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ديــوان البــالط ال�سلطــاين
قــرار ديوانــي
رقــم 2012/15
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية
ا�ستنادا �إىل قانون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/116
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية املرفقة .
املــادة الثانيـــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  2 :من جمادى الأوىل 1433هـ
املـوافـــــق  25 :من مــــــــــــــــــــار�س 2012م
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وزيـ ـ ـ ـ ــر ديـ ـ ـ ـ ـ ــوان البـ ـ ـ ـ ـ ــالط ال�سلطان ـ ـ ــي

-1-

اجلريدة الر�سمية العدد ()967

الالئحة التنفـيذية لقانون املجال�س البلدية
الف�صل الأول
تعــــــريفـــــــــــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـ ــق �أحك ــام هــذه الالئح ــة يكـ ــون للم�صطلحـ ــات ال ــواردة بها ذات املعان ــي املبينـ ــة
فـي قانون املجال�س البلدية امل�شار �إليه  ،كما يكون للم�صطلحات الآتية املعنى املبني قرين
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
القـانـــون :
ق ـ ــانون املجال�س البلديـة .
جلنة االنتخابات البلدية :
اللجنة امل�شكلة بكل والية لتنظيم انتخابات املجل�س البلدي والإ�شراف عليها .
املتـر�شـــح :
املواطن الذي يتقدم بطلب تر�شحه لع�ضوية املجل�س البلدي  ،ويعترب كذلك حتى قبول
تر�شحه .
املــر�شــــح :
كل من يقبل تر�شحه لع�ضوية املجل�س البلدي ويدرج ا�سمه فـي قوائم املر�شحني .
ال�سجـل االنتخابي :
ال�سجل االنتخابي بوزارة الداخلي ـ ــة .
الف�صــل الثــاين
اخت�صا�صات رئي�س املجل�س البلدي ونائبه و�أمني ال�سر
املــادة ( ) 2
يخت�ص الرئي�س بالآتي :
�أ  -دعوة املجل�س لالنعقاد .
ب  -رئا�سة اجتماعات املجل�س  ،والإ�شراف على �ش�ؤونه .
ج � -إ�صدار القرارات التي يوافق عليها املجل�س  ،والإ�شراف على تنفـيذها .
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د -تلقــي اخلطابــات املوجه ــة �إلــى املجلــ�س وما يحال �أو يرد �إليــه من مو�ضوع ــات ،
والرد عليها فـي �ضوء ما يتخذ ه املجل�س ب�ش�أنها .
هـ � -إعداد التقارير الدورية عن �أعمال املجل�س .
و � -أي مها م �أخرى يكلف بها .
املــادة ( ) 3
يخت�ص نائب الرئي�س بالآتي :
�أ  -القيام مبهام الرئي�س املحددة بامل ــادة ( )2من هذه الالئحة عند غيابه .
ب  -معاونة الرئي�س فـي متابعة تنفـيذ قرارات املجل�س .
ج  -معاونة الرئي�س فـي الإ�شراف على �ش�ؤون املجل�س .
د � -أي مهــام �أخ ـ ــرى يكلــف بهــا من الرئيــ�س .
املــادة ( ) 4
يخت�ص �أمني ال�سر بالآتي :
�أ � -إعداد جدول �أعمال اجتماعات املجل�س .
ب  -التن�سيق مع اجلهات احلكومية �أو غريها ممن يوجه املجل�س بدعوتهم حل�ضور
جل�ساته .
ج � -إعداد حما�ضر االجتماعات والقرارات التي ت�صدر عن املجل� س ب�صيغتها النهائية ،
و�إر�سالها بعد اعتمادها �إىل اجلهات املخت�صة .
د  -متابعة تنفـيذ قرارات املجل�س م ع اجلهات املخت�صة .
هـ  -توفـري الوثائ ق والبيانات واملعلومات التي تتطلبها �أعمال املجل� س واللجان.
و  -التن�سيق م ع اجلهات احلكومية مبا ميكن املجل� س من القيام مبهامه.
ز  -توثيق جمي ع املرا�سالت باملجل�س .
ني وعر�ضها على املجل�س .
ح  -تلقي اقرتاحات املواطن 
ط -تنظي م امللفات وال�سجالت اخلا�صة ب�أعمال املجل�س ،وحفظها .
ي � -أي مهــام �أخــرى يكلــف بها من الرئيـ�س �أو نائــب الرئيــ�س .
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الف�صل الثالث
نظام العمل باملجل�س
املــادة ( ) 5
يعقد املجل�س جل�سة اعتيادية مرة على الأقل كل �شهر بدعوة من رئي�سه  ،ويجوز للرئي�س
�أن يدعو املجل�س �إىل جل�سة غري اعتيادية كلما ر�أى �ضرورة لذلك � ،أو بناء على طلب من
ثلث �أع�ضاء املجل�س  ،وال ينظر املجل�س فـي هذه اجلل�سة �إال امل�سائل التي دعي للنظر فـيها .
املــادة ( ) 6
يتولــى �أمني ال�سـر �إعداد جدول �أعمال اجتماعات املجل�س وحت�ضريها ويعر�ض اجلدول
على الرئي�س لإقراره .
املــادة ( ) 7
توجه الدعوة الجتماعات املجل�س كتابة �إىل جميع الأع�ضاء قبل موعد االجتماع بخم�سة
�أيام على الأقل  ،ويجوز تق�صري هذا امليعاد فـي حالة اال�ستعجال  ،ويرفق بالدعوة جدول
الأعمال .
املــادة ( ) 8
ير�أ�س االجتماع رئي�س املجل�س البلدي  ،ف�إذا غاب حل حمله لرئا�سة اجلل�سة نائب الرئي�س ،
وتكون اجتماعات املجل�س �صحيحة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه  ،ف�إذا تبني عند حلول موعد
افتتاح االجتماعات �أن الن�صاب القانوين مل يكتمل ي�ؤجل االجتماع �إىل موعد �آخر يحدده
الرئي�س .
املــادة ( ) 9
لكل ع�ض ــو ح�ض ــر االجتم ــاع �أن يطلب عند امل�صادقة على حم�ضر االجتماع ال�سابق �إجراء
ما يراه من ت�صحيح  ،ومتى �صدر قرار املجل�س بقبول الت�صحيح يثبت فـي حم�ضر االجتماع
الــذي �صدر فـيه ــا وي�صح ــح مبقت�ض ــاه املح�ض ــر ال�ساب ــق  ،وال يج ــوز �إج ــراء �أي ت�صحي ــح
فـي املح�ضر بعد امل�صادقة عليه  ،ويوقع الرئي�س و�أمني ال�سر على املح�ضر بعد امل�صادقة
عليه  ،ويحفظ مبلفات املجل�س .
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املــادة ( ) 10
تقدم اقرتاحات الأع�ضاء كتابة  ،وت�سلم �إىل �أمني ال�سر ليتوىل �إدراجها فـي جدول �أعمال
االجتماع وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،على �أن تقدم هذه االقرتاحات قبل موعد توزيع
جدول الأعمال مبدة ال تقل عن يومني .
املــادة ( ) 11
للمجل�س بناء على طلب الرئي�س �أو �أحد الأع�ضاء قبل املناق�شة فـي م�س�ألة ما �أو بعدها
�أن ي�ؤجل البت فـيها �إىل اجتماع �آخر  ،ال�ستيفاء بع�ض البيانات �أو بحثها من قبل اللجنة
املخت�صة .
املــادة ( ) 12
ت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ما مل ين�ص القانون
على خالف ذلك  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي فـيه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 13
لع�ضو املجل�س احلرية فـيما يبديه من �آراء وذلك فـي حدود القانون  ،وال يجوز �أن يت�ضمن
حديث الع�ضو عبارات غري الئقة �أو ت�سبب �إ�ضرارا بامل�صلحة العامة .
املــادة ( ) 14
�إذا اخت ــل النظـ ــام باالجتمــاع ومل يتمكــن الرئيــ�س من �إعادت ــه �أعل ــن رفعــه مل ــدة ال تزيـ ــد
على �ساعة  ،ف�إذا ا�ستمر الإخالل بالنظام بعد �إعادة االجتماع �أجله الرئي�س �إىل يوم �آخر .
املــادة ( ) 15
يجوز عقد اجتماع املجل�س ب�صفة �سرية بناء على طلب الرئي�س �أو ثلث الأع�ضاء احلا�ضرين ،
ويجب على من يطلب من الأع�ضاء حتويل اجتماع املجل�س �إىل جل�سة �سرية �أن يقدم طلبه
بذلك كتابة �إىل الرئي�س  ،ويبت املجل�س فـيما �إذا كانت املناق�شة فـي املو�ضوع املطروح �أمامه
جترى فـي جل�سة علنية �أو �سرية .
املــادة ( ) 16
فـيمــا عــدا رئي ــ�س املجل�س و�أع�ضاءه و�أميــن ال�ســر ليــ�س لأحــد ح�ضــور االجتماعات ال�سريــة
�إال �إذا قرر املجل�س غري ذلك .
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املــادة ( ) 17
تعترب تقارير املجل�س وحما�ضر اجتماعاته �سرية ال يجوز لغري املعنيني االطالع عليها
وتداولها ون�شرها ب�أي و�سيلة �إال ب�إذن من رئي�س املجل�س .
املــادة ( ) 18
يراع ــى عنــد الت�صويـت على املو�ضوعــات املعرو�ضة على املجل�س �أن يكون الت�صويت علنيا ،
ما مل ير غالبية الأع�ضاء �إجراء الت�صويت �سرا وذلك فـي احلاالت التي تتطلب ذلك .
املــادة ( ) 19
لك ـل ع�ض ــو احلـ ـ ق ف ــي �إبــداء حتفظ ــه ب�شـ ـ�أن �أي مو�ض ــوع مطــروح للت�صويـ ـ ت  ،و�إثبات ذلك
فـي املح�ضر .
املــادة ( ) 20
�إذا �أظهرت نتائ ج الت�صويت حتفظ �أكرث الأع�ضاء �أو امتناعهم عن الت�صويت على مو�ضوع
ني يحدد موعد �آخر ملناق�شت ه والت�صويت عليه .
مع 
املــادة ( ) 21
ال يجوز �إعادة عر�ض مو�ضــوع �سب ــق للمجل ــ�س �أن �أ�ص ــدر ق ــراره فـي ــه �إال بعد مـ ــرور �سن ــة
من تاريخ �صدور القرار  ،ما مل يطلب ذلك الوزير املخت�ص �أو الرئي�س .
املــادة ( ) 22
ال يجوز لأي من الأع�ضاء �أن يتغيب عن اجتماعات املجل�س �إال بعذر مقبول  ،على �أن يخطر
الرئي�س بذلك .
املــادة ( ) 23
تكون عطلة املجل�س ال�سنوية ملدة �شهرين يحددها الوزير املخت�ص وفقا لظروف العمل .
الف�صــل الرابــع
اللــجـــان
املــادة ( ) 24
ي�شكل املجل�س من بني �أع�ضائه ثالث جلان متخ�ص�صة على النحو الآتي :
�أ  -جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية واالجتماعية والبيئية .
ب  -جلنة ال�ش�ؤون العامة .
ج  -اللجن ـ ــة القانونيـ ــة .
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وتتوىل اللجان امل�شار �إليها درا�سة املو�ضوعات التي حتال �إليها من املجل�س  ،وتقدمي
التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها  ،واملرئيات ذات ال�صلة بعملها قبل عر�ضها على املجل�س .
املــادة ( ) 25
ت�شكل بقرار من الرئي�س جلنة لل�ش�ؤون البلدية فـي كل والية من واليات املحافظة تتزامن
ومدة املجل�س برئا�سة الوايل وع�ضوية كل من :
�أ  -مـديـر البلديـ ــة .
ب  -ممثلي الوالية فـي املجل�س .
ج � -أربعة من ذوي اخلربة من �أبناء الوالية يختارهم املحافظ بناء على اقرتاح الوايل .
وتتول ــى اللجنـ ــة بحــث املو�ضوع ــات البلدي ــة بالوالي ــة  ،ورفــع التو�صيــات املنا�سبــة ب�ش�أنه ــا
للمجل�س  ،ومتابعة تنفـيذ قرارات املجل�س التي تتعلق بالوالية .
ويحدد قرار ت�شكيل اللجنة نظام عملها .
املــادة ( ) 26
حت ــدد بق ــرار من الوزي ــر املخت ــ�ص مكافـ ـ�آت ر�ؤ�ســاء جلــان ال�ش ـ�ؤون البلدي ــة و�أع�ضائه ــا
فـي كل والية من واليات املحافظة املن�صو�ص عليهم بامل ــادة ( )25من هذه الالئحة  -دون
ممثلي الوالية باملجل�س  -وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 27
ني مبتخ�ص�صني للم�شاركة
للمجل� س �أ ن ي�شكل م ن بني �أع�ضائه جلانا م�ؤقت ة  ،وله �أن ي�ستع 
فـي �أعمالها  ،ويحدد املجل�س بداية �أعمال ك ل جلنة ونهايتها ويدون مبح�ضر اجتماعاتها
ك اللجان تقريرا بنتائج �أعمالها �إىل املجل�س
حيثيات املو�ضوع والآراء والتو�صيات  ،وترفع تل 
التخاذ ما يراه ب�ش�أنها .
الف�صل اخلام�س
حقوق الأع�ضاء وواجباتهم
املــادة ( ) 28
يلتزم ع�ضو املجل�س مبا ي�أتي :
�أ  -ح�ضور جل�سات املجل�س فـي مواعيدها .
ب  -املحافظة على �سرية املعلومات التي يطلع عليها بحك م ع�ضويته .
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ج  -مغادرة اجلل�سة عندما يبحث فـيها املجل�س ق�ضية تتعلق ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة مب�صلحة خا�صة ب ه �أو ب�أحد �أقارب ه من الدرجتني الأوىل والثانية .
د  -عد م �إثارة �أي مو�ضو ع �أثناء اجلل�سات يخرج ع ن اخت�صا�صات املجل�س .
هـ  -عد م ا�ستغالل ع�ضويت ه للح�صول على منفعة �شخ�صية .
و -مناق�شة املو�ضوعات التي تدخل فـي اخت�صا�ص املجل� س من خال ل املجل�س ووفق
الآلية املعتمدة فـي هذ ه الالئحة .
املــادة ( ) 29
لع�ضو املجل�س �أن يطلب ما ي�أتي :
�أ  -مناق�شة �أي مو�ضوع ل ه عالقة مبهام املجل�س .
ب � -أية معلومات �أو بيانات تتعل ق مبو�ضو ع يبحثه ويناق�ش ه املجل�س ،ويكون الطلب
ب�شك ل ر�سمي من خال ل املجل�س .
الف�صل ال�ساد�س
ال�ش�ؤون الإدارية واملالية للمجل�س
املــادة ( ) 30
تدرج نفقات املجل� س مبا فـي ذلك املكاف�آت املقررة مبوجب �أحكام هذه الالئحة �ضمن
ميزانية املحافظة وبلدية م�سقط وبلدية ظفار بح�سب الأحوال  .ويوفر للمجل�س العدد
الكافـي من املوظفـني للقيام ب�أعماله الإدارية  ،ويخ�ضع ه�ؤالء املوظفون للإ�شراف املبا�شر
لأمني �سر املجل�س فـيما يتعلق ب�ش�ؤون املجل�س .
املــادة ( ) 31
مينح الرئي�س ونائب الرئي�س والع�ضو و�أمني ال�سر مكاف�أة �سنوية قدرها ( 5.000ر.ع)
خم�سة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 32
يتول ــى �أمي ــن �س ــر املجل ــ�س متابع ــة الإج ــراءات الإداري ــة واملالي ــة املتعلقــة باملجلـ�س و�ش�ؤون
�أع�ضائه .
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الف�صل ال�سابع
انتخابات �أع�ضاء املجل�س املمثلني لواليات املحافظة
املــادة ( ) 33
لكل عماين احلق فـي انتخاب �أع�ضاء املجل�س البلدي املمثلني للمحافظة �إذا توافرت فـيه
ال�شروط الآتية :
�أ �  -أن يكون قد �أكمل واحدا وع�شرين عاما ميالديا فـي اليوم الأول من �شهر يناير
من �سنة االنتخاب .
ب � -أن يكون مقيدا بال�سجل االنتخابي وفقا للأحكام والإجراءات املقررة فـي هذا
ال�ش�أن .
ج � -أن يثبت مقره االنتخابي فـي بيانات بطاقته ال�شخ�صية .
املــادة ( ) 34
يحرم من ممار�سة حق االنتخاب كل من حتققت ب�ش�أنه �إحدى احلاالت الآتية :
�أ  -امل�صــاب مبر�ض عقــلي �أثنــاء مـدة احلجــر علي ـ ــه .
ب  -املحبو�س احتياطيا وامل�سجون تنفـيذا حلكم ق�ضائي .
ج  -املنت�سب �إىل �أي من اجلهات الع�سكرية �أو الأمنيـ ــة .
املــادة ( ) 35
ت�شك ــل بــوزارة الداخلي ــة جلن ــة رئي�سي ــة النتخاب ــات املجال ــ�س البلديــة  ،وي�صــدر بت�شكيله ــا
وحتديد اخت�صا�صاتها قرار من وزير الداخلية .
املــادة ( ) 36
ت�شك ــل بقــرار من وزي ــر الداخلي ــة جلن ــة لالنتخاب ــات البلديــة بكــل واليــة برئا�ســة الوالــي
وع�ضويــة اثنيــن من موظف ــي اجلهــات احلكوميــة و�أحد الق�ضــاة �أو �أع�ضــاء االدعــاء العــام
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة  ،ويكون نائب الوايل مقررا للجنة .
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املــادة ( ) 37
تتولــى جلن ــة االنتخاب ــات البلدي ــة بالإ�ضافــة �إىل االخت�صا�صــات الأخرى املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة املهام الآتية :
�أ  -و�ضع الرتتيبات الالزمة لإجراء العملية االنتخابية فـي الوالية والإ�شراف املبا�شر
على �سري مراحلها املختلفة .
ب  -الإ�شراف املبا�شر على اللجان الفرعية لالنتخابات .
ج  -العمل على تذليل الإ�شكاالت وال�صعوبات الآنية التي تواجه العملية االنتخابية .
د -رفع النتائج الأولية لالنتخابات �إىل املحافظ فور االنتهاء من عملية الفرز .
هـ � -إعداد حم�ضر ب�سري العملية االنتخابية بالوالية  ،ورفعه �إىل املحافظ خالل مدة
ال تتجاوز يومني من انتهاء عملية الفرز .
و� -أي مهام �أخرى تكلف بها من قبل املحافظ .
املــادة ( ) 38
ت�شكل بقرار من وزير الداخلية جلنة للف�صل فـي التظلمات والطعون االنتخابية بكل
حمافظــة من ثالث ــة ق�ض ــاة �أو �أع�ض ــاء االدع ــاء العــام  ،وذلك بعد التن�سيــق مع اجلهــات
املخت�صة .
املــادة ( ) 39
تقدم طلبات الرت�شح وفق النموذج املعد لذلك من طالب الرت�شح �أو وكيله خالل الفرتة
التي حتددها وزارة الداخلية  ،وي�سلم مقدم الطلب �إي�صاال بذلك .
املــادة ( ) 40
تقوم جلنة االنتخابات البلدية بفح�ص طلبات املرت�شحني و�إعداد ك�شف ب�أ�سمائهم م�شفوعا
بر�أيها  ،وترفعه �إىل املحافظ ملراجعته بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 41
تعلن �أ�سماء املر�شحني الواردة فـي القوائم الأولية بعد اعتمادها من املحافظ فـي مكان بارز
مبكتب الوايل .
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املــادة ( ) 42
يجوز لكل ذي م�صلحة االعرتا�ض على الأ�سماء الواردة فـي القوائم الأولية للمر�شحني
لدىجلن ــة االنتخاب ــات البلدي ـ ــة خـ ــالل خم�سـ ــة �أيام من تاريخ �إعــالن هذه القوائم مبينا
الأ�سباب التي ي�ستند �إليها فـي اعرتا�ضه  ،وي�سلم �إي�صاال بذلك .
املــادة ( ) 43
ت�ص ــدر جلن ــة االنتخاب ــات البلديـ ــة قراراته ــا ب�شـ ـ�أن االعرتا�ض ــات على الأ�سم ــاء الـ ــواردة
فـي القوائم الأولية للمر�شحني خالل �أ�سبوع من تاريخ قفل باب االعرتا�ض  ،ف�إذا قررت
املوافقة على طلب املعرت�ض يبلغ كل من املعرت�ض واملعرت�ض عليه خطيا بذلك وتعدل
القائمة بناء عليه � ,أما �إن كان قرارها بالرف�ض فـيجب �أن يكون م�سببا ويبلغ املعرت�ض
خطيا بالرف�ض وب�إمكانية رفع تظلمه �إىل جلنة الف�صل والطعون االنتخابية للبت فـيه
خالل �أ�سبوع من تاريخ ا�ستالمه  ،ويكون قرارها فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .
املــادة ( ) 44
يجوز لأي مر�شح �أن ي�سحب تر�شحه �شريطة �أن يكون ذلك قبل �شهرين من التاريخ املحدد
ليوم الت�صويت .
املــادة ( ) 45
يجرى الت�صويت فـي يوم واحد جلميع املحافظات  ،ويجوز للمحافظ �أن يعني يوما خا�صا
للت�صوي ــت ف ــي والي ــة معين ــة �إذا اقت�ض ــت �سالم ــة الت�صوي ــت وامل�صلح ــة العام ــة ذلك ،
وبعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 46
يبد�أ الت�صويت فـي اليوم املحدد لالنتخاب من ال�ساعة ال�سابعة �صباحا  ،وينتهي فـي متام
ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء اليوم ذاته  ،وللمحافظ متديد الوقت �إىل ال�ساعة التا�سعة م�ساء
بقرار م�سبب .
املــادة ( ) 47
يتم الت�صويت مبوجب ا�ستمارة الت�صويت املعدة لذلك  ،وفق �آلية موحدة بجميع املحافظات
ل�ضمان �إدالء الناخبني ب�أ�صواتهم بنزاهة و�شفافـية .
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املــادة ( ) 48
يرتـب املر�شحـون تنازليـا بعـد االنتهـاء من عمليـة الفـرز بح�سـب عــدد الأ�صــوات التـي ح�صل
عليها كل منهم  ،ويكون الفائز من ح�صل على �أعلى الأ�صوات ثم من يليه بح�سب عدد
الأع�ضاء بكل والية .
وفـي حالة ت�ساوي عدد الأ�صوات بني بع�ض احلا�صلني على �أعلى الأ�صوات جتري جلنة
الفرز القرعة بينهم وفـي ح�ضورهم �أو من ميثلهم قانونا  ،ويعترب فائزا من جاءت نتيجة
القرعة ل�صاحله  ،ويحرر حم�ضر بذلك يوقع عليه رئي�س جلنة الفرز و�أع�ضا�ؤها واملر�شحون
املت�ساوون فـي عدد الأ�صوات �أو ممثلوهم ويعتمد من رئي�س جلنة االنتخابات البلدية .
املــادة ( ) 49
تقوم جلنة االنتخابات البلدية برفع النتائج �إىل املحافظ فور االنتهاء من عملية الفرز
وفـي موعد �أق�صاه ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء اليوم التايل للت�صوي ــت  ،وتو�ضع النتائ ــج
فـي مكان بارز فـي مكتب الوايل بعد �إعالنها  ،ويعد حم�ضر بهذه النتائج ير�سل مع جميع
القرارات والأوراق املتعلقة بالعملية االنتخابية �إىل املحافظ خالل موعد �أق�صاه ثالثة
�أيام من تاريخ �إعالن النتائج .
املــادة ( ) 50
يح ــق لك ــل ذي م�صلح ــة من املر�شحي ــن �أن يطعــن فـي نتائ ــج االنتخاب ــات بطلــب يقــدم
�إىل املحافظ خالل ع�شرة �أيام من تاريخ �إعالنها مبكتب الوايل  ،على �أن يت�ضمن الطعن
الأ�سباب التي ي�ستند �إليها وامل�ستندات امل�ؤيدة له  ،وي�سلم �إي�صاال بذلك .
املــادة ( ) 51
يق ــوم املحاف ــظ فـ ــور ا�ست ــالم الطع ــن امل�شار �إليــه بامل ــادة ( )50من هذه الالئح ــة ب�إحالت ــه
�إىل جلنة الف�صل فـي التظلمات والطعون االنتخابية  ،و يتعني على اللجنة البت فـي الطعن
خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني من تاريخ قفل باب الطعن  ،وتكون قراراتها نهائية .
املــادة ( ) 52
�إذا قررت جلنة الف�صل فـي التظلمات والطعون االنتخابية بعد نظرها للطعون بطالن
نتائج �أحد �أع�ضاء املجل�س يحل حمله التايل له فـي عدد الأ�صوات من تاريخ �صدور قرار
بطالن النتائج .
املــادة ( ) 53
فـيما مل يرد به ن�ص فـي هذه الالئحة تطبق فـي �ش�أن انتخاب �أع�ضاء املجل�س ذات الأحكام
والإجراءات املقررة النتخابات جمل�س ال�شورى  ،وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون .
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