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   ميالدي2012لسنة ) 59(الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
  بشأن نظام اإلدارة احمللية املرفق بقرار جملس الوزراء

   ميالدي2013لسنة ) 130(رقم 
  الباب األول

  أحكام عامة وتعريفات
  الفصل األول
  أحكام عامة

1 

 

 الالئحة وملحقاتها على المحليات المكونة لنظـام اإلدارة          هذه تسـري أحكام 
  .المحلية في دولة ليبيا

2 

كام التي نص عليهـا  تعتبر المالحق التي تصدر لبيان المحليات وتتضمن األح     
  .القانون جزءاً ال يتجزأ من الالئحة

  الفصل الثاني 
3 

 

فـي مقام تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد بالمسميات والمصطلحات اآلتيـة           
  : المعاني المقابلة لكل منها

  .دولــة لـيبيـا: الدولة
  .وزير الحكم المحلي: الوزير

  .ليوزارة الحكم المح: الوزارة
  .المحافظات والبلديات والفروع البلدية والمحالت: احملليات
  .مجالس المحافظات أو البلديات بحسب األحوال: االس
  . رئيس مجلس المحافظة: احملافظ
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  .رئيس المجلس البلدي: العميد
  .وكيل ديوان المحافظة أو وكيل ديوان البلدية بحسب األحوال: الوكيل
  .دارة المحليةقانون نظام اإل: القانون
  .الالئحة التنفيذية لقانون نظام اإلدارة المحلية ومالحقها: الالئحة

كافة الوحدات والمكونات الوظيفية لألجهـزة اإلداريـة      : اجلهاز اإلدارة احمللـي
  . بالمحافظات أو البلديات بحسب األحوال

  .وحدات الجهاز اإلداري المحلي: الوحدة اإلدارية
  . الفرع البلدي: الفرع

القوانين واللوائح المنظمة لإلدارة المحلية وغيرها من التشريعات        : التشريعات
  .ذات العالقة

، اللوائح الخاصة بأي من وحدات الجهـاز اإلداري المحلـي   : اللوائح الداخلية
والتنظـيم  ، واألوامـر ، ومعـدالت األداء  ، والمالكـات ، وأوصاف الوظائف 

الـصادرة عـن الجهـات      ، وراتوالمنـش ، والتعليمات، والقرارات، الداخلي
  . المختصة

  . التنظيم الداخلي المعتمد لوحدات الجهاز اإلداري المحلي: التنظيم
  . المشروعات التابعة أو القائمة بالمحافظة أو البلدية: ملشروعاتا

  :الباب الثاني
  وحدات اإلدارة احمللية واللجان املتخصصة 

  :الفصل األول
  وحدات اإلدارة احمللية 

4 

 

تتولـى وحدات اإلدارة المحلية وفي نطاق االختصاص اإلداري لكل منها في           
 المحلية التـي  تحدود السياسات والخطط العامة للدولة تأدية المهام والمسؤوليا 
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وذلك فيما  ، تقوم بها الوزارات وما في حكمها بمقتضى التشريعات المعمول بها         
عدا المرافق الوطنية العامة أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار مـن              

وتمارس وحدات اإلدارة المحلية اختصاصاتها تحت اإلشـراف        ، مجلس الوزراء 
  .المباشر للمحافظ، أو عميد البلدية، أو الفرع البلدي بحسب األحوال

5 

 

 اإلدارة المحلية على تنفيـذ الـسياسات العامـة          تقتصر اختصاصات وحدات  
  .للدولة ذات الطابع المحلي

6 

 

تُـدار المحليات بواسطة مجالسها المحلية المنتخبة وفقـاً ألحكـام القـانون     
  .وهذه الالئحة

7 

 

  : ات تكون األحكام المنظمة إلدارتها وفقا لما يليعند إنشاء ودمج وإلغاء المحلي
  .  فـي حالة اإلنشاء يتم انتخاب المجلس وفقاً للقانون-1
 . فـي حالة اإللغاء ينتهي عمل المجلس-2
 فـي حالة الدمج يتولى وزير الحكم المحلي تكليف من يتولى تسيير أعمـال     -3

 .المحلية الجديدة إلى حين انتخاب المجلس

8 

 

 تُنشأ بالمحافظات وحدات إدارية تكون لها اختصاصات الوزارات ذات العالقة           -أ
المباشرة بالمواطنين، تتولى تنفيذ ما تكلف به من سياسات الوزارات ومـا            
في حكمها داخل نطاق المحافظة في المرافق المختلفة، كالصحة، والتعلـيم،           
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قتصاد، واإلسكان، والمرافق، والتخطيط العمراني، والزراعة، والثـروة        واال
الحيوانية والبحرية، والعدل، والداخلية، والثقافـة، واإلعـالم، والرياضـة،          
والشؤون االجتماعية، والعمل والتأهيل، والمواصالت، والصناعة، والمالية،       

  . واالتصاالت، والسياحة، والطاقة والكهرباء، وغيرها
يراعــى في تنفيذ أحكـام الفقرة السابقة ما يصدر عـن وزيـر الحكـم               -ب

 .المحلي وفقــاً ألحكــام القانون
9 

 

أ بالبلديات وحدات إدارية محلية تختص بمهام ومسؤوليات محلية ذات          ـنشتُ
علقة بتقـديم الخـدمات للمـواطنين       عالقة مباشرة باإلشراف على األعمال المت     
  : والمقيمين داخل دائرتها وذلك وفقاً لما يلي

 الصحة  – الحاضنات للمشاريع الصغرى     – الرخص المحلية    –الحرس البلدي   
 – المقـابر العامـة      – المحـاجر    – النظافة العامة    – اإلصحاح البيئي    –العامة  

 – غـاز المنـازل   –ي  المياه والصرف الصح–الحدائق والمنتزهات والمصائف    
 السجل  –السير على الطرقات    و النقل العام    –اإلنارة العامة بالميادين والشوارع     

  . شؤون البناء والهدم– األمالك العامة والتخطيط العمراني –المدني 
10 

 

مكاتب تابعة لها في المحافظـات      و  الحكومية إقامة فروع أ   يجـوز للجهـات   
 الفروع البلدية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للدولة بالتنسيق          والبلديات أ و  أ

تؤدي هذه الفروع مهامهـا ومـسؤولياتها       والبلديات،  ومع مجالس المحافظات    
ة دون أن يخل     عميد البلدي  وتحت اإلشراف اإلداري العام بالتنسيق مع المحافظ أ       

  .اإلدارية للجهات الحكومية التي تتبعهاوالمالية وذلك بتبعيتها الفنية 
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11 

 

تكون العالقة اإلدارية بين المحليات ووحدات اإلدارة المحلية التي تنشأ بهـا            
أو الفروع  ، ، وتمارس اختصاصاتها في البلديات    عالقة إشراف ومتابعة وتوجيه   

  . البلدية، أو المحالت تحت التبعية اإلدارية المباشرة للسلطة المحلية للبلديات
ويكون للمحافظ صـالحيات اإلشـراف والتوجيـه علـى جميـع العـاملين              

  . بالمحافظات والبلديات وفقاً للقانون
12 

 

تتولـى المحافظات تقديم التسهيالت للجامعات والمعاهـد العليـا والمراكـز           
  :بصورة مباشرة أومن خالل البلديات وفقاً لما يلي، البحثية

  . التسهيالت القانونية والفنية-1
 .ساسية المطلوبة التسهيالت الالزمة لتوفير المواقع التي تكفي للمرافق األ-2
 التسهيالت األمنية الالزمة من خالل الجهـات المختـصة وبمـا يتماشـى              -3

 .وطبيعتها

13 

 

يجـوز إنشاء مشروعات مشتركة بين المحليات فـي المجـاالت المختلفـة            
   .بشرط موافقة من مجلس التخطيط اإلقليمي بالتنسيق مع وزير التخطيط

14 

 

تُنشـأ المحميات الطبيعية بقرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض من           
وزير الحكم المحلي وباقتراح مجلس التخطيط اإلقليمي على الوزير، وتتـضمن           

  .القرارات حدود المحميات ومساحاتها
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15 
 

مختار المحلة باختـصاصات موسـعة   يجـوز في المناطق النائية أن يفوض     
  . تكفي إلدارة تلك المناطق

16 
 

يكون لكل محافظة أو بلدية طابع تخصصي مبنـي علـى الميـزة النـسبية               
لمواردها الطبيعية أو التاريخية أو الجغرافيـة أو البـشرية أو الـصناعيـة أو            

  . ايتها أو تنميتها والنهوض بمرافقهاالزراعية أو البيئة النباتية، بهدف حم
17 

 

تخصـص كل بلدية وفق المخطط المعتمـد جزءاً مـن إجمـالي مـساحتها             
إلنشاء المرافق البلديـة المملوكة للدولـة التي ال يجوز التصرف فيهـا بنقـل             

  : وعلى األخص ما يلي، جهةةالملكية أو فرض حق ارتفاق عليها ألي
  .الندواتو قاعة للمؤتمرات  البلدية متضمناًىبنم -1
  . المسجد البلدي-4.           الفندق البلدي-3.            الميدان البلدي -2
  . حديقة البلدية-7.         المسرح البلدي-6.              الملعب البلدي-5
  . مستوصفات ومستشفى البلدية-8
  . مراكز الحرس البلدي والشرطة-9

  .  مؤسسات اإلصالح والتأهيل-10
  . المالجئ-11
  . المقابر-12
  . الحاضنات-13
  . السكن االقتصادي المؤقت للفقراء-14
  . األسواق العامة-15
  . السلخانات-16
  . المناطق الصناعية-17
  . ع والمواصالتا المناطق الخاصة بوزارتي الدف-18
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  . مواقف السيارات-19
  . المتاحف-20
  .ركزية المكتبات الم-21
  . اآلثار الواقعة داخل حدود البلدية-22
  . الساحات العامة-23

لبلديـة واحتياجاتهـا    لي جميع األحوال يجب مراعـاة الطابع العـام         ــوف
  .الفعلية لذلك

  الفصل الثاني 
  اللجان املتخصصة 

18 

 
تشكل بقرارات من   " خصصةاللجان املت"تكـون بالمحافظة لجان دائمة تُسمى      

بحيث ال تقل كل لجنة عـن  ، مجلس المحافظة برئاسة وعضوية أعضاء المجلس  
ثالثة أعضاء بمن فيهم الرئيس، يتم اختيارهم وفقاً لمعايير الكفايـة والجـدارة             

  . والخبرة المتجسدة في مجال اختصاص اللجنة المختارين لها
ات من خارج المحافظـة عنـد    ويجـوز لهذه اللجان االستعانة بكفايات وخبر     

  .الضرورة لبحث ودراسة مواضيع معينة
كمـا يجوز أن يتولى عضو مجلس المحافظة رئاسة وعضوية أكثر من لجنة            

  .في ذات الوقت
وتعمـل  ، وتكـون اللجان المتخصصة مسؤولة مباشرة أمام مجلس المحافظة   

ـ     ، تحت إدارة وتوجيه المحافظ    ى مجلـس   وتعرض تقاريرها ونتائج أعمالها عل
  .المحافظة العتمادها

19 
 

يبين التنظيم اإلداري الموحد لوحدات اإلدارة المحلية مسميات واختـصاصات      
  . اللجان المتخصصة

20 
 

تتم عملية اختيار رؤساء وأعضاء اللجان في اجتمـاع مجلـس المحافظـة             
ويجوز أن يرشح عضو المجلس نفسه للجنـة        ،  السري المباشر  بطريق االقتراع 
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التي يكون لديه استعداد للعمل فيها، وإذا زاد عدد األعضاء المرشحين أو نقص             
عن العدد الالزم للجنة يتولى مجلس المحافظة بالتوافق أو بـاالقتراع الـسري             

  . اختيار العدد الذي تتطلبه اللجنة
21 

 
تَنعقـد جلسات اللجان المتخصصة بناء على دعوة رؤسائها أو عضوين من           

  . أعضائها
22 

 
ال تكون مداوالت اللجان المتخصصة صحيحة إال إذا حضرها أكثر من نصف            
عدد أعضائها وتحدد النتائج التي ينتهي إليها تقرير اللجنة وفقاً لرأي األغلبيـة             

  . فإذا تساوت اآلراء رجح الجانب الذي منه الرئيس، سيطة للحاضرينالب
23 

 
تتولـى اللجان المتخصصة إعداد التقارير الالزمة عن الموضـوعات التـي           
أحيلت إليها أو دراستها بصورة مباشرة، ويجب أن يشتمل التقرير على ملخص            

ي بنيت عليها ورأي األغلبية الذي أقرته اللجنـة،         اآلراء المختلفة واألسباب الت   
ويتولى رئيس اللجنة شرح التقرير الخاص بلجنته للمجلس، وفي جميع األحوال           

  .يجب أن يتضمن التقرير توقيعات رؤساء وأعضاء اللجان
24 

 
ن تاريخ إحالة   يجب على اللجان أن تقدم تقاريرها في مدة ال تتجاوز شهراً م           

فإذا انقضى الميعاد دون أن تقدم   ، األوراق إليها، ما لم يحدد المجلس ميعاداً آخر       
اللجنة تقريرها كان لرئيس المجلس أو ألي عضو من أعضائه أن يطلب عرض             

  .الموضوع على المجلس ليتخذ بشأنه ما يراه
25 

 

ان بسبب الوفاة أو االستقالة أو غير ذلك مـن          إذا خال مكان رؤساء وأعضاء اللج     
  .األسباب يختار المجلس في أول جلسة عادية له من بين أعضائه من يحل محله
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  الباب الثالث
  جمالس الشورى و االنتخابات احمللية

  الفصل األول
  :جمالس الشورى

26 
 

يخـصه مجلـساً لـشورى       فيما   يختار مجلس المحافظة ومجلس البلدية كلٌّ     
يضم خبراء ومستشارين وعلمـاء غيـر       ، أو مجلساً لشورى البلدية   ، المحافظة

ويعـد  ، متفرغين من المشهود لهم بالكفاية والخبرة واالهتمام بالشؤون المحلية        
المجلس بمثابة هيئة استـشارية تتـولى تقـديم المـشورة ودراسـة وبحـث               

  .الموضوعات ذات العالقة بالمحافظة
27 

 
 وتحدد المعاملة   –يتم اختيار مجالس الشورى وفقاً لألحكام المقررة بالقانون         

المالية لرؤساء وأعضاء مجالس الشورى بقرار من مجلس الوزراء بناء علـى            
  .عرض الوزير

28 
 

  :ما يلي يشرتط يف عضوية جملس الشورى 
  . أن يكون مواطناً ليبياً متمتعاً بكامل حقوقه المدنية-1
 . أن يكون كامل األهلية وأال يقل عمره عن أربعين سنة ميالدية-2
 أن يكون محمود السيرة والسلوك ومن المشهود لهـم بالكفايـة والخبـرة              -3

 .واالهتمام بالشؤون المحلية
 أو جنحة مخلة بالشرف أو باألخالق        أال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية        -4

 .ما لم يرد إليه اعتباره
 أال يكون ممن تعاون مع النظام االنقالبي السابق، أو قام بتعذيب أو قتـل أو          -5

عراضهم، أو ساعد علـى ذلـك،       أقمع الليبيين أو االعتداء على أموالهم أو        
 . ويثبت ذلك من خالل الجهات المختصة
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29 
 

  : ميارس جملس الشورى االختصاصات واملهام التالية 
 المشاركة في اجتماعات مجلس المحافظة أو البلدية التي يدعى إليهـا دون             -1

 .أن يكون ألعضائه حق التصويت
 دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه مجلس المحافظة أو المجلس البلـدي            -2

اء الرأي فيها والمقترحات التي يراها      أو رئيس مجلس الشورى وبحثها وإبد     
 .وتوصياته بشأنها

 المبادرة بدراسة وبحث األمور ذات الطابع العـام بالمحافظـة أو البلديـة،              -3
 . وتقديم أية توصيات بشأنها لمجلس المحافظة أو البلدية بحسب األحوال

 .  إبداء الرأي في الخالفات المحلية التي تحال إليه-4
 المقترحات التي تحال إليه والمقدمة لمجلـس المحافظـة أو            دراسة وتقييم  -5

 .البلدية من مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات
30 

 

 يكون لمجلس الشورى التوصية باالستعانة بخبـرات وكفايـات مـن غيـر      -1
أحيلت إليه أو تولى    أعضائه لالستنارة  بآرائهم في موضوعات معينة سواء         

  .بصورة مباشرة بحثها ودراستها
 لمجلس الشورى أن يطلب من وكيل الديوان تزويده بالبيانات والمعلومـات            -2

 .واإلحصائيات التي تساعده في إعداد دراساته وتوصياته ومقترحاته

  الفصل الثاني 
  االنتخابات احمللية 

31 

 

  :س احملافظة على النحو التايلتتكون جمال
) 500000( خمسة أعضاء على األقل للمحافظات التي يقل عدد سكانها عن            -1

  .خمسمائة ألف مواطن وعضو عن كل مائة ألف نسمة بعد ذلك
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 . عضو من النساء-2
 . عضو من ذوي اإلعاقة من الثــوار إن وجد-3
 .  عمداء البلديات الواقعة في نطاق المحافظة-4

32 

 

  : تتكون االس بالبلديات على النحو التايل
مـائتين  ) 250000( عدد خمسة أعضاء للبلديات التي يكون عدد سـكانها           -1

  .وخمسين ألف مواطن فأقل، وسبعة أعضاء لما زاد عن ذلك
 . عضو من النساء-2
 .  عضو من ذوي اإلعاقة من الثوار إن وجد-3

33 

 

كمـا  ، ألغراض االنتخابات المحلية تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحـدة         
  .تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة

34 

 

يشترط فـيمن يترشـح   ، باإلضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون      
لبلديات أن يكون مقيداً فـي جـداول االنتخـاب          لعضوية مجالس المحافظات وا   

بالمحافظات والبلدية التي يرشح نفسه في دائرتها، وله محل إقامة قانوني فـي             
  . نطاقها

35 
 

ال يجوز لمنتسبي الجيش الوطني والهيئات المدنية النظامية وأعضاء الهيئات        
  .المحليةالقضائية الترشح لعضوية المجالس 

كما ال يجوز أن يترشح لالنتخابات األشخاص الذين تم انتخـابهم لـدورتين             
  . سواء كانت متتالية أو متفرقة
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36 

 

تعتبر األوراق والمستندات أو الصور الضوئية التي يقدمها المترشـح عـن            
راقاً رسمية مرفقة مـن     نفسه أو خبرته وكل ما يتعلق بالترشيح واالنتخابات أو        

  .طرفه ويتحمل المسؤولية القانونية عنها في حالة التالعب أو التغيير
37 

 

  : ًيكون تشكيل جلان االنتخابات احمللية وفقا لآلتي
 تُشكـل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لجنـة مركزيـة             -1

تة أعضاء تتولى اإلشراف على االنتخابات      لالنتخابات المحلية من رئيس وس    
  .المحلية

 تُشكـل بقرار من الوزير بناء على عرض اللجنـة المركزيـة لالنتخابـات              -2
المحلية لجان فرعية لإلشراف على االنتخابات المحلية تتكون مـن رئـيس            

 . وأربعة أعضاء
يـة  ويجـوز أن يشارك في مراقبة االنتخابات منظمات المجتمـع المـدني الوطن   
  . ومراقبون دوليون معتمدون وتخضع االنتخابات المحلية لمعايير النزاهة والوطنية

38 
 

 الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلـي          تُحـدد بقرار من مجلس   
الضوابط الالزمة لعمل اللجان االنتخابية واإلجراءات الخاصة بالطعون االنتخابية         

  .وفقاً للتشريعات 
39 

 
إذا خـال مكان أحد أعضاء المجلس المحلي قبل انتهاء مدة عـضويته حـل              

 األصوات الصحيحة التالية له مباشرة، فإن لم        محله الشخص الحاصل على عدد    
 االنتخابـات التكميليـة     ييوجد يجرى انتخاب تكميلي بالطريقة ذاتهـا، وتجـر        

الستكمال تشكيل المجالس أو لشغل المقاعد الحالية في أي وقت، وفـي جميـع              
  .ة لمدة عضوية سلفهلاألحوال تكون مدة العضو الجديد مكم
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40 

 

تُـدرج في ميزانية الوزارة المبالغ الالزمة لتغطية تكاليف االنتخابات المحلية        
على أن تتحمل الوزارة مـن مخصـصاتها التـسييرية          ، مرة لكل دورة انتخابية   

  . تكاليف االنتخابات التكميلية
41 

 

ت الصحيحة التي أعطيـت فـي   يتـم االنتخاب باألغلبية النسبية لعدد األصوا   
  .االنتخابـات

42 
 

يشتـرك في االنتخابات المحلية الناخبون المقيـدة أسـماؤهم فـي جـداول             
  . فيها االنتخابياالنتخاب بالدائرة االنتخابية التي يجر

43 
 

تخـاب   االنتخاب لكامل مدة المجلس البالغة أربع سنوات ويكون االن         ييجـر
  .لتجديد المجلس خالل الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته

44 
 

  :ًيتوىل عضو الس طبقا للقواعد املقررة يف القانون املهام اآلتية
  . حضور اجتماعات المجلس بصفة دورية والمشاركة في أعماله-1
 . تقديـم األسئـلة وطلبـات اإلحاطـة-2
 .للجان واالشتراك في عضويتها بحسب األحوال رئاسة ا-3
 تقديـم المقترحات وورقات العمل في كل القضايا التي يتم تكليفه بدراستها            -4

 .أو يرى أهمية تقديم مقترحات بشأنها
 . تقديـم التقاريـر الدوريـة عن األعمـال التي يكلف بها-5
 .جلس أية أعمال أخرى ذات العالقة باختصاصه يكلفه بها الم-6
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45 
 

يحظـر على المحليات التعاقد بالذات أو بالواسطة مـع رؤسـاء وأعـضاء             
المجالس المحلية، كما يحظر على رؤساء وأعضاء المجالس حـضور جلـسات            
المجلس أو لجانه إذا كانت لهم أو ألحد أقاربهم أو أصـهارهم لغايـة الدرجـة                

أو إذا كان ، مسائل المعروضةصلحة شخصية في ال   الرابعة بالذات أو بالواسطة م    
أو قيما ،أو وكيالً، لمن له فيها مثل هذه المصلحةوصيا ، .  

46 
 

تُقـدم االستقالة من عضوية المجلس إلى العميد أو المحافظ بحسب األحوال،           
 لتقديمها، و تعتبر االسـتقالة      ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة تالية       

  .مقبولة بموافقة المجلس عليها، ويخطر الوزير بذلك
ن حضور جلسات المجلـس أو لجانـه   عوإذا تغيب العضو بدون عذر مقبول     

أكثر من ثالث مرات متتالية أو عن ربع عدد جلـسات المجلـس فـي الـدورة                 
لسة تحدد بعـد    الواحدة يصدر المجلس قراره بدعوة العضو لسماع أقواله في ج         

  . خمسة عشر يوما من إخطاره بموعدها
كمـا يصدر المجلس قراره باعتبار العضو مستقيالً بأغلبية ثلثي أعـضائه،           
وذلك إذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه، أو إذا غاب العضو عن                 

  .الحضور في الجلسة المشار إليها
47 

 
ة عن أي من أعضاء المجلس أو المحافظ أو العميد أو مجلـس             تُحجـب الثق 

الشورى أو الوكيل بقرار يصدر عن مجلس المحافظة أو البلدية بحسب األحوال            
  .بأغلبية ثلثي األعضاء

48 
 

  :تسقط العضوية بالس يف إحدى احلالتني التاليتني
  .في القانون وهذه الالئحة فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها -
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 .  إخالله بواجبات العضوية أو مقتضياتها-
وفـي جميع األحوال يجب صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية، وذلك            
بعد دعوة العضو لسماع أقواله فـي المواعيـد، وطبقـاً للقواعـد وباألغلبيـة          

  .المنصوص عليها في المواد السابقة
49 

 

تعتبر الطعون المتعلقة بانتخابات مجـالس المحافظـات والبلـديات طعونـاً            
  .انتخابية وفقاً للتشريعات النافذة

  الفصل الثالث
  إجراءات اجتماعات االس

50 
 

يجـب على المجلس المنتخب عقد اجتماعه األول خالل ثالثـين يومـاً مـن             
  .إعالن نتائج االنتخابات 

،  المجلس اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل           ويعقد
ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية إذا اقتضت الضرورة ذلك بنـاء             

  .على دعوة من الوزير أو رئيس المجلس أو من يقوم مقامه أو ثلث األعضاء
51 

 

ل الجلـسات العاديـة للمجلـس       يراعـى في إعـداد ومناقشة جـدول أعما     
  : الترتيب التالـي

  . مراجعـة واعتمـاد محضر الجلسة السابقة-1
 . المسائل المستعجلة والبت فيها حسب أهميتها-2
 . المسائل المؤجلة في االجتماعات السابقة بترتيبها حسب تاريخ تأجيلها-3
 . متابعة قرارات وتوصيات المجلس السابقة-4
 .ـة البنـود الدائم-5
 . المسائل العادية المعدة والمعروضة لالجتماع-6
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 . ما يستجد من أعمال-7
ويلـتزم األعضاء بمراعاة الترتيب الوارد بجدول األعمال وعدم االنتقال إلى          

 من سابقتها، فإذا تعذر إتمام النقاش بـصددها  تهاء كليا مسائل أخرى إال بعد االن    
ـ        ى جلـسة أخـرى، وتعـد محاضـر         جاز لرئيس الجلسة تأجيل النظر فيها إل

  . االجتماعات وفقاً ألحكام القانون
52 

 

أن يرجئ الفصل فيهـا     ، يجـوز للمجلس بعد البدء في مناقشة مسألة معينة       
 وله أن يحيلهـا إلـى       ،إلى جلسة أخرى الستكمال بعض البيانات أو المعلومات       

كما يجـوز  ،  والمعلومات المطلوبة بشأنها  لجنة من المختصين الستيفاء البيانات    
له في المسائل المستعجلة أن يكلف أحد أعضائه لموافاته بما يلزم من بيانـات              

  . له البت فيها قبل انتهاء الجلسةىليتسن
53 

 
وفي حالة غيابه أو تعـذر عليـه     ، يتولـى رئاسة اجتماعات المجلس رئيسه    

  .االجتماع أكبر األعضاء سنا يرأس القيام بمهامه
54 

 

وال يجوز  ، يتولـى رئيس الجلسة إدارة اجتماعات المجلس وتنظيم مناقشتها       
  .ألحد من األعضاء التحدث أثناء االجتماع إال إذا أذن له الرئيس بذلك

55 
 

 ويجب على المتحـدث  ،اتهميأذن الرئيس لألعضاء بالتحدث حسب ترتيب طلب   
تجنب ما أبداه غيره من األعضاء وعدم الخروج علـى الموضـوع المطـروح              

  .ويجوز للرئيس تحديد زمن الحديث لكل عضو يطلبه، للمناقشة
، وال يجوز ألي من أعضاء المجلس مقاطعة العضو المـأذون لـه بالتحـدث         

ضـوع، أو لـم   وللرئيس دون غيره تنبيه المتحدث إذا رأى أنه خرج عـن المو     
  .يراع القواعد الواجب اتباعها
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56 
 

يـأذن الرئيس لطالب الحديث دون مراعاة ترتيـب طلبـات األعـضاء فـي        
  :األحول اآلتية 

  . للمجلسة إذا طـلب العضو مراعاة أحكام الالئحة الداخلي-1
 . إذا طـلب العضو الرد على قول يتعلق بشخصه-2
 .و تصحيح مسألة معينة إذا طـلب العض-3
 . إذا قـدم العضو اقتراحاً بشأن كفاية المناقشة أو تأجيلها-4
 . التنبيـه عـن الخروج من جدول األعمال-5

57 
 

يحظـر على المتحدث استخدام العبارات الجارحة التي تمـس المجلـس أو            
  .لخوض في المسائل الشخصية بال مقتضىكرامة أحد أعضائه، كما ال يجوز له ا

وال يسـأل عضو المجلس عما يبديـه مـن مناقـشات أثنـاء اجتماعـات               
ومناقشات المجلس ولجانه شريطة أن تكون هذه المناقشات فـي حـدود البنـد           

  .المعروض للنقاش
58 

 
شارة جاز للـرئيس    إذا أخـل المتحدث بنظام الجلسة بالقول أو الفعل أو باإل         

  .إيقافه عن ذلك وإثبات ما قام به في محضر الجلسة 
59 

 
ال يجـوز ألي عضو في المجلس أن ينصرف أثناء انعقاد الجلسة إال بـإذن              

  .من الرئيس
60 

 
ر اجتماعـات   ال يجـوز ألي عضو من أعضاء المجلس التخلف عن حـضو          

ويجب على العضو الذي يتعذر عليه الحضور أن يبلـغ   ، المجلس إال بعذر مقبول   
وفي جميع األحوال ال يجوز     ، أمين سر الجلسة بذلك وإال اعتبر تخلفه بدون عذر        
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التغيب عن حضور اجتماعات المجلس ألكثر من ثالث جلسات متتالية إال بـإذن             
  . المجلس

61 
 

ـوز للعضو الذي اقترح بنداً على جدول األعمال أو موضـوعاً أو سـؤاالً    يج
  .أن يسحبه قبل أو أثناء انعقاد الجلسة

62 
 

يكـون لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في االعتراض علـى مـا ورد              
أمين سر  بمحضر الجلسة وإبداء أسباب هذا االعتراض، وفي هذه الحالة يتولى           

  .الجلسة إبداء اإليضاحات الالزمة، فإذا استمر االعتراض بت المجلس في ذلك
63 

 

إذا اختـل نظام الجلسة ولم يتمكن الرئيس من االستمرار في تسييرها جـاز             
  .له رفع الجلسة أو تأجيلها إلى موعد الحق
64 

 

جلسة قفل باب المناقشة فـي الموضـوع المطـروح علـى            يعلـن رئيس ال  
  .المجلس بعد انتهاء طالبي الحديث من األعضاء

ويجـوز للرئيس اقتراح قفل باب النقاش قبل ذلك إذا رأى أن الموضوع قـد         
استوفى بحثه، فإذا قرر المجلس قفل باب النقاش في أي موضوع فـال يجـوز               

  .االستمرار في مناقشته بذات الجلسة
65 

 

يكـون النصاب الزماً لعقد االجتماع وال يشترط حصوله الستمرار االجتمـاع           
  . والتصويت
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66 
 

ال يجـوز بأي حـال من األحوال إفشاء القرارات والمناقشات أو المـداوالت      
الجتمـاع أو اإلدالء بأية بيانــات      أو مضمون الوثائق التي تم طرحهــا في ا       

  .إال بالطرق التي يقررها المجلس
67 

 
 مسائل ةللمجلس الحق في طلب استفسارات أو إيضاحات أو تقارير تتعلق بأي        

كما يجوز له أن يكلف أحد أعضائه أو إحدى لجانه بمتابعتها           ، يرى االهتمام بها  
  .طلبات تنفيذها واقتراح البرنامج الزمني لذلكوتحديد مهامها ومت

ويجـوز ألي عضو في المجلس أن يبدي أية تساؤالت، أو يطلب مزيداً مـن              
اإليضاحات الالزمة للتحقق من أية وقائع علم بها واإلجـراءات التـي اتخـذت              

  .بشأنها، وتقدم تساؤالته أو طلباته في جميع األحوال مكتوبة وواضحة ومحددة
 أمـام  لس المختص أو اللجنـة الـرد كتابيـا أو شـفويا         و المج ويكون لعض 

المجلس، وذلك خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ اإلخطـار بتقـديم الطلـب أو               
التساؤل، ولعضو المجلس أن يبدي تعليقه على إجابة العضو أو اللجنـة، كمـا              
يجوز لرئيس المجلس أن يسمح لرئيس اللجنة المختصة أو ألي عـضو آخـر              

  .داء مالحظاته بإيجازبإب
68 

 
تُنشـر القرارات الصادرة عن المجالس والمحافظين والعمداء بانتظام خـالل          

  .شهر من تاريخ صدورها بمقارها وكافة وسائل اإلعالم داخل نطاقها
  الباب الرابع 

  تنظيم وإدارة الس األعلى لإلدارة احمللية 
69 

 

يجتمـع المجلس األعلى لإلدارة المحلية بدعوة من رئيسه مرة كـل ثالثـة             
أشهر على األقل، ويدعى إلى االجتماع من يرى رئيس المجلس حضور جلساته            
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وتوجه الـدعوة إلـى     ، دون أن يكون لهم حق التصويت من الوزراء أو غيرهم         
ر يوماً علـى األقـل،      اجتماع المجلس قبل الموعد المحدد لالجتماع بخمسة عش       

ويرفق بها جدول األعمال والموضوعات الواردة به والدراسات واألبحاث التـي           
  .أعدت بشأنها

70 

 

يجتمـع المجلس اجتماعاً غير عادي في حالة الضرورة بنـاء علـى طلـب          
  .أو ثلث أعضائه، رئيس المجلس

71 

 

يتدخـل المجلس األعلى لإلدارة المحلية في فض النزاعات وحـل المـشاكل            
) المحافظات والبلديات (اإلدارية والقانونية التي تقع بين وحدات اإلدارة المحلية         

  .لتحل بالطرق الودية، فإذا تعذر حلها أحيل األمر إلى الجهات المختصة
72 

 
يتولـى المجلس دراسة وإبداء الرأي في الخطط والبرامج الخاصة باألقـاليم          
االقتصادية والمحالة إليه من مجلس التخطيط اإلقليمـي وإعـداد رأيـه فيهـا              

  .واعتمادها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء العتمادها ووضعها في خطة الدولة
73 

 

لمجلس صحيحاً إال بحضور أغلبيـة أعـضائه وتـصدر          ال يكـون اجتماع ا   
وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي      ، قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين   

  .منه الرئيس
74 

 

تُرفـع توصيات وقرارات المجلس إلى الوزير، والذي بدوره يرفعهـا إلـى            
  .ت المختصةرئيس مجلس الوزراء أو غيرها من الجها
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75 

 

يكـون للمجلس األعلى لإلدارة المحلية أمانة عامة تتبـع الـوزير يـصدر             
بتشكيلها وتنظيم عملها واختصاصاتها قرار منه وتتـولى الـشؤون المـشتركة       

  .للمحليات، ودراسة وبحث الموضوعات الواردة منها
  الباب اخلامس

  ليةاخلدمات احمل
  الفصل األول

  اخلدمات البلدية 
76 

 

يكـون المواطنون جميعاً متساوين في االستفادة من الخدمات المحلية التـي           
تقدم مجاناً، وفي الحاالت التي تفرض فيها رسوم بلدية مقابل خدمات معينـة أو        

ة تكاليفها، وتبقى في رصـيد المحليـات المعنيـة          ثمناً لمنتجات في حدود تغطي    
  .وتسوى حسب القانون المالي للدولة

77 

 

ينشـأ في كل بلدية تقسيم تنظيمي يهتم بالتنمية البشرية يعمل على تفعيـل             
أدواتها لتحقيق االرتقاء بأداء العنصر البشري في وحدات الخـدمات المحليـة            

ين في أفضل مستوى، ويقوم بجميع اإلجـراءات والتـصرفات          وتقديمها للمواطن 
التي تحقق السياسات والخطط لتنمية الموارد البشرية داخـل نطـاق البلديـة،             

  :ويتولى على وجه الخصوص اآلتي
  . متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ذات العالقة بالتنمية البشرية-1
  .سات المقررة في مجال التنمية البشرية التأكد من تنفيذ التشريعات والسيا-2
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 تنفيـذ الخطط المتوسطـة وقصيرة المــدى للتنميـة البـشرية علــى             -3
  .مستوى البلديـة

 القيام بالدراسات والبحوث ذات العالقة بأنشطة التنمية البشرية واالستثمار          -4
  .في العنصر البشري داخل النطاق اإلداري للبلدية

اء القدرات وبرامج التدريب وإعادة التأهيل وتـوفير         مراقبة تفعيل أسس بن    -5
  .اإلمكانيات الالزمة لذلك

  . متابعة نشاطات الرعاية الصحية األساسية-6
 مراقبة نشاطات تطوير القطاع الخاص وتحفيـزه الرتيـاد آفـاق التنميـة              -7

  .البشرية التي تستهدف الرقي المعرفي
دات القطاع الخاص في مجال      عقد جلسات استماع بين الوحدة ونشاطات وح       -8

  .التنمية البشرية
 دراسة المقترحات التي ترد إليها من فاعليات وحـدات ومراكـز التنميـة              -9

  .البشرية وتقديم المشورة الفنية لها
 إعداد التقارير الدورية عن نتائج أعمال الوحدة وإحالتهـا إلـى عمـداء              -10

  . والمحافظاتالبلدي
78 

 

ـأ في كل بلدية حرس بلدي يمارس اختصاصاته، ويعمل علـى حمايـة             ينش
  .المستهلك وأصحاب األنشطة االقتصادية

ولرجـال الحرس البلدي الـسلطات والـصالحيات المقـررة قانونـاً عنـد             
  .مباشرتهم اختصاصاتهم

79 
 

 تقـديم الخـدمات     ينشـأ في كل بلدية تقسيم تنظيمي يعمل من خالله علـى          
المتعلقة بالنشاط الترفيهي والنهوض به في المستوى الذي يقدم أفضل وأرقـى            
الخدمات بما يحقق االستفادة القصوى من وقت الفراغ، ويعود على المـواطنين            
المقيمين بالبلدية بالفائدة المرجوة واالستفادة الصحية واالجتماعيـة، وتجديـد          

  :الجهود، ولإلدارة على األخص ما يلينشاطهم بما يمكنهم من بذل أرقى 
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 اعتمـاد الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ السياسات المتعلقة بشؤون الترفيه          -1
  .الذي يستهدف ملء الفراغ للمواطنين المقيمين داخل نطاق البلدية

 اقـتراح المواقع والمقار التي تُفعل تقديم الخدمات الترفيهية وخاصة التـي            -2
مة مهرجانات األلعاب الترفيهية سـواء منهـا الفكريـة أو           تساعد على إقا  

  .الحركية لمختلف مراحل العمر
 إقامـة مجمعـات األلعـاب الترفيهيـة وألعـاب األطفـال فـي الحـدائق               -3

  .والمنتزهات العامة
 العمـل على إنشاء صاالت األلعـاب الترفيهيـة ذات المـضمون الثقـافي              -4

  .واالجتماعي وخاصة للشباب
ـل على إقامة المهرجانات الترفيهية والفنية الموسمية على المـستوى        العم -5

  .المحلي للبلدية
 تشجيـع األفراد من القطاع الخاص على إنشاء صاالت األلعاب الترفيهيـة،            -6

  .وإقامة ألعاب السرك واالستعراضات البهلوانية داخل نطاق البلدية
جتماعيـة ونـوادي العجـزة     تشجيـع إقامة المراكز واألندية الترفيهية واال  -7

  .وذوي االحتياجات الخاصة بالبلدية
 متابعـة الخدمات المتعلقة بالترفيـه لـضمان تحقيـق أهـدافها الثقافيـة              -8

  .واالجتماعية على مستوى البلدية
80 

 
ينشـأ في كل بلدية مكتب للسجل المدني يتولى ضبط وقائع الميالد واإلقامـة   

لطالق والوفاة وغيرها من األحوال المدنية وفقاً لتشريعات األحـوال          والزواج وا 
المدنية النافذة، وإصدار الشهادات واستخراج اإلحصاءات الحيوية من السجالت         

  .وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بذلك
81 

 

وث سـواء علـى     تعمل البلدية على توفير بيئة صحية سليمة خالية من التل         
مستوى الرقابة على جودة األغذية ومياه الشرب أو على مستوى النظافة العامة            

  .واتباع األسس السليمة لتجميع النفايات والتخلص منها
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ولهـا في سبيل تحقيق ذلك تقوم وحدات اإلدارة المحليـة بالتنـسيق مـع              
  :الجهات المختصة باألعمال واإلجراءات المبينة في ما يلي

ـتراح القرارات والتشريعات واللوائح الصحية والبيئية التي تنظم سـير           اق -1
  .العمـل بالبلديـة

 إجراء العطاءات الالزمة ألعمال النظافة العامة ونقل القمامة مـن الطـرق             -2
  .والمنازل والمتاجر والمصانع وغيرها

 مراقبة وفحص المواد الغذائية من أطعمة ومشروبات وألبـان ومـشتقاتها،         -3
  .تنظيم صناعة هذه المواد وتعبئتها وحفظها للبيع وفقاً لألسس العلميةو

 التأكـد من قيام المصنعين والموردين والتجار باتخاذ اإلجـراءات الكفيلـة            -4
بمنع تلوث المواد الغذائية أو غشها أو إساءة صـنعها وضـمان نظافتهـا              

ب المحـددة   ونقاوتها واحتوائها على المواد والعناصر المكونة لهـا بالنـس         
  .قانوناً أو المعلن عنهـا

 حظر بيع المواد الغذائية أو تداولها أو طرحها للبيع أو حيازتهـا أو نقلهـا               -5
وذلك إذا كانت مغشوشة أو فاسدة أو ملوثة أو غير نظيفة أو ضارة أو غير               

  .صالحة لالستهالك، وإعدام تلك المواد لتفادي ضررها على الصحة العامة
بة المطاعم والفنادق وبيـوت اإلقامـة والنـزل والمقـاهي            تنظيـم ومراق  -6

والمخابز ومحالت البقالة وبيع األلبان ومشتقاتها وجميع األماكن والمحـالت   
التي تصنع فيها أصناف المواد الغذائية مـن أطعمـة ومـشروبات وألبـان        

  .وغيرها أو تعبأ أو تخزن أو تعرض للبيع أو لالستهالك
نع والورش التي تكون مصدراً للخطر أو القلـق أو           تنظيـم ومراقبة المصا   -7

اإلزعاج للجيران، وذلك بسبب ما ينبعث منها من دخان أو أبخرة أو غازات             
أو أتربة أو روائح أو ما يصدر عنها من اهتزاز وغير ذلك، ووضع الشروط              

  .التي يجب أن تخضع لها هذه األعمال أو المصانع أو الورش
ل التي قد تكون مضرة بالـصحة العامـة، أو التـي       تنظيـم ومراقبة األعما   -8

تقتضي المحافظة على الصحة العامة أو تنظيمها بما في ذلك محالت الحالقة            
  .والتجميل، وصاالت الرياضة العامة

 إنشـاء وإدارة المسالخ البلدية والمستودعات لإلشراف على اللحوم ومنـع           -9
جلودها فـي غيـر هـذه       ذبح الحيوانات والطيور ألغراض تجارية أو سلخ        

األماكن، والرقابة والترخيص للمسالخ الخاصة بذبح الحيوانـات والطيـور          
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وفحصها قبل الذبح وبعده، وختم لحومها للداللة على ذلك، واإلشراف علـى            
وسائل وطريقة نقل الحيوانات وأجزائها بعد الذبح، وتوزيعها ونقل اللحـوم           

  .المستوردة وتوزيعها، ومراقبة بيعها
اإلشراف على تنظيم الشواطئ والمصائف والمرافق العامة الملحقة بهـا، أو            -10

  . وإدارة الشواطئ والمصائف والمرافق التي تنشئها البلدية،الالزمة لخدماتها
  . متابعـة المصـائف من النواحـي الصحية-11
 مراقبة حمامات الـسباحة والحمامـات البخاريـة ومنـشآتها المفتوحـة        -12

 ذلك من الحمامات، وحظر وتنظيم االستحمام فـي األمـاكن           للجمهور، وغير 
  .المكشوفة، ومراقبة المغاسل ودورات المياه العامة

  . متابعـة وتنظيم وإدارة الحدائق العامة وحدائق الحيوان والنبات-13
  . الرقابـة على تنظيم المقابر ونقل الموتى والتصريح بالدفن فيها-14
راض الحيوان التي قد تنتقل إلى اإلنسان، وذلك         اتخـاذ االحتياطات ضد أم    -15

بإعـدام الحيوانات الخطرة أو المهملة أو الضالة بالتعـاون مـع الجهـات             
  .المختصة

  .مراقبة حظائر الماشية والخيول والدواجن وغيرها من الحيوانات والطيور -16
 مكافحة القوارض والحشرات والذباب وغيرها من الهوام الـضارة داخـل           -17

  .تجمعات السكانية، بالتنسيق مع الجهات المختصةال
  . متابعة التطعيمات وإصدار شهادات التطعيم-18
 التنسيق مع الجهات المختصة بإصدار مواصفات وتـراخيص اإلنـشاءات           -19

  .السكنية والصناعية والتجارية والمرفقية داخل المخططات ومراقبة تنفيذها
  .د البلدية فرض الحجر الصحي الجزئي داخل حدو-20
  . ما يسند إليها من اختصاصات أخرى وفق التشريعات النافذة-21

 

82 

تختـص البلديات بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالتخطيط العمراني         
للمدن والقرى وتنظيم المباني وتقسيم األراضي وتصنيف المنـاطق واإلشـراف         

  .اء والعمرانوالرقابة على حركة البن
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  الفصل الثاني
  اإلسكان االقتصادي

83 
 

تتولـى الوحدة اإلدارية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة كالتخطيط         
وغيرها إعداد الخطط والبرامج والدراسات لتوفير األراضي الالزمة لمشروعات         

  .ارهااإلسكان االقتصادي، وعرضها على مجلس المحافظة إلقر
84 

 

تتولـى الوحدة اإلدارية بالمحافظة القيام بمخاطبة البلدية الواقع في نطاقهـا         
المشروع بإدراج الموقع العام للمشروع ضـمن مخطـط المدينـة واسـتكمال             

  .ن التخطيط العمرانيإجراءات حجز األراضي للموقع بعد اعتمادها م
85 

 

تُحـدد البلدية احتياجاتها من الوحدات السكنية االقتصادية التي يتم إنشاؤها          
بالتنسيق مـع وزارة    ولغرض اإلسكان بالتنسيق مع المحافظة واعتماد الوزارة        

سـكان   وتكـون مـشروعات اإل     ،اإلسكان والمرافق بحيث تحدد نوعها وعددها     
  :االقتصادي كما يلي

  . مشروعات اإلسكان االقتصادي بغرض اإليجار للعائالت-1
  . مشروعات اإلسكان االقتصادي بغرض البيـع للشباب-2
  . مشروعات اإلسكان االقتصادي بغرض البيـع للعائالت-3

86 
 

إلسكان االقتصادي  تتولـى البلدية الواقع في نطاقها مشروع من مشروعات ا        
استكمال إجراءات تخصيص األراضي التابعة للدولة لصالح المشروع، أما فـي           

القيام بشراء األراضـي مـن أصـحابها         حاالت الملكيات الخاصة تتولى البلدية    
  .بالتراضي وبأسعار السوق المحلي من خالل لجنة العقارات بالبلدية
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87 
 

لى تنفيذ مشروعات اإلسكان االقتصادي ألعمـال الدراسـات         م الصرف ع  ـيت
االستشارية والتنفيذ ألعمال المباني والبنية التحتية وأعمال اإلشـراف واإلدارة          
وسداد قيمة األراضي التي يتم شراؤها بالتراضي من مالكها من حساب تمويـل             

  .مشروعات اإلسكان االقتصادي بالمحافظة
88 

 

قود اإلدارية الحكومية،   ري على تعاقدات المحافظات والبلديات الئحة الع      ـتس
ارس اختصاصات لجان العطاءات الفرعية لجنة تشكل في كل محافظة          على أن تم  

بقرار من مجلس المحافظة برئاسة وكيل ديوان المحافظـة وعـضوية أربعـة             
ون للجنـة مقـرر لهـا    أشخاص من العناصر المالية والفنية والقانونية، كما يك      

 وتكون قرارات اللجنة نهائية بعد اعتمادها من المحـافظ الـذي          ،يسميه رئيسها 
يتــولى ممارســة اختــصاصات الــوزير المقــررة بالالئحــة دون المــساس 

  .باالختصاصات المسندة لمجلس الوزراء
89 

 

نية لإلسكان المسجلة بسجل المحافظة     دعم الجمعيات التعاو  تتولـى المحافظة   
 لهذا الغرض، وذلك بتقديم التسهيالت المالية الالزمة لتنفيذ المـشروعات           المعد

اإلسكانية الخاصة بمنتسبيها من خالل الدعم من حسابات مشروعات اإلسـكان            
  .االقتصادي، أو بضمان االقتراض من المصارف

90 

 

 جميع األحـوال التقيـد بالمواصـفات والمعـايير والتـصميمات            يشترط في 
   .والرسومات المعدة ألغراض مشروعات اإلسكان االقتصادي
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91 

 

علـى جمعيات اإلسكان التعاوني عند طلبها من المحافظة التمويـل الـالزم            
ـ        دة السـتكمال اإلجـراءات   بالطرق المقررة قانوناً أن تتقدم بالمـستندات المؤي

المستندية الخاصة بالمشروع، على أن تتضمن هذه المستندات الشهادة العقارية          
الدالة على ملكية أرض المشروع لصاحبها، والوصفة الفنية ورخـصة البنـاء            
مرفقة بالرسومات المعتمدة من البلدية الواقع في نطاقها المشروع والـضمانات          

  .المتعلقة باإلقراض
92 

 

تعمـل البلدية على تفعيل عمل مؤسسات المجتمع المدني وتسهيل إجـراءات   
حصولها على التراخيص الالزمة لمزاولة اختصاصاتها، ومساعدتها على القيام         
برسالتها على الوجه المطلوب دون التدخل فـي شـؤونها، وتـوفير الظـروف       

مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق تفعيل العمل       المالئمة لمشاركة المواطن مع     
  -:المحلي، وعلى األخص ما يلي

 اقـتراح وتنفيـذ الخطط والبرامـج التي مـن شـأنها تفعيـل مؤسـسات          -1
  .المجتمع المدني

 اتخـاذ ما يلزم من إجراءات إلشهار مؤسسات المجتمع المدني بالتنـسيق            -2
  .فذةمع الجهات ذات العالقة وفق التشريعات النا

 تسجيـل مؤسسات المجتمع المدني وتوثيقها ومتابعة بياناتهـا وأنظمتهـا           -3
  .وفق آلية تعد بالخصوص

 المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني ومساعدتها فـي تنفيـذ البـرامج             -4
  .التوعوية والمؤتمرات والندوات وورش العمل

المجتمـع   توفير الظروف المالئمة لتحقيق مشاركة المواطن مع مؤسـسات         -5
  .المدني لتفعيل أداء وخدمات الوحدات المحلية

 المساهمـة مع مؤسسـات المجتمع المدنــي فـي إعــداد النـشرات              -6
  .والصحف وغيرها
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 إعـداد التقارير الدورية عن مؤسسات المجتمع المدني ومدى فاعليتها بما           -7
  .يضمن تحقيق أهدافها

قيق أغراضها وفق معـايير      تقديـم الدعـم والمشـورة لمساعدتها في تح      -8
  .الشفافيـة

 تخصيـص بند بالميزانية العامة لصالح مؤسسات المجتمع المدني العاملـة           -9
  -:اق البلدية يوزع بينها حسب المعايير التاليةطبن
  . عـدد سكـان البلدية-
  .المؤسسة عـدد أعضاء -
  . أهـداف المؤسسة المقترحة وقيمة التغطية المالية المستهدفة-
  .ألنشطة المنفذة في السنة الماضية ا-
 تقييم أداء المؤسسة من طرف المؤسسات األخرى، وتكون المخصـصات           -

وفق نسبة مئوية من المصروفات الفعليـة، علـى أن تخـضع لنظـام              
  .المراجعة المالية المعمول بها بالدولة

  الباب السادس
  :املوارد الطبيعية احمللية

  الفصل األول
  القتصاديةاملشروعات احمللية ا

93 

 

تعمـل المحليـات على تشجيع إنشاء المشروعات التي تساهم في التنميـة           
وتزيد دخلها أو تخلق مواطن شغل داخل حدودها، كما تشجع األفراد والـشركات    
والمشروعات على االنتقـال إليها، بأن تقدم التسهيالت المعنويـة والقانونيـة           

  . الغرضلذلك
ويجـوز لها أن تتشـارك مع الوحـدات المحليـة األخـرى أو األفـراد أو               
الشركات بناء على توصية من الجهة المختصة باالستثمار بنـاء علـى نتـائج              

  .دراسات الجدوى
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94 
 

  -:ييشرتط إلقامة أي مشروع تابع للمحليات أو املشاركة فيه ما يل
موافقة وحدات اإلدارة المحلية على دراسات الجدوى التي تثبت ذلك بتقرير            :ًأوال

من اإلدارة المختصة بالتخطيط بوحدات اإلدارة المحلية يعد حـول دراسـة            
  .الجدوى االقتصادية والفنية والتنظيمية والتدفق المالي المقترح للمشروع

ارة المحلية التأكد مـن القـدرة      في حالة المشاركة يجب على وحدات اإلد       :ًثانيا
المالية والفنية للشريك ومقدرته على تنفيذ المشروع وتقديمـه للـضمانات           

  .الالزمة لذلك
  .إبرام عقد مشاركة وفقاً للتشريعات النافذة :ًثالثا

95 

 

تلـتزم إدارة المشروع أو الشريك في حالة الـشراكة بمراعـاة توجيهـات             
إلدارة المحلية والتعليمات العامة التي قـد تـصدرها نتيجـة لتقـارير             وحدات ا 

المتابعة الميدانية، وتلتزم بالشفافية كما تلتزم بتقديم أي معلومات أو وثـائق أو      
مستندات أو كشوف حسابات أو تقارير قد تطلبها وحدات اإلدارة المحلية في أي             

  .وقت ألغراض متابعة التنفيذ
96 

 

يلـتزم الشركاء األفراد ومشروعات وحدات اإلدارة المحلية بـإبالغ الجهـة           
المشرفة على المشروع بوحدات اإلدارة المحلية بأي حادث أو خسارة جـسيمة            

  .أو حكم قضائي يثقل ذمة المشروع بالتزامات جسيمة
97 

 

لـغ إدارة المشروع وحدات اإلدارة المحلية التابعة لها بحساباتها الختامية          تب
  . فور االنتهاء من إعدادها العمومية سنوياوبميزانياتها



  1011                                                            رقم الصفحة   )                  15(العــدد 

  الفصل الثاني
  حاضنات املشروعات الصغرى

98 
 

 للمـشروعات   إنشاء حاضـنات  بتقوم البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة       
الصغرى ومتابعة تنفيذها لتوفير مواطن الشغل، ويجب أن تكون الحاضنات بناء           

سبقيات الخاصـة بهـا، وفقـاً       األعلى دراسات الجدوى االقتصادية لكل منها و      
للمستهدفات االقتصادية واالستثمارية للبلدية، وتعمـل حاضـنات المـشروعات          

ة في وقتها ضماناً لنجاح هذه      الصغرى على تصحيح ومعالجة أي انحرافات سلبي      
  .المشروعات وتحقيق مستهدفاتها

99 
 

يصدر وزير الحكم المحلي بالتنسيق مـع الجهـات ذات العالقـة القـرارات            
واإلجراءات الخاصة بإنشاء وإدارة حاضنات المشروعات الـصغرى وتنظيمهـا          

  .على مستوى البلديات
  الباب السابع

  ة واحلسابات احمللية واملوارد املالية املالي
  الفصل األول

  احلسابات احمللية
100 

 

  :ينشئ مجلس المحافظة حساباً للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من
 الرسـوم التـي يفرضها مجلس المحافظة لصالح هذا الحساب من أربـاح            -1

  .يمولها الحساب المذكورالمشروعات اإلنتاجية التي 
 التبرعـات والهبـات والوصايا التـي يوافـق مجلـس المحافظـة علـى              -2

  .تخصيصها لهذا الحساب
خمسـون بالمائة من الزيادة التي تتحقق فـي المـوارد المحليـة            %) 50 (-3

  .للمحافظة عن الربط المقدر في الموازنة
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 مجلس  قاً لما يقرره  دم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وف      ـوتستخ
  :المحافظة في األغراض اآلتية

  . إنشاء حاضنات األعمال وفقاً لهذه الالئحة-أ
  . جبر النقص في تمويل الخدمات المحلية-ب
 استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي ال تكفـي االعتمـادات             -ج

  .المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة إلتمامها
  .نشاء المشروعات التي تقام بالمجهود الذاتي دعم إ-د

  . الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة-هـ
ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص، وتعتبر          
موارد الحساب من الموارد الذاتية للمحليات، ويحال فائضه في نهاية كل سـنة             

  .لمحافظةمالية إلى موازنة السنة التالية ل
101 

 

يكـون بالمجالس حسـاب لالحتياطي تدرج به المخصصات المالية الالزمة،         
  .على أن يكون التعامل بهذا الحساب وفقاً للتشريعات المالية النافذة

102 

 

رف منه بقـرار    تنظـم قواعـد إدارة صندوق الخدمات الخيرية وقواعد الص       
  .من الوزير

  الفصل الثاني
  جباية الضرائب والرسوم والتصرف فيها

103 

 

تصـدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية الئحة تبـين القواعـد             
الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد واألتاوات ذات الطابع البلدي، وأسس فرضها،          

  .أحوال تخفيضهاوقواعد التظلم منها، و



  1013                                                            رقم الصفحة   )                  15(العــدد 

104 

 

يتبـع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للمحليات وفي اإلعفاء منهـا           
  .األحكام المنظمة للتشريعات الضريبية والرسوم العامة

  الفصل الثالث
  أحكام مالية عامة

105 

 

حدات اإلدارة المحلية إبرام أي قرض أو االرتباط بأي مـشروع           ال يجـوز لو  
غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبـالغ فـي فتـرة                 

  .مقبلة، إال بعد إحالته لمجلس الوزراء للحصول على موافقته
106 

 

حلية القوانين واللوائح الماليـة المطبقـة علـى         تسـري على الوحدات الم   
األموال الحكومية، وتعفى تلك الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التي تعفى           
منها الحكومة بموجب التشريعات النافذة، وفي جميع األحوال تراعـى األحكـام            

  .المقررة بالقانون وهذه الالئحة
107 

 
 

تكـون المعاملة المالية والوظيفية للمحافظ والعميـد وأعـضاء المجـالس           
ومجالس شورى المحليات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء علـى عـرض      

  .من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية
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  الباب الثامن 
  إدارة دواوين احملليات

  فصل األولال
  تفعيل التنظيم اإلداري

108 

يباشـر الجهاز اإلداري المحلي اختصاصاته عن طريق تقـسيماته اإلداريـة         
المدرجة في الهياكل التنظيمية الصادرة بقرار من الوزير للتقسيمات التنظيميـة           
واالختصاصات المسندة لها، ويعتبر الجهاز اإلداري المحلي بكافـة تقـسيماته            

  .ية الداخلية وحدة واحدةاإلدار
109 

 
يكـون تسلسل المستويات التنظيمية داخل الجهـاز اإلداري المحلـي وفقـاً            
لألسس التنظيمية المعمول بها في تنظيم الهياكل التنظيمية وبما يـرد بالنظـام             

  .الموحد الذي يصدره وزير الحكم المحلي
110 

 

يباشـر وكيل الديوان مهامه تحت اإلشراف المباشر للمحافظ والعميد بحسب          
األحوال، ويعتبر المسؤول اإلداري عن عمل الديوان، ولـه فـي ذلـك متابعـة               

  :التقسيمات التنظيمية المكونة للديوان، وله ما يلي
استثناء ما   إصدار القرارات واتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالشؤون الوظيفية ب        -1

  .يختص المحافظ والعميد بإصداره
 متابعة أداء الفروع البلدية والمحالت وغيرها من الجهات التابعة في إطـار             -2

  .تنفيذها لمهامها
 رئاسة لجنة شؤون الموظفين وإحالة محاضرها للمحافظ أو للعميد لالعتماد           -3

  .بحسب األحوال
  . عمل الديوان تشكيل اللجان الالزمة التي تتطلبها طبيعة-4
  . متابعة أداء التقسيمات التنظيمية بالديوان-5
 وإحالة ما يلزم للمحـافظ أو للعميـد         ، متابعة اإلجراءات المتعلقة بالصرف    -6

  .لالعتماد
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  . اتخاذ اإلجراءات وإصدار التعليمات اليومية الالزمة ألداء العمل-7
ضـها علـى    عرض الموضوعات المحالة إليه والتي تتطلـب طبيعتهـا عر          -8

  .المحافظ
  . االختصاصات األخرى المقررة له بالتشريعات النافذة-9

111 
 

مـع عدم اإلخالل باختصاصات المحافظ والعميـد ووكيـل الـديوان يكـون             
لرؤساء الفروع البلدية ممارسة االختصاصات المقررة بالقانون، ولهم ممارسـة    

ارية بالفرع البلدي، وما يفوضون به من البلديات، وما تقرره          االختصاصات اإلد 
  .اللوائح البلدية النافذة

112 
 

يكـون لكل محافظة أو بلدية ناطق رسمي يختاره المجلس يـصدر بتكليفـه             
  .قرار من مجلس المحافظة أو البلدية، بحسب األحوال

113 

 

يجـوز إعدام الملفات الشخصية المقفلة، أو تسليمها ألصحابها أو لـورثتهم           
  .بناء على طلبهم بعد مضي خمس سنوات من انتهاء الخدمة

114 

 

ال يجـوز إعدام الملفات الموضوعية المقفلة، وتحال إلى المحافظة أو البلدية       
  .نتهاء العمل بهاللتوثيق بعد ا

115 
 

يصـدر المحافظ أو العميد قرارات بتشكيل لجان إعـدام الملفـات المقفلـة،           
  .وبالقواعد التي تتبع عند إعدامها
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116 
 

نات تتولـى وحدات اإلدارة المحلية إعداد نظام الحفظ اإللكتروني وقاعدة البيا         
الالزمة لتكوين وتشغيل نظام المعلومات اإلدارية لتمكين مختلف الجهـات مـن            

  .االستفادة منه، ويجب وضع نظام للحفاظ على المحفوظات اإللكترونية
  إدارة اجلودة: الفصل الثاني
117 

 

جـودة وأدلـة    تُطبـق المحليات نظاماً إلدارة الجـودة، متـضمناً لجـان ال          
اإلجراءات ومعدالت األداء في جميع المستويات، للعمل على نشر مفـاهيم إدارة            

  .الجودة في كافة المرافق المحلية والجهات العاملة بها
118 

 

 دراسة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ الخطط والسياسات المنفذة          -1
  .عدم جودة األداء واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتهالها بسبب 

  . وضع أهداف التقسيمات التنظيمية للمحليات ومكوناتها اإلدارية-2
 إنشاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة جودة األداء طبقاً لمتطلبـات مواصـفات             -3

  .الجودة والتميز
  . تحديد عمليات نظام إدارة الجودة وتتابعها والعالقات بينها-4
  .حتياجات وتوقعات المواطنين من متطلبات إلى خدماتا تحويل -5
 إعداد تقارير لمتابعة وضمان آلية األداء عـن عمـل اإلدارات والمكاتـب               -6

 إلـى واللجان ووحدات العمل األخرى التي لها عالقة بالمحليـات وإحالتهـا        
  .رئيس المجلس

ب واإلجـراءات الالزمـة    إعداد الوثائق المتعلقة بدليل نظام الجودة واألسالي -7
  .ألداء أنشطة الجودة والتميز

 دراسة طرق العمل وأدواته وأمكنته وأوقاته ومناوباته وظروفه وإجراءاتـه       -8
  .واقتراح تطويرها
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 وضع المعايير لقياس أداء المجلس والتقسيمات اإلدارية والفنية المكونة له           -9
  .داخل نطاقه المكاني

  ).اآليزو(جراءات إلى مواصفات الجودة العالمية  العمل على االرتقاء باإل-10
  . االختصاصات األخرى ذات العالقة التي تسند إليه-11

119 

 

تطبق دواوين المحليات أدلة اإلجراءات اإلدارية المعتمدة التي يـصدر بهـا            
ر قرار من الوزير ويراعى دائما توحيد معاملة المـسائل المتـشابهة، واختـصا      

الزمن الالزم إلنجازها، واستخدام النماذج المعتمـدة، ويكـون اسـتخدام أدلـة             
، وتتولى كل جهة ميكنة إجراءاتها، ليـسهل علـى          ها إلزاميا اإلجراءات ونماذج 

  .المواطن التعامل معها
  الفصل الثالث

  الصحة والسالمة العامة 
120 

 

المحلية بإجراء الكشف الطبـي الـدوري       يلـتزم الموظفون بوحدات اإلدارة     
  .السنوي، أو الكشف الطارئ الذي تقرره الجهة المختصة

121 
 

تتولـى وحدة الصحة والسالمة المهنية اإلشراف علـى حـاالت التطعـيم،            
  .لمحليةوالحجر الصحي اإللزامي بالنسبة للموظفين بوحدة اإلدارة ا

122 

 

علـى جميع موظفي وحدات اإلدارة المحلية والزوار حمل إثبات الهوية خالل           
  .فترة تواجدهم بدواوين وحدات اإلدارة المحلية وإبرازها في جميع األوقات
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123 

 

ين بوحدات اإلدارة المحلية التواجد في غير أماكن العمل         يحظـر على الموظف  
  .أوقاته إال بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصةو

كمـا يحظر على غير العاملين بوحدات اإلدارة المحلية التواجـد فـي غيـر           
  .األماكن أو األوقات المخصصة للتعامل معهم

124 

 

 كل موظف بوحدات اإلدارة المحلية اإلبالغ عن أية حالة يعتقـد أنهـا              علـى
  .تؤدي أو تشكل خطرا على السالمة أو الممتلكات أو المال العام

125 

 

يلـتزم العاملون بتقديم المساعدة والعون في حاالت الحـوادث والظـروف           
ان العمل، أو األشخاص دون اشتراط الحصول على مقابـل   الطارئة التي تهدد مك   

  .نظير ذلك
126 

 

علـى الموظفين اتباع إرشادات األمن والسالمة وطرق الوقاية من الحوادث،          
واستعمال األدوات والمعدات، والمالبس الواقية، وغيرها التي يشترطها القانون         

  .لمحافظة أو البلديةأو تزودهم بها ا
يسـأل كل موظف شخصيا عن عدم مراعاة نظـم الـسالمة والوقايـة مـن       

  .الحوادث واإلبالغ عن الخلل، أو الخطر، أو السلوك الخطير
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127 

 

تضـع كل جهة عامة خطة للطوارئ بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبلدية           
  .لدولةأو المحافظة وفي إطار الخطة العامة ل

  الفصل الرابع
  املوظفون بوحدات اإلدارة احمللية

  ونظام احلوافز
128 

تطبـق في شأن العاملين بالمحليات أحكام التـشريعات المنظمـة لـشؤون            
  .الوظيفة العامة والضمان االجتماعي والتأمين الصحي

129 

 

ه قرار من مجلس الوزراء بنـاء       يكـون في المحليات نظام للحوافز يصدر ب      
  .على عرض من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية
  الباب التاسع

  أحكام ختامية وانتقالية
130 

 

رارات ومنشورات وتعليمات عامة عن     ـدر بتفصيل األحكام المجملة ق    ــتص
  .وزيرـال

131 

 

  : وهي،وائح البلدية املكملة هلذه الالئحةيصدر الوزير الل
  .التـ الئحة مختاري المح-1
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  . الئحة المأذونين الشرعيين-2
  . الئحة فض المنازعات والتوفيق والتحكيم-3
  . الئحة الرسوم البلدية-4
  .امـ الئحة الفضاء الع-5
  . الئحة تنظيم المسالخ-6
  . الئحة تنظيم المقابر-7
  .العامة الئحة تنظيم األسواق -8
  .ةـال اإلعالن والدعايـات وأعمـ الئحة الالفت-9

  . الئحة تنظيم مرفقي المياه والصرف الصحي-10
  .رةـارات األجــام وسيـل العـ الئحة النق-11
  .صـ الئحة الرخ-12
  . الئحة بيع وإيجار األراضي الفضاء واألمالك العامة العائدة للبلدية-13
  .ابحـائف والمسـ الئحة المص-14
  . الئحة النظافة والصحة العامة-15
  . الئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية-16
  . الئحة تأديب رؤساء وأعضاء المحليات-17
  . الئحة الحرس البلدي-18

132 

 

وبما ال  يستمر العمل باللوائح البلدية الحالية إلى حين صدور اللوائح الجديدة،         
  .يتعارض مع أحكام هذه الالئحة

133 

 

تسري األحكام المقررة بالتشريعات النافذة على ما لم يرد فيه نص في أحكام             
  .هذه الالئحة


