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اجلريدة الر�سمية العدد )967(

ديــوان البــالط ال�سلطــاين 

قــرار ديوانــي

رقــم 2012/15

باإ�سدار الالئحة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية املرفقة .

املــادة الثانيـــــة 

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

�ســدر فـي :  2   من جمادى الأوىل 1433هـ

املـوافـــــق : 25  من مــــــــــــــــــــار�س 2012م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

                                                                               وزيــــــــــر ديــــــــــــوان البــــــــــــالط ال�سلطانـــــــي
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الالئحة التنفـيذية لقانون املجال�س البلدية

الف�سل الأول

تعــــــريفـــــــــــات 

املــادة ) 1 (

فـي تطبيــــق اأحكـــام هــذه الالئحـــة يكــــون للم�سطلحــــات الـــواردة بها ذات املعانـــي املبينــــة 

فـي قانون املجال�س البلدية امل�سار اإليه ، كما يكون للم�سطلحات الآتية املعنى املبني قرين 

كل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

القـانـــون :

قـــــانون املجال�س البلديـة .

جلنة النتخابات البلدية :

اللجنة امل�سكلة بكل ولية لتنظيم انتخابات املجل�س البلدي والإ�سراف عليها .

املتـر�ســـح :

املواطن الذي يتقدم بطلب تر�سحه لع�سوية املجل�س البلدي ، ويعترب كذلك حتى قبول 

تر�سحه .

املــر�ســــح :

كل من يقبل تر�سحه لع�سوية املجل�س البلدي ويدرج ا�سمه فـي قوائم املر�سحني .

ال�سجـل النتخابي :

ال�سجل النتخابي بوزارة الداخليـــــة .

الف�ســل الثــاين

اخت�سا�سات رئي�س املجل�س البلدي ونائبه واأمني ال�سر

املــادة ) 2 (

يخت�س الرئي�س بالآتي :

 اأ - دعوة املجل�س لالنعقاد .

ب - رئا�سة اجتماعات املجل�س ، والإ�سراف على �سوؤونه .

ج - اإ�سدار القرارات التي يوافق عليها املجل�س ، والإ�سراف على  تنفـيذها .
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 د- تلقــي اخلطابــات املوجهـــة اإلــى املجلــ�س وما يحال اأو يرد اإليــه من مو�سوعـــات ، 

والرد عليها فـي �سوء ما يتخذه  املجل�س ب�ساأنها .

هـ - اإعداد التقارير الدورية عن اأعمال املجل�س .

و - اأي مهام  اأخرى يكلف بها .  

املــادة ) 3 (

يخت�س نائب الرئي�س بالآتي :

 اأ - القيام مبهام الرئي�س املحددة باملـــادة )2( من هذه الالئحة عند غيابه .

ب - معاونة الرئي�س فـي متابعة تنفـيذ قرارات املجل�س .

ج - معاونة الرئي�س فـي الإ�سراف على �سوؤون املجل�س .

د - اأي مهــام اأخـــــرى يكلــف بهــا من الرئيــ�س .

املــادة ) 4 (

يخت�س اأمني ال�سر بالآتي : 

  اأ - اإعداد جدول اأعمال اجتماعات املجل�س .

ب - التن�سيق مع اجلهات احلكومية اأو غريها ممن  يوجه املجل�س بدعوتهم  حل�سور 

جل�ساته .

 ج - اإعداد حما�سر الجتماعات والقرارات التي ت�سدر عن  املجل�س  ب�سيغتها النهائية ، 

واإر�سالها بعد اعتمادها اإىل اجلهات املخت�سة .

د - متابعة تنفـيذ قرارات املجل�س  مع  اجلهات املخت�سة .

هـ - توفـري الوثائق  والبيانات واملعلومات التي تتطلبها اأعمال املجل�س  واللجان  .

 و - التن�سيق  مع  اجلهات احلكومية مبا ميكن املجل�س  من القيام  مبهامه  .   

 ز - توثيق جميع  املرا�سالت باملجل�س .

 ح -  تلقي اقرتاحات املواطنني  وعر�سها على املجل�س .

ط- تنظيم  امللفات وال�سجالت اخلا�سة باأعمال املجل�س  ، وحفظها .

ي - اأي مهــام اأخــرى يكلــف بها من الرئيـ�س اأو نائــب الرئيــ�س .
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الف�سل الثالث

نظام العمل باملجل�س

املــادة ) 5 (

يعقد املجل�س جل�سة اعتيادية مرة على الأقل كل �سهر بدعوة من رئي�سه ، ويجوز للرئي�س 

اأن يدعو املجل�س اإىل جل�سة غري اعتيادية كلما راأى �سرورة لذلك ، اأو بناء على طلب من 

ثلث اأع�ساء املجل�س ، ول ينظر املجل�س فـي هذه اجلل�سة اإل امل�سائل التي دعي للنظر فـيها .

املــادة ) 6 (

املجل�س وحت�سريها ويعر�س اجلدول  اأعمال اجتماعات  اإعداد جدول  ال�سـر  اأمني  يتولــى 

على الرئي�س لإقراره . 

املــادة ) 7 (

توجه الدعوة لجتماعات املجل�س كتابة اإىل جميع الأع�ساء قبل موعد الجتماع بخم�سة 

اأيام على الأقل ، ويجوز تق�سري هذا امليعاد فـي حالة ال�ستعجال ، ويرفق بالدعوة جدول 

الأعمال . 

املــادة ) 8 (

يراأ�س الجتماع رئي�س املجل�س البلدي ، فاإذا غاب حل حمله لرئا�سة اجلل�سة نائب الرئي�س ، 

وتكون اجتماعات املجل�س �سحيحة بح�سور اأغلبية اأع�سائه ، فاإذا تبني عند حلول موعد 

افتتاح الجتماعات اأن الن�ساب القانوين مل يكتمل يوؤجل الجتماع اإىل موعد اآخر يحدده 

الرئي�س . 

املــادة ) 9 (

لكل ع�ســـو ح�ســـر الجتمـــاع اأن يطلب عند امل�سادقة على حم�سر الجتماع ال�سابق اإجراء 

ما يراه من ت�سحيح ، ومتى �سدر قرار املجل�س بقبول الت�سحيح يثبت فـي حم�سر الجتماع 

الــذي �سدر فـيهـــا وي�سحـــح مبقت�ســـاه املح�ســـر ال�سابـــق ، ول يجـــوز اإجـــراء اأي ت�سحيـــح 

امل�سادقة  ال�سر على املح�سر بعد  الرئي�س واأمني  ، ويوقع  امل�سادقة عليه  املح�سر بعد  فـي 

عليه ، ويحفظ مبلفات املجل�س . 
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املــادة ) 10 (

تقدم اقرتاحات الأع�ساء كتابة ، وت�سلم اإىل اأمني ال�سر ليتوىل اإدراجها فـي جدول اأعمال 

توزيع  قبل موعد  القرتاحات  تقدم هذه  اأن  ، على  الالئحة  وفقا لأحكام هذه  الجتماع 

جدول الأعمال مبدة ل تقل عن يومني .

املــادة ) 11 (

اأو بعدها  املناق�سة فـي م�ساألة ما  الأع�ساء قبل  اأحد  اأو  الرئي�س  بناء على طلب  للمجل�س 

اأن يوؤجل البت فـيها اإىل اجتماع اآخر ، ل�ستيفاء بع�س البيانات اأو بحثها من قبل اللجنة 

املخت�سة . 

املــادة ) 12 (

ت�سدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة لأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين ما مل ين�س القانون 

على خالف ذلك ، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي فـيه رئي�س الجتماع . 

املــادة ) 13 (

لع�سو املجل�س احلرية فـيما يبديه من اآراء وذلك فـي حدود القانون ، ول يجوز اأن يت�سمن 

حديث الع�سو عبارات غري لئقة اأو ت�سبب اإ�سرارا بامل�سلحة العامة .

املــادة ) 14 (

اإذا اختـــل النظــــام بالجتمــاع ومل يتمكــن الرئيــ�س من اإعادتـــه اأعلـــن رفعــه ملـــدة ل تزيــــد 

على �ساعة ، فاإذا ا�ستمر الإخالل بالنظام بعد اإعادة الجتماع اأجله الرئي�س اإىل يوم اآخر .

املــادة ) 15 (

يجوز عقد اجتماع املجل�س ب�سفة �سرية بناء على طلب الرئي�س اأو ثلث الأع�ساء احلا�سرين ، 

ويجب على من يطلب من الأع�ساء حتويل اجتماع املجل�س اإىل جل�سة �سرية اأن يقدم طلبه 

بذلك كتابة اإىل الرئي�س ، ويبت املجل�س فـيما اإذا كانت املناق�سة فـي املو�سوع املطروح اأمامه 

جترى فـي جل�سة علنية اأو �سرية . 

املــادة ) 16 (

فـيمــا عــدا رئيـــ�س املجل�س واأع�ساءه واأميــن ال�ســر ليــ�س لأحــد ح�ســور الجتماعات ال�سريــة 

اإل اإذا قرر املجل�س غري ذلك .
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املــادة ) 17 (

املعنيني الطالع عليها  لغري  �سرية ل يجوز  اجتماعاته  املجل�س وحما�سر  تقارير  تعترب 

وتداولها ون�سرها باأي و�سيلة اإل باإذن من رئي�س املجل�س . 

املــادة ) 18 (

يراعـــى عنــد الت�سويـت على املو�سوعــات املعرو�سة على املجل�س اأن يكون الت�سويت علنيا ، 

ما مل ير غالبية الأع�ساء اإجراء الت�سويت �سرا وذلك  فـي احلالت التي تتطلب ذلك  .

املــادة ) 19 (

لكــل  ع�ســـو احلـــق  فـــي اإبــداء حتفظـــه ب�ســـاأن اأي مو�ســـوع مطــروح للت�سويـــت  ، واإثبات ذلك 

فـي   املح�سر .

املــادة ) 20 (

اإذا اأظهرت نتائج  الت�سويت حتفظ اأكرث الأع�ساء اأو امتناعهم عن  الت�سويت على مو�سوع  

معني  يحدد موعد اآخر ملناق�سته  والت�سويت عليه .

املــادة ) 21 (

ل يجوز اإعادة عر�س مو�ســوع �سبـــق للمجلـــ�س اأن اأ�ســـدر قـــراره فـيـــه اإل بعد مــــرور �سنـــة 

من تاريخ �سدور القرار ، ما مل يطلب ذلك الوزير املخت�س اأو الرئي�س .

املــادة ) 22 (

ل يجوز لأي من الأع�ساء اأن يتغيب عن اجتماعات املجل�س اإل بعذر مقبول ، على اأن يخطر 

الرئي�س بذلك . 

املــادة ) 23 (

تكون عطلة املجل�س ال�سنوية ملدة �سهرين يحددها الوزير املخت�س وفقا لظروف العمل .

الف�ســل الرابــع

اللــجـــان

املــادة ) 24 (

ي�سكل املجل�س من بني اأع�سائه ثالث جلان متخ�س�سة على النحو الآتي :

اأ - جلنة ال�سوؤون ال�سحية والجتماعية والبيئية .

ب - جلنة ال�سوؤون العامة .

ج - اللجنـــــة القانونيــــة .
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وتقدمي   ، املجل�س  من  اإليها  حتال  التي  املو�سوعات  درا�سة  اإليها  امل�سار  اللجان  وتتوىل 

التو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها ، واملرئيات ذات ال�سلة بعملها قبل عر�سها على املجل�س .

املــادة ) 25 (

ت�سكل بقرار من الرئي�س جلنة لل�سوؤون البلدية فـي كل ولية من وليات املحافظة تتزامن 

ومدة املجل�س برئا�سة الوايل وع�سوية كل من :

 اأ - مـديـر البلديــــة .

ب - ممثلي الولية فـي املجل�س .

 ج - اأربعة من ذوي اخلربة من اأبناء الولية يختارهم املحافظ بناء على اقرتاح الوايل .

وتتولـــى اللجنــــة بحــث املو�سوعـــات البلديـــة بالوليـــة ، ورفــع التو�سيــات املنا�سبــة ب�ساأنهـــا 

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

ويحدد قرار ت�سكيل اللجنة نظام عملها . 

املــادة ) 26 (

واأع�سائهـــا  البلديـــة  ال�ســوؤون  روؤ�ســاء جلــان  املختـــ�س مكافـــاآت  الوزيـــر  بقـــرار من  حتـــدد 

فـي كل ولية من وليات املحافظة املن�سو�س عليهم باملـــادة )25( من هذه الالئحة - دون 

ممثلي الولية باملجل�س - وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة  .

املــادة ) 27 (

للمجل�س  اأن  ي�سكل  من  بني  اأع�سائه  جلانا موؤقتة  ، وله  اأن  ي�ستعني  مبتخ�س�سني  للم�ساركة 

فـي اأعمالها ، ويحدد املجل�س  بداية اأعمال كل  جلنة ونهايتها ويدون  مبح�سر اجتماعاتها 

حيثيات املو�سوع  والآراء والتو�سيات ، وترفع  تلك  اللجان  تقريرا بنتائج  اأعمالها اإىل املجل�س  

لتخاذ ما يراه  ب�ساأنها .

الف�سل اخلام�س

حقوق الأع�ساء وواجباتهم 

املــادة ) 28 (

يلتزم ع�سو املجل�س مبا ياأتي : 

 اأ - ح�سور جل�سات املجل�س فـي مواعيدها .

ب - املحافظة على �سرية املعلومات التي يطلع  عليها بحكم  ع�سويته  .



- 8 -

اجلريدة الر�سمية العدد )967(

ج - مغادرة اجلل�سة عندما يبحث فـيها املجل�س  ق�سية تتعلق  ب�سورة مبا�سرة اأو غري 

مبا�سرة مب�سلحة خا�سة به  اأو باأحد اأقاربه  من الدرجتني الأوىل والثانية .

د - عدم  اإثارة اأي مو�سوع  اأثناء اجلل�سات يخرج  عن  اخت�سا�سات املجل�س  .

هـ - عدم  ا�ستغالل  ع�سويته  للح�سول  على منفعة �سخ�سية .

و- مناق�سة  املو�سوعات التي تدخل  فـي اخت�سا�س  املجل�س  من  خالل  املجل�س  ووفق  

الآلية املعتمدة فـي هذه  الالئحة .

املــادة ) 29 (

لع�سو املجل�س اأن يطلب ما ياأتي :

 اأ - مناق�سة اأي مو�سوع  له  عالقة مبهام  املجل�س  .

ب - اأية معلومات اأو بيانات تتعلق  مبو�سوع  يبحثه  ويناق�سه  املجل�س  ، ويكون  الطلب 

ب�سكل  ر�سمي من  خالل  املجل�س  .

الف�سل ال�ساد�س

ال�سوؤون الإدارية واملالية للمجل�س

املــادة ) 30 (

�سمن   الالئحة  هذه  اأحكام  مبوجب  املقررة  املكافاآت  ذلك  فـي  مبا  املجل�س   نفقات  تدرج 

ميزانية املحافظة وبلدية م�سقط وبلدية ظفار بح�سب الأحوال . ويوفر للمجل�س العدد 

الكافـي من املوظفـني للقيام باأعماله الإدارية ، ويخ�سع هوؤلء املوظفون لالإ�سراف املبا�سر 

لأمني �سر املجل�س فـيما يتعلق ب�سوؤون املجل�س . 

املــادة ) 31 (

ر.ع(   5.000( قدرها  �سنوية  مكافاأة  ال�سر  واأمني  والع�سو  الرئي�س   ونائب  الرئي�س  مينح 

خم�سة اآلف ريال عماين . 

املــادة ) 32 (

يتولـــى اأميـــن �ســـر املجلـــ�س متابعـــة الإجـــراءات الإداريـــة واملاليـــة املتعلقــة باملجلـ�س و�سوؤون 

اأع�سائه .
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الف�سل ال�سابع

انتخابات اأع�ساء املجل�س املمثلني لوليات املحافظة

املــادة ) 33 (

لكل عماين احلق فـي انتخاب اأع�ساء املجل�س البلدي املمثلني للمحافظة اإذا توافرت فـيه 

ال�سروط الآتية :

اأ -  اأن يكون قد اأكمل واحدا وع�سرين عاما ميالديا فـي اليوم الأول من �سهر يناير 

من �سنة النتخاب .

فـي هذا  املقررة  والإجراءات  لالأحكام  وفقا  النتخابي  بال�سجل  يكون مقيدا  - اأن  ب 

ال�ساأن .

ج - اأن يثبت مقره النتخابي فـي بيانات بطاقته ال�سخ�سية .  

املــادة ) 34 (

يحرم من ممار�سة حق النتخاب كل من حتققت ب�ساأنه اإحدى احلالت الآتية :

 اأ - امل�ســاب مبر�س عقــلي اأثنــاء مـدة احلجــر عليـــــه .

ب - املحبو�س احتياطيا وامل�سجون تنفـيذا حلكم ق�سائي .

ج - املنت�سب اإىل اأي من اجلهات الع�سكرية اأو الأمنيــــة . 

املــادة ) 35 (

ت�سكـــل بــوزارة الداخليـــة جلنـــة رئي�سيـــة لنتخابـــات املجالـــ�س البلديــة ، وي�ســدر بت�سكيلهـــا 

وحتديد اخت�سا�ساتها قرار من وزير الداخلية .

املــادة ) 36 (

ت�سكـــل بقــرار من وزيـــر الداخليـــة جلنـــة لالنتخابـــات البلديــة بكــل وليــة برئا�ســة الوالــي 

وع�سويــة اثنيــن من موظفـــي اجلهــات احلكوميــة واأحد الق�ســاة اأو اأع�ســاء الدعــاء العــام 

بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة ، ويكون نائب الوايل مقررا للجنة .
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املــادة ) 37 (

تتولــى جلنـــة النتخابـــات البلديـــة بالإ�سافــة اإىل الخت�سا�ســات الأخرى املن�سو�س عليها 

فـي هذه الالئحة املهام الآتية : 

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

على �سري مراحلها املختلفة . 

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

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

د- رفع النتائج الأولية لالنتخابات اإىل املحافظ فور النتهاء من عملية الفرز . 

هـ - اإعداد حم�سر ب�سري العملية النتخابية بالولية ، ورفعه اإىل املحافظ خالل مدة 

ل تتجاوز يومني من انتهاء عملية الفرز . 

و- اأي مهام اأخرى تكلف بها من قبل املحافظ . 

املــادة ) 38 (

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

حمافظــة من ثالثـــة ق�ســـاة اأو اأع�ســـاء الدعـــاء العــام ، وذلك بعد التن�سيــق مع اجلهــات 

املخت�سة . 

املــادة ) 39 (

تقدم طلبات الرت�سح وفق النموذج املعد لذلك من طالب الرت�سح اأو وكيله خالل الفرتة 

التي حتددها وزارة الداخلية ، وي�سلم مقدم الطلب اإي�سال بذلك .

املــادة ) 40 (

تقوم جلنة النتخابات البلدية بفح�س طلبات املرت�سحني واإعداد ك�سف باأ�سمائهم م�سفوعا 

براأيها ، وترفعه اإىل املحافظ ملراجعته بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

املــادة ) 41 (

تعلن اأ�سماء املر�سحني الواردة فـي القوائم الأولية بعد اعتمادها من املحافظ فـي مكان بارز 

مبكتب الوايل .
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املــادة ) 42 (

يجوز لكل ذي م�سلحة العرتا�س على الأ�سماء الواردة فـي القوائم الأولية للمر�سحني 

لدى جلنـــة النتخابـــات البلديـــــة خــــالل خم�ســــة اأيام من تاريخ اإعــالن هذه القوائم مبينا 

الأ�سباب التي ي�ستند اإليها فـي اعرتا�سه ، وي�سلم اإي�سال بذلك .

املــادة ) 43 (

ت�ســـدر جلنـــة النتخابـــات البلديــــة قراراتهـــا ب�ســـاأن العرتا�ســـات على الأ�سمـــاء الــــواردة 

فـي القوائم الأولية للمر�سحني خالل اأ�سبوع من تاريخ قفل باب العرتا�س ، فاإذا قررت 

املعرت�س واملعرت�س عليه خطيا بذلك وتعدل  املعرت�س يبلغ كل من  املوافقة على طلب 

اأن يكون م�سببا ويبلغ املعرت�س  بالرف�س فـيجب  اإن كان قرارها  اأما   ، بناء عليه  القائمة 

فـيه  الف�سل والطعون النتخابية للبت  اإىل جلنة  بالرف�س وباإمكانية رفع تظلمه  خطيا 

خالل اأ�سبوع من تاريخ ا�ستالمه ، ويكون قرارها فـي هذا ال�ساأن نهائيا .

املــادة ) 44 (

يجوز لأي مر�سح اأن ي�سحب تر�سحه �سريطة اأن يكون ذلك قبل �سهرين من التاريخ املحدد 

ليوم الت�سويت .

املــادة ) 45 (

يجرى الت�سويت فـي يوم واحد جلميع املحافظات ، ويجوز للمحافظ اأن يعني يوما خا�سا 

 ، ذلك  العامـــة  وامل�سلحـــة  الت�سويـــت  �سالمـــة  اقت�ســـت  اإذا  فـــي وليـــة معينـــة  للت�سويـــت 

وبعد التن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

املــادة ) 46 (

يبداأ الت�سويت فـي اليوم املحدد لالنتخاب من ال�ساعة ال�سابعة �سباحا ، وينتهي فـي متام 

ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء اليوم ذاته ، وللمحافظ متديد الوقت اإىل ال�ساعة التا�سعة م�ساء 

بقرار م�سبب .

املــادة ) 47 (

يتم الت�سويت مبوجب ا�ستمارة الت�سويت املعدة لذلك ، وفق اآلية موحدة بجميع املحافظات 

ل�سمان اإدلء الناخبني باأ�سواتهم بنزاهة و�سفافـية .
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املــادة ) 48 (

يرتـب املر�سحـون تنازليـا بعـد النتهـاء من عمليـة الفـرز بح�سـب عــدد الأ�ســوات التـي ح�سل 

يليه بح�سب عدد  الأ�سوات ثم من  اأعلى  الفائز من ح�سل على  ، ويكون  عليها كل منهم 

الأع�ساء بكل ولية .

الأ�سوات جتري جلنة  اأعلى  الأ�سوات بني بع�س احلا�سلني على  وفـي حالة ت�ساوي عدد 

الفرز القرعة بينهم وفـي ح�سورهم اأو من ميثلهم قانونا ، ويعترب فائزا من جاءت نتيجة 

القرعة ل�ساحله ، ويحرر حم�سر بذلك يوقع عليه رئي�س جلنة الفرز  واأع�ساوؤها واملر�سحون 

املت�ساوون فـي عدد الأ�سوات اأو ممثلوهم ويعتمد من رئي�س جلنة النتخابات البلدية .

املــادة ) 49 (

تقوم جلنة النتخابات البلدية برفع النتائج اإىل املحافظ فور النتهاء من عملية الفرز 

وفـي موعد اأق�ساه ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء اليوم التايل للت�سويـــت ، وتو�سع النتائـــج 

فـي مكان بارز فـي مكتب الوايل بعد اإعالنها ، ويعد حم�سر بهذه النتائج ير�سل مع  جميع 

اأق�ساه ثالثة  املحافظ خالل موعد  اإىل  النتخابية  بالعملية  املتعلقة  والأوراق  القرارات 

اأيام من تاريخ اإعالن النتائج .

املــادة ) 50 (

يقــدم  نتائـــج النتخابـــات بطلــب  فـي  اأن يطعــن  املر�سحيـــن  لكـــل ذي م�سلحـــة من  يحـــق 

اإىل املحافظ خالل ع�سرة اأيام من تاريخ اإعالنها مبكتب الوايل ، على اأن يت�سمن الطعن 

الأ�سباب التي ي�ستند اإليها وامل�ستندات املوؤيدة له ، وي�سلم اإي�سال بذلك .

املــادة ) 51 (

يقـــوم املحافـــظ فــــور ا�ستـــالم الطعـــن امل�سار اإليــه باملـــادة )50( من هذه الالئحـــة باإحالتـــه 

اإىل جلنة الف�سل فـي التظلمات والطعون النتخابية ، و يتعني على اللجنة البت فـي الطعن 

خالل مدة ل تتجاوز اأ�سبوعني من تاريخ قفل باب الطعن ، وتكون قراراتها نهائية .  

املــادة ) 52 (

بطالن  للطعون  نظرها  بعد  النتخابية  والطعون  التظلمات  فـي  الف�سل  جلنة  اإذا قررت 

نتائج اأحد اأع�ساء املجل�س يحل حمله التايل له فـي عدد الأ�سوات من تاريخ �سدور قرار 

بطالن النتائج  .

املــادة ) 53 (

فـيما مل يرد به ن�س فـي هذه الالئحة تطبق فـي �ساأن انتخاب اأع�ساء املجل�س ذات الأحكام 

والإجراءات املقررة لنتخابات جمل�س ال�سورى ، وذلك مبا ل يتعار�س مع اأحكام القانون .


