قانون البدلايت
املادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون البدلايت لس نة  ) 2015ويعمل به من اترخي نرشه يف اجلريدة الرمسية .
املادة 2
يكون لللكامت والعبارات التالية حيامث وردت يف هذا القانون املعاين اخملصصة لها أدانه ما مل تدل
القرينة عىل غري ذكل:
الوزارة  :وزارة الشؤون البدلية .
الوزير  :وزير الشؤون البدلية ورئيس الوزراء فامي يتعلق بأمانة عامن الكربى .
اجمللس  :اجمللس البدلي أو جلنة البدلية اليت تشلك وفقا لحاكم هذا القانون أو اللجان املؤقتة
عىل مس توى منطقة البدلية أو جملس أمانة عامن الكربى أو جملس أمانة القدس .
اجمللس احمليل  :اجمللس احمليل املنتخب أو ادلائرة الانتخابية يف أمانة عامن الكربى وفقا لحاكم هذا
القانون .
الرئيس  :رئيس البدلية أو رئيس جلنة البدلية أو أمني عامن أو أمني القدس.
املدير  :املدير التنفيذي للبدلية اذلي يمت تعيينه وفقا لحاكم هذا القانون .
اجمللس التنفيذي  :اجمللس التنفيذي للمحافظة املشلك وفقا لحاكم الترشيعات النافذة .
احلامك الإداري  :احملافظ أو املترصف أو مدير القضاء املعني وفقا لحاكم نظام التشكيالت الإدارية
الهيئة  :الهيئة املس تقةل لالنتخاب .
جملس املفوضني  :جملس مفويض الهيئة .
ادلائرة  :دائرة الحوال املدنية واجلوازات ومديرايهتا يف احملافظات واملاكتب التابعة لها .
البطاقة  :البطاقة الشخصية الصادرة عن ادلائرة .

امللكف  :أي خشص اس تحق عليه مبلغ للبدلية مبقتىض أحاكم هذا القانون أو أي ترشيع أخر .
املقمي  :الشخص اذلي يقمي عادة مضن حدود اجمللس احمليل وان اكن هل بيت سكن يف ماكن أخر
يقمي فيه احياان عىل أن ل يس تعمل حقه الانتخايب يف أكرث من منطقة بدلية أو جملس حميل واحد .
الناخب  :الشخص اذلي حيق هل ممارسة الانتخاب وفق احاكم هذا القانون .

املادة 3
أ .البدلية مؤسسة أهلية تمتتع ابلشخصية املعنوية ذات اس تقالل مايل وإاداري حتدث وتلغى وتعني
حدود منطقهتا ووظائفها وسلطاهتا مبقتىض أحاكم هذا القانون .
ب .1.ابس تثناء امانة عامن الكربى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية اخلاصة وسلطة اإقلمي البرتا
التمنوي الس يايح  ،يتوىل اإدارة البدلية جملس بدلي يتألف من الرئيس ورؤساء اجملالس احمللية وعدد
من اعضاء هذه اجملالس احمللية احلاصلني عىل أعىل الصوات وحيدد عدد اعضاء اجمللس بقرار
يصدره الوزير ينرش يف اجلريدة الرمسية رشيطة ان ل يقل عدد اعضاء اجمللس عن س بعة اعضاء مبن
فهيم الرئيس .
 .2جيوز تقس مي منطقة البدلية اإىل جمالس حملية بقرار من الوزير ينرش يف اجلريدة الرمسية كام حيدد
القرار حدود اجمللس احمليل وعدد العضاء اذلين ينتخبون فيه عىل أن ل يقل عددمه عن مخسة
أعضاء  ،ويكون العضو احلاصل عىل أعىل الصوات رئيسا للمجلس احمليل .
 .3اذا مل تكن منطقة البدلية مقسمة اىل جمالس حملية يتوىل اإدارة البدلية جملس يتألف من رئيس
وعدد من الاعضاء حيدده الوزير بقرار ينرش يف اجلريدة الرمسية .
ج .1.يقسم جملس الوزراء أمانة عامن الکربي ايل دوائر انتخابية حيددها وحيدد عدد الاعضاء اذلين
ينتخبون يف لك دائرة مهنا بقرار يصدر عنه.

 .2يتوىل اإدارة أمانة عامن الكربى جملس حيدد جملس الوزراء عدد اعضائه عيل ان ينتخب
( )%75من العضاء انتخااب مبارشا ويعني العدد البايق مهنم بقرار من جملس الوزراء بناء عىل
تنسيب الوزير.
 .3يعني جملس الوزراء أمني عامن من بني أعضاء جملس المانة بتنسيب من الوزير .
املادة 4
أ .1.جيمتع اجمللس يف دار البدلية جلسة عادية مرة واحدة عىل القل لك أس بوع بدعوة من الرئيس
أو انئبه يف حال غيابه ابس تثناء جملس أمانة عامن الكربى اذلي جيمتع مرة واحدة عىل القل يف
الشهر .
 .2للرئيس دعوة اجمللس لعقد جلسة غري عادية عىل أن تدرج يف هذه ادلعوة املوضوعات املراد حبهثا
فقط .
 .3لثلث أعضاء اجمللس عىل القل الطلب من الرئيس عقد جلسة غري عادية عىل ان تدرج يف
الطلب املوضوعات املراد حبهثا فقط ويلزتم الرئيس بتوجيه ادلعوة وعقد هذه اجللسة خالل أس بوع
من اترخي تقدمي الطلب.
 .4يبلغ أعضاء اجمللس عن موعد لك جلسة وجدول أعاملها قبل عقدها بيوم واحد عىل القل ويعلن
املوعد وجدول العامل يف ماكن ظاهر من دار البدلية ،ول جيوز حبث أي موضوع خارج جدول
العامل .
 .5اإذا تغيب الرئيس وانئبه يرأس اجللسة أكرب العضاء احلارضين س نا .
 .6تكون جلسات اجمللس علنية وحيق للك مواطن ذي مصلحة مبارشة يف أي موضوع مدرج عىل
جدول العامل أن يشارك يف مناقشة ذكل املوضوع عىل أن تؤخذ القرارات يف اجامتح رسي ،وجيوز
عقد جلسات رسية يف القضااي اليت يراها اجمللس رضورية .
 .7تدون قرارات اجمللس ووقائع اجللسات يف حمارض ويوقع علهيا لك من الرئيس والعضاء .

 .8يتكون النصاب القانوين لجامتع اجمللس حبضور اكرثية أعضائه فاإذا مل يتوافر هذا النصاب يف
جلس تني متتاليتني تعترب اجللسة الثالثة قانونية عىل أن ل يقل احلضور عن ثلث أعضاء اجمللس .
 .9تتخذ قرارات اجمللس ابلإجامع أو بأكرثية أصوات العضاء احلارضين وعند تساوي الصوات
يرحج اجلانب اذلي صوت معه رئيس اجللسة  ،وعىل العضو اخملالف أن يبني أس باب اخالفته خطيا.
 .10للمجلس تشكيل جلان من بني أعضائه ملعاجلة أي أمر من المور املعروضة عليه وتكون
توصياهتا انفذة حال اإقرارها من اجمللس .
ب .جيمتع اجمللس احمليل مرة واحدة عىل القل يف الس بوع وترسي عليه الحاكم املنصوص علهيا يف
الفقرة (أ) من هذه املادة .
ج .ميارس اجمللس ورئيسه مجيع املهام املناطة ابجمللس احمليل ورئيسه اإذا مل تكن منطقة البدلية
مقسمة اىل جمالس حملية .
املادة 5
أ .مع مراعاة أحاكم الترشيعات النافذة ،تناط ابجمللس مضن حدود منطقة البدلية الوظائف
والسلطات والصالحيات التالية :
 .1اإقرار املزيانية العمومية واملوا نزة الس نوية للبدلية وتصديقها من الوزير.
 .2اإعداد الإسرتاتيجية والتمنوية واعداد دليل احتياجات منطقة البدلية وأولوايته مهنا ورفعها
للمجلس التنفيذي .
 .3اعداد الربامج ومتابعة تنفيذها لتحقيق التمنية املس تدامة مبشاركة اجملمتعات احمللية وادارة مجيع
اخلدمات واملرافق واملشاريع احمللية املناطة هبا من خالل موظفيه ومس تخدميه او ابلتشارك مع
بدلايت أخرى أو أي هجة أخرى ذات اختصاص او من خالل تأسيس رشاكت متلكها البدلايت
سواء لوحدها او ابلتعاون مع القطاع اخلاص ومن مؤسسات اجملمتع احمليل رشيطة موافقة الوزير
املس بقة عىل ذكل .
 .4اقرار مشاريع تمنوية وانشاؤها تعود ابلنفع عىل ساكن منطقة البدلية ،ورفعها للمجلس التنفيذي .

 .5ختطيط البدلية وفتح الشوارع وإالغاؤها وتعديلها وتعيني عرضها واس تقامهتا وتعبيدها وإانشاء
ارصفهتا وصيانهتا وتنظيفها وإاانرهتا وتسميهتا او ترقميها وترقمي بناايهتا وجتميلها وتشجريها ومنع التجاوز
علهيا .
 .6مراقبة الرايض املكشوفة وتلكيف أحصاهبا ابإقامة السوار حولها واختاذ اكفة الإجراءات محلاية
الشوارع والطرق .
 .7التنس يق مع اجلهات املعنية فامي يتعلق بتحديد مواقع املدارس ودور العبادة وصيانهتا .
.8التنس يق مع اجلهات املعنية يف اإدارة توزيع املياه بني الساكن وتنظمي توزيعها والعمل عىل منع
تلوث الينابيع والقنية والحواض والابر .
 .9التنس يق مع اجلهات املعنية يف اإدارة تزويد الساكن ابلكهرابء والغاز واملشاركة يف حتديد مواقع
حمطات التحويل .
 .10التنس يق مع اجلهات املعنية لإنشاء ش باكت الرصف الصح وانشاء دورات املياه وإادارهتا
ومراقبهتا .
 .11اإنشاء السواق العامة وتنظميها وتعيني أنواع البضائع اليت تباع يف لك مهنا أو حظر بيعها
خارهجا .
 .12تنظمي احلرف والصناعات وتعيني أماكن خاصة للك صنف مهنا ومراقبة احملالت والعامل
املقلقة للراحة أو املرضة ابلصحة ابلتنس يق مع احلامك الإداري .
 .13املسامهة يف تطوير ش باكت النقل العام مضن حدود البدلية ويف اإنشاء مواقف مركبات النقل
وتعييهنا وتنظميها وتعيني مساراهتا واملشاركة يف حتديد مقدار تعرفهتا عند الاقتضاء مضن حدود
البدلية مع مراعاة احاكم القوانني الخرى .
 .14اخاطبة اجمللس التنفيذي ابلتقارير اليت ترد اليه من اجملالس احمللية حول اداء املرافق العامة
مضن حدود منطقته.
 .15اإنشاء الساحات واحلدائق واملتزنهات وامحلامات والماكن اخملصصة للس باحة .

 .16اختاذ الاحتياطات ملنع احلرائق  ،ابلتنس يق مع احلامك الاداري .
 .17اختاذ الاحتياطات ملنع أرضار الفيضاانت والس يول والثلوج واملسامهة يف اإغاثة منكويب احلرائق
والفيضاانت والزلزل والكوارث الخرى ومجع التربعات هلم وتوزيعها علهيم ،واملسامهة يف انشاء
املالىجء العامة وحتديد أماكهنا واختاذ الاجراءات الالزمة للمحافظة عىل أرواح املواطنني ابلتنس يق
مع اجلهات اخملتصة .
 .18اختاذ مجيع الاحتياطات والاجراءات الالزمة للمحافظة عىل الصحة العامة ومنع تفيش الوبئة
بني الناس ابلتنس يق مع اجلهات اخملتصة ولها احلق يف املسامهة يف تنفيذ اعامل ومشاريع املستشفيات
العامة واملراكز الصحية وغري ذكل من املنشأت الصحية .
 .19اإنشاء املتاحف واملكتبات العامة والنوادي الثقافية والرايضية والاجامتعية والفنية .
 .20اإنشاء املساخل وأسواق بيع احليواانت واملوايش والطيور وحفص املعد لذلحب مهنا واختاذ
الاحتياطات ملنع اإصابهتا ابلمراض .
 .21تدوير النفاايت ومعاجلهتا واتالفها وحتديد بدلهتا .
 .22تعيني مواقع املقابر ومواصفاهتا وإانشاؤها واحملافظة عىل حرمهتا ونقل املوىت ودفهنم ووقف ادلفن
فهيا ابلتنس يق مع اجلهات اخملتصة .
 .23ترخيص اللوحات والاعالانت وحتديد بدلهتا .
 .24اختاذ القرارات الالزمة لهدم البنية املتداعية اليت خيىش سقوطها واختاذ القرارات الالزمة
خبصوص البنية املرضة ابلصحة العامة أو اليت تنبعث مهنا رواحئ كرهية ومؤذية وذكل بعد انذار
أحصاهبا أو شاغلهيا أو املسؤول عهنا .
 .25مراقبة الوزان واملاكييل يف الاسواق العامة خارج ادلاككني واملس تودعات .
 .26اإدارة أمالك البدلية وأموالها والإنفاق مهنا لتأدية املهام واملسؤوليات امللقاة عىل عاتقه وإاقامة
البنية الالزمة فهيا وتأجريها ورههنا وبيعها والتربع هبا ورشاء غريها وفقا لحاكم هذا القانون وقبول
الهبات والوصااي والتربعات رشيطة موافقة جملس الوزراء علهيا اذا اكنت من مصدر غري أردين .

 .27استامثر أموال البدلية املنقوةل وغري املنقوةل وحتديد بدلت استامثرها وتوفري بيئة استامثرية من
خالل ازاةل أي عوائق أمام الاستامثر وتشجيع املنافسة يف ممارسة النشطة الاقتصادية عن طريق
تبس يط الاجراءات لتحقيق الاس تغالل المثل للموارد .
 .28املسامهة يف رعاية املرافق الس ياحية والرتاثية الواقعة مضن منطقة البدلية وكيفية ادارهتا
واس تغاللها واستامثرها .
 .29تنظمي املطامع واملقايه والنوادي واملالعب واملسارح ودور السيامن واملاليه العامة وحتديد
مواعيد فتحها واغالقها .
 .30التعاقد مع البدلايت واجلهات الخرى والقيام بأي معل أخر يتوجب عليه القيام به مبقتىض هذا
القانون او أي ترشيع اخر.
ب .حيق للمجلس ان ميارس الصالحيات املبينة اعاله مبارشة من خالل موظفيه ومس تخدميه او
ابلتشارك مع بدلايت أخرى أو أي هجة أخرى ذات اختصاص  ،أو أن يعهد هبا او ببعضها اىل
متعهدين او ملزتمني أو مقاولني .
ج .يعترب املوظفون اذلين حيددمه الوزير بناء عىل تنسيب الرئيس من افراد الضابطة العدلية وفقا
للحاكم املقررة يف قانون اصول احملاكامت اجلزائية النافذ .
د .للمجلس مبوافقة الوزير أن يفوض ااي من صالحياته او وظائفه لي جملس حميل وفقا ملقتضيات
املصلحة العامة عىل ان يكون التفويض حمددا وموقوات.
هـ .اإذا تولت احدى ادلوائر احلكومية أو أي هجة أخرى أي معل من الاعامل املذكورة يف الفقرة (أ)
من هذه املادة ابعتباره جزءا من اعاملها فيمت ذكل ابلتنس يق مع البدلية .
و .للمجلس ان يس تويف عن اخلضار والفواكه اليت تعرض يف السواق وكذكل عن العامل والمور
املبينة يف هذه املادة رسوما تعني مقاديرها او نس هبا وكيفية استيفاهئا مبوجب انظمة تصدر لهذه
الغاية.
ز .1.جمللس الوزراء اصدار الانظمة الالزمة اليت جيوز للمجلس مبقتضاها ان يس تويف عند تعبيد
الطرق او تزفيهتا لول مرة من أحصاب المالك املتامخة جلانيب الطريق جزءا من نفقات التعبيد

والزتفيت يعينه اجمللس بنس بة طول واهجة امالكهم عىل تكل الطرق رشيطة ان ل تزيد عىل
( ) %50من مجموع النفقات.
 .2تعترب النفقات اليت فرضت مبقتىض البند ( )1من هذه الفقرة قبل العمل هبذا القانون وكهنا
مفروضة مبقتضاه سواء اس توفيت ام مل تس توف عند صدوره .
املادة 6
مع مراعاة أحاكم أي ترشيع أخر ،تناط ابجمللس احمليل مضن حدود منطقته الوظائف والسلطات
والصالحيات التالية:
أ .اقرتاح اقامة املشاريع التمنوية اليت تعود ابلنفع العام ورفعها للمجلس.
ب .املسامهة يف اعداد اخلطط الاسرتاتيجية والتمنوية واعداد دليل الاحتياجات مضن حدوده
ابلتعاون مع مؤسسات اجملمتع املدين ورفعها للمجلس .
ج .حتديد الشوارع املراد فتحها او تعديلها والتنسيب بذكل للمجلس ومراقبة الطرق وصيانهتا
وتنظيف شوارع البدلية وإاانرهتا وجتميلها وتشجريها ومنع التجاوز علهيا ومراقبة ما يقع عىل الشوارع
من الرايض املكشوفة وتلكيف احصاهبا ابإقامة الاسوار حولها .
د .املشاركة يف حتديد اماكن املدارس احلكومية واملهنية ودور العبادة ومدى حاجة املنطقة لإنشاهئا .
هـ .املشاركة يف حتديد مسار ش بكة توزيع املياه والكهرابء والغاز.
و .حتديد املناطق اليت حتتاج اىل رصف حص واخاطبة اجمللس بذكل واملشاركة يف حتديد مسار
ش باكت الرصف الصح .
ز .مراقبة الاسواق العامة وانواع البضائع اليت تباع فهيا ومراقبة الوزان واملاكييل يف الاسواق
العامة خارج ادلاككني واملس تودعات.
ح .مراقبة احملالت والعامل املقلقة للراحة او املرضة ابلصحة ابلتنس يق مع احلامك الإداري .
ط .مراقبة مواقف مركبات النقل.

ي .حتديد احتياجات املنطقة من املتزنهات واحلدائق وتزويد اجمللس بذكل ومراقبهتا وتنظميها .
ك .مراقبة بيع الوقود واملواد املش تعةل وخزهنا والتأكد من صيانهتا ووجود املطاىفء فهيا .
ل .املشاركة يف حتديد اماكن املستشفيات العامة واملراكز الصحية وغريها من املنشأت الصحية
ومدى حاجة املنطقة لإنشاهئا واعداد تقارير سري معل انشاهئا ورفعها للمجلس .
م .مراقبة املواد الغذائية واختاذ الاجراءات ملنع الغش فهيا واتالف الفاسد مهنا .
ن .مراقبة املتاحف واملكتبات العامة والنوادي الثقافية والرايضية والاجامتعية والفنية وفق
الترشيعات املعمول هبا .
س .تعيني مواقع املساخل واسواق بيع احليواانت واملوايش ومراقبة ذحبها وترصيف بقاايها وحظر
بيعها خارج هذه الاسواق ومراقبة ادلواب املس تخدمة يف النقل واجلر.
ع .مجع النفاايت والفضالت من املنازل واحملالت العامة ونقلها وتنظمي ذكل ومراقبة املساكن واحملالت
الخرى للتأكد من ترصيف نفاايهتا بصورة منتظمة واختاذ التدابري الالزمة لإابدة احلرشات والقوارض
فهيا .
ف .املشاركة يف تعيني مواقع املقابر ومراقبهتا واحملافظة عىل حرمهتا .
ص .مراقبة الالزتام برشوط اللوحات والاعالانت والتأكد من حصولها عىل الرتاخيص الالزمة .
ق .حتديد البنية املتداعية واخاطبة اجمللس بشأهنا لختاذ القرار املناسب وتنفيذ قرارات اجمللس
املتعلقة هبدم الابنية املتداعية اليت خيىش سقوطها او القرارات املتعلقة ابلبنية املرضة ابلصحة العامة
او اليت تنبعث مهنا رواحئ كرهية ومؤذية وذكل بعد التأكد من انذار صاحهبا أو شاغلها أو املسؤول
عهنا وابلتنس يق مع احلامك الإداري .
ر .اعداد املوازنة الفرعية للمجلس احمليل ورفعها للمجلس اإقرارها.
ش .اقرتاح اخلطط والربامج لتحقيق التمنية املس تدامة ابلتعاون مع اجملمتعات احمللية واعداد تقارير
نصف س نوية عن سري معل تنفيذ هذه اخلطط ورفعها للمجلس .
ت .املسامهة يف تقدمي اخلدمات للمرافق الس ياحية والرتاثية الواقعة مضن منطقة اختصاصه .

ث .مراقبة املطامع واملقايه والنوادي واملالعب و املسارح ودور السيامن واملاليه العامة الخرى .
خ .منح رخص البناء ومراقبة انشاء البنية وهدهما وتغيري اشاكلها وفق الترشيعات املعمول هبا .
ذ .مراقبة وتنظمي الباعة املتجولني واملصورين املتجولني وامحلالني والبسطات واملظالت.
ض .ترخيص اقتناء احليواانت ومراقبة الضاةل مهنا والوقاية من اخطارها .
ظ .مراقبة أداء املرافق العامة واعداد تقارير عن سري العمل فهيا ورفعها للمجلس .
املادة 7
أ .الرئيس هو املسؤول الاول يف البدلية ومرجع املدير ودوائر البدلية فهيا ويتوىل املهام
والصالحيات التالية:
 .1دعوة اجمللس اإىل الانعقاد يف مواعيد يعيهنا ويعلن عهنا ويعد جداول العامل ويبلغها اإىل العضاء
ويرأس جلسات اجمللس ويتوىل اإدارهتا ويرشف عىل معل اللجان املنبثقة عن اجمللس أو أي جلان
أخرى لها عالقة بعمل البدلية .
 .2التوقيع عىل العقود والتفاقيات اليت يقرها اجمللس .
 .3متثيل البدلية يف الاجامتعات واملؤمترات ويشرتط موافقة الوزير اذا اكنت املشاركة خارج اململكة.
 .4احملافظة عىل حقوق البدلية وادلفاع عن مصاحلها ابلطرق القانونية .
 .5التوقيع عىل التفاقيات ومذكرات التفامه والربوتوكولت والتوأمة مع اجلهات ذات العالقة اليت
يوافق علهيا اجمللس داخل اململكة .أما اذا اكنت خارج اململكة فيشرتط ذلكل موافقة الوزير .
 .6عرض مرشوع موازنة البدلية وخطهتا الاسرتاتيجية ومرشوع دليل الاحتياجات احمللية عىل
اجمللس لإقرارها .
 .7عرض املراسالت املرفوعة هل من املدير اليت يتطلب عرضها عىل اجمللس لختاذ القرارات الالزمة
بشأهنا .
 .8أي همام أخرى تناط به مبقتىض أحاكم هذا القانون والنظمة الصادرة مبقتضاه .

ب .ميارس انئب الرئيس همام الرئيس وصالحياته عند غيابه أو شغور مركزه لي سبب من
الاس باب .
ج .للرئيس تفويض أي من صالحياته املنصوص علهيا يف هذا القانون والنظمة الصادرة مبقتضاه
لنائبه أو لي عضو من أعضاء اجمللس أو للمدير رشيطة أن يكون هذا التفويض خطيا وحمددا
ومقرتان بقرار من اجمللس واعالم الوزير بذكل.
املادة 8
أ .يلزتم رئيس اجمللس احمليل بقرارات اجمللس واجمللس احمليل ويعمل عىل تنفيذها ويتوىل املهام
والصالحيات التالية :
 .1دعوة اجمللس احمليل اإىل الانعقاد يف مواعيد يعيهنا ويعلن عهنا ويعد جداول أعامهل ويبلغها
لالعضاء ويرأس جلساته ويتوىل اإدارهتا.
 .2متثيل اجمللس احمليل دلى اجمللس واجلهات الرمسية ويف الاجامتعات واملؤمترات .
 .3توجيه املراسالت اخلاصة بعمل اجمللس احمليل .
 .4منح الرتاخيص الالزمة ملبارشة اعامل حفر الطرق ملد ش باكت املياه والكهرابء والرصف الصح
وغريها لقاء كفاةل تضمن اإعادة احلال اىل ما اكن عليه وعىل نفقة طالب الرتخيص.

ب .يتوىل انئب رئيس اجمللس احمليل همام رئيس اجمللس احمليل وصالحياته عند غيابه أو شغور
مركزه لي سبب من الاس باب .
املادة 9
أ  .اعتبارا من اترخي نفاذ أحاكم هذا القانون ،يعني يف لك بدلية مدير تنفيذي رشيطة أن تتوافر فيه
الرشوط التالية:

 .1أردين اجلنس ية .
 .2حاصال عىل الشهادة اجلامعية الاوىل حدا أدىن يف الهندسة أو الادارة أو ختطيط املدن .
 .3من ذوي اخلربة وادلراية يف العمل البدلي ملدة ل تقل عن س بع س نوات تتفق مع متطلب
الوظيفة لبدلايت الفئتني الوىل والثانية ول تقل عن ثالث س نوات لبدلايت الفئة الثالثة .
 .4غري حمكوم جبناية او جبنحة اخةل ابلرشف والاخالق العامة .

ب .يعني املدير بقرار من الوزير بناء عىل تنسيب اجمللس وتهنىى خدماته ابلطريقة ذاهتا وحيدد القرار
راتب املدير وعالواته ورشوط اس تخدامه وسائر حقوقه املالية عىل أن يتقاىض ذكل من صندوق
البدلية مبوجب النظمة املعمول هبا .
ج .املدير هو رئيس اجلهاز الإداري واملسؤول عن مراقبة وضامن حسن سري معل ذكل اجلهاز يف
البدلية ويتوىل املهام والصالحيات التالية :
 .1تنفيذ قرارات اجمللس إابرشاف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود اليت تربهما البدلية مع الغري .
 .2اإعداد مرشوع جدول أعامل اجمللس وحضور اجامتعاته والاشرتاك يف مناقش هتا دون أن يكون هل
حق التصويت .
 .3ا إلرشاف عىل صيانة أمالك البدلية وأموالها واحملافظة علهيا .
 .4متابعة تنفيذ خطة معل البدلية الس نوية.
 .5اإعداد مرشوع املوازنة الس نوية والتقرير الس نوي ونصف الس نوي والبياانت املالية اخلتامية
ورفعها اإىل الرئيس يف الوقت احملدد .
 .6مراقبة حتصيل ايرادات البدلية ومتابعهتا والمر برصف النفقات وإاصدار احلوالات املالية وفقا
للقرارات الصادرة مبقتىض أحاكم هذا القانون .

 .7تأهيل كوادر البدلية وتدريهبا هبدف رفع قدراهتم وكفاءاهتم فنيا واداراي وتقدمي اخلدمة املثىل لفراد
اجملمتع احمليل .
د .يكون املدير مسؤول أمام الرئيس عن الاعامل امللكف هبا .
هـ .عىل املدير الالزتام ببنود املوازنة الس نوية املصادق علهيا .
املادة 10
أ .تصنف البدلايت اإىل الفئات الثالث التالية :
الفئة الوىل :بدلايت مراكز احملافظات وأي بدلية أخرى يزيد عدد ساكهنا عىل مائة ألف نسمة .
الفئة الثانية  :بدلايت مراكز الالوية والبدلايت اليت يزيد عدد ساكهنا عىل مخسة عرش ألف نسمة
ول يتجاوز مائة ألف نسمة .
الفئة الثالثة  :البدلايت الخرى غري الواردة مضن الفئات الوىل والثانية .
ب .لغاايت تصنيف البدلايت املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة  ،يصدر الوزير قراره
بتصنيف أي بدلية استنادا اإىل الإحصاءات الرمسية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة
الإحصاءات العامة .
ج .حتقيقا للغاايت املقصودة من تصنيف البدلايت حتدد احلقوق اليت تعود للبدلية والالزتامات
املرتتبة علهيا مبقتضاه مبوجب أنظمة تصدر لهذه الغاية .
د .تس متر اجملالس البدلية واجملالس احمللية يف أعاملها اىل حني انهتاء مدة دورهتا ما مل يمت حلها وفقا
لحاكم هذا القانون .
املادة 11
مع مراعاة ما ورد يف هذا القانون أو أي ترشيع أخر:
أ .جمللس الوزراء بناء عىل تنسيب الوزير وتوصية احلامك الإداري اصدار قرار بتوس يع حدود أي بدلة
أو تضييقها أو تعديلها أو مض أي بدلايت أو جتمعات ساكنية أو أجزاء مهنا جماورة لها بعضها اإىل

بعض وأن يشلك ذلكل بدلية ابملعىن املقصود يف هذا القانون أو فصل أي مهنا أو جزء مهنا يف أي
تشكيل مقرر ،وللوزير حتديد منطقة البدلية احملدثة بناء عىل تنسيب مدير دائرة تنظمي املدن
والقرى املركزية ويبلغ القرار اإىل وزير املالية وينرش يف اجلريدة الرمسية.
ب .تمت تسمية أي بدلية احدثت وفقا لحاكم الفقرة (أ) من هذه املادة بقرار من الوزير وترسي
علهيا أحاكم هذا القانون .
ج .حيدد الوزير فئة البدلية احملدثة وفقا لحاكم الفقرة (أ) من هذه املادة وفقا للتصنيف املنصوص
عليه يف الفقرة (أ) من املادة ( ) 10من هذا القانون ويؤلف لها جلنة تقوم مقام اجمللس متارس
صالحياته ويعني لها رئيسا من بني أعضاهئا وتعقد اجامتعاهتا وفقا لحاكم هذا القانون وتس متر يف
معلها اىل حني انتخاب اجمللس يف أول انتخاابت جتري وفقا لحاكم هذا القانون.
د .تصبح البدلية احملدثة وفقا لحاكم الفقرة (أ) من هذه املادة عند صدور القرار مبامرسة وظائفها
وصالحياهتا اخللف القانوين والواقع للبدلايت والتجمعات الساكنية واملناطق اليت مضت اإلهيا،
وتعترب تكل البدلايت منحةل وتنتقل مجيع الموال املنقوةل وغري املنقوةل وسائر احلقوق العائدة لها
والالزتامات املرتتبة علهيا اىل البدلية احملدثة  ،كام يصبح املوظفون واملس تخدمون والعامل اذلين اكنوا
يعملون دلى تكل البدلايت يف ذكل التارخي موظفني ومس تخدمني وعامل دلى البدلية احملدثة
وينقلون اإلهيا مبا هلم من حقوق وما علهيم من الزتامات وتعترب خدماهتم دلهيا اس مترارا خلدماهتم
السابقة.
املادة 12
أ .تعترب (أمانة عامن الكربى) بدلية وترسي علهيا أحاكم الترشيعات اليت تنطبق عىل البدلايت
واجملالس احمللية ابس تثناء ما نص عليه بغري ذكل بشأن ( أمانة عامن الكربى) يف هذا القانون أو يف
أي ترشيع أخر.
ب .عىل الرمغ مما ورد يف املادة ( )11من هذا القانون ،تبقى البدلايت اليت مضت اإىل أمانة عامن
الكربى قبل س نة  1990عىل وضعها القامئ عند نفاذ احاكم هذا القانون.

املادة 13
أ .تطبق عىل منطقة اختصاص (أمانة عامن الكربى) الترشيعات اليت يمت اإصدارها لهذا الغرض
وحتقيقا للغاايت املقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية املعاين اخملصصة لها أدانه حيامث
وردت يف هذا القانون أو أي ترشيع أخر ما مل تدل القرينة عىل غري ذكل:
أمانة العامصة :أمانة عامن الكربى .
أمني العامصة :أمني عامن الكربى .
جملس أمانة العامصة :جملس أمانة عامن الكربى .
ب .جمللس أمانة عامن الكربى تأليف جلنة أو أكرث من بني أعضائه وتفويض تكل اللجان القيام بأي
من همامه وصالحياته مبوجب هذا القانون أو أي ترشيع أخر ابلرشوط والقيود مضن املدة اليت
يقررها وذكل ابس تثناء الصالحيات املنصوص علهيا يف املواد ( )15و( )17و( )25و()26
و( )27من هذا القانون اليت ل جيوز للمجلس تفويضها لي هجة من اجلهات يف أي حاةل من
احلالت وللمجلس اإلغاء التفويض أو تعديهل وترسي أحاكم هذه الفقرة عىل أي جلنة تؤلف لتقوم
مقام اجمللس يف ممارسة وظائفه وصالحياته .
املادة 14
عىل الرمغ مما ورد يف أي قانون أخر:
أ .ميارس اجمللس يف بدلايت الفئة الاوىل صالحيات جلنة تنظمي املدن والقرى والبنية اللوائية
املنصوص علهيا يف قانون تنظمي املدن والقرى والبنية وهل تفويض هذه الصالحيات اإىل جلنة يشلكها
من بني أعضائه  ،عىل أن يكون مدير الشؤون البدلية اخملتص عضوا يف لكتا اللجنتني .
ب .1.تعترب لك من اجملالس احمللية مضن اختصاصها جلنة حملية للتنظمي والبنية ويعني اجمللس احد
همنديس البدلية سكرتري ًا لها.
 .2جمللس أمانة عامن الكربى تشكيل جلنة حملية للتنظمي والبنية أو أكرث من بني أعضائه ومن بني
موظف المانة.

 .3تعترب اللجان املشلكة وفق ًا لحاكم البندين ( )1و( )2من هذه الفقرة لك مضن اختصاصها من
جلان تنظمي املدن احمللية من اكفة الوجوه والغراض املنصوص علهيا يف قانون تنظمي املدن والقرى
والبنية ويرتتب علهيا اإرسال نسخة من لك قرار أو أمر أو اإخطار أو تعلاميت أو رخصة تصدرها اىل
الرئيس وذكل فور صدورها وللرئيس حق الاعرتاض علهيا دلي هذه اللجنة خالل مخسة عرش
يوم ًا من اترخي تبلغه لها اإذا اكنت من القرارات اليت ل ختضع للتصديق من جلنة التنظمي اللوائية فاذا
أرصت اللجنة عىل قرارها حيال اخلالف اإىل اجمللس بصفته جلنة تنظمي لوائية أو اإىل اللجنة املفوضة
منه بذكل للفصل فيه.
املادة 15
أ .1.تسجل أموال البدلية غري املنقوةل ابمس البدلية ول تباع هذه الموال ول ختصص ول توهب
ول ترهن ول تؤجر اإل بقرار من اجمللس بناء عىل تنسيب جلنة الاستامثر املشلكة وفقا لحاكم البند
( )2من هذه الفقرة رشيطة أن خيضع القرار ملوافقة الوزير اذا اكنت ملدة تزيد عىل مخس س نوات .
 .2تشلك يف البدلية جلنة لالستامثر برئاسة الرئيس وعضوية لك من املدير ومدير الاستامثر يف
البدلية اإن وجد ومدير وحدة التمنية يف البدلية اإن وجد ومدير ادلائرة القانونية يف البدلية وترفع هذه
اللجنة تنسيباهتا اىل اجمللس لختاذ القرارات الالزمة بشأهنا .
ب .تعترب أموال البدلية من الموال العامة لغاايت حتصيلها ابلطريقة اليت حتصل هبا الاموال العامة
أو ابلطريقة اليت حتصل هبا أموال البدلية املنصوص علهيا يف هذا القانون.
ج .ل جيوز احلجز عىل الموال غري املنقوةل اليت تعود للبدلية وعىل املنقولت اليت تكون اخصصة
لتقدمي خدماهتا ابس تثناء املبالغ النقدية العائدة للبدلية واليت جيوز احلجز علهيا.
د .تمتتع البدلية ابلإعفاءات والتسهيالت اليت تمتتع هبا الوزارات وادلوائر احلكومية .
املادة 16
أ .تتكون املوارد املالية للبدلية مما ييل :
 .1الرضائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة مبوجب أحاكم هذا القانون وأي نظام صادر
مبقتضاه أو أي قانون أو نظام أخر نص عىل استيفاء رضائب أو رسوم للبدلايت .

 .2ريع املشاريع الاستامثرية .
 .3الايرادات اذلاتية .
 .4املساعدات والهبات رشيطة موافقة جملس الوزراء علهيا اذا اكنت من مصدر غري اردين .
ب .تبقى الرضائب والرسوم املتحققة مبقتىض القوانني والنظمة اليت اكن معمول هبا قبل نفاذ احاكم
هذا القانون واجبة التحصيل كام لو اكنت متحققة مبقتضاه .
ج .جيري حتصيل الرضائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة ملصلحة البدلية بوساطة اجمللس او
اجمللس احمليل أو من احلكومة أو متعهدين أو ملزتمني أو مقاولني يمت التعاقد معهم لهذه الغاية وفقا
لحاكم هذا القانون .
املادة 17
أ .للمجلس ان يقرتض اموالا من أي هجة رشيطة موافقة الوزير عىل اجلهة املقرضة والغاية اليت
سينفق من اجلها ومقدار الفائدة وكيفية السداد واي رشوط خاصة قد يس تلزهما احلصول عىل هذا
القرض .
ب .اإذا اكنت معامةل الاقرتاض املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة تس تلزم كفاةل احلكومة
فيجب احلصول عىل موافقة جملس الوزراء عىل ذكل .
املادة 18
أ .ختضع البنية الواقعة مضن سور مدينة القدس القدمية لرضيبة البنية والارايض عىل الرمغ من
اعفاهئا من الرضيبة احلكومية وتتوىل أمانة القدس ختمني قمية الإجيار الس نوي الصايف وفق السس
املتبعة يف قانون رضيبة البنية والرايض داخل مناطق البدلايت.
ب .ختضع الرضيبة املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة لحاكم قانون رضيبة البنية
والرايض داخل مناطق البدلايت من حيث التخمني واملراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة.
ج .تكون فئة الرضيبة املشار اإلهيا يف الفقرتني (أ) و(ب) من هذه املادة كام ييل:
 )%7( .1من صايف قمية الإجيار الس نوي للمباين مبا يف ذكل الساحة اليت تقوم علهيا أو حتيط هبا .

 )%5( .2من صايف قمية الإجيار الس نوي لالرايض اليت ليست ساحة للمباين .
املادة 19
أ .يس تويف اجمللس احمليل من مشرتي الموال املنقوةل اليت تباع يف املزاد العلين مضن حدود منطقته
رسام بنس بة ( )%5من بدل املزايدة الخرية .
ب .جتري مجيع البيوع ابملزاد العلين بوساطة دللني مبعرفة الرئيس وللبدلية تلزمي رسوم ادللةل يف
مطلع لك س نة مالية ابملزاد العلين .
املادة 20
أ .عىل الرمغ مما ورد يف أي ترشيع أخر ،يقتطع وحيول للبدلايت ما نسبته ( )%50من الرسوم
والرضائب املس توفاة عن املش تقات النفطية املس توردة أو املنتجة يف اململكة .
ب .يوزع مقدار النس بة املشار اإلهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة ملنفعة البدلايت وجمالس اخلدمات
املشرتكة وفقا لحاكم الفقرة (ب) من املادة ( )23من هذا القانون أو أي ترشيع حيل حمهل .
املادة 21
يقتطع وحيول للبدلايت ( )%40من الرسوم اليت تس توىف مبقتىض قانون السري عن رخص اقتناء
املركبات.
املادة 22
تقتطع وحتول للبدلايت الغرامات اليت تس توىف عن اخالفات قانون السري وعن اخملالفات الصحية
والبدلية .
املادة 23
أ .تقيد الواردات اليت جتبهيا احلكومة ملنفعة البدلايت مبقتىض املواد ( )20و( )21و( )22من هذا
القانون أمانة للبدلايت دلى وزارة املالية عىل أن حتول يف هناية لك شهر اإىل بنك تمنية املدن
والقرى.

ب .توزع حصيةل هذه الواردات عىل البدلايت ابلنسب اليت يقررها جملس الوزراء بناء عىل
تنسيب الوزير عىل أن تراعى الاعتبارات التالية عند حتديد حصة لك بدلية :
 .1فئة البدلية .
 .2مساحهتا وعدد ساكهنا .
 .3نس بة مسامههتا يف حتصيل الإيرادات.
 .4موقعها وطبيعهتا اجلغرافية .
 .5مدى احتياجاهتا من املشاريع التمنوية.
 .6حمدودية مواردها .
 .7ما يرتتب علهيا من مسؤوليات ليس لها طابع حميل .
 .8المتزي يف تأدية املهام والواجبات امللقاة عىل عاتقها.
ج .جمللس الوزراء بناء عىل تنسيب الوزير أن خيصص قسام من حصيةل هذه الواردات للمور
التالية :
 .1دفع مساعدات مالية جملالس اخلدمات املشرتكة والقرى اليت ل توجد فهيا جمالس لمتكيهنا من
القيام مبشاريع ذات امهية تس تلزم املساعدة .
 .2دفع نفقات حفص حساابت البدلايت.
 .3دفع النفقات واملصاريف اليت تتحملها الوزارة لقاء قياهما بتقدمي خدمات ذات طابع فين للبدلايت.
املادة 24
أ .اإذا اس تحق مبلغ للبدلية مبقتىض أحاكم هذا القانون ومل يدفع خالل شهر من اترخي اس تحقاقه يبلغ
امللكف اإنذارا خطيا يبني فيه نوع املبلغ ومقداره واملدة اليت اس تحق عهنا ،ووجوب دفعه خالل
اس بوعني من اترخي التبليغ .

ب .يبلغ امللكف الإنذار بتسلميه اإايه ابذلات فاإذا مل يعرث عليه أو رفض التبليغ يعترب التبليغ واقعا اإذا
بلغ الإنذار ملاكن اإقامته الخري املعروف أو أرسل ابلربيد املسجل اإىل عنوانه الخري املعروف .
ج .اإذا مل يدفع املبلغ خالل املدة املعينة يف الفقرة ( أ) من هذه املادة فللرئيس حتصيل الموال
املس تحقة للبدلية بوساطة دائرة التنفيذ ابلطريقة اليت حتصل هبا ادليون العادية احملكوم هبا هنائيا.
د .حيق للك ملكف يعرتض عىل حصة التلكيف أن يرفع بذكل دعوى دلى احملمكة اخملتصة خالل
املدة املعينة يف الفقرة (أ) من هذه املادة رشيطة أن يدفع املبلغ املطلوب منه أو أن يقدم تأمينا بشأن
اعرتاضه توافق عليه احملمكة اىل ان يمت الفصل يف دعواه اإل اإذا اكنت قد أجلت رسوم ادلعوى عليه
بسبب فقره .
هـ .ل تطبق أحاكم هذه املادة عىل الرضائب والرسوم اليت نص علهيا يف هذا القانون أو أي نظام
صادر مبقتضاه أو يف أي قانون أو نظام أخر واليت تتوىل احلكومة استيفاءها أو جبايهتا ملنفعة
البدلايت .
املادة 25
جمللس الوزراء بناء عىل قرار اجمللس وتنسيب الوزير أن يقرر شطب أي مبلغ مس تحق للبدلية اإذا
ثبت بعد مرور مخس س نوات عىل اس تحقاقه تعذر حتصيهل كام حيق هل ابلطريقة ذاهتا أن يقرر
شطب أي قسم من مبلغ مس تحق للبدلية اإذا تبني هل أن ذكل أقرب اإىل حتقيق العداةل والإنصاف
أو اقتنع بأنه ملصلحة البدلية .
املادة 26
أ .يعد اجمللس املوازنة الس نوية للبدلية متضمنة موازانت اجملالس احمللية ول يعمل هبا الا بعد اقرارها
من اجمللس ومصادقة الوزير علهيا ،عىل أن ل تتجاوز فهيا رواتب املوظفني وعالواهتم ما نسبته
( )%50من جحم املوازنة يف البدلايت اليت تزيد فهيا نس بة رواتب املوظفني وعالواهتم عن ذكل
وتصبح هذه النس بة ( )%40من جحم املوازنة بعد مخس س نوات من نفاذ احاكم هذا القانون ،
وحيدد جملس الوزراء مقدار هذه النس بة بعد مرور تكل املدة .

ب .يضع اجمللس جدول تشكيالت الوظائف .
ج .ينفق اجمللس مضن حدود اجمللس احمليل ما ل يقل عن ( )%50من الايرادات املتأتية ذلكل
اجمللس احمليل وهل توزيع ما تبقى عىل اجملالس احمللية اليت تكون ايراداهتا قليةل او اليت ل تليب ايراداهتا
اقامة مشاريع تمنوية كام هل ان ينفقها إلقامة مشاريع مركزية او كربى ختدم البدلية.
د .جيوز للمجلس وضع ملحق للموازنة عىل ان يراع الاحاكم املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من
هذه املادة .
املادة 27
أ .يضع الرئيس حسااب ختاميا عن الس نة املنهتية خالل اربعة أشهر عىل الكرث من انهتاهئا .
ب .يقر اجمللس احلساب اخلتايم ويرسهل اإىل الوزير لتصديقه.
املادة 28
تدقق حساابت البدلية واجملالس احمللية من الوزارة وختضع لرقابة ديوان احملاس بة .
املادة 29
يضع الرئيس تقريرا نصف س نوي عن العامل اليت متت يف منطقة البدلية وترسل نسخة منه اىل
الوزير مع مالحظات اجمللس عليه.
املادة 30
تتخذ البدلية خامتا ختمت به املستندات والواثئق ويعزز اخلامت بتوقيع الرئيس أو انئبه أو أي موظفا
أخر يفوضه اجمللس بذكل.
املادة 31
أ .للوزير بتنسيب من احملافظ انشاء جملس خدمات مشرتك جملموعة متقاربة من اجملالس البدلية او
القرى أو التجمعات الساكنية يمتتع ابلشخصية املعنوية وميارس صالحيات اجمللس البدلي املنصوص

علهيا يف القوانني النافذة املفعول وذكل فامي يتعلق ابخلدمات واملشاريع املشرتكة اليت يقوم هبا وللوزير
بناء عىل تنسيب احملافظ حل جملس اخلدمات املشرتكة أو مض اي بدلية او قرية او جتمع ساكين هل.
ب .جمللس الوزراء اإصدار النظمة الالزمة لتنفيذ أحاكم الفقرة (أ) من هذه املادة وذكل فامي يتعلق
ابلمور التالية:
 .1حتديد وظائف جملس اخلدمات املشرتك وصالحياته يف ادارة املشاريع املشرتكة وتشغيلها .
 .2تعيني رئيس اجمللس وأعضائه عىل أن ل يقل عدد العضاء املمثلني اذلين تسمهيم اجملالس البدلية
يف اجمللس عن ثليث اعضائه .
 .3مجع الرضائب والرسوم والعوائد والجور عن املشاريع املشرتكة اليت يقوم هبا اجمللس وحتديد
طريقة حتصيلها .
 .4شؤون املوظفني واملس تخدمني واللوازم .
 .5املسامهة يف متويل جملس اخلدمات واعداد مزيانيته واقرارها.
 .6تصفية اعامل جملس اخلدمات املشرتك وحقوقه والزتاماته عند حهل .
املادة 32
أ .مدة دورة اجمللس أو اجمللس احمليل أربع س نوات اعتبارا من اترخي تسلمه همامه وفقا لحاكم الفقرة
(أ) من املادة ( )62من هذا القانون وجيوز حل اجمللس أو اجمللس احمليل قبل انهتاء مدته وتشكيل
جلنة تقوم مقامه اإىل حني انهتاء مدته وانتخاب اجمللس أو اجمللس احمليل اجلديد بقرار يصدره جملس
الوزراء بناء عىل تنسيب الوزير مع بيان الس باب املوجبة ذلكل.
ب .1.جيري انتخاب رؤساء وأعضاء اجملالس البدلية وأعضاء اجملالس احمللية يف املوعد احملدد وفقا
لحاكم هذا القانون لك اربع س نوات وإاذا حل جملس بدلي أو جملس حميل وفق أحاكم القانون قبل
اإكامهل مدته ،يعني الوزير جلنة مؤقتة للبدلية أو ملنطقة اجمللس احمليل عىل أن جترى الانتخاابت
خالل س تة أشهر من اترخي احلل وإاذا مل يمت انتخاب اجمللس اجلديد خالل هذه املدة يعود اجمللس
املنحل ملامرسة أعامهل اإىل حني انهتاء مدة دورته السابقة.

 .2عىل الرمغ مما ورد يف البند ( )1من هذه الفقرة  ،للوزير أن يؤجل الانتخاب يف اي جملس
بدلي أو جملس حميل أو أكرث أو مجليع اجملالس واجملالس احمللية ملدة ل تزيد عىل س تة اشهر اإذا
اقتضت املصلحة العامة ذكل أو سالمة الانتخاب عىل أن حتتسب مدة التأجيل من املدة القانونية
للمجلس أو اجمللس احمليل عىل ان تدير البدلية يف مثل هذه احلاةل جلنة مؤقتة يعيهنا الوزير  ،واذا
انهتت مدة التأجيل وتعذر اجراء الانتخاابت فهيا يتخذ جملس الوزراء القرار املناسب بشأهنا.
ج .اإذا نقص عدد أعضاء اجمللس أو اجمللس احمليل عن النصاب القانوين فللوزير مبوافقة جملس
الوزراء أن يمكل العدد من بني املرحشني اذلين يلوهنم بعدد الصوات فاإن مل يتوافر ذكل مفن بني
الناخبني اذلين حيق هلم الرتحش والانتخاب كام هل ومبوافقة جملس الوزراء اعتبار اجمللس منحال وعند
ذكل يمت تأليف جلنة مؤقتة تقوم مقامه وفقا لحاكم هذا القانون.
املادة 33
أ .خيصص للنساء مقعد واحد لعضوية اجمللس احمليل من املقاعد املقررة يف املادة ( )3من هذا
القانون ويمت اإشغاهل من املرحشة اليت حصلت عىل أعىل الصوات ابلنس بة لعدد املقرتعني ومل حيالفها
احلظ ابلتنافس املبارش مع ابيق املرحشني وإاذا مل ترتحش أي واحدة لنتخاابت اجمللس احمليل فيمت
التعيني بقرار من الوزير من مضن الناخبات املسجالت يف قوامئ الناخبني ذلكل اجمللس احمليل .
ب .1.خيصص للنساء لعضوية اجمللس نس بة ل تقل عن ( )%25من عدد أعضاء اجمللس لإشغالها
من بني النساء العضاء يف اجملالس احمللية التابعة للمجلس واحلاصالت عىل أعىل الصوات ابلنس بة
لعدد املقرتعني مضن جمالسهن احمللية ويف حال تساوي النس بة بني أكرث من مرحشة جيري رئيس
الانتخاب القرعة بيهنن ،وإاذا مل يتوافر العدد اذلي يساوي هذه النس بة من عدد أعضاء اجمللس
لإشغالها فيمت التعيني بقرار من الوزير يف حدود هذه النس بة من مضن الناخبات املسجالت يف قوامئ
الناخبني يف منطقة البدلية وتطبق أحاكم هذه املادة عىل جملس أمانة عامن ابس تثناء احتساب نس بة
( )%25اليت تكون من عدد أعضاء جملس أمانة عامن الكربى املنتخبني .
 .2اإذا مل تكن منطقة البدلية مقسمة اىل جمالس حملية فاإنه خيصص للنساء لعضوية اجمللس نس بة ل
تقل عن ( )%25من عدد أعضاء اجمللس لإشغالها من النساء اللوايت حصلن عىل أعىل الصوات
ومل حيالفهن احلظ ابلتنافس املبارش مع ابيق املرحشني وإاذا مل يتقدم العدد املطلوب من املرحشات ومل

يتوافر العدد اذلي يساوي هذه النس بة من عدد أعضاء اجمللس لإشغالها فيمت التعيني بقرار من
الوزير يف حدود هذه النس بة من مضن الناخبات املسجالت يف قوامئ الناخبني يف منطقة البدلية.
املادة 34
أ .1.يصدر جملس الوزراء قرارا ابإجراء انتخاابت رؤساء وأعضاء اجملالس وأعضاء اجملالس احمللية
وحتدد الهيئة اترخي الاقرتاع وينرش القرار يف اجلريدة الرمسية .
 .2ترشع الهيئة ابختاذ الاجراءات الالزمة لالنتخاابت املنصوص علهيا يف البند ( )1من هذه الفقرة
قبل اربعة اشهر من التارخي احملدد لالقرتاع .

ب .عىل الرمغ مما ورد يف البند ( )1من الفقرة (أ) من هذه املادة  ،للهيئة أن تعني يوما خاصا
لالقرتاع لبعض اجملالس أو اجملالس احمللية يف غري املوعد احملدد وفق احاكم تكل الفقرة اإذا اقتضت
ذكل سالمة الانتخاب أو املصلحة العامة .
ج .اإذا تعذر اإجراء الانتخاابت فلمجلس الوزراء بناء عىل تنسيب الوزير متديد مدة اجمللس القامئ
اإىل حني اإجراء الانتخاابت .
املادة 35
تدير الهيئة العملية الانتخابية جبميع مراحلها وفقا لحاكم قانوهنا ويتوىل جملس املفوضني يف سبيل
ذكل ما ييل:
أ .اعداد املوازنة اخلاصة ابلعملية الانتخابية ورفعها جمللس الوزراء لإقرارها.
ب .تعيني رؤساء جلان الانتخاب واعضاهئا.
ج .تشكيل اللجان الالزمة للعملية الانتخابية .
د .اقرار اجلداول الزمنية لعملييت اعداد جداول الناخبني والرتحش.

هـ .حتديد اجلهات والاماكن والوسائل اليت تعرض فهيا او من خاللها جداول الناخبني واسامء
املرحشني .
و .اعامتد مواصفات صناديق واوراق الاقرتاع والاختام الرمسية للجنة الاقرتاع والفرز ومناذج
العملية الانتخابية.
ز .حتديد مراكز الاقرتاع والفرز يف منطقة البدلية وعدد الصناديق يف لك جملس حميل وتشكيل
جلان الاقرتاع والفرز وأي جلان أخرى مساندة .
ح .اعامتد جداول الناخبني الهنائية.
ط  .التنس يق مع اجلهات اخملتصة لوضع خطة أمنية لضامن سالمة العملية الانتخابية .
ي .وضع أسس اعامتد مندويب املرحشني يف مراكز الاقرتاع والفرز وألية اعرتاضهم عىل اجراءات
وقرارات جلان الاقرتاع والفرز ومنح التصارحي الالزمة ذلكل مبوجب تعلاميت تنفيذية تصدرها الهيئة
لهذه الغاية .
ك .وضع أسس اعامتد ممثيل مؤسسات اجملمتع املدين املعنية والإعالميني وأي مراقبني حمليني ودوليني
لالطالع عىل سري العملية الانتخابية ومراقبهتا ومنح التصارحي الالزمة ذلكل مبوجب تعلاميت تنفيذية
تصدرها الهيئة لهذه الغاية .

ل .النظر يف أي مسأةل تعرض علهيا تتعلق ابلعملية الانتخابية واختاذ القرارات والإجراءات املناس بة
بشأهنا .
م .اعامتد النتاجئ الهنائية لالنتخاابت واعالهنا ونرشها يف اجلريدة الرمسية .
ن .النظر يف طلبات الرتحش احملاةل الهيا من جلان الانتخاب والبت فهيا .
املادة 36
أ .تشلك بقرار من الهيئة جلنة انتخاب للك منطقة بدلية ويعني رئيسها واعضاؤها يف قرار تشكيلها .

ب .يقسم رؤساء جلان الانتخاب واعضاؤها قبل مبارشهتم العمل أمام رئيس جملس مفويض الهيئة
او احد املفوضني فهيا اذلي يلكفه لهذه الغاية الميني التالية:
" اقسم ابهلل العظمي ان اقوم ابملهام املوكوةل ايل بأمانة ونزاهة وحياد ".
ج .تتوىل جلنة الانتخاب املهام والصالحيات التالية:
 .1تسمل جداول الناخبني من الهيئة وعرضها .
 .2فتح غرفة معليات لإدارة العملية الانتخابية يف منطقة البدلية وجتهزيها .
 .3اس تقبال طلبات املرحشني واحالهتا اىل الهيئة .
 .4تزويد جلان الاقرتاع والفرز مبس تلزمات العملية الانتخابية.
 .5اقرتاح متديد مدة الاقرتاع مبا ل يتجاوز ساعتني .
 .6اعالن النتاجئ الولية يف منطقة البدلية ورفع ثالث نسخ من حمرض الفرز الهنايئ للهيئة .
 .7تزويد الهيئة جبميع أوراق العملية الانتخابية ومس تلزماهتا والسجالت واحملارض .
 .8أي همام أخرى تلكفها هبا الهيئة .
املادة 37
أ .1.يمت انتخاب رؤساء اجملالس واعضاؤها واعضاء اجملالس احمللية انتخااب رساي ومبارشا يف أن واحد
وعىل ورقتني منفصلتني ويف اقرتاع واحد.
 .2للناخب عدد من الاصوات مساو لعدد اعضاء جملسه احمليل واذا مل تكن منطقة البدلية مقسمة
اىل جمالس حملية فللناخب عدد من الاصوات مساو لعدد اعضاء اجمللس.
ب .ل جيوز للناخب أن يس تعمل حقه يف الاقرتاع اكرث من مرة واحدة.

املادة 38
أ .1.تتوىل ادلائرة ابس تخدام أهجزة احلاسوب وعىل أساس الرمق الوطين وابلتنس يق مع الهيئة اإعداد
جداول أولية للناخبني مرتبة ذكورا وإااناث للك من حيق هل الانتخاب وحاصل عىل البطاقة بناء عىل
ماكن اإقامة الناخب يف قيود ادلائرة.
 .2ل جيوز تسجيل الناخب يف أكرث من جدول انتخايب واحد لغرفة اقرتاع واحدة.
 .3ينظم جدول الناخبني ذكورا وااناث عىل وجه يكفل بيان الناخبني يف لك غرفة اقرتاع.
 .4حتدد التعلاميت التنفيذية البياانت اليت جيب ان يتضمهنا جدول الناخبني الويل.
ب .تقوم الهيئة بعرض اجلداول الولية للناخبني اليت زودهتا هبا ادلائرة عىل املوقع الالكرتوين اخلاص
ابلهيئة وبأي وس يةل تراها الهيئة مناس بة لطالع معوم الناخبني علهيا ،وتزود لك رئيس جلنة
انتخاب ابجلداول الولية للناخبني يف منطقة البدلية ،وعىل رئيس الانتخاب عرضها ملدة س بعة أايم
يف الماكن اليت حتددها التعلاميت التنفيذية لطالع معوم الناخبني علهيا ،ويعلن عن ماكن عرضها يف
حصيفتني يوميتني حمليتني.
ج .1.للك خشص مل يرد امسه يف جدول الناخبني أو وقع خطأ يف البياانت اخلاصة به يف اجلدول أن
يقدم طلبا اإىل رئيس الانتخاب يف منطقة البدلية لإدراج امسه يف اجلدول أو لتصحيح اخلطأ يف
بياانته او لتعديل مركز الاقرتاع اخلاص به .
 .2حيق للك انخب ورد امسه يف اجلداول الولية للناخبني أن يعرتض خطيا دلى الهيئة وفق
الإجراءات اليت حتددها التعلاميت التنفيذية عىل تسجيل غريه يف اجلداول الولية للناخبني مضن
حدود جملسه احمليل أو اجمللس مرفقا الواثئق والبينات اليت تثبت حصة اعرتاضه.
 .3يمت تقدمي الطلب أو الاعرتاض املنصوص علهيام يف البندين ( )1و( )2من هذه الفقرة خالل
مدة ل تتجاوز عرشة أايم من اليوم التايل لتارخي عرض رؤساء جلان الانتخاب للجداول الولية
للناخبني.
د .عىل الهيئة أن تفصل يف الطلبات والاعرتاضات املقدمة اإلهيا وفق أحاكم الفقرة (ج) من هذه
املادة خالل عرشة أايم من اليوم التايل لتارخي انهتاء مدة عرض اجلداول الولية .

هـ .تقوم الهيئة بعرض اجلداول اخلاصة بنتيجة الاعرتاضات والطلبات املقدمة اإلهيا ملدة ثالثة أايم من
خالل رؤساء جلان الانتخاب يف الماكن اليت حتددها يف التعلاميت التنفيذية لطالع معوم الناخبني
علهيا.
و .تكون القرارات الصادرة عن الهيئة وفقا لحاكم الفقرة (د) من هذه املادة قابةل للطعن من
الشخص أو الناخب ذي العالقة ابلطلب أو الاعرتاض دلى حممكة البداية اليت تقع منطقة البدلية
او دائرته الانتخابية مضن اختصاصها وذكل خالل مدة ل تتجاوز ثالثة أايم من اليوم التايل لتارخي
انهتاء مدة عرضها يف الماكن احملددة ذلكل .
ز .تفصل حمامك البداية يف الطعون املقدمة اإلهيا وفق أحاكم الفقرة (و) من هذه املادة خالل س بعة
أايم من اليوم التايل لتارخي وروده لقمل احملمكة وتكون القرارات الصادرة عن احملمكة قطعية .
ح .تقوم احملمكة بزتويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عهنا خالل ثالثة أايم من اليوم التايل
لتارخي صدورها وتقوم الهيئة ابإرسال نسخ من تكل القرارات اإىل ادلائرة لختاذ ما يلزم من اإجراءات
التصويب اجلداول الولية للناخبني خالل س بعة أايم من اليوم التايل لتارخي تسلمها وفقا للتعلاميت
التنفيذية الصادرة لهذه الغاية .
ط .بعد انهتاء الإجراءات واملواعيد املنصوص علهيا يف هذه املادة وتصويب الوضاع عىل ضوء ما
صدر من قرارات تقوم ادلائرة ابإرسال جداول الناخبني اإىل الهيئة.

ي .عند اعامتد جملس املفوضني جلداول الناخبني املرسةل اإليه من ادلائرة وفق أحاكم الفقرة (ط) من
هذه املادة تعترب هذه اجلداول جداول هنائية للناخبني جترى الانتخاابت مبقتضاها .
ك .تنرش الهيئة اجلداول الهنائية للناخبني عىل املوقع الالكرتوين اخلاص هبا وبأي طريقة أخرى
حتددها التعلاميت التنفيذية ،وتزود لك رئيس جلنة انتخاب ابجلداول الهنائية للناخبني يف منطقة
البدلية .
ل .تتوىل الهيئة ابلتنس يق مع ادلائرة حتديث جداول الناخبني وفق تعلاميت يصدرها جملس املفوضني
لهذه الغاية .

م .جيوز للهيئة اصدار بطاقات انتخاب ،واعامتدها يف الانتخاابت البدلية ،وحتدد اجراءات اصدارها
وتسلميها للناخبني مبوجب التعلاميت اليت يصدرها جملس املفوضني لهذه الغاية .
املادة 39
أ .للك اردين أمكل مثاين عرشة س نة من معره يف التارخي اذلي حيدده جملس املفوضني احلق يف
انتخاب رؤساء واعضاء اجملالس وأعضاء اجملالس احمللية اذا اكن مسجال يف احد اجلداول الانتخابية
الهنائية .
ب .حيرم من ممارسة حق الانتخاب من اكن :
 .1حمكوما عليه ابلإفالس ومل يس تعد اعتباره قانونيا .
 .2جمنوان او معتوها أو حمجورا عليه لي سبب ومل يرفع احلجر عنه .
ج .عىل احملامك تزويد ادلائرة يف بداية شهري اكنون الثاين ومتوز من لك س نة أو أي اترخي أخر
حتدده الهيئة ،جبميع الحاكم القطعية الصادرة عهنا واملتعلقة ابحلجر والافالس عىل أن تكون
متضمنة السامء الاكمةل لالشخاص الصادرة حبقهم تكل الاحاكم وأرقاهمم الوطنية عند نفاذ أحاكم
هذا القانون .
د .عىل ادلائرة اختاذ ما يلزم من اإجراءات لشطب اسامء الشخاص املتوفني من قيودها لضامن عدم
ادراهجم يف اجلداول الانتخابية .
املادة 40
أ .حيق للك من أدرج امسه يف جدول الناخبني أن يرتحش لرئاسة اجمللس أو عضوية اجمللس أو
اجمللس احمليل اإذا توافرت فيه الرشوط التالية :
 .1ان يكون قد أمكل مخسا وعرشين س نة مشس ية من معره يف اليوم الاول اذلي حدد لتقدمي
طلبات الرتش يح .

 .2أن تكون اس تقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الرتش يح اذا اكن موظفا أو مس تخدما يف
أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رمسية عامة أو بدلية وعىل حمايم البدلية اذلي يرغب يف
الرتحش اإهناء عقده معها خالل هذه املدة .
 .2أن يكون غري منمت لي حزب س يايس غري أردين.
 .3أن يكون غري حمكوم عليه جبناية أو جبنحة اخةل ابلرشف والاخالق العامة .
 .5أن يكون غري حمكوم عليه ابلإفالس ومل يس تعد اعتباره قانونيا.
 .6ان ل يكون عضوا يف جملس المة .
ب .جيب عىل الراغب يف الرتحش لرئاسة اجمللس أو عضوية اجمللس أو اجمللس احمليل ان يكون :
 .1حاصال عىل براءة ذمة من البدلية عند تقدميه طلب الرتحش .
 .2قد دفع حملاسب البدلية مبلغا مقداره مائتا دينار للفئتني الوىل والثانية ومائة دينار للفئة الثالثة
ويقيد هذا املبلغ اإيرادا لصندوق البدلية غري قابل لالسرتداد ابس تثناء من مت رفض طلب ترحشه
فيسرتد ما دفعه من مبالغ .
املادة 41
أ .يبدأ الرتحش لرئاسة اجمللس ولعضوية اجمللس أو اجمللس احمليل يف التارخي اذلي حتدده الهيئة عىل ان
يكون قبل اليوم احملدد لالنتخاب بثالثني يوما عىل الاقل ويس متر ملدة ثالثة أايم خالل أوقات
ادلوام الرمس مبا يف ذكل أايم العطل الرمسية ول يقبل أي طلب ترحش يقدم بعد انهتاء هذه املدة .
ب .ل جيوز لي انخب ان يرحش نفسه عن مقعد الرئيس أو العضو يف أن واحد .
املادة 42
أ .يقدم طلب الرتحش من طالب الرتحش أو وكيهل اىل رئيس جلنة الانتخاب عىل المنوذج اذلي يعمتده
جملس املفوضني مرفقا به الواثئق الثبوتية وسائر البياانت املطلوبة مبقتىض احاكم هذا القانون
والتعلاميت التنفيذية الصادرة مبقتضاه ،ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسمل طلبه .

ب .عىل رئيس جلنة الانتخاب احاةل طلبات الرتحش والواثئق والبياانت املرفقة هبا اىل جملس
املفوضني يوما بيوم ابلوس يةل اليت حتددها التعلاميت التنفيذية ،ويصدر جملس املفوضني قراره بقبول
الطلب او رفضه خالل س بعة اايم من اليوم التايل لتارخي انهتاء مدة تقدمي طلبات الرتحش .
ج .1.اذا قرر جملس املفوضني رفض طلب الرتحش فعليه بيان اس باب الرفض وعىل رئيس
الانتخاب تبليغ طالب الرتحش بقرار الرفض ابلطريقة اليت حتددها التعلاميت التنفيذية .
 .2لطالب الرتحش اذلي رفض طلب ترحشه ان يطعن يف قرار الرفض دلى حممكة البداية اليت تقع
منطقة البدلية او دائرته الانتخابية مضن اختصاصها خالل ثالثة اايم من اليوم التايل لتارخي تبلغه
قرار الرفض ،مرفقا به البينات اليت تثبت حصة طعنه.
د .1.عىل احملمكة اخملتصة ان تفصل يف الطعن خالل ثالثة أايم من اليوم التايل لتارخي ورود الطعن
لقمل احملمكة ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا.
 .2تزود احملمكة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عهنا خالل ثالثة اايم من اليوم التايل لتارخي
صدورها.
املادة 43
أ .تسجل الهيئة طلبات الرتحش اليت مت قبولها من جملس املفوضني او اليت صدر قرار من حممكة
البداية بقبولها يف جسل خاص للك منطقة بدلية عىل حدة وفقا لتارخي تقدمي لك مهنا ووقته ،وعىل
الهيئة تنظمي قامئة بأسامء املرحشني عىل اساس ذكل السجل وفقا للتعلاميت التنفيذية اليت تصدرها
الهيئة لهذه الغاية .
ب .تعرض الهيئة اسامء املرحشني اذلين مت قبول طلباهتم عىل املوقع الالكرتوين للهيئة ويف الاماكن
اليت حتددها التعلاميت التنفيذية ،وعىل جملس املفوضني نرش تكل الاسامء يف حصيفتني يوميتني
حمليتني.
ج .1.للك انخب حق الطعن يف قرار جملس املفوضني بقبول طلب ترحش اي من املرحشني مضن
حدود جملسه احمليل او اجمللس دلى حممكة البداية اليت تقع منطقة البدلية او دائرته الانتخابية مضن
اختصاصها .

 .2يقدم الطعن املنصوص عليه يف البند ( )1من هذه الفقرة خالل ثالثة اايم من اليوم التايل لتارخي
عرض اسامء املرحشني املنصوص علهيا يف الفقرة (ب) من هذه املادة عىل ان يكون متضمنا البينات
اليت تثبت حصة طعنه .
 .3عىل احملمكة ان تفصل يف هذا الطعن خالل ثالثة اايم من اليوم التايل لتارخي وروده لقمل احملمكة
ويكون قرارها بشأنه قطعيا.
د .تزود احملمكة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عهنا خالل يومني من اليوم التايل لتارخي صدورها
ويتخذ جملس املفوضني الاجراءات الالزمة لعرض التعديالت اليت ادخلت عىل أسامء املرحشني
مبوجب قرارات حممكة البداية وذكل ابلطريقة ذاهتا اليت مت مبوجهبا عرض اسامء املرحشني مبقتىض
احاكم الفقرة (ب) من هذه املادة ،وتعترب هذه الاسامء هنائية للمرحشني  ،وتنرش عىل املوقع
الالكرتوين اخلاص ابلهيئة وبأي وس يةل اخرى يراها جملس املفوضني مناس بة لطالع معوم
الناخبني.
املادة 44
أ .تكون ادلعاية الانتخابية حرة وفقا لحاكم هذا القانون والنظمة الصادرة مبقتضاه ويسمح القيام هبا
من اترخي بدء الرتحش وفق أحاكم هذا القانون وتنهتى قبل ( )24ساعة من اليوم احملدد لالنتخاب .
ب .حتدد الحاكم والسس والضوابط املتعلقة ابدلعاية الانتخابية مبا يف ذكل ضوابط الانفاق املايل
عىل ادلعاية الانتخابية مبوجب تعلاميت تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية .
املادة 45
أ .جيوز لي مرحش يف أي منطقة بدلية أن يسحب ترش يحه بتقدمي طلب خط اإىل رئيس جلنة
الانتخاب قبل اربعة عرش يوما من املوعد احملدد لالقرتاع .
ب .عىل الهيئة الإعالن عن انسحاب أي مرحش يف منطقة البدلية يف حصيفتني حمليتني يوميتني أو
أي وس يةل أخرى تراها مناس بة.
املادة 46

أ .1.اذا انقضت مدة الرتحش وتبني ان عدد املرحشني لعضوية اجمللس أو اجمللس احمليل مساو لعدد
املقاعد اخملصصة لها يعلن جملس املفوضني فوز أولئك املرحشني ابلزتكية مع اعالن النتاجئ الهنائية .
 .2يطبق حمك البند ( )1من هذه الفقرة عىل مرحش رؤساء اجملالس.
ب .اإذا مل يتقدم للرتحش العدد املطلوب يف أي منطقة بدلية أو جملس حميل فلمجلس الوزراء بناء
عىل تنسيب الوزير املستند اىل توصية احلامك الإداري تعيني العدد املطلوب من العضاء من
املسجلني يف جدول الانتخاب ذلكل اجمللس أو اجمللس احمليل ممن تنطبق علهيم رشوط الرتحش .
املادة 47
أ .يصدر جملس املفوضني قرارا حيدد فيه مراكز الاقرتاع والفرز يف منطقة البدلية وعدد صناديق
الاقرتاع يف لك جملس حميل عىل ان ينرش القرار يف حصيفتني حمليتني يوميتني ويف اي ماكن أو
وس يةل يراها مناس بة .
ب .حتدد اجراءات تعيني رؤساء جلان الاقرتاع والفرز واعضاهئا واجراءات معليات الاقرتاع
واقرتاع الميني واملعاقني وفرز الصناديق والاوراق الصحيحة وامللغاة والاجراءات املتبعة يف ذكل
وتدوين حمارض الاقرتاع والفرز وجتميع واس تخراج النتاجئ واعالن النتاجئ ورزم الاوراق واحملارض
ونقلها وغريها من الاحاكم والاجراءات املتعلقة هبذه العمليات مبوجب تعلاميت تنفيذية تصدرها
الهيئة لهذه الغاية .
ج .تعترب ورقة الاقرتاع ابطةل يف أي من احلالت التالية :
 .1اإذا اكنت غري موقعة من رئيس جلنة الاقرتاع والفرز أو غري اختومة خبامت ادلائرة الانتخابية .
 .2اإذا تضمنت عبارات أو اإضافات تدل عىل امس الناخب .
 .3اإذا تعذر قراءة السامء املكتوبة فهيا لعدم وضوهحا .
 .4اإذا اش متلت ورقة الاقرتاع عىل اسامء مرحشني يزيد عىل عدد العضاء املطلوب انتخاهبم .
 .5اذا اش متلت ورقة الاقرتاع اخلاصة ابنتخاب الرئيس عىل اكرث من امس.
د .اإذا تكرر امس املرحش الواحد يف ورقة الاقرتاع فيحتسب مرة واحدة .

هـ .يعترب قرار رئيس جلنة الاقرتاع والفرز بشأن أي ورقة اقرتاع انفذا.
و .اإذا تبني بعد فرز الصوات أن عدد الوراق اخملتومة واملوقعة من رئيس جلنة الاقرتاع والفرز
تزيد أو تقل عن عدد املقرتعني يف ذكل الصندوق بنس بة ( )%2فعلهيا اإشعار رئيس الانتخاب
بذكل واذلي يقوم بدوره ابإشعار رئيس الهيئة ليتخذ جملس املفوضني القرار املناسب بشأن ذكل .
ز .مينع دخول مراكز الاقرتاع والفرز من غري املرصح هلم بدخولها مبوجب أحاكم هذا القانون
ولرئيس جلنة الاقرتاع والفرز الطلب من افراد المن العام اإخراج اخملالف من املركز فورا.
املادة 48
يبدأ الاقرتاع يف الساعة السابعة من صباح اليوم احملدد لالنتخاابت البدلية وينهتى يف الساعة
السابعة من مساء اليوم ذاته ،وجيوز بقرار من جملس املفوضني او من يفوضه متديد مدة الاقرتاع يف
اجمللس أو أي جملس حميل ملدة ل تزيد عىل ساعتني اذا توافر عدد من الناخبني مل يتح هلم الادلء
بأصواهتم او اذا توقفت العملية الانتخابية لي سبب من الاس باب .
املادة 49
جمللس املفوضني أن يقرر اس تخدام الربط الالكرتوين واس تخدام احلرب الانتخايب يف الانتخاابت
البدلية .
املادة 50
يكون الاقرتاع عىل اوراق مطبوعة مس بقا يعمتدها جملس املفوضني ،عىل أن توقع لك ورقة اقرتاع
من رئيس جلنة الاقرتاع والفرز وختمت خبامت انتخاب اجمللس أو اجمللس احمليل.
املادة 51
أ .يتوىل رئيس جلنة الاقرتاع والفرز الفصل يف الاعرتاضات اليت يقدهما املرحشون أو املندوبون عهنم
خبصوص تطبيق أحاكم الاقرتاع والفرز وفق أحاكم هذا القانون والتعلاميت التنفيذية الصادرة
مبقتضاه ،ويكون قرار رئيس جلنة الاقرتاع والفرز انفذا فور صدوره.

ب .يقوم رئيس جلنة الاقرتاع والفرز بتدوين الاعرتاضات املقدمة اإليه خبصوص تطبيق أحاكم
الاقرتاع والفرز يف حمرض خاص يعد لهذه الغاية .
املادة 52
جمللس املفوضني تشكيل جلنة خاصة او اكرث تتوىل تدقيق النتاجئ الولية لالنتخاابت البدلية وحتدد
هماهما وصالحياهتا وكيفية تشكيلها مبوجب تعلاميت تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية .
املادة 53
يعترب رئيس جلان الانتخاب واعضاؤها ورؤساء جلان الاقرتاع والفرز ورؤساء اي جلان اخرى
يشلكها جملس املفوضني مبوجب احاكم هذا القانون من افراد الضابطة العدلية وفقا للحاكم املقررة
يف قانون اصول احملاكامت اجلزائية النافذ ،وهلم هبذه الصفة ضبط اي من اجلرامئ املرتكبة خالفا
لحاكم هذا القانون .
املادة 54
يعترب فائزا مبركز الرئيس أو عضوية اجمللس أو اجمللس احمليل املرحش اذلي انل أعىل اصوات املقرتعني
واذا تساوت الاصوات بني اثنني او اكرث من املرحشني جتري جلنة الانتخاب القرعة بني املرحشني
حبضورمه أو حبضور والكهئم ابلطريقة اليت يمت التفاق علهيا مع الهيئة .
املادة 55
اذا تبني للهيئة وقوع خلل يف معلية الاقرتاع أو الفرز يف أي من مراكز الاقرتاع والفرز من شأنه
التأثري يف النتاجئ الولية لالنتخاابت فلها اإلغاء نتاجئ الانتخاب وإاعادة الاقرتاع أو الفرز أو لكهيام يف
الوقت اذلي حتدده والكيفية اليت تراها مناس بة ويف هذه احلاةل يعني الوزير جلنة مؤقتة تدير اجمللس
أو اجمللس احمليل خالل تكل املدة.
املادة 56

أ  .يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن ثالثة أشهر ول تزيد عىل س نة أو بغرامة ل تقل عن مخسامئة
دينار ول تزيد عىل ثالثة الاف دينار أو بلكتا هاتني العقوبتني لك من ارتكب أاي من الافعال
التالية :
 .1امتنع عن اخلروج من مركز الاقرتاع والفرز اذا طلب منه ذكل رئيس جلنة الاقرتاع والفرز.
 .2ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفهتا وهو ليس كذكل .
 .3خالف الحاكم والسس والضوابط املتعلقة ابدلعاية الانتخابية املنصوص علهيا يف التعلاميت
التنفيذية الصادرة لهذه الغاية .
 .4احتفظ ببطاقة خشصية عائدة لغريه دون حق أو اس توىل علهيا أو أخفاها أو أتلفها.
 .5انتحل خشصية غريه أو امسه بقصد الاقرتاع .
 .6اس تعمل حقه يف الاقرتاع أكرث من مرة واحدة .
 .7نرش أو أذاع قبيل الانتخاب أو أثناءه بياانت اكذبة عن سلوك أحد املرحشني أو عن أخالقه
بقصد التأثري يف نتيجة الانتخاب .
ب .يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن س تة أشهر ول تزيد عىل س نتني أو بغرامة ل تقل عن ألف
دينار ول تزيد عىل مخسة ألف دينار أو بلكتا هاتني العقوبتني لك من ارتكب أاي من الفعال
التالية:
 .1محل سالحا انراي وان اكن مرخصا أو أي أداة تشلك خطرا عىل المن والسالمة العامة يف أي
مركز من مراكز الاقرتاع والفرز يوم الانتخاب .
 .2أثر يف حرية الانتخاابت أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور .
 .3عبث بأي صندوق من صناديق الاقرتاع أو اجلداول الانتخابية أو الوراق املعدة لالقرتاع أو
رسق أاي من هذه اجلداول أو الوراق أو أتلفها أو مل يضعها يف الصندوق أو قام بأي معل بقصد
املس بسالمة الانتخاب او اإجراءاته او رسيته .
 .3أثر يف العملية الانتخابية أو أخرها أو اعاقها أو تعرض بسوء لي من املسؤولني عن اإجراهئا .

 .5اس تعمل القوة او الشدة او الهتديد برضر مادي او معنوي او اخلطف او احلجز أو الاحتيال
سواء أاكن ذكل مبارشة أم ابلوساطة لإكراه انخب عىل الاشرتاك يف الاقرتاع او الامتناع عن
الاشرتاك فيه .
 .6اس تعمل أي وس يةل من وسائل الإكراه أو الإغراء محلل خشص عىل ارتاكب جرمية يعاقب علهيا
هذا القانون .
ج .يعاقب ابلشغال الشاقة مدة ل تزيد عىل س بع س نوات لك من اس توىل عىل صندوق الاقرتاع
من مركز الاقرتاع والفرز ويعاقب لك من املتدخل واحملرض ابلعقوبة ذاهتا بعد ان ختفض مدهتا من
السدس اىل الثلث .
املادة 57
يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن س نة ول تزيد عىل ثالث س نوات او بغرامة ل تقل عن مخسامئة
دينار ول تزيد عىل ألف دينار او بلكتا هاتني العقوبتني أي خشص من الاشخاص املعهود الهيم
اعداد اجلداول الانتخابية أو تنظميها او تنقيحها او اإجراء معليات الاقرتاع او الفرز او احصاء
الاصوات او أي من املعهود الهيم الارشاف عىل هذه العمليات مبوجب أحاكم هذا القانون اذا
ارتكب أاي من الافعال التالية :
أ .تعمد ادخال امس خشص يف اي جدول من اجلداول الانتخابية ل حيق هل ان يكون انخبا مبقتىض
احاكم هذا القانون او تعمد حذف أو عدم ادخال امس خشص يف تكل اجلداول حيق هل أن يسجل
فهيا انخبا مبقتىض تكل الاحاكم .

ب .أورد وهو عامل بياان اكذاب يف طلب الرتحش او يف الاعالن عنه او يف بيان من البياانت الواردة
فيه او يف اترخي تقدميه أو يف اي حمرض من احملارض اليت يمت تنظميها مبقتىض هذا القانون او يف
الاعرتاض املقدم عىل اجلداول الانتخابية أو يف وثيقة أخرى يمت تنظميها مبقتىض هذا القانون .
ج .اس توىل عىل أي وثيقة من الواثئق املتعلقة ابلنتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب اي تزوير
فهيا مبا يف ذكل اتالفها او متزيقها او تشوهيها .

د .أخر بدون سبب مرشوع بدء معلية الاقرتاع عن الوقت احملدد ذلكل او اوقفها دون مربر قبل
الوقت املقرر لنهتاهئا مبقتىض هذا القانون او تباطأ يف اجراء من اجراءاهتا بقصد اعاقهتا او تأخريها .
هـ .مل يقم بفتح صندوق الاقرتاع أمام احلارضين من املرحشني أو املندوبني عهنم قبل البدء بعملية
الاقرتاع للتأكد من خلوه .
و .قرأ ورقة الاقرتاع عىل غري حقيقهتا وبصورة ختالف ما ورد فهيا .
ز .امتنع عن تنفيذ أي حمك من أحاكم هذا القانون املتعلقة بعمليات وإاجراءات الاقرتاع وفرز
الاصوات او خالف ذكل احلمك بقصد التأثري يف نتيجة الانتخاب .
املادة 58
تالحق اجلرامئ املنصوص علهيا يف هذا القانون من الهيئة او النيابة العامة أو بناء عىل شكوى أحد
الناخبني أو املرحشني .
املادة 59
لك من أدين جبرمية من اجلرامئ املنصوص علهيا يف املادة ( )56من هذا القانون ل جيوز اإدراج امسه
يف جداول الناخبني للمدة اليت تعيهنا احملمكة يف قرار الإدانة عىل أن ل تقل عن أربع س نوات ول
تزيد عىل مثان وإاذا اكن رئيسا للبدلية أو عضوا يف اجمللس أو اجمللس احمليل فتبطل رئاس ته أو
عضويته حسب مقتىض احلال اعتبارا من اترخي اكتساب احلمك ادلرجة القطعية.
املادة 60
تسقط ابلتقادم مجيع جرامئ الانتخاب املنصوص علهيا يف هذا القانون بعد مرور مخس س نوات من
اترخي اإعالن نتاجئ الانتخاابت .
املادة 61
أ .للك انخب خالل مخسة عرش يوما من اترخي نرش نتاجئ الانتخاابت يف اجلريدة الرمسية أن يقدم
اإىل حممكة البداية اليت تقع البدلية او دائرته الانتخابية مضن اختصاصها دعوى مبا ييل:

 .1الطعن يف حصة انتخاب رئيس البدلية أو انتخاب أي عضو من أعضاء اجمللس أو اجمللس احمليل
وتثبيت انتخاب غريه لتكل الرئاسة أو العضوية حسب مقتىض احلال وللمحمكة يف هذه احلاةل اإعادة
فرز الصوات من جلنة تؤلفها للتحقق من حصة الانتخاب.
 .2اإلغاء نتيجة الانتخاب لكه أو بعضه لوقوع اخالفة فيه لحاكم هذا القانون من شأهنا التأثري يف
نتيجته .
ب .يعترب لك من الرئيس والعضو املطعون بصحة انتخابه والفائزين خصام يف دعاوى الطعن اليت
تقدم مبقتىض أحاكم الفقرة (أ) من هذه املادة.
ج .تنظر احملمكة يف دعوى الطعن بعد تبليغ الطراف فهيا وتس متع اإىل البينات اليت تقدم لها أو
تطلهبا ولها اختاذ مجيع الإجراءات اليت تراها لزمة لقتناعها بأس باب ادلعوى وتقرر رد الطعن أو
قبوهل وإابطال انتخاب املطعون ضده وتثبيت انتخاب غريه لرئاسة البدلية أو لعضوية اجمللس او
اجمللس احمليل حسب مقتىض احلال ولها اإلغاء الانتخاب لكه أو بعضه يف أي منطقة انتخاب جملس
بدلي أو حميل ويكون قرارها اذلي تصدره مبقتىض أحاكم هذه الفقرة قطعيا ويبلغ اإىل الهيئة وينرش
يف اجلريدة الرمسية .
د .اإذا اكن قرار احملمكة الصادر مبقتىض الفقرة (ج) من هذه املادة يقيض ابإلغاء معلية الانتخاب لكها
أو بعضها حتدد الهيئة موعدا جديدا فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقا لحاكم هذا القانون
وتعمتد يف الاقرتاع الثاين جداول الانتخاب اليت اعمتدت يف الاقرتاع الول وعىل الوزير يف هذه
احلاةل تعيني جلنة مؤقتة تدير اجمللس أو اجمللس احمليل خالل هذه املدة .
هـ .عىل حممكة البداية الفصل يف ادلعوى خالل ثالثة أشهر حدا اعىل من اترخي ورودها اإلهيا .
املادة 62
أ .يتسمل الرئيس وأعضاء اجمللس واجمللس احمليل مراكزمه ويبارشون اعامهلم بعد الإعالن عن نتاجئ
الانتخاابت من قبل جملس املفوضني .
ب .يبارش العضو اجلديد اذلي حيل حمل عضو شغر مركزه لي سبب من الس باب عضويته
اعتبارا من تلق الرئيس اإشعارا بذكل من الوزير .

املادة 63
تعترب الإجراءات اليت اختذها اجمللس قبل بطالن انتخاب رئيس اجمللس أو أعضاء اجمللس أو اجمللس
احمليل لي سبب من الس باب حصيحة وانفذة .
املادة 64
أ .1.اذا فاز أعضاء اجمللس احمليل ابلزتكية فينتخب أعضاؤه من بيهنم خالل مدة أقصاها ثالثون يوما
من اترخي اإعالن النتاجئ الهنائية رئيسا هل وينتخبون ممثلهيم يف اجمللس مبا يساوي العدد احملدد وفقا
لحاكم الفقرة (ب) من املادة ( )3من هذا القانون .
 .2ينتخب أعضاء اجمللس احمليل خالل مدة أقصاها ثالثون يوما من اترخي اإعالن النتاجئ الهنائية انئبا
للرئيس من بيهنم انتخااب رساي ملدة س نتني ،ويعترب فائزا هبذا املركز العضو احلاصل عىل أعىل
أصوات العضاء احلارضين ،وعند تساوي الصوات جيري رئيس اجمللس احمليل القرعة بني هؤلء
املرحشني وابلطريقة اليت يتفقون علهيا وتنرش النتيجة يف اجلريدة الرمسية .
ب .ينتخب أعضاء اجمللس خالل مدة أقصاها ثالثون يوما من اترخي اإعالن النتاجئ الهنائية من بيهنم
انئبا للرئيس انتخااب رساي ملدة س نتني ويعترب فائزا هبذا املركز العضو احلاصل عىل أعىل أصوات
العضاء احلارضين ،وعند تساوي الاصوات جيري الرئيس القرعة بني هؤلء املرحشني وابلطريقة
اليت يتفقون علهيا ويبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب اإىل احلامك الإداري وإاىل الوزير وتنرش يف اجلريدة
الرمسية.
ج .يف حال شغور مركز الرئيس لي سبب من الس باب أو يف حاةل تغيب الرئيس اس بوعا أو أكرث
ابملرض أو الإجازة أو يف هممة رمسية خارج اململكة يتقاىض انئب الرئيس من صندوق البدلية ماكفأة
تعادل راتب الرئيس وعالواته عن اكمل مدة اشغاهل للمنصب .
د .حتدد حقوق أي من الرئيس ورئيس اجمللس احمليل وواجبات لك مهنام مبا يف ذكل الرواتب
والعالوات واملاكفأت اليت يس تحقها أي مهنام وإاجازاهتام والمور اليت حيظر علهيام القيام هبا
والإجراءات والعقوابت اليت تتخذ حبقهام وماكفأة أعضاء اجمللس وأعضاء اجمللس احمليل وواجباهتم

والمور اليت حيظر علهيم القيام هبا والإجراءات والعقوابت اليت تتخذ حبق أي مهنم مبقتىض نظام
يصدر لهذه الغاية.
املادة 65
أ .1.تمت اس تقاةل الرئيس بكتاب خط يقدم اىل اجمللس وتعترب الاس تقاةل انفذة من اترخي تسجيلها
يف ديوان البدلية ويبلغ ذكل اإىل الوزير .
 .2تمت اس تقاةل انئب الرئيس من مركزه بكتاب خط يقدم اإىل اجمللس وتعترب الاس تقاةل انفذة من
اترخي تسجيلها يف ديوان البدلية ويبلغ ذكل اإىل الوزير ويمت انتخاب بديل هل وفقا لحاكم الفقرة
(ب) من املادة ( )64من هذا القانون.
ب .تمت اس تقاةل رئيس اجمللس احمليل أو انئبه من مركز أي مهنام بكتاب خط يقدم اىل اجمللس
احمليل وتعترب الاس تقاةل انفذة من اترخي تسجيلها يف ديوان اجمللس احمليل ويبلغ ذكل اىل الوزير.
ج .تمت اس تقاةل عضو اجمللس او عضو اجمللس احمليل بكتاب خط يقدم اىل اجمللس او اجمللس احمليل
حسب مقتىض احلال ،وتعترب الاس تقاةل انفذة من اترخي تسجيلها يف ديوان البدلية او ديوان اجمللس
احمليل حسب مقتىض احلال .
املادة 66
أ .يفقد رئيس اجمللس أو رئيس اجمللس احمليل أو العضو يف أي من هذين اجمللسني عضويته حكام
ويعترب مقعد أي مهنم شاغرا يف أي من احلالت التالية :
 .1اإذا تغيب عن حضور ثالث جلسات متتالية دون عذر مرشوع يقبهل اجمللس او اجمللس احمليل
حسب مقتىض احلال أو عن ما مجموعه ثلث عدد اجللسات اليت عقدها اجمللس او اجمللس احمليل
حسب مقتىض احلال خالل الس نة .
 .2اإذا معل حماميا أو خبريا أو مستشارا يف قضية ضد اجمللس أو اصبحت هل منفعة يف أي من
املشاريع التمنوية أو الاستامثرية أو اخلدمية اليت يتوىل اجمللس اقرارها .

 .3اإذا عقد اتفاق مع اجمللس او اجمللس احمليل أو أصبح ذا منفعة يف أي اتفاق مت مع أي من هذين
اجمللسني أو من ينوب عهنام وتس تثىن من ذكل العقود والفوائد النامجة عن كونه عضوا يف رشكة
مسامهة عامة رشيطة أن ل يكون مديرا لها أو عضوا يف جملس اإدارهتا أو موظفا فهيا أو وكيال او
مستشارا عهنا .
 .4اإذا فقد أاي من الرشوط اليت جيب توافرها مبقتىض أحاكم هذا القانون والنظمة الصادرة مبقتضاه.
 .5اإذا امتنع عن التوقيع عىل قرارات اجمللس لثالث مرات متتالية دون بيان أس باب مقنعة وقانونية.
ب .يفقد رئيس اجمللس أو رئيس اجمللس احمليل او العضو يف أي من اجمللسني عضويته بقرار من
الوزير اذا ارتكب خطأ أو اخالفة جس مية او احلق رضرا مبصاحل اجمللس أو اجمللس احمليل ويكون
قرار الوزير قابال للطعن دلى احملمكة الإدارية .
ج .يتوىل اجمللس تبليغ الهيئة والوزير واحلامك الإداري بفقد الرئيس أو العضو مقعده يف اجمللس او
اجمللس احمليل خالل س بعة أايم من اترخي وقوعه وينرش قرار فقد العضوية يف اجلريدة الرمسية .
املادة 67
اإذا توىف الرئيس أو أي عضو يف اجمللس أو اجمللس احمليل يبلغ اجمللس ذكل للهيئة وللوزير واحلامك
الإداري وينرش اإعالن الوفاة يف اجلريدة الرمسية .
املادة 68
أ .1.اذا شغر مركز الرئيس لي سبب فيخلفه فيه املرحش اذلي يليه بعدد الاصوات اذا اكن ل
يزال حمتفظا مبؤهالت ورشوط الرتحش للرئاسة والا فاذلي يليه ،فاذا مل يوجد يقوم انئب الرئيس
مبهام رئيس اجمللس اىل حني انهتاء مدة احتفاظه مبركزه انئبا للرئيس وعند انهتاء هذه املدة ينتخب
اجمللس من بني اعضائه رئيسا للمجلس وانئبا هل للمدة املتبقية من دورة اجمللس .
 .2اذا شغر منصب أمني عامن لي سبب يعني جملس الوزراء بناء عىل تنسيب الوزير بدل منه .
 .3اذا شغر مقعد رئيس اجمللس احمليل لي سبب فيحل حمهل العضو اذلي يليه بعدد الصوات .

ب .اإذا شغر مقعد عضو يف اجمللس احمليل لي سبب فيحل حمهل بناء عىل قرار من الوزير املرحش
اذلي يليه بعدد الاصوات ان اكن ل يزال حمتفظا برشوط الرتحش ،وإال فاذلي يليه فاإذا مل يتوافر
مرحش وفقا ملا هو منصوص عليه يف هذه الفقرة يعني الوزير من بني الناخبني عضوا مللء املقعد
الشاغر ممن تتوافر فيه رشوط الرتحش وتنهتى العضوية املكتس بة وفقا لحاكم هذه الفقرة ابنهتاء
دورة اجمللس احمليل اليت مت التعيني خاللها .
ج .1.اإذا شغرت عضوية أي من النساء يف أي جملس حميل فتحل حملها املرحشة غري الفائزة واليت
انلت أعىل عدد من الصوات ابلنس بة لعدد املقرتعني مضن اجمللس احمليل اإذا اكنت ل تزال حمتفظة
برشوط الرتحش وإال فاليت تلهيا فاإذا مل تتوافر مرحشة وفقا ملا هو منصوص عليه يف هذا البند فتطبق
الإجراءات الواردة يف الفقرة (ب) من هذه املادة.
 .2اإذا شغرت عضوية أي من النساء يف اجمللس فتحل حملها العضو واليت انلت أعىل نس بة من
الصوات يف اجملالس احمللية التابعة هل .
املادة 69
للوزير مبوافقة جملس الوزراء أن يعني عضوين اإضافيني يف لك جملس بدلية ويكون لهذين العضوين
حقوق العضاء املنتخبني نفسها .
املادة 70
أ .جيري تعيني موظف البدلية وإاحداث الوظائف وإالغاؤها وزايدة أو اإنقاص اخصصاهتا وفق جدول
تشكيالت الوظائف امللحق ابملوازنة الس نوية .
ب .حتدد الحاكم املتعلقة بكيفية تعيني موظف البدلايت ومس تخدمهيا وحقوقهم وواجباهتم مبوجب
نظام يصدر لهذه الغاية .
ج .لبدلية أو اكرث انشاء صندوق اإساكن ملوظفهيا وصندوق للتاكفل الاجامتع وصندوق لالدخار
يمتتع لك مهنا بشخصية اعتبارية وحتدد سائر الحاكم املتعلقة بأي مهنا مبا يف ذكل مواردها املالية
ونسب اشرتاك املوظفني فهيا وطريقة اإدارهتا وتنظمي شؤوهنا واستامثر أموالها وأوجه الرصف مهنا
مبقتىض أنظمة تصدر لهذه الغاية .

املادة 71
أ .للوزير املوافقة عىل طلب اإقامة حتالف بني بدليتني او اكرث هبدف زايدة التعاون بيهنا وتنس يق
اجلهود لتبادل اخلربات بيهنا والتنس يق الفين ورفع مس توى اخلدمات وانشاء املشاريع املشرتكة عىل
ان حتدد سائر الحاكم املتعلقة بذكل مبا يف ذكل موارده املالية ونس بة مسامهة لك بدلية متحالفة فيه
وطريقة اإدارته وتنظمي شؤونه واستامثر أمواهل وأوجه الرصف مهنا مبقتىض نظام يصدر لهذه الغاية .
ب .جيوز تشكيل حممكة بدلية مشرتكة لعدد من البدلايت املتجاورة وفقا لحاكم قانون تشكيل حمامك
البدلايت النافذ .
املادة 72
أ .يتحقق الوزير من مدى الزتام البدلايت واجملالس احمللية بتطبيق القوانني والنظمة املعمول هبا اليت
حتمك معلها ،ويراقب اداء البدلايت ومدى تقيدها بتنفيذ خططها الس نوية والزتاهما ببنود املوازنة
املصادق علهيا.
ب .للوزير أو املوظف اذلي يفوضه أن يقوم يف أي وقت ابلتفتيش عىل أي بدلية أو جملس حميل
وابجراء حفص جفايئ عىل صناديقها وعىل اماكن العمل فهيا واملس تودعات واملاكتب التابعة لها
والاطالع عىل معامالهتا والقرارات الصادرة عن اجمللس واجمللس احمليل وقرارات اللجان احمللية
واللوائية والاس تفهام من أي موظف أو مس تخدم فهيا عن أي أمر ،وعىل الرئيس والاعضاء
واملوظفني واملس تخدمني أن يسهلوا هممته وجييبوا عىل أس ئلته .
ج .يعترب الشخص اذلي يرفض او يعيق او يعارض تنفيذ الاجراءات املنصوص علهيا يف الفقرة
(ب) من هذه املادة معيقا ملوظف ادلوةل يف اجراء وظائفهم الرمسية ويعاقب مبقتىض قانون
العقوابت.
د .يكون الضبط اذلي ينظمه الشخص اذلي يقوم ابلتفتيش مبقتىض الفقرة (ب) من هذه املادة
حصيحا ما مل يطعن به ابلزتوير .

هـ .يلزتم اجمللس واجمللس احمليل واملوظفون واملس تخدمون فهيام حسب مقتىض احلال بتصويب
اخملالفات املشار الهيا يف الضبط املنصوص عليه يف الفقرة (د) من هذه املادة مبا يتوافق مع أحاكم
الترشيعات النافذة .
املادة 73
لك من ارتكب أي اخالفة لحاكم هذا القانون أو أي نظام صادر مبقتضاه مل تعني لها فيه عقوبة
خاصة يعاقب بعد اإدانته بغرامة ل تقل عن عرشين دينارا ول تزيد عىل مخسامئة دينار .
املادة 74
أ .جيري الانتخاب العام مجليع رؤساء وأعضاء اجملالس البدلية وأعضاء اجملالس احمللية لول مرة عند
نفاذ أحاكم هذا القانون عند انهتاء مدة دورة اجملالس البدلية القامئة املنصوص علهيا يف هذا القانون
أو حلها .
ب .اذا حلت مجيع اجملالس البدلية واجملالس احمللية لي سبب اكن ومل جتر الانتخاابت خالل س تة
أشهر من اترخي حلها تعود اجملالس املنحةل اىل ممارسة اعاملها اىل ان يمت انتخاب اجمللس اجلديد .
املادة 75
يصدر جملس الوزراء النظمة الالزمة لتنفيذ أحاكم هذا القانون مبا يف ذكل ما ييل:
أ .متكني اجملالس البدلية واجملالس احمللية من ممارسة وظائفها وصالحياهتا املنصوص علهيا يف هذا
القانون .
ب .تنظمي مجيع املسائل املتعلقة مبساءةل رؤساء وأعضاء اجملالس البدلية واجملالس احمللية .
ج .الشؤون املالية وشؤون اللوازم والاشغال املتعلقة ابلبدلية.
املادة 76
أ .يلغى ( قانون البدلايت رمق ( )13لس نة  2011عىل أن تبقى النظمة والتعلاميت والقرارات
الصادرة مبقتضاه انفذة املفعول اإىل أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غريها هبا وفقا لحاكم هذا القانون
خالل مدة اقصاها س نة .

ب .اعتبارا من اترخي نفاذ احاكم هذا القانون متارس اجملالس البدلية همام اجملالس احمللية وصالحياهتا
املنصوص علهيا يف هذا القانون اإىل حني انتخاب جمالس حملية وفقا لحاكمه.
املادة 77
رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحاكم هذا القانون.
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