00مادة )
 المياـ واالختصاصات اآلتية:

 اإلعداد والتحضير الجتماعات المجمس المحمي. -7

 متابعة إعداد مشروعات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لممحافظة ومتابعة إنجازىا في مواعيدىا ورفع التقارير الدورية بشأنيا إلى -0
 المحافظ.

 التشغيمية الالزمة لتسيير أعماؿ المجمس وتنفيذىا بعد إقرارىا.اقتراح النفقات اإلدارية و  -3

 متابعة أعماؿ المجاف المختمفة التي يشكميا المجمس.  -4

 تنسيؽ العالقات والجيود مع الجمعيات والمنظمات واالتحادات االجتماعية والمينية واإلبداعية المنشأة طبقا لمقوانيف النافذة.  -5

 أية مياـ أخرى يكمؼ بيا مف قبؿ المجمس أو المحافظ. -6

 -يشكؿ المجمس المحمى لممحافظة مف بيف أعضائو في أوؿ اجتماع يعقده المجاف المتخصصة اآلتية: -(: أ03مادة )

 لجنة التخطيط والتنمية والمالية. -

 لجنة الخدمات. -

 لجنة الشؤوف االجتماعية. -

 المجاف وطريقة تشكيميا ومياميا وا ختصاصاتيا وأسموب عمميا. وتبيف الالئحة عدد أعضاء ىذه

لممجمس المحمي أف يشكؿ لجاناً مؤقتة مف بيف أعضائو أو مف خارجو لدراسة مواضيع محددة ليا عالقة بميامو وتنتيي ميمتيا بانتياء  -ب
 الغرض الذي شكمت مف أجمو.

ؿ ثالثة أشير ويجوز لموزير أو رئيس المجمس أو بناءً عمى طمب كتابي مف ثمث يجتمع المجمس المحمي إجتماعاً عادياً ك    (:04مادة )
 أعضائو دعوة المجمس إلى إجتماع غير عادي، وتوجو الدعوة في ىذه الحالة مف قبؿ رئيس المجمس.

 أو األميف العاـ. يرأس الوزير إجتماعات المجمس المحمي المخصصة لمنظر في مخالفات أو تجاوزات رئيس المجمس -  (: أ05مادة )

ال يكوف لرئيس المجمس أو األميف العاـ المشاركة في االجتماع أثناء التصويت عمى القرارات التي يتخذىا المجمس في المسائؿ   -ب
 المنصوص عمييا في الفقرة السابقة وعمى أف يكوف التصويت سرياً.

يكوف اجتماع المجمس المحمي صحيحاً بحضور أغمبية أعضائو، وتتخذ قراراتو بأغمبية األعضاء الحاضريف باستثناء   -أ    (:06مادة )
الحاالت التي تتطمب أغمبية خاصة وفقا ألحكاـ ىذا القانوف، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منو الرئيس، فإذا لـ يكتمؿ النصاب 

إلى اليـو التالي مباشرة، وفي نفس توقيت االجتماع السابؽ ويكوف االجتماع صحيحاً في ىذه الحالة أيا كاف القانوني لمحضور أجؿ االجتماع 
قرار مشروعات خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجؿ  عدد األعضاء الحاضريف ما لـ يكف االجتماع مخصصاً لدراسة وا 

 أعضاء المجمس بالموعد الجديد. االجتماع لمدة أسبوع عمى أف يخطر جميع



جراءات توجيو الدعوة لحضور االجتماعات وطرؽ التصويت في المجمس والمواعيد الخاصة بتبميغ محاضر  -ب تبيف الالئحة قواعد وا 
 تخمفيف.اجتماعات المجمس وقراراتو وتوصياتو إلى الجيات المعنية، وكذا قواعد وا جراءات توجيو اإلخطارات واإلنذارات لألعضاء الم

ال يجوز لممجمس المحمي أف يتداوؿ في غير المسائؿ المدرجة في جدوؿ أعمالو إال بموافقة أغمبية أعضائو الحاضريف    (:07مادة )
 بإستثناء ما قد يظير مف وقائع ذات أىمية أثناء االجتماع.

ذية بالمحافظة لالستيضاح منو حوؿ مسائؿ معينة معروضة يجوز لممجمس المحمي إستدعاء أياً مف العامميف في األجيزة التنفي    (:08مادة )
عميو، كما يجوز لرئيس المجمس أف يدعو لحضور إجتماعات المجمس مف يرى االستعانة بيـ مف ذوي االختصاص والخبرة دوف أف يكوف ليـ 

 صوت معدود في إتخاذ القرارات.

ضور إجتماعات المجمس المحمي التي يناقش فييا مسائؿ تتصؿ يجب عمى مديري األجيزة التنفيذية بالمحافظة ح    (:09مادة )
 باختصاصاتيـ دوف أف يكوف ليـ حؽ التصويت في إتخاذ القرارات.

ألعضاء مجمس النواب مف المحافظة حضور إجتماعات المجمس المحمي لممحافظة والمشاركة في مناقشة الموضوعات     (:32مادة )
 ـ االقتراحات واألسئمة وطمبات اإلحاطة دوف أف يكوف ليـ صوت معدود في إتخاذ القرارات.المعروضة عميو، ويكوف ليـ حؽ تقدي

 -يكوف لممجمس المحمي بالمحافظة ىيئة إدارية تتكوف مف:    (:37مادة )

 رئيساً .                         رئيس المجمس -

 نائباً لمرئيس                      األميف العػػػػاـ -

 أعضاء .              المجاف المتخصصة رؤساء -

 تتولى الييئة اإلدارية لممجمس المحمي لممحافظة المياـ واإلختصاصات اآلتية:    (:30مادة )

 إدارة وتسيير أعماؿ المجمس فيما بيف أدوار إنعقاده.      -7

قرار مشاريع جداوؿ أعماؿ المجمس.      -0  دراسة وا 

دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية االقتصادية واإلجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي لممحافظة وعرضيا عمى       -3
 المجمس.

 دراسة ومناقشة موازنة النفقات اإلدارية والتشغيمية السنوية لممجمس المحمي وعرضيا عميو.      -4

 دائيا لمياميا وتنفيذىا لمخطط والبرامج وتقديـ التقارير بشأنيا إلى المجمس.مراقبة ومتابعة األجيزة التنفيذية في أ      -5

عداد التقارير الالزمة بشأنيا لممجمس.      -6  متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجمس وا 

القرارات واإلجراءات التي تـ ممارسة مياـ المجمس في األحواؿ االستثنائية والمسائؿ العاجمة التي ال تحتمؿ التأجيؿ عمى أف تعرض       -7
 إتخاذىا عمى المجمس في أوؿ إجتماع تاؿ يعقده ليقرر ما يراه، ما لـ تكف متعمقة بموضوع سبؽ لممجمس أف أتخذ قراراً بشأنو.

 اإلشراؼ عمى أعماؿ الييئات اإلدارية لممجالس المحمية لممديريات ومساعدتيا في تنفيذ مياميا.      -8

 عمى تمثيؿ المجالس المحمية في المؤتمرات والندوات الداخمية والخارجية.الموافقة       -9

متابعة مستوى تحصيؿ الموارد المالية المحمية والمشتركة والمركزية والتأكد مف توريدىا إلى الحسابات الخاصة بكؿ منيا بشكؿ منتظـ     -72
 .وفقا ألحكاـ ىذا القانوف والتعميمات الصادرة مف وزارة المالية

 قبوؿ اليبات والتبرعات والوصايا المقدمة لممجمس طبقا ألحكاـ القوانيف واألنظمة النافذة.    -77

قتراح إنشاء مشاريع مشتركة مع محافظات أخرى.    -70  دراسة وا 

 انوف والقوانيف النافذة.االقتراح المسبب إلجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء األجيزة التنفيذية بالمحافظة وفقاً ألحكاـ ىذا الق    -73

 إعداد المقترحات اليادفة لتنمية المبادرات الذاتية.    -74

بداء الرأي بشأنيا.    -75  دراسة التقارير والموضوعات المطموب عرضيا عمى المجمس المحمي لممحافظة وا 

 جييا واقتراح الحموؿ المناسبة بشأنيا.متابعة أنشطة المجالس المحمية لممديريات ومناقشة المصاعب والمعضالت التي توا    -76

 أية مياـ أخرى تكمؼ بيا مف المجمس.    -77

تعتبر الييئة اإلدارية لممجمس المحمي لممحافظة بحكـ ىذا القانوف لجنة المناقصات العامة بالمحافظة وتطبؽ أحكاـ قانوف   -أ    (:33مادة )
 المناقصات والمزايدات.

يتولى الجياز التنفيذي المعني بموضوع المناقصة إعداد كافة الوثائؽ الفنية المتعمقة بالمناقصة بما في ذلؾ صيغة اإلعالف بعد موافقة  -ب
 الييئة اإلدارية.



 تعمف المناقصات لمشاريع التنمية بالمحافظة باسـ المجمس المحمي. -ج

ت الييئة اإلدارية المتعمقة بالمراحؿ المختمفة لممناقصة، ويكوف لػو في ىذه الحالة حؽ يشارؾ رئيس الجياز التنفيذي المعني في إجتماعا -د
 التصويت.

تجتمع الييئة اإلدارية في مقر المجمس المحمي مرة كؿ أسبوعيف، ويجوز لرئيس المجمس أو بناءً عمى طمب ثالثة مف     (:34مادة )
 ى ذلؾ.أعضائيا دعوة الييئة لإلجتماع كمما دعت الحاجة إل

ال يكوف إجتماع الييئة اإلدارية صحيحا إال بحضور أغمبية أعضائيا، وتصدر قراراتيا بأغمبية أصوات األعضاء الحاضريف     (:35مادة )
 وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منو الرئيس.

مف يرى االستعانة بآرائيـ مف بيف العامميف في يجوز لرئيس المجمس المحمي أف يدعو لحضور اجتماعات الييئة اإلدارية     (:36مادة )
المحافظة أو مف غيرىـ إذا اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة عمى الييئة ذلؾ دوف أف يكوف ليـ صوت معدود فيما يتـ اتخاذه مف 

 قرارات.

يجوز لممحافظ عقد اجتماعات مشتركة لمييئة اإلدارية لممجمس المحمي والمكتب التنفيذي بالمحافظة لمناقشة الشؤوف العامة     (:37مادة )
 لممحافظة وتنسيؽ عمؿ أجيزة السمطة المحمية وتحسيف أدائيا.

 الفصؿ الثاني

 األجيزة التنفيذية بالمحافظة

 الفرع األوؿ

 المحافػػػػػظ

لكؿ محافظة محافظ بدرجة وزير يصدر بتعيينو قرار جميوري بناءً عمى ترشيح مف الوزير بعد موافقة مجمس يكوف   -  (: أ38مادة )
 الوزراء، ويقسـ المحافظ أماـ رئيس الجميورية قبؿ مباشرتو مياـ منصبو اليميف الدستورية.

ة تكوف فترة والية المحافظ أربع سنوات اعتباراً مف تاريخ مع عدـ اإلخالؿ بالحؽ في تعييف المحافظ في أي وقت طبقاً ألحكاـ الفقرة السابق -ب
 تعيينو في المحافظة قابمة لمتجديد في ذات المحافظة لوالية مماثمة كحد أقصى.

 ( : المحافظ ىو رئيس المجمس المحمي لممحافظة بحكـ منصبو، وىو المسؤوؿ األوؿ فييا بإعتباره ممثؿ السمطة التنفيذية.39مادة )

: يكوف المحافظ مسؤواًل ومحاسباً أماـ رئيس الجميورية ومجمس الوزراء وقراراتيما ممزمة لو، ويجب عميو تنفيذىا في كؿ ( 42مادة )
 الحاالت، كما يكوف مسؤوالً أماـ المجمس المحمي لممحافظة والوزير في أدائو لميامو واختصاصاتو المنصوص عمييا في ىذا القانوف.

اإلشراؼ عمى تنفيذ القوانيف والسياسة العامة لمدولة في إدارتو لشؤوف المحافظة في كافة المجاالت، وتوجيو ( : يتولى المحافظ 47مادة )
 أجيزتيا التنفيذية وتنمية مواردىا والمحافظة عمى النظاـ العاـ فييا ولو في سبيؿ ذلؾ ممارسة المياـ واالختصاصات اآلتية:

وتنظيـ أعمالو وتنفيذ قراراتو وتوصياتو بما يكفؿ تحقيؽ ميامو وأىدافو ودوره في تنمية رئاسة اجتماعات المجمس المحمي لممحافظة  -7
 المجتمع المحمي طبقا ألحكاـ ىذا القانوف.

 اإلشراؼ عمى أعماؿ اإلعداد والتحضير الجتماعات المجمس المحمي. -0

 جتماعاتو.رئاسة المكتب التنفيذي لممحافظة واإلشراؼ عمى أعماؿ اإلعداد والتحضير ال -3

 متابعة وتقييـ سير العمؿ بمديريات المحافظة والقياـ بالتفتيش الدوري والمفاجئ عمى أعماليا. -4

 متابعة تنفيذ نظـ التقارير الخاصة بالخطة والموازنة واألنشطة األخرى في المحافظة والمديريات. -5

 المحافظة عمى األمواؿ العامة. -6

 مة.حماية الحقوؽ والحريات العا -7

ابعة تعميـ القوانيف والقرارات والتعميمات الصادرة مف السمطات المركزية عمى األجيزة التنفيذية لموحدات اإلدارية وكافة المعنييف بيا ومت -8
 تنفيذىا.

المناقصات عنيا وذلؾ وفقا إبراـ عقود المقاوالت والتوريدات المتعمقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذىا األجيزة التنفيذية لممحافظة بعد إعالف  -9
 لمقوانيف واألنظمة النافذة.

تعزيز دور القضاء وذلؾ بإحالة ما يعرض عميو مف منازعات ذات طابع قانوني إلى األجيزة القضائية المختصة وتنفيذ األوامر والقرارات  -72
 واألحكاـ التي يطمب منو القضاء تنفيذىا.

 إجراء الترتيبات الالزمة مع األجيزة المركزية المعنية لضماف توفير المواد التموينية لسكاف المحافظة ومتابعة توزيعيا. -77



جراء االتصاالت الالزمة لمواجية حاالت الكوارث والطوارئ وتنسيؽ الجيود الرسمية والشعبية لمتخفيؼ مف  -70 اتخاذ التدابير العاجمة وا 
 آثارىا.

 جيو الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية لممجالس المحمية لممديريات أو أي منيا.تو  -73

 التنسيؽ بيف المجالس المحمية لممديريات وحؿ أي خالفات قد تنشأ فيما بينيا أو بينيا وبيف أي مف األجيزة التنفيذية. -74

 التنسيؽ مع السمطات المركزية فيما يتعمؽ بالشؤوف العامة لممحافظة. -75

 تمثيؿ المحافظة ومجمسيا المحمي أماـ القضاء وفي مواجية الغير. -76

 إحاطة الييئة اإلدارية لممجمس المحمي بترشيحات رؤساء األجيزة التنفيذية بالمحافظة. -77

 أية مياـ أخرى تقتضييا طبيعة وظيفتو أو تنص عمييا القوانيف واألنظمة النافذة. -78

ـ لمييئة اإلدارية لممجمس المحمي لممحافظة قبؿ كؿ اجتماع دوري لممجمس تقريراً تفصيمياً عف نشاط ( : عمى المحافظ أف يقد40مادة )
 المحافظة ومستوى التنفيذ لمخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عف المجمس تمييداً لعرضو عمى المجمس المحمي.

لعامميف في نطاؽ المحافظة، وتنقؿ لو السمطات والصالحيات المقررة يكوف المحافظ رئيساً لجميع الموظفيف المدنييف ا  -  ( : أ43مادة )
 لموزراء مف حيث التعييف والنقؿ والندب واإلعارة واإلحالة إلى التحقيؽ والتأديب.

 يقوـ المحافظ بترشيح رؤساء األجيزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيؽ مع الوزير المعني. -ب

دورية منتظمة الى الوزير عف أنشطة أجيزة السمطة المحمية في المحافظة، والمشاكؿ والمعوقات التي يرفع المحافظ تقارير    (:44مادة )
موؾ تواجييا مشفوعة بآرائو ومقترحاتو، وذلؾ وفقاً لما تبينو الالئحة، كما يقـو المحافظ برفع تقارير دورية إلى الوزير عف نشاط وأداء وس

 تقيدىـ بالواجبات المناطة بيـ مشفوعة بآرائو ومقترحاتو.مديري عموـ المديريات ومدى انضباطيـ و 

توجو التعميمات والمكاتبات مف األجيزة المركزية إلى المحافظة باسـ المحافظ، كما توجو المكاتبات والمراسالت مف األجيزة     (:45مادة )
 فظ أو مف ينوبو.التنفيذية بالمحافظة الى السمطات المركزية والمحافظات األخرى تحت توقيع المحا

 ال يجوز لممحافظ مغادرة المحافظة إال بموافقة الوزير.    (:46مادة )

يعتبر أميف عاـ المجمس المحمي لممحافظة بحكـ منصبو نائباً لممحافظ يتولى مساعدتو في إدارة شؤوف المحافظة ويحؿ محمو      (:47مادة )
 في حالة غيابو أو خمو منصبو في ممارسة كافة سمطاتو وصالحياتو المقررة بموجب أحكاـ ىذا القانوف، وفي حالة غياب األميف العاـ أو خمو

 حافظة محؿ المحافظ في ممارسة سمطاتو التنفيذية.منصبو فيحؿ وكيؿ الم

 ال يجوز ألميف عاـ المجمس المحمي لممحافظة مغادرة المحافظة إالَّ بإذف مف المحافظ.  (:48مادة )

 الفرع الثاني

 وكيػػؿ المحافظػػة

د موافقة مجمس الوزراء بناءً عمى ترشيح يكوف لكؿ محافظة وكيؿ أو أكثر بدرجة وكيؿ وزارة يصدر بتعيينو قرار جميوري، بع   (:49مادة )
 مف الوزير.

يتولى وكيؿ المحافظة مياـ اإلشراؼ عمى أداء نشاط قطاعي أو أكثر في المحافظة أو عمى شؤوف عامة في نطاؽ جغرافي     (:52مادة )
 معيف فييا طبقا لقرار تعيينو.

 ذف مف المحافظ.ال يجوز لوكيؿ المحافظة مغادرة المحافظة إال بإ    (:57مادة )

 الفرع الثالث

 المكتب التنفيذي لممحافظة

 ( : يكوف لكؿ محافظة مكتب تنفيذي يتألؼ مف :50مادة )

 رئيساً .                   محافػػػػظ المحافظػػػػػػػة -

 نائباً لمرئيس .              أميف عاـ المجمس المحمي -

 عضواً .                       وكيػػػؿ المحافظػػػػػػػة -

 أعضاء .     مديري األجيزة التنفيذية بالمحافظة -

 ( : يتولى المكتب التنفيذي لممحافظة بصورة جماعية ممارسة المياـ واالختصاصات اآلتية:53مادة )

إعداد مشروع خطة التنمية التي تضطمع بيا األجيزة التنفيذية لممحافظة وموازنتيا السنوية وعرضيا عمى المجمس المحمي قبؿ       -7
 إحالتيا إلى لجنة الخطة والموازنة.



 تنسيؽ نشاطات األجيزة التنفيذية بالمحافظة تخطيطاً وتنفيذاً.      -0

 يذ الخطط والبرامج واألعماؿ التي تتوالىا األجيزة التنفيذية بالمحافظة وتقييـ مستوى األداء.دراسة ومناقشة التقارير الخاصة بتنف      -3

 بحث الوسائؿ الكفيمة بالتنفيذ األمثؿ لمقرارات المركزية وقرارات المجمس المحمي لممحافظة.      -4

 ءة التحصيؿ وتقييـ التنفيذ بصورة مستمرة.وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحصيؿ الموارد المالية بما يكفؿ رفع كفا      -5

 اتخاذ اإلجراءات والتدابير الكفيمة بمواجية الكوارث الطبيعية وتفعيؿ أنشطة الدفاع المدني.      -6

بداء الرأي بشأنيا.      -7  دراسة وبحث ما يحيمو إليو المحافظ أو المجمس المحمي لممحافظة مف موضوعات وا 

 ماؿ المكاتب التنفيذية في مديريات المحافظة ومساعدتيا في تنفيذ مياميا.اإلشراؼ عمى أع      -8

 دراسة وتقييـ الوضع اإلداري بالمحافظة واقتراح الوسائؿ والخطط الكفيمة بتحسيف وتطوير مستوى األداء.      -9

يعقد المكتب التنفيذي إجتماعاً دورياً مرة كؿ شير عمى األقؿ، ويجػوز لممحافظ أو متى طمب منو ثمث أعضاء المكتب دعوة     (:54مادة )
 المكتب إلى اجتماع استثنائي كمما دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلؾ.

تخذ قراراتو وتوصياتو بأغمبية األعضاء ال تكوف إجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إالَّ بحضور أغمبية أعضائو، وت    (:55مادة )
 الحاضريف، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منو الرئيس.

لممحافظ أف يدعو مف يراه مف ذوي االختصاص والخبرة لحضور إجتماعات المكتب التنفيذي وذلؾ دوف أف يكوف ليـ حؽ     (:56مادة )
 التصويت عمى القرارات التي يتخذىا المكتب.

تبمغ قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي لممحافظة إلى المجمس المحمي منسوخة إلى الوزير والجيات المركزية ذات العالقة     (:57ة )ماد
 خالؿ سبعة أياـ مف تاريخ صدورىا.

 ال يجوز لمديري األجيزة التنفيذية بالمحافظة مغادرة المحافظة إال بإذف مف المحافظ.   (:58مادة )

 لثالباب الثا

 السمطة المحمية في المديرية

 الفصؿ األوؿ

 المجمس المحمي لممديرية

 -يتكوف المجمس المحمي لممديرية عالوة عف رئيسو المعيف بمقتضى أحكاـ ىذا القانوف وفقاً لممستويات األربعة التالية:    (:59مادة )

 ( عضواً.78جمسيا المحمي مف )( ألؼ نسمو فما دوف يتكوف م35المديرية التي يكوف تعدادىا السكاني ) -7

 ( عضواً.02( ألؼ نسمو يتكوف مجمسيا المحمي مف )75( ألؼ نسمو وال يتجاوز )35المديرية التي يزيد تعدادىا السكاني عف ) -0

 .( عضواً 06( ألؼ نسمو يتكوف مجمسيا المحمي مف )752( ألؼ نسمو وال يتجاوز )75المديرية التي يزيد تعدادىا السكاني عف ) -3

 ( عضواً.32( ألؼ نسمو يتكوف مجمسيا المحمي مف )752المديريػػة التي يزيػػػد تعدادىػػا السكاني عف ) -4

تقوـ المجنة العميا لالنتخابات في ضوء أحكاـ المادة السابقة بتقسيـ المديرية إلى دوائر انتخابية محمية بحيث تمثؿ كؿ دائرة     (:62مادة )
 س المحمي لممديرية.منيا بعضو واحد في المجم

يتولى المجمس المحمي لممديرية اقتراح مشروعات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية لممديرية واإلشراؼ عمى تنفيذىا بما    (:67مادة )
التنفيذية فييا  يكفؿ توفير وتطوير الخدمات األساسية لممجتمع المحمي وتنميتو كما يقـو بالتوجيو واإلشراؼ والرقابة عمى أعماؿ األجيزة

 ويمارس عمى وجو الخصوص المياـ واالختصاصات اآلتية:

اقتراح مشروعات الخطط والموازنة السنوية، والموافقة عمى مشروع الحساب الختامي لممديرية ورفعيا إلى المجمس المحمي لممحافظة  -7
قرارىا تمييداً الستكماؿ إجراءات المصادقة عمييا.  لمراجعتيا وا 

جراء المسوحات الميدانية لمتعرؼ عمى أولويات التنمية وألغراض تقييـ المشاريع.دراسة ا -0  إلحصاءات والمعمومات وا 

التوجيو واإلشراؼ والرقابة عمى أعماؿ األجيزة التنفيذية بالمديرية، وتقييـ مستوى تنفيذىا لخططيا وبرامجيا ومساءلة رؤسائيا  -3
 ومحاسبتيـ وسحب الثقة منيـ عند اإلخالؿ بواجباتيـ وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف والقوانيف النافذة.

قرار مشاريع المخططات العمرانية و  -4 رفعيا إلى المجمس المحمي لممحافظة الستكماؿ إجراءات المصادقة عمييا واإلشراؼ والرقابة دراسة وا 
 عمى تنفيذىا.

دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيؿ اإليرادات المحمية والمشتركة مف مصادرىا المختمفة والعمؿ عمى تنميتيا. والتعرؼ عمى  -5
 مة بمعالجتيا.أسباب القصور وا صدار التوجييات الكفي



 دراسة ومناقشة مستوى تحصيؿ اإليرادات المركزية في المديرية وا صدار التوصيات الالزمة بشأنيا. -6

 مراقبة تطبيؽ القوانيف واألنظمة النافذة في كافة المجاالت واتخاذ اإلجراءات الكفيمة بمعالجة أوجو اإلختالالت والمخالفات إف وجدت. -7

قرار أجور ا -8 النتفاع بخدمات المرافؽ التي تديرىا األجيزة التنفيذية في المديرية ما لـ تكف محدده بالقوانيف أو األنظمة أو القرارات تحديد وا 
 الصادرة مف مجمس الوزراء.

الحقوؽ مناقشة الحالة األمنية في المديرية وا صدار التوصيات المناسبة التي تساعد عمى تعزيز األمف واالستقرار لممواطنيف وحماية  -9
 والحريات العامة والمحافظة عمى األمواؿ والممتمكات العامة والخاصة.

 دراسة ومناقشة الحالة التموينية بالمديرية واتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة بشأنيا. -72

 ة بشأنيا.مناقشة الشؤوف العامة التي تيـ المواطنيف عمى مستوى المديرية وا صدار القرارات والتوجييات الالزم -77

مية االىتماـ بتنمية الموارد المائية مف خالؿ تشجيع إنشاء السدود والحواجز المائية وحمايتيا مف االستنزاؼ والتموث طبقاً لمدراسات العم -70
 والتشريعات المائية النافذة.

االجتماعي والميني واإلبداعي وتقديـ تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختمؼ أشكاليػا، وكذا الجمعيات ذات الطابع  -73
 التسييالت ليا.

اإلشراؼ عمى األنشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع االجتماعي، وتنسيؽ خططيا وبرامجيا بما يكفؿ تكامميا مع خطة التنمية  -74
 لموحدة اإلدارية.

 مة لحماية اآلثار والمناطؽ األثرية ومنع االعتداء عمييا.تنشيط السياحة وتشجيع االستثمار السياحػي واتخاذ التدابير الالز  -75

يتيا اإلشراؼ عمى تنفيذ السياسات والتشريعات البيئية واتخاذ اإلجراءات والتدابير الكفيمة بالمحافظة عمى البيئة والمحميات الطبيعية وحما -76
 مف التموث أو االعتداء عمييا.

 تقديـ التوصيات والمقترحات الكفيمة بتطويره.دراسة وتقييـ نظاـ السمطة المحمية و  -77

اقتراح القواعد واألسس المنظمة لمساىمات المواطنيف في إنشاء وصيانة مشاريع الخدمات األساسية الممولة مف قبميـ أو بمشاركتيـ  -78
 واإلشراؼ عمى تنفيذىا بعد المصادقة عمييا مف المجمس المحمي لممحافظة.

تخاذ التدابير الكفيمة بمعالجة الصعوبات المعيقة لالستثمار. -79  تشجيع قياـ المشاريع االستثمارية في المديرية وا 

 مراقبة تنفيذ قواعد وأساليب تبسيط وتحسيف تعامؿ األجيزة التنفيذية مع المواطنيف في كافة المجاالت. -02

 واطنيف عمى االلتحاؽ بيا.اإلشراؼ عمى تنفيذ برامج محو األمية وتشجيع الم -07

العامة لالنتخابات بناءً عمى   يعقد المجمس المحمي لممديرية أوؿ اجتماع لو خالؿ أسبوعيف مف تاريخ إعالف النتيجة  -أ    (:60مادة )
يف القانونية أميناً دعوة مف رئيس الجميورية وبحضور ممثميف عف الوزارة، وينتخب المجمس في ىذا االجتماع مف بيف أعضائو بعد أداء اليم

 ( مف ىذا القانوف.65عاماً لممجمس وكذا انتخاب رؤساء المجاف المتخصصة المحددة في المادة )

يشترط لصحة االجتماع المنصوص عميو في الفقرة السابقة حضور ثالثة أرباع عدد أعضاء المجمس فإذا لـ يتوفر ىذا النصاب أجؿ  -ب
نفس توقيت االجتماع السابؽ، ويعتبر االجتماع في ىذه الحالة صحيحا بحضور أغمبية أعضاء المجمس، االجتماع لميوـ التالي مباشرة وفي 

 فإذا لـ يتوفر ىذا النصاب رفع األمر لموزير لعرضو عمى مجمس الوزراء التخاذ ما يراه مناسباً.

 يمي:يشترط في مف يرشح نفسو لمنصب أميف عاـ المجمس المحمي لممديرية ما  -(: أ63مادة )

 أف ال يقؿ عمره عف ثالثيف سنة.      -7

 أف يكوف حاصاًل عمى مؤىؿ جامعي.      -0

 أف يكوف لديو خبرة في العمؿ اإلداري الحقو لحصولو عمى المؤىؿ ال تقؿ عف أربع سنوات.      -3

انتخاب األميف العاـ ألي سبب آخر، فيجوز  في حالة عدـ توفر شرط أو أكثر مف الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح أو تعذر -ب
 لمجمس الوزراء اختيار مف يراه مف بيف أعضاء المجمس المحمي لشغؿ ىذا المنصب بناءً عمى ترشيح مف الوزير.

ى وجو يتولى أميف عاـ المجمس المحمي في المديرية مساعدة مدير عاـ المديرية في إدارة شؤوف مجمسيا المحمى، ويمارس عم   (:64مادة )
 الخصوص المياـ واالختصاصات اآلتية:

 اإلعداد والتحضير الجتماعات المجمس المحمي.      -7

متابعة إعداد مشروعات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لممديرية ومتابعة إنجازىا في مواعيدىا ورفع التقارير الدورية بشأنيا       -0
 إلى مدير عاـ المديرية.



 اقتراح النفقات اإلدارية والتشغيمية الالزمة لتسيير أعماؿ المجمس وتنفيذىا بعد إقرارىا.      -3

 متابعة أعماؿ المجاف المختمفة التي يشكميا المجمس بما في ذلؾ لجاف إدارة المشاريع الخدمية.      -4

 والمينية واإلبداعية المنشأة طبقا لمقوانيف النافذة.تنسيؽ العالقات والجيود مع الجمعيات والمنظمات واالتحادات االجتماعية       -5

 أية مياـ أخرى يكمؼ بيا مف قبؿ المجمس المحمي أو مدير عاـ المديرية.      -6

 -يشكؿ المجمس المحمي لممديرية مف بيف أعضائو في أوؿ اجتماع يعقده المجاف المتخصصة اآلتية:  -(: أ 65مادة )

 ية والمالية.لجنة التخطيط والتنم        -

 لجنة الخدمات.        -

 لجنة الشؤوف االجتماعية.        -

 وتبيف الالئحة عدد أعضاء ىذه المجاف وطريقة تشكيميا ومياميا وا ختصاصاتيا وأسموب عمميا.

وتنتيي ميمتيا لممجمس المحمي أف يشكؿ لجاناً مؤقتة مف بيف أعضائو أو مف خارجو لدراسة مواضيع محددة ليا عالقة بميامو    -ب
 بإنتياء الغرض الذي شكمت مف أجمو.

 يكوف مقر المجمس المحمي في مركز المديرية.   (:66مادة )

يجتمع المجمس المحمي إجتماعاً عادياً كؿ ثالثة أشير، ويجوز لموزير أو المحافظ أو رئيس المجمس أو بناءً عمى طمب كتابي     (:67مادة )
 مف ثمث أعضائو دعوة المجمس إلى إجتماع غير عادي، وتوجو الدعوة في ىذه الحالة مف قبؿ رئيس المجمس.

 مي المخصصة لمنظر في مخالفات أو تجاوزات رئيس المجمس أو األميف العاـ.يرأس المحافظ إجتماعات المجمس المح  -(: أ 68مادة )

ال يكوف لرئيس المجمس أو األميف العاـ المشاركة في االجتماع أثناء التصويت عمى القرارات التي يتخذىا المجمس في المسائؿ  -ب
 المنصوص عمييا في الفقرة السابقة عمى أف يكوف التصويت سرياً.

يكوف إجتماع المجمس المحمي صحيحاً بحضور أغمبية أعضائو، وتتخذ قراراتو بأغمبية األعضاء الحاضريف باستثناء    -أ(: 69مادة )
الحاالت التي تتطمب أغمبية خاصة وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منو الرئيس، فإذا لـ يكتمؿ النصاب 

تماع إلى اليـو التالي مباشرة، وفي نفس توقيت االجتماع السابؽ ويكوف االجتماع صحيحاً في ىذه الحالة أياً كاف القانوني لمحضور أجؿ االج
قرار مشروعات خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجؿ  عدد األعضاء الحاضريف، ما لـ يكف االجتماع مخصصاً لدراسة وا 

 طر جميع أعضاء المجمس بالموعد الجديد.االجتماع لمدة أسبوع عمى أف يخ

جراءات توجيو الدعوة لحضور االجتماعات وطرؽ التصويت في المجمس والمواعيد الخاصة بتبميغ محاضر  -ب تبيف الالئحة قواعد وا 
 ضاء المتخمفيف.إجتماعات المجمس وقراراتو وتوصياتو إلى الجيات المعنية، وكذا قواعد وا جراءات توجيو اإلخطارات واإلنذارات لألع

(: ال يجوز لممجمس المحمي أف يتداوؿ في غير المسائؿ المدرجة في جدوؿ أعمالو إالَّ بموافقة أغمبية أعضائو الحاضريف بإستثناء 72مادة )
 ما قد يظير مف وقائع ذات أىمية أثناء االجتماع.

تنفيذية بالمديرية لالستيضاح منو حوؿ مسائؿ معينة معروضة (: يجوز لممجمس المحمي إستدعاء أياً مف العامميف في األجيزة ال77مادة )
عميو، كما يجوز لرئيس المجمس أف يدعو لحضور إجتماعات المجمس مف يرى االستعانة بيـ مف ذوي االختصاص والخبرة دوف أف يكوف ليـ 

 صوت معدود في إتخاذ القرارات.

حضور إجتماعات المجمس التي يناقش فييا مسائؿ تتصؿ باختصاصاتيـ دوف أف (: يجب عمى مديري األجيزة التنفيذية بالمديرية 70مادة )
 يكوف ليـ حؽ التصويت في إتخاذ القرارات.

(: ألعضاء مجمس النواب وأعضاء المجمس المحمي لممحافظة حضور إجتماعات المجالس المحمية لمديرياتيـ، والمشاركة في 73مادة )
كوف ليـ حؽ تقديـ االقتراحات واألسئمة وطمبات اإلحاطة دوف أف يكوف ليـ صوت معدود في إتخاذ مناقشة الموضوعات المعروضة عمييا، وي

 القرارات.

 ( : يكوف لممجمس المحمي بالمديريػػة ىيئة إدارية تتكوف مف :74مادة )

 رئيساً .               رئيػػػػس المجمػػػػس        -

 نائباً لمرئيس .            األميف العػػػػػػػػػػػاـ        -

 أعضاء .            رؤساء المجاف المتخصصة        -

 تتولى الييئة اإلدارية لممجمس المحمي بالمديرية المياـ واإلختصاصات اآلتية:   (:75مادة )

 إدارة وتسيير أعماؿ المجمس فيما بيف أدوار إنعقاده.      -7



قرار مشروعات جداوؿ أعماؿ ال      -0  مجمس.دراسة وا 

دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية االقتصادية واإلجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي لممديرية وعرضيا عمى       -3
 المجمس.

 دراسة ومناقشة موازنة النفقات اإلدارية والتشغيمية السنوية لممجمس المحمي وعرضيا عميو.      -4

 مراقبة ومتابعة األجيزة التنفيذية في أدائيا لمياميا وتنفيذىا لمخطط والبرامج وتقديـ التقارير بشأنيا إلى المجمس.      -5

عداد التقارير الالزمة بشأنيا لممجمس.      -6  متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجمس وا 

مة التي ال تحتمؿ التأجيؿ عمى أف تعرض القرارات واإلجراءات التي تـ ممارسة مياـ المجمس في األحواؿ االستثنائية والمسائؿ العاج      -7
 إتخاذىا عمى المجمس في أوؿ إجتماع تاؿ يعقده ليقرر ما يراه، ما لـ تكف متعمقة بموضوع سبؽ لممجمس أف أتخذ قراراً بشأنو.

كد مف توريدىا الى الحسابات الخاصة بكؿ منيا بشكؿ متابعة مستوى تحصيؿ الموارد المالية المحمية والمشتركة والمركزية والتأ      -8
 منتظـ وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف والتعميمات الصادرة مف وزارة المالية.

 قبوؿ اليبات والتبرعات والوصايا المقدمة لممجمس طبقاً ألحكاـ القوانيف واألنظمة النافذة.      -9

قتراح إنشاء مشاريع مشتركة مع مديريات أخرى.    -72  دراسة وا 

 االقتراح المسبب إلجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء األجيزة التنفيذية بالمديرية وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف والقوانيف النافذة.    -77

 إعداد المقترحات اليادفة لتنمية المبادرات الذاتية.    -70

بداء الرأي بشأنيا.دراسة التقاري    -73  ر والموضوعات المطموب عرضيا عمى المجمس المحمي لممديرية وا 

 أية مياـ أخرى تكمؼ بيا مف المجمس.    -74

تعتبر الييئة اإلدارية لممجمس المحمي لممديرية بحكـ ىذا القانوف لجنة المناقصات العامة بالمديرية وتطبؽ أحكاـ قانوف   -( : أ 76مادة )
 المزايدات.المناقصات و 

يتولى الجياز التنفيذي المعني بموضوع المناقصة إعداد كافة الوثائؽ الفنية المتعمقة بالمناقصة بما في ذلؾ صيغة اإلعالف بعد موافقة    -ب
 الييئة اإلدارية.

 تعمف المناقصات لمشاريع التنمية بالمديرية باسـ المجمس المحمي.  -ج 

لمعني في إجتماعات الييئة اإلدارية المتعمقة بالمراحؿ المختمفة لممناقصة، ويكوف لو في ىذه الحالة حؽ يشارؾ رئيس الجياز التنفيذي ا  -د
 التصويت.

(: تجتمع الييئة اإلدارية في مقر المجمس المحمي مرة كؿ أسبوعيف، ويجوز لرئيس المجمس أو بناءً عمى طمب ثالثة مف أعضائيا 77مادة )
 عت الحاجة إلى ذلؾ.دعوة الييئة لإلجتماع كمما د

(: ال يكوف إجتماع الييئة اإلدارية صحيحاً إال بحضور أغمبية أعضائيا، وتصدر قراراتيا بأغمبية أصوات األعضاء الحاضريف وعند 78مادة ) 
 تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منو الرئيس.

إلدارية مف يرى االستعانة بآرائيـ مف العامميف في المديرية أو (: يجوز لرئيس المجمس المحمي أف يدعو لحضور إجتماعات الييئة ا79مادة )
 مف غيرىـ إذا اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة عمى الييئة ذلؾ دوف أف يكوف ليـ صوت معدود فيما يتـ اتخاذه مف قرارات.

لمحمي والمكتب التنفيذي بالمديرية لمناقشة الشؤوف (: يجوز لمدير عاـ المديرية عقد إجتماعات مشتركة لمييئة اإلدارية لممجمس ا82مادة ) 
 العامة لممديرية وتنسيؽ عمؿ أجيزة السمطة المحمية وتحسيف أدائيا.

 الفصؿ الثاني

 األجيزة التنفيذية بالمديرية

 ا لفرع األوؿ

 مدير عاـ المديرية

 ء بناءً عمى ترشيح مف الوزير.(: يكوف لكؿ مديرية مدير عاـ يصدر بتعيينو قرار مف رئيس مجمس الوزرا87مادة )

 (: مدير عاـ المديرية ىو رئيس المجمس المحمي لممديرية بحكـ منصبو وىو المسؤوؿ التنفيذي األوؿ فييا.80مادة )

 (: يجب أف تتوافر في مف يعيف لشغؿ منصب مدير عاـ المديرية الشروط اآلتية:83مادة )

 أف ال يقؿ عمره عف ثالثيف سنة.      -7

 أف يكوف لديو مؤىؿ جامعي.      -0



 أف يكوف مف بيف الكوادر العاممة في الجياز اإلداري لمدولة.      -3

 أف يكوف مستوفياً لشروط شغؿ وظيفة مدير عاـ إدارة عامة طبقاً لمقوانيف واألنظمة ا لنافذة.      -4

 أف ال يكوف قد سبؽ فصمو مف الوظيفة العامة بإجراء تأديبي.      -5

(: يتولى مدير عاـ المديرية تحت إشراؼ وتوجيو المحافظ تنفيذ القوانيف والسياسة العامة لمدولة في إدارتو لشؤوف المديرية في كافة 84ادة )م
آلتية االمجاالت وتوجيو أجيزتيا التنفيذية وتنمية مواردىا والمحافظة عمى النظاـ العاـ فييا، ولػو في سبيؿ ذلؾ ممارسة المياـ واالختصاصات 

: 

رئاسة إجتماعات المجمس المحمي لممديرية وتنظيـ أعمالو وتنفيذ قراراتو وتوصياتو بما يكفؿ تحقيؽ ميامو وأىدافو ودوره في تنمية       -7
 المجتمع المحمي طبقا ألحكاـ ىذا القانوف.

 اإلشراؼ عمى أعماؿ اإلعداد والتحضير الجتماعات المجمس المحمي.      -0

 رئاسة المكتب التنفيذي لممديرية واإلشراؼ عمى أعماؿ اإلعداد والتحضير الجتماعاتو.      -3

 المحافظة عمى األمواؿ العامة.      -4

 حماية الحقوؽ والحريات العامة.      -5

 تنفيذ القرارات والتعميمات الصادرة مف المحافظ.      -6

بالمشاريع التي تتولى تنفيذىا األجيزة التنفيذية لممديرية بعد إعالف المناقصات عنيا وذلؾ  إبراـ عقود المقاوالت والتوريدات المتعمقة      -7
 وفقاً لمقوانيف واألنظمة النافذة.

تعزيز دور القضاء وذلؾ بإحالة ما يعرض عميو مف منازعات ذات طابع قانوني إلى األجيزة القضائية المختصة وتنفيذ األوامر       -8
 كاـ التي يطمب منو القضاء تنفيذىا.والقرارات واألح

 إجراء الترتيبات الالزمة مع المحافظ واألجيزة المركزية المعنية لضماف توفير المواد التموينية لسكاف المديرية ومراقبة توزيعيا.      -9

جراء االتصاالت الالزمة لمواجية حاالت الكوارث والطوارئ وتنسيؽ    -72 الجيود الرسمية والشعبية لمتخفيؼ مف  اتخاذ التدابير العاجمة وا 
 آثارىا.

 إعداد التقارير الدورية إلى المحافظ عف مستوى أداء األجيزة التنفيذية بالمديرية لمياميا وتنفيذىا لخططيا وبرامجيا.    -77

 تمثيؿ المديرية ومجمسيا المحمي أماـ القضاء وفي مواجية الغير.    -70

 ليو بمقتضى القوانيف واألنظمة والقرارات النافذة أو يكمؼ بيا مف قبؿ المحافظ أو المجمس المحمي لممديرية.أية مياـ أخرى تسند إ    -73

(: عمى مدير عاـ المديرية أف يقدـ لمييئة اإلدارية لممجمس المحمي لممديرية قبؿ كؿ إجتماع دوري لممجمس تقريراً تفصيمياً عف 85مادة )
 لمخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عف المجمس تمييداً لعرضو عمى المجمس المحمي.نشاط المديرية ومستوى التنفيذ 

 (: ال يجوز لمدير عاـ المديرية مغادرة المديرية إالَّ بإذف مف المحافظ.86مادة )

ي إدارة شؤوف المديرية ويحؿ (: يعتبر أميف عاـ المجمس المحمي لممديرية بحكـ منصبو نائباً لمدير عاـ المديرية يتولى مساعدتو ف87مادة ) 
 محمو في حالة غيابو أو خمو منصبو في ممارسة كافة سمطاتو وصالحياتو المقررة بموجب أحكاـ ىذا القانوف.

 (: ال يجوز ألميف عاـ المجمس المحمي لممديرية مغادرة المديرية إالَّ بإذف مف مدير عاـ المديرية.88مادة )

ية رئيساً لجميع الموظفيف المدنييف العامميف في نطاؽ المديرية مف حيث أدائيـ لواجباتيـ ومياميـ (: يكوف مدير عاـ المدير 89مادة )
اً ألحكاـ الوظيفية ولػو سمطة اقتراح تعيينيـ ونقميـ وترقياتيـ، كما يتمتع بحؽ إحالتيـ لمتحقيؽ والتأديب وتوقيع الجزاءات اإلدارية عمييـ وفق

 القوانيف واألنظمة النافذة.

 ( : تحدد الالئحة أو القرارات التنفيذية اإلجراءات والمواعيد واألحكاـ المتعمقة بتنقالت مديري عموـ المديريات.92دة )ما

 الفرع الثاني

 المكتب التنفيذي لممديرية

 (: يكوف لكؿ مديرية مكتب تنفيذي يتألؼ مف:97مادة )

 اً .رئيس                          مدير عاـ المديرية        -

 نائباً لمرئيس .           أميف عاـ المجمس المحمي        -

 أعضاء .    مديري األجيزة التنفيذية بالمديرية        -

 يتولى المكتب التنفيذي لممديرية بصورة جماعية ممارسة المياـ واإلختصاصات اآلتية:   (:90مادة )



عداد مشروع خطة التنمية والموازنة السنوية الخاصة بيا قبؿ       -7 تحديد إحتياجات المديرية مف المشاريع وتقدير التمويؿ الالـز ليا وا 
 عرضيا عمى المجمس المحمي.

 تنسيؽ نشاطات األجيزة التنفيذية بالمديرية تخطيطاً وتنفيذاً.      -0

 الخطط والبرامج واألعماؿ التي تتوالىا األجيزة التنفيذية بالمديرية وتقييـ مستوى األداء. دراسة ومناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ      -3

 بحث الوسائؿ الكفيمة بالتنفيذ األمثؿ لمقرارات المركزية وقرارات المجمس المحمي لممديرية      -4

 التحصيؿ وتقييـ التنفيذ بصورة مستمرة.وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحصيؿ الموارد المالية بما يكفؿ رفع كفاءة       -5

 إتخاذ اإلجراءات والتدابير الكفيمة بمواجية الكوارث الطبيعية وتفعيؿ أنشطة الدفاع المدني.      -6

 دراسة وبحث ما يحيمو إليو مدير عاـ المديرية أو المجمس المحمي لممديرية مف موضوعات إلبداء الرأي بشأنيا.      -7

قتراح الوسائؿ والخطط الكفيمة بتحسيف وتطوير مستوى األداء.دراسة و       -8  تقييـ الوضع اإلداري بالمديرية وا 

(: يعقد المكتب التنفيذي إجتماعاً دورياً مرة كؿ شير عمى األقؿ، ويجوز لمدير عاـ المديرية أو متى طمب منو ثمث أعضاء المكتب 93مادة ) 
 ت الحاجة أو الضرورة إلى ذلؾ.دعوة المكتب إلى إجتماع استثنائي كمما دع

(: التكوف إجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إالَّ بحضور أغمبية أعضائو وتتخذ قراراتو وتوصياتو بأغمبية األعضاء الحاضريف، 94مادة )
 وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منو الرئيس.

ختصاص والخبرة لحضور إجتماعات المكتب التنفيذي وذلؾ دوف أف يكوف ليـ (: لمدير عاـ المديرية أف يدعو مف يراه مف ذوي اإل95مادة )
 حؽ التصويت عمى القرارات التي يتخذىا المكتب.

 (: تبمغ قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي لممديرية إلى المجمس المحمي منسوخة إلى المحافظ خالؿ سبعة أياـ مف تاريخ صدورىا.96مادة )

 مديري األجيزة التنفيذية بالمديرية مغادرة المديرية إالَّ بإذف مف مدير عاـ المديرية.(: ال يجوز ل97مادة )

 الباب الرابع

 أحكاـ مشتركة لممجالس المحمية

 (: ال يجوز لمشخص أف يرشح نفسو لعضوية المجمس المحمي في أكثر مف وحدة إدارية في وقت واحد.98مادة )

 -سو لعضوية المجمس المحمي الشروط اآلتية:يشترط في مف يرشح نف  -  (: أ99مادة )

 أف يكوف يمنياً .      -7

 أف ال يقؿ سنو عف خمسة وعشريف عاماً.      -0

 أف يجيد القراءة والكتابة.      -3

 أف يكوف مقيماً أو لو محؿ إقامة ثابت في الوحدة اإلدارية التي يرشح نفسو فييا.      -4

 ي جداوؿ قيد الناخبيف في نطاؽ الدائرة المرشح بيا في الوحدة اإلدارية.أف يكوف إسمو مقيداً ف      -5

أف يكوف مستقيـ الخمؽ والسموؾ ومحافظاً عمى الشعائر اإلسالمية وأف ال يكوف قد صدر ضده حكـ قضائي في جريمة مخمة بالشرؼ       -6
 واألمانة مالـ يكف قد رد إليو اعتباره.

ال يجوز الجمع بيف رئاسة أي مف األجيزة التنفيذية وعضوية المجمس المحمي في ذات الوحدة اإلدارية ويسري ىذا الحكـ عمى أعضاء  -ب
 السمطة القضائية.

 (: يقسـ عضو المجمس المحمي أماـ المجمس قبؿ مباشرتو مياـ العضوية اليميف التالية :722مادة ) 

 )أقسـ باهلل العظيـ أف أؤدي واجبي في ىذا المجمس بكؿ أمانة وا خالص وأف أحتـر الدستور والقانوف وهللا عمى ما أقوؿ شييد(.

 (: يتمتع عضو المجمس المحمي بالحقوؽ اآلتية:727مادة )

 التعبير بحرية عف رأيو في إجتماعات المجمس ولجانو المتخصصة.      -7

 مية الترشيح واالنتخاب لمنصب أميف عاـ المجمس ورئاسة أي مف لجانو المتخصصة طبقاً ألحكاـ ىذا القانوف.المشاركة في عم      -0

 االطالع عمى محاضر ووثائؽ وسجالت المجمس المحمي.      -3

 اقتراح إدراج موضوع معيف في جدوؿ أعماؿ المجمس المحمي      -4

 المتخصصة. المشاركة في عضوية أي مف لجاف المجمس      -5

 التمتع بالمزايا المعنوية والمادية وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف والئحتو.      -6

 التصويت عمى القرارات والتوصيات التي يتخذىا المجمس.      -7



بمغاً نقدياً لقاء العضوية في المجالس المحمية طوعيو ال يتقاضى عنيا العضو راتباً أو مكافأة مقابؿ عضويتو، ويجوز منحو م  (:720مادة )
 انتقالو لحضور جمسات المجمس طبقاً لما يحدد بقرار مف مجمس الوزراء بناءً عمى عرض مف الوزير.

يمنح أميف عاـ المجمس المحمي ورؤساء المجاف المتخصصة مكافأة شيرية مقطوعة تحدد بقرار مف مجمس الوزراء بناءً   -(: أ723مادة )
 غيـ ألعماؿ المجمس.عمى اقتراح مف الوزير نظير تفر 

إذا كاف أميف عاـ المجمس المحمي أو أياً مف رؤساء المجاف المتخصصة موظفاً عاماً فيعتبر في حكـ المنتدب طيمة فترة تفرغو في  -ب
تفرغو  المجمس المحمي، فإذا كاف المرتب الذي يتقاضاه أياً منيـ مف جية عممو يقؿ عف مقدار المكافأة الشيرية منح الفارؽ طيمة فترة

 ألعماؿ المجمس.

 عمى جية عمؿ عضو المجمس المحمي أف تيسر لو أداء واجبات العضوية المنصوص عمييا في ىذا القانوف.  (:724مادة )

 (: ال يسأؿ عضو المجمس المحمي عما يبديو مف آراء أثناء إجتماعات ومناقشات المجمس.725مادة )

رئيس المجمس المعني بما تتخذه مف إجراءات تحفظية أو جزائية ضد أي مف أعضاء (: عمى سمطات الضبط المختصة إخطار 726مادة )
 ( ساعة عمى األكثر مف تاريخ إتخاذ ىذه اإلجراءات وفي جميع األحواؿ يبمغ رئيس المجمس بنتيجة التحقيؽ.48المجمس خالؿ )

موضوع معيف في مشروع جدوؿ أعماؿ المجمس (: لكؿ عضو مف أعضاء المجمس المحمي أف يطمب مف رئيس المجمس إدراج 727مادة )
 وذلؾ وفقاً لإلجراءات والمواعيد التي تحددىا الالئحة.

(: لكؿ عضو مف أعضاء المجمس المحمي أف يوجو لرئيس الوحدة اإلدارية أو أي مف مديري األجيزة التنفيذية في نطاؽ الوحدة 728مادة )
صاتيـ، ويجب أف يكوف السؤاؿ في أمر مف األمور المحمية وأف ال يكوف متعمقاً بمصمحة اإلدارية األسئمة في الشؤوف التي تدخؿ في اختصا

خاصة لمقدمو أو تكوف لو فيو صفة شخصية وعمى مف توجو إليو أسئمة األعضاء اإلجابة عمييا بجمسة المجمس المحمي، إالَّ إذا رأى 
في الرد عمى األسئمة الموجية إليو مديري األجيزة التنفيذية المعنية وتبيف المجمس االكتفاء برد مكتوب عنيا، ويجوز لرئيس الوحدة أف ينيب 

جراءات وأوضاع تقديـ األسئمة والرد عمييا.  الالئحة قواعد وا 

(: لممجمس المحمي حؽ استدعاء مديري األجيزة التنفيذية واالستيضاح منيـ حوؿ أية مسائؿ تدخؿ في اختصاصاتيـ أو موافاة 729مادة )
 لمحمي بأي بيانات أو معمومات ألية موضوعات تتعمؽ بتمؾ االختصاصات.المجمس ا

(: لكؿ عضو مف أعضاء المجمس المحمي إحاطة رئيس الوحدة اإلدارية أو أي مف مديري األجيزة التنفيذية في نطاؽ الوحدة 772مادة )
ـ وعمى العضو مقدـ طمب اإلحاطة أف يحدد األمور التي اإلدارية عمماً بأي أمر لو أىمية عامة وعاجمة في الشؤوف الداخمة في إختصاصاتي

 يتضمنيا الطمب وأف يبيف صفتيا العامة العاجمة وتبيف الالئحة إجراءات وأوضاع تقديـ طمبات اإلحاطة واإلجابة عمييا.

المجمس في أقرب تقدـ االستقالة مف عضوية المجمس المحمي مسببة إلى رئيس المجمس، ويجب عميو عرضيا عمى  -(: أ 777مادة )
ويتـ إجتماع يعقده، وال تعتبر مقبولة إالَّ بموافقة أغمبية أعضاء المجمس الحاضريف وفي ىذه الحالة يقرر المجمس خمو مقعد العضو المستقيؿ 

 مؿء المقعد الشاغر وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف.

عميو عرضيا عمى المجمس في أقرب إجتماع يعقده، وال تعتبر تقدـ االستقالة مف عضوية الييئة اإلدارية مسببة إلى رئيس المجمس، و  -ب
 االستقالة مقبولة إالَّ بموافقة أغمبية أعضاء المجمس الحاضريف، وعمى المجمس إنتخاب البديؿ في نفس الجمسة.

 ىذا القانوف.يسري عمى االستقالة الجماعية ألعضاء الييئة اإلدارية ما يسري عمى إستقالة األميف العاـ مف أحكاـ في  -ج 

تقدـ استقالة أميف عاـ المجمس المحمي مف منصبو مسببة إلى رئيس المجمس الذي يتوجب عميو دعوة المجمس إلى  -(: أ 770مادة )
 مقبولة بموافقة أغمبية عدد أعضاء المجمس  اجتماع استثنائي يعقد ليذا الغرض خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ تقديـ االستقالة وتعتبر االستقالة
 المستمرة عضويتيـ وفي ىذه الحالة يتـ فتح باب الترشيح النتخاب الخمؼ في نفس الجمسة.

إذا كانت االستقالة تخص أميف عاـ المجمس المحمي لممحافظة يتـ إبالغ الوزير بأمر االستقالة خالؿ يوميف عمى األكثر مف تاريخ  -ب
الستقالة تخص أميف عاـ المجمس المحمي لممديرية فيبمغ المحافظ بأمرىا ليمثؿ في تقديميا وتمثؿ الوزارة في ىذا االجتماع، أما إذا كانت ا

 االجتماع.

(: إذا خال مقعد أحد أعضاء المجالس المحمية سواءً عمى مستوى المحافظة أو المديرية ألي سبب يتـ مؿء المقعد بذات طريقة 773مادة ) 
عالف خمو المقعد، ما لـ تكف المدة المتبقية لمدورة االنتخابية لممجمس تقؿ عف سنة شغمو خالؿ مدة ال تزيد عف ثالثيف يوماً مف تاريخ إ

 ويكمؿ العضو الجديد مدة سمفو.

 (: يجب إبالغ الوزارة بكؿ حالة شغر في مقاعد المجالس المحمية، وذلؾ قبؿ مباشرة أي إجراء لشغؿ ىذه المقاعد.774مادة )

 -الواجبات اآلتية:(: يمتـز عضو المجمس المحمي ب775مادة )
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أحكاـ ىذه الفقرة إسقاط  مصمحة ما إف يعمف المجمس بيا وأال يشارؾ في المداوالت التي يجرييا المجمس بشأنيا، ويترتب عمى مخالفة

 العضوية مف المجمس المحمي بقوة القانوف.

 -(: تسقط العضوية في المجمس المحمي في إحدى الحاالت اآلتية:777مادة )
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ء المستمرة عضويتيـ بإعالف سقوط العضوية أو ويجب في جميع األحواؿ السابقة صدور قرار مف المجمس المحمي المعني بأغمبية األعضا
 إسقاطيا، وذلؾ بعد دعوة العضو وسماع أقوالو وفقاً لممواعيد واإلجراءات المبينة في الالئحة.

(: يحؽ لثمث أعضاء المجمس المحمي لممحافظة المستمرة عضويتيـ أف يتقدموا إلى الوزير كتابة بطمب دعوة المجمس المحمى 778مادة )
ة لالنعقاد في اجتماع استثنائي لمنظر في أمر سحب الثقة مف المحافظ وعمى الوزير في ىذه الحالة دعوة المجمس لالنعقاد برئاستو لممحافظ

خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ استالمو الطمب، وال يعتبر انعقاد ىذه الجمسة صحيحاً إال بحضور ثمثي أعضاء المجمس المحمي المستمرة 
داية الجمسة موافقة أغمبية األعضاء الحاضريف عمى قبوؿ النظر في الطمب وال يصدر المجمس قراره بسحب الثقة إال عضويتيـ ويشترط في ب

بعد مناقشة الطمب واالستماع إلى كؿ اآلراء بما في ذلؾ االستماع إلى أقواؿ المحافظ وتحقيؽ دفاعو ثـ يعقب ذلؾ طرح الموضوع لالقتراع 
ية ثمثي أعضائو سحب الثقة أعتبر المحافظ موقوفاً عف مزاولة نشاطو بقوة القانوف، ويتعيف عمى الوزير في السري فإذا قرر المجمس بأغمب

 ىذه الحالة مباشرة اإلجراءات النظامية لتعييف محافظ جديد.

مب إلى المحافظ الذي يكوف (: تسري أحكاـ المادة السابقة سريانا مقابال عمى سحب الثقة مف مدير عاـ المديرية عمى أف يقدـ الط779مادة )
 لو دعوة المجمس ورئاسة الجمسة، وبحضور مندوب مف الوزارة في ىذه الحالة.

( مف ىذا القانوف يجوز إقالة أميف عاـ المجمس المحمي أو أعضاء الييئة اإلدارية 68، 05مع مراعاة أحكاـ المادتيف )    -(: أ702مادة )
بية ثمثي أعضائو المستمرة عضويتيـ ويتـ ذلؾ في إجتماع غير عادي يعقده المجمس ليذا الغرض مجتمعيف بقرار مسبب يصدره المجمس بأغم

بناءً عمى طمب كتابي موقع مف ثمث أعضائو وتوجو الدعوة لعقد االجتماع مف قبؿ الوزير بالنسبة لممجالس المحمية لممحافظات، ومف قبؿ 
 المحافظ بالنسبة لممجالس المحمية لممديريات.

وز إقالة أي مف أعضاء الييئة اإلدارية بقرار مسبب يصدره المجمس بأغمبية أعضائو المستمرة عضويتيـ وذلؾ بناءً عمى طمب ثمث يج -ب
 أعضائو.

يكوف التصويت عمى قرارات اإلقالة المنصوص عمييا في الفقرتيف السابقتيف سرياً دوف مشاركة األعضاء محؿ طمب اإلقالة في التصويت،  -ج 
ع األحواؿ ال يصدر قرار المجمس باإلقالة إال بعد سماع أقواؿ العضو محؿ طمب اإلقالة وتحقيؽ دفاعو، ويتـ انتخاب البديؿ في نفس وفي جمي

 الجمسة، وعمى أف تمثؿ الوزارة في ىذه االجتماعات.



العمؿ في ىذه األجيزة ومستوى تنفيذىا  (: رؤساء األجيزة التنفيذية في الوحدة اإلدارية مسؤولوف أماـ مجمسيا المحمي عف سير707مادة )
 لخططيا وبرامجيا ولممجمس حؽ محاسبتيـ وسحب الثقة منيـ عند اإلخالؿ بواجباتيـ.

(: لممجمس المحمي في الوحدة اإلدارية بناءً عمى طمب الييئة اإلدارية أو ثمث أعضاء المجمس عمى األقؿ سحب الثقة مف رؤساء 700مادة )
 يصدر قرار سحب الثقة إال بعد مناقشة الطمب واالستماع إلى كؿ اآلراء بما في ذلؾ االستماع الى أقواؿ الشخص المطموب األجيزة التنفيذية وال

سحب الثقة منو وتحقيؽ دفاعو، ويصدر قرار سحب الثقة بموافقة أغمبية أعضاء المجمس المستمرة عضويتيـ، ويترتب عمى سحب الثقة 
 بقوة القانوف. اعتبار الشخص معزواًل مف منصبو

 الباب الخامس
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 رسـو تراخيص حيازة األسمحة الشخصية وتجديداتيا.    -06

 رسـو تراخيص مدارس تدريب قيادة السيارات.    -07

 رسـو تصاريح العمؿ واإلقامة لمعرب واألجانب وتمديداتيا.    -08

 -موارد عامو مشتركة:   ثالثا:

 -ما يجري جبايتو وتحصيمو مركزياً بأسـ التعاوف والمجالس المحمية وصناديؽ التطوير المحمية وىي:   -أ  

 الرسوـ المفروضة عمى تذاكر السفر الجوية والبحرية. -

 ميؿ بتروؿ أو ديزؿ أو جاز يباع لممحطات.الرسـ المقرر عمى كؿ بر  -

 -% مف الموارد السنوية لمصناديؽ التالية:32 -ب

 صندوؽ صيانة الطرؽ. -

 صندوؽ تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي. -

 صندوؽ رعاية النشء والشباب والرياضة. -

 عمى أف تخصص ىذه الموارد لذات األغراض التي أنشئت الصناديؽ مف أجميا.



 -: الدعـ المركزي :رابعاً 

 ما تخصصو الدولة مف دعـ مالي مركزي سنوي لموحدات اإلدارية عمى مستوى الجميورية.

 ( قرار مف مجمس الوزراء.703يصدر بتحديد قيمة الرسـو الخدمية المبينة في البنديف أواًل، وثانياً مف المادة )  -أ   (:704مادة )

( دورياً مف قبؿ الييئة اإلدارية لممجمس 703يتـ توزيع الموارد المشتركة عمى مستوى المحافظة والموضحة في البنػد ثانياً مف المادة ) -ب
 المحمي لممحافظة وفقاً لمنسب اآلتية :

 % لصالح المديرية التي قامت بالتحصيؿ.05      -7

 % لصالح نشاط المحافظة.05      -0

 توزع عمى بقية مديريات المحافظة بالتساوي. 52%      -3

( عمى جميع الوحدات اإلدارية عمى مستوى الجميورية وفقاً 703يتـ توزيع الموارد الموضحة في البنديف " ثالثاً، ورابعاً " مف المادة ) -جػ
 -لألسس والمعايير اآلتية:

 الكثافة السكانية.      -7

 أو شحتيا. وفرة موارد الوحدة اإلدارية      -0

 مستوى النمو االقتصادي واالجتماعي ونسبة الحرماف.      -3

 كفاءة أداء السمطة المحمية.      -4

 كفاءة األداء في تحصيؿ الموارد المالية وسالمة إنفاقيا.      -5

 أي أسس أو معايير أخرى يحددىا مجمس الوزراء.      -6

( ألغراض تمويؿ خطط ومشاريع التنمية اإلقتصادية 703المنصوص عمييا في المادة ) تخصص حصيمة جميع الموارد   -(: أ 705مادة )
 واإلجتماعية، وال يجوز إنفاقيا أو جزء منيا ألغراض حزبية.

 تستمر الدولة في تمويؿ النفقات الجارية لموحدات اإلدارية سنوياً. -ب

إشراؼ ورقابة المجمس المحمي جباية وتحصيؿ كافة الموارد المالية المبينة في (: تتولى األجيزة التنفيذية في الوحدة اإلدارية تحت 706مادة )
ت ىذا القانوف وأية ضرائب أو رسوـ أخرى ذات طابع محمى يتـ فرضيا بمقتضى القوانيف والقرارات النافذة وتوريدىا بشكؿ منتظـ إلى الحسابا

 لية إلى موازنة السنة التالية.الخاصة بكؿ منيا ويرحؿ فائض ىذه الموارد في نياية كؿ سنة ما

 (: ال تخضع مكاتب وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة ليا إلشراؼ المجالس المحمية فيما يتعمؽ بالموارد المركزية.707مادة )

 (: يتبع في تحصيؿ الضرائب والرسوـ المقررة لموحدات اإلدارية وفي اإلعفاء منيا القواعد المقررة بشأف الضرائب والرسوـ العامة.708مادة )

 الباب السادس

 التخطيط والموازنة والشؤوف المالية

 وية مستقمة.يكوف لموحدة اإلدارية عمى مستوى المحافظة والمديرية خطة وموازنة سن  -(: أ709مادة )

د تنفيذ تشمؿ الموازنة السنوية لكؿ وحدة إدارية إيراداتيا ونفقاتيا ويتولى رئيس الوحدة اإلدارية تنفيذىا باعتباره اآلمر بالصرؼ وفقا لقواع -ب
 الموازنة.

دية، واالجتماعية في الوحدات (: مع مراعاة القواعد واألسس واإلرشادات المركزية يتبع في إعداد موازنة وخطة التنمية االقتصا732مادة )
 اإلدارية عمى مختمؼ مستوياتيا الخطوات اآلتية:

يتولى المكتب التنفيذي لكؿ وحدة إدارية تحديد احتياجاتيا مف المشاريع واالعتمادات المالية بحسب األولويات المدروسة وعرضيا       -7
قرارىا.  عمى المجمس المحمي لمناقشتيا وا 

فظ مشاريع خطط وموازنات الوحدات اإلدارية عمى مستوى المحافظة والمديريات بعد إقرارىا مف مجالسيا المحمية ويقوـ يتمقى المحا      -0
 بإحالتيا إلى لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة لتحميميا ومراجعتيا وتبويبيا وتجميعيا في شكؿ خطة وموازنة واحدة عمى مستوى المحافظة.

قرارىا قبؿ رفعيا إلى السمطات المركزية.يتـ عرض مشروع ا      -3  لخطة والموازنة المجمعة عمى المجمس المحمي لممحافظة لمناقشتيا وا 

 يقوـ المحافظ برفع الخطة والموازنة إلى الوزارة الستكماؿ اإلجراءات الالزمة لممصادقة عمييا.      -4

 تنشأ لجنة عمى مستوى كؿ محافظة تسمى لجنة الخطة والموازنة وتشكؿ عمى ا لنحو اآلتي:  -أ   (:737مادة )

 رئيساً .                     محافظ المحافظة - 

 نائباً لمرئيس .       أميف عاـ المجمس المحمي -



 .أعضاء                               رؤساء المجاف المتخصصة لممجمس المحمي لممحافظة -

 أعضاء.     مديرو عموـ مكاتب المالية والخدمة المدنية والتخطيط والتنمية بالمحافظة -

 تختار المجنة مقرراً ليا مف بيف أعضائيا.   -ب

 لمجنة أف تستعيف بمف تراه مف ذوى االختصاص والخبرة لمساعدتيا في أدائيا لمياميا.  -ج

 ادة السابقة ممارسة المياـ واالختصاصات اآلتية :تتولى المجنة المشار إلييا في الم  (:730مادة )

تحميؿ ومراجعة مشاريع التقديرات لمموازنات الخاصة بالوحدات اإلدارية عمى مستوى المحافظة لمتأكد مف اتفاقيا مع القواعد       -7
 واإلرشادات المركزية الصادرة مف المجنة العميا لمموازنة.

 وخطة القوى الوظيفية والتأكد مف مطابقتيا لمسياسة العامة لمدولة والموارد المتاحة. مراجعة الخطط االستثمارية      -0

حالتيا إلى المجمس المحمي لممحافظة       -3 تنسيؽ وتجميع الخطط والموازنات عمى مستوى المحافظة في ىيئة خطة وموازنة واحدة وا 
 مييا واألسباب الموجبة لذلؾ.مشفوعة بمذكرة توضيحية بما أحدثتو مف تغييرات أو تعديالت ع

(: يجوز لمجنة الخطة والموازنة إجراء تعديؿ في مشروع خطة وموازنة أي وحدة إدارية متى تبيف ليا عدـ اتفاقيا مع القواعد 733مادة )
 دة اإلدارية المعنية.واإلرشادات المركزية الصادرة مف المجنة العميا لمموازنة والموارد والقدرات المالية مع مراعاة إبالغ رئيس الوح

(: يجوز بقرار مف المجمس المحمي تخصيص نسبة في موازنة الوحدة اإلدارية لدعـ وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية لتنفيذ 734مادة )
لموحدة اإلدارية % مف إجمالي الموارد المالية المحمية والمشتركة السنوية 02مشاريع تنموية ذات نفع عاـ عمى أف ال تتجاوز ىذه النسبة 

 وتبيف الالئحة والقرارات التنفيذية القواعد واإلجراءات المنفذة ألحكاـ ىذه المادة.

(: يفتح حساب باسـ كؿ وحدة إدارية طرؼ البنؾ المركزي أو أحد فروعو أو أي بنؾ آخر يوافؽ عميو البنؾ المركزي ويتـ الصرؼ 735مادة )
 لنافذة.منو وفقا لمقواعد واإلجراءات المالية ا

(: تدرج موازنة كؿ محافظة بالموازنة العامة لمدولة وتعتبر جزءاً منيا، ويسري عمييا ما يسري عمى الموازنة العامة لمدولة مف 736مادة )
 أحكاـ وبما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف.

 مطات المركزية بما ال يتعارض مع قواعد تنفيذ الموازنة.(: تقوـ الوحدات اإلدارية بمباشرة كافة التصرفات المالية دوف الرجوع لمس737مادة )

 يتولى مكتب المالية في المديرية مراجعة مشروع الحساب الختامي لممديرية تمييداً لعرضو عمى مجمسيا المحمي إلقراره.    -  (: أ738مادة )

ت اإلدارية وتجميعيا في شكؿ مشروع حساب ختامي يقوـ مكتب المالية بكؿ محافظة بمراجعة مشروعات الحسابات الختامية لموحدا   -ب
 واحد عمى مستوى المحافظة قبؿ عرضو عمى المجمس المحمي لممحافظة إلقراره.

(: ترسؿ المحافظات حساباتيا الختامية شاممة كافة المرفقات إلى كؿ مف وزارة المالية والجياز المركزي لمرقابة والمحاسبة ونسخة 739مادة )
 منيا لموزارة بعد إقرارىا مف مجالسيا المحمية.

عانتيا في إعداد ووضع مشاريع خططيا (: عمى األجيزة التنفيذية بالمحافظة تقديـ الخبرة الفنية لألجيزة التنفيذية 742مادة ) في المديريات وا 
 وموازناتيا السنوية وحساباتيا الختامية.

(: إذا تأخرت أي مف الوحدات اإلدارية في رفع مشروع موازنتيا في الموعد المحدد تقوـ لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة بإنذارىا 747مادة )
أسبوع ما لـ فتتولى المجنة تقدير الموازنة الخاصة بيا باالسترشاد بموازنة السنة الجارية ومستوى كتابياً لموافاتيا بمشروع موازنتيا خالؿ 

 التنفيذ لمفترة المنقضية منيا والتعديالت الحتمية وفقا لممستجدات سواءً بالخفض أو اإلضافة.

افظي المحافظات إلى الوزارة لرفعيا إلى المجنة العميا (: ترفع خطط وموازنات المحافظات المقرة مف مجالسيا المحمية عف طريؽ مح740مادة )
اإلجراءات  لمموازنة لمناقشتيا وربطيا والتنسيؽ بينيا وبيف الخطة والموازنة العامة لمدولة تمييداً لرفعيا إلى مجمس الوزراء إلقرارىا واستكماؿ

 الدستورية لممصادقة عمييا.

قرار ورفع وتقديـ خطط وموازنات الوحدات اإلدارية وحساباتيا الختامية عمى (: تبيف الالئحة المواعيد المتعمق743مادة )  ة بمراحؿ إعداد وا 
 مختمؼ مستوياتيا.

 الباب السابع

 الرقابة عمى أعماؿ الوحدات اإلدارية

 (: تخضع األجيزة التنفيذية لموحدات اإلدارية في أدائيا لوظائفيا لرقابة سمطات األجيزة المركزية.744مادة )

 (: يقـو كؿ وزير في مجاؿ نشاط وزارتو تجاه الوحدات اإلدارية بما يمي:745مادة ) 



إبالغ المحافظيف بمضموف التوجيات والسياسة العامة لمدولة، وكذا ما قد يراه مف إرشادات وتوجييات فنية تؤدي إلى تحسيف مستوى    -أ
 أداء الخدمات عمى المستوى المحمي والرقابة عمى تنفيذىا.

التنسيؽ مع المحافظيف حوؿ متطمبات الوحدات اإلدارية عمى مستوى المحافظة واحتياجاتيا مف الكوادر الفنية والمتخصصة والعمؿ عمى  -ب
 توفيرىا.

ا اتخاذ التدابير لالرتقاء بمستوى كفاءة أداء األجيزة التنفيذية لموحدات اإلدارية مف خالؿ عممية التدريب والتأىيؿ بأشكاليا وأنواعي -ج
 المختمفة.

 تنظيـ إدارة الحمالت الوطنية وتمويؿ تنفيذىا.    -د

عداد المواصفات والتصاميـ والمخططات الفنية العامة.  -ىػ  وضع وا 

 إصدار الموائح التنظيمية في مجاؿ نشاط وزارتو.   -و

ؿ األجيزة التنفيذية لموحدات اإلدارية إلى التأكد (: تيدؼ الرقابة المقررة لمجمس الوزراء وسائر أجيزة السمطة المركزية عمى أعما746مادة )
لس مف حسف قياـ ىذه األجيزة بمياميػا واختصاصاتيا طبقا لمقوانيف واألنظمة النافذة ولمسياسة العامة لمدولة ولمقرارات الصادرة عف المجا

 المحمية.

 ة لجميع المجالس المحمية في الوحدات اإلدارية.تكوف قرارات رئيس الجميورية وقرارات مجمس الوزراء ممزم     -(: أ747مادة )

 يحؽ لممجمس المحمي لممحافظة إلغاء وتعديؿ قرارات المجالس المحمية لممديريات المخالفة ألحكاـ القانوف.  -ب 

تكوف يجوز لموزير والوزير المختص االعتراض عمى قرارات المجمس المحمي لممحافظة أو المجمس المحمي لممديرية عمى أف   -ج 
 االعتراضات مسببة.

في حالة إصرار المجمس المحمي عمى قراره المعترض عميو يعرض الوزير األمر عمى مجمس الوزراء، ولموزراء المختصيف الحؽ في     -د
مع عرض األمر عمى مجمس الوزراء في حالة إصرار المجمس المحمي المعني عمى قرار إذا كاف االعتراض قد صدر منيـ وذلؾ بالتنسيؽ 

 الوزير.

 يقـو مجمس الوزراء بالبت في القرارات المعترض عمييا ويكوف قرار المجمس في ىذا الشأف نيائياً. -ىػ

 تحدد الالئحة القواعد والمواعيد واإلجراءات المنفذة ألحكاـ ىذه المادة. -و

رئاسة الجميورية ورئاسة الوزراء والوزارة والمجالس  (: يقوـ الجياز المركزي لمرقابة والمحاسبة وأجيزة الرقابة األخرى بموافاة748مادة )
 المحمية والوزارات المعنية بنتائج أعماليا الرقابية عمى األجيزة التنفيذية لموحدات اإلدارية.

 الباب الثامف

 حؿ المجالس المحمية

جمس المحمي أثناء دورتو االنتخابية مرتيف (: ال يجوز حؿ المجالس المحمية بإجراء شامؿ إال بقانوف كما ال يجوز أف يحؿ الم749مادة )
 لسبب واحد.

(: يصدر بحؿ المجمس المحمي قرار جميوري بعد موافقة مجمس الوزراء بناءً عمى عرض الوزير ألسباب تقتضييا المصمحة 752مادة )
خالؿ الستيف يوماً التالية لصدور قرار  العامة، ويجب أف يتضمف القرار الصادر بحؿ المجمس المحمي الدعوة إلى إجراء إنتخابات لمجمس جديد

الحؿ وتعتبر مدة المجمس الجديد مكممة لمدة المجمس السابؽ وينشر القرار الصادر بحؿ المجمس في الجريدة الرسمية ويخطر بو مجمس 
 النواب خالؿ أسبوعيف مف تاريخ صدوره.

قتة برئاسة رئيس الوحدة اإلدارية وعضوية أربعة أشخاص مف أبناء (: يتضمف القرار الصادر بحؿ المجمس المحمي تشكيؿ لجنة مؤ 757مادة )
الوحدة اإلدارية المعنية مف غير أعضاء المجمس المحمي الذي تـ حمو وتتولى ىذه المجنة مباشرة اختصاصات المجمس الذي صدر قرار بحمو 

 وذلؾ بالنسبة لممسائؿ الضرورية والعاجمة حتى يتـ انتخاب المجمس الجديد.

(: تعرض القرارات التي اتخذتيا المجنة المؤقتة وفقاً ألحكاـ المادة السابقة عمى المجمس المحمي الجديد في أوؿ اجتماع يعقده 750مادة )
 التخاذ ما يراه بشأنيا.

 الباب التاسع

 أحكاـ ختامية وانتقالية 



قانوف االنتخابات العامة اإلعداد والتحضير واإلشراؼ عمى انتخابات (: تتولى المجنة العميا لالنتخابات طبقاً ألحكاـ ىذا القانوف و 753مادة )
مواعيد المجالس المحمية في كافة الوحدات اإلدارية بما في ذلؾ وضع دليؿ انتخابي لممجالس المحمية يبيف فيو األحكاـ والقواعد واإلجراءات وال

 ج والطعوف المتعمقة بيا وجيات الفصؿ فييا.الخاصة بالترشيح وضوابط الدعاية االنتخابية وطريقة إعالف النتائ

أوؿ مجالس   (: تجرى االنتخابات المحمية لممجالس المحمية متزامنة مع االنتخابات العامة لمجمس النواب وليذا الغرض تبدأ دورة754مادة )
رة االنتخابية لمجمس النواب القائـ وقت محمية تنتخب وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف مف أوؿ اجتماع تعقده ىذه المجالس وتنتيي بانتياء الدو 

 انتخاب ىذه المجالس.

(: يعمؿ مدير أمف الوحدة اإلدارية، وكذا قوى األمف العاـ فييا تحت إشراؼ وتوجيو رئيس الوحدة اإلدارية أو مف يحؿ محمو طبقاً 755مادة )
 ألحكاـ ىذا القانوف.

بعض السمطات والصالحيات المقرر انتقاليا بموجب نصوص ىذا القانوف مف أجيزة (: لمجمس الوزراء أف يقرر إرجاء نقؿ كؿ أو 756مادة )
ى السمطة المركزية إلى الوحدات اإلدارية في مجاؿ تنفيذ المشاريع اإلنمائية وذلؾ متى تبيف لممجمس أف ظروؼ الوحدة اإلدارية وتدني مستو 

وعمى أف يقوـ مجمس الوزراء بمراجعة وتقييـ أوضاع كؿ وحدة إدارية مف  النمو االقتصادي واالجتماعي والخدمي فييا يستدعي ذلؾ اإلرجاء
الوحدات المشمولة بأحكاـ ىذه المادة دورياً وتقدير طبيعة المياـ واالختصاصات التي يمكف نقميا إلى تمؾ الوحدات أو منحيا المزيد مف 

 السمطات والصالحيات إذا ما تبيف حدوث تحسف في األداء.

غراض مساعدة أجيزة السمطة المحمية في التطبيؽ السميـ ألحكاـ القوانيف واألنظمة النافذة ونشر الوعي القانوني تقـو وزارة (: أل757مادة )
 الشؤوف القانونية بفتح فروع ليا بالوحدات اإلدارية أو تزويدىا بمستشاريف قانونييف حسب األحواؿ.

المكمفيف بمياـ رسمية في الوحدات اإلدارية االتصاؿ برئيس الوحدة اإلدارية واطالعو  (: عمى جميع موظفي أجيزة السمطة المركزية758مادة )
 عمى طبيعة ميماتيـ قبؿ مباشرتيـ ليذه المياـ لتقديـ العوف والمساعدة بما يمكنيـ مف أداء المياـ المكمفيف بيا عمى الوجو األكمؿ.

ية يقوـ مجمس الوزراء باإلشراؼ عمى وضع وتنفيذ السياسات والخطط المتعمقة (: ألغراض النيوض بوظائؼ وأعباء السمطة المحم759مادة ) 
 باآلتي:

فتح مكاتب أو فروع لسائر األجيزة المركزية الخدمية والمرفقية في جميع الوحدات اإلدارية عمى مستوى المحافظات والمديريات       -7
 اميا واختصاصاتيا وفقاً لييكؿ تنظيمي ووظيفي معتمد.وتوفير اإلمكانيات المادية الالزمة لقياـ ىذه المكاتب بمي

إعادة توزيع القوى العاممة في الجياز اإلداري لمدولة بما يكفؿ تزويد األجيزة التنفيذية لموحدات اإلدارية بالكوادر المتخصصة التي       -0
 تحتاجيا لتنفيذ أنشطتيا المختمفة.

 تدريب وتنمية الموارد البشرية.      -3

(: تشكؿ لجنة وزارية مؤقتة برئاسة رئيس مجمس الوزراء وعضوية الوزراء المعنييف تتولى بصفة أساسية التمييد والتييئة  762مادة )
 لالنتقاؿ إلى نظاـ السمطة المحمية وحؿ الصعوبات والمشاكؿ التي تحوؿ دوف وضع ىذا القانوف موضع التطبيؽ الفعمي.

زراء لعقد مؤتمر سنوي لممجالس المحمية يضـ الوزراء ورؤساء األجيزة المركزية المعنية ورؤساء (: يدعو رئيس مجمس الو 767مادة )
 الوحدات اإلدارية واألمناء العاميف لممجالس المحمية ورؤساء المجاف المتخصصػة في المجالػس المحميػة لممحافظات وذلؾ لػ :

 دعمو وتطويره واقتراح التشريعات والتعديالت الخاصة بو. بحث وتقييـ نظاـ السمطة المحمية وتطبيقاتو وسبؿ      -7

 تقييـ حجـ التطور االقتصادي واالجتماعي الناتج عف قياـ تجربة السمطة المحمية.      -0

 اقتراح االنتقاؿ إلى انتخاب رؤساء المجالس المحمية مف بيف أعضاء المجالس المحمية المنتخبيف.      -3

بنظاـ الموازنات عمى مستوى الوحدات اإلدارية مف بداية السنة المالية التالية إلجراء أوؿ انتخابات لممجالس المحمية (: يبدأ العمؿ 760مادة)
 بمقتضى ىذا القانوف.. عمى أف تدرج في موازنة ىذه الوحدات كافة االعتمادات الالزمة لمواجية نفقات المجالس المحمية.

العتمادات والمخصصات المالية الجارية واالستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة لمدولة والخاصة (: تنقؿ بقوة القانوف كافة ا763مادة )
 باألجيزة التنفيذية لموحدات اإلدارية إلى حساب كؿ وحدة إدارية وذلؾ اعتباراً مف تاريخ انتخاب المجالس المحمية.

ة والتشغيمية الالزمة لعمؿ المجالس المحمية المنتخبة خالؿ السنة المالية التي (: يقترح الوزير إلى مجمس الوزراء النفقات اإلداري764مادة )
 تجرى فييا االنتخابات ويتولى توزيعيا عمى ىذه المجالس.

(: عمى إدارات الصناديؽ المتخصصة في التنمية االقتصادية واالجتماعية تنسيؽ المشاريع واألنشطة التي تموليا مع المجالس 765مادة )
 ة تخطيطاً وتنفيذاً.المحمي



(: مع عدـ اإلخالؿ بالقواعد واألحكاـ العامة المنصوص عمييا في ىذا القانوف والمنظمة النتخابات المجالس المحمية والمياـ 766مادة )
ة البالد، واالختصاصات المناطة بيا، يكوف ألمانة العاصمة قانوف خاص يراعى فيو الخصائص التي تتميز بيا وبما يكفؿ االرتقاء بعاصم

 ويتولى أميف العاصمة المياـ والصالحيات المناطة بالمحافظيف مع أي مياـ أو صالحيات أخرى ينص عمييا قانوف أمانة العاصمة.

(: تعتبر المدف المتخذة عواصـ لممحافظات في حكـ المديريات ويسري بشأنيا ما يسري عمى المديريات مف أحكاـ ويجوز بقرار 767مادة )
 موافقة مجمس الوزراء تقسيـ أي مف ىذه المدف إلى أكثر مف مديرية وذلؾ بمراعاة المبادئ واألىداؼ المتعمقة بالتقسيـ اإلداري. جميوري بعد

(: يجوز لممجمس المحمي أف يشكؿ لجاناً خاصة مف بيف جميور المنتفعيف إلدارة وتسيير وصيانة المشروعات الخدمية لموحدة 768مادة )
 الئحة أو القرارات التنفيذية القواعد المنظمة لذلؾ.اإلدارية وتبيف ال

(: يشكؿ مجمس الوزراء لجنة خاصة تضـ في عضويتيا إلى جانب الوزراء ممثميف عف وزارتي المالية والخدمة المدنية واإلصالح 769مادة )
ى أف يرفع الوزير ما تتوصؿ إليو ىذه المجنة اإلداري وذلؾ لمعالجة أوضاع العامميف بالمجالس المحمية السابقة عمى صدور ىذا القانوف عم

 مف نتائج إلى مجمس الوزراء التخاذ ما يراه بشأنيا.

(: تؤوؿ ممتمكات وحقوؽ المجالس المحمية ومجالس الشعب المحمية ومكاتب األشغاؿ التابعة لموزارة وقت صدور ىذا القانوف إلى 772مادة )
تـ استثمار وتشغيؿ ىذه الممتمكات والحقوؽ لصالح الوحدة اإلدارية المعنية بنظر رئيس الوحدة المجالس المحمية المنتخبة وفقاً ألحكامو وي

تحت إشراؼ ورقابة المجمس المحمي المعني عمى أف يتـ الحصر ليذه الممتمكات والحقوؽ بواسطة لجاف تشكؿ بقرار مف الوزير وتجرى عممية 
 رض.الدور والتسميـ بموجب محاضر رسمية تحرر ليذا الغ

(: يشرؼ الوزير عمى تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف ويقدـ إلى مجمس الوزراء تقارير دورية تتضمف تقييـ المستوى ألداء السمطة 777مادة ) 
 المحمية.

(: تصدر الالئحة التنفيذية ليذا القانوف والالئحة المالية الخاصة بالسمطة المحمية بقرار جميوري بناءً عمى عرض مف الوزير بعد 770مادة )
 موافقة مجمس الوزراء ، كما يصدر الوزير القرارات والتعميمات المنفذة ألحكاـ ىذا القانوف والئحتو.

ـ بشأف قانوف اإلدارة المحمية، كما يمغى كؿ حكـ يرد في أي قانوف 7997( لسنة 50بالقانوف رقـ ) (: يمغى القرار الجميوري773مادة ) 
 آخر يتعارض وأحكاـ ىذا القانوف.

 (: يعمؿ بيذا القانوف مف تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.774مادة )
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