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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/126

باإ�ســدار قانـــون المجالـــ�س البلديـــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة , 

وعلى قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/116 , 
وعلى نظام املحافظات وال�سوؤون البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/101 , 

واعتماد  الداخلية  وزارة  اخت�سا�سات  بتحديد   2020/102 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 
هيكلها التنظيمي , 

 وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى
يعمل باأحكام قانون املجال�س البلدية , املرفــق .

املــادة الثانيــــة 
ي�ســـدر وزيـــر الداخليــــة اللوائـــح والقـــرارات الالزمــــة لتنفــيــــذ اأحكـــام القانــــون املرفــــق , 

واإلى اأن ت�سدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة , فيما ل يتعار�س مع اأحكامه  .

املــادة الثالثــــة 
يلــغى قانــون املجالــ�س البلديــة امل�ســار اإليـــه , كــما يلــغى كــل مــا يخالــف القانــون املرفـــق , 

اأو يتعــار�س مع اأحكامــه .

املــادة الرابعــــة 
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره , فيما 
اأول  من  اعتبارا  بهما  فيعمل   , املرفق  القانون  من  و)15(  ثانيا(  )بند   )8( املادتني  عدا 

انتخابات جترى لت�سكيل املجال�س البلدية طبقا لأحكام هذا القانون .

�سـدر فـي   : 26 من ربيــــع الأول �سنــة 1442هـ
املـوافــــق   : 12 من نوفمبــــــــــــر �سنــة 2020م

             هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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قانــون املجالـ�س البلديـة

الف�ســـل الأول

تعريفــات واأحكــام عامـــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها , 
ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

اأ - املجلــــــ�س : 
املجل�س البلدي للمحافظة .

ب - الوزيـــــــر : 
وزيــــــر الداخــلــــيــــة .

ج - الرئيــ�س : 
رئيــــــــ�س املجلـــــــ�س .

د - الع�ســــــو : 
ع�ســــــــــو املجلــــــــــــــ�س .

هـ - اأميــن ال�ســـــر : 
 اأميـــــن �ســــــر املجلـــــــ�س . 

و- الالئحــــة : 
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .

املــادة ) 2 (

تنظم الالئحة �سائر �سوؤون املجل�س , وب�سفة خا�سة ما ياأتي :
 اأ - اخت�سا�سات الرئي�س ونائبه واأمني ال�سر .

ب - نظــــــــام العمــــــل فـي املجلــــــــ�س .

 ج - ال�ســـوؤون الإداريــــة واملاليــــة للمجلــــــ�س .

د - جلان املجل�س الدائمة واملوؤقتة , وت�سكيلها , واخت�سا�ساتها , ونظام عملها .
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املــادة ) 3 (

مع عدم الإخالل باأحكام قانون ت�سنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية , على اجلهات 
املت�سل عملها باجلوانب اخلدمية اأو التنموية موافاة الرئي�س بالبيانات والإح�ساءات التي 

يراها املجل�س �سرورية ملمار�سة اخت�سا�ساته .

املــادة ) 4 (

يكون تنظيم انتخابات اأع�ساء املجل�س وفقا لأحكام لئحة ي�سدر بها قرار من الوزير .

املــادة ) 5 (

اأع�ساء املجل�س من موظفـي  انتخابات  اأدلى ب�سوته فـي  اإجازة ر�سمية كل ناخب  يعد فـي 
وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�سخا�س العتبارية العامة , اأو العاملني فـي 

القطاع اخلا�س .
املــادة ) 6 (

ي�سدر الوزير - بعد موافقة وزارة املالية - نظاما ماليا لنفقات وم�سروفات ومناق�سات 
 , القانون  املادة )27( من هذا  املجل�س طبقا لن�س  فـي حالة حل  التي جترى  النتخابات 
وفـي حالة اإجراء اإعادة انتخابات اأع�ساء املجل�س لأي �سبب من الأ�سباب , وذلك دون التقيد 

باأحكام القانون املايل , وقانون املناق�سات .

الف�ســـل الثانـــي

تنظيـــم �ســـوؤون املجلــ�س

املــادة ) 7 (

يكون لكل حمافظة جمل�س بلدي , وذلك على النحو الآتي :
   اأول : املجلــــــــ�س البلـــــــــدي ملحافظـــــــة م�سقـــــــــــــط , ومقـــــــره وليــــــــــــة م�سقـــــــــــط .

ثانيــــــا : املجلــــ�س البلــــــــــدي ملحافظــــــــة ظــــفـــــــار , ومــــقــــــــــره وليــــــــــة �ســــاللـــــــــــة .

ثالثـــــــا : املـــجلـــــ�س الــــبــــلـــــدي ملحـــــافـــــظــــــة م�ســــنــــــدم , ومــــــقــــره وليـــــــــة خ�ســـب .

رابعـــــــا : املجـــــــلــــ�س الـــبـــلـــدي ملـــحـــــافــــظـــــة الــــــربميي , ومـقـره وليـة الــــربيـــمــي .

خام�سا : املجلـــــــ�س الـــبـــلــــــــدي ملحافـــظــــــــة الداخليـــة , ومـــــقــــره وليــــــــة نـــــــــــــزوى .

�ساد�سا : املجل�س البلـــدي ملحافظـــــة �سمـــــــال الباطنــــــة , ومقــــــره وليــــــــة �سحــــــار .
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�سابــــعا : املجل�س البلــدي ملحافظـــة جنـــوب الباطنة ، ومقـره واليـة الر�سـتاق .
ثامنـــــا : املجل�س البلدي ملحافظة جنوب ال�سرقيـــة ، ومـــقره واليـــــــة �ســــــــور .
تا�سعـــــا : املجل�س البلدي ملحافظـــــة �سمال ال�سرقية ، ومقـره واليـــــــة اإبـــــــــراء .
عا�سـرا : املجلــــ�س الـــبـــلــــدي ملـــحافـــظــــة الظــــاهـــرة ، ومــــقــــره واليـــة عـــبـري .
حادي ع�سر : املجل�س البلدي ملحافظــــة الو�سطــــــى ، ومقــــــره واليـــــة هيمـــــاء .

املــادة ) 8 (
ي�سكل املجل�س برئا�سة املحافظ ، وع�سوية كل من : 

اأوال : اأع�ساء معينني ب�سفاتهم الوظيفـية ، ميثلون اجلهات االآتية :
1 -  وزارة االإ�سكان والتخطيط العمراين .

2 - وزارة النقل واالت�ساالت وتقنية املعلومات .
3 - وزارة التــــــــــراث وال�سياحـــــــــــــــــة .

4 - وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار .
5 -  وزارة التنـــمية االجتــــماعـيــة .

6 - �سرطــــــة عمـــان ال�سلطانيــــة .
7 -  بلديــــة املحافظــة . 

ويجوز ملجل�س الوزراء تعديل اأو اإ�سافة جهات اأخرى اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك .
وي�سرتط اأال تقل وظيفــة كل منهم عن مديــر عــام ، اأو مدير دائرة بالن�سبة للجهات 
التـي ال يوجــد لهـــا تق�سيــــــم اإداري مب�ستــوى مديريـــة عامـــة فــي نطـاق املحافظـــــة ، 

وال يجوز لهم اجلمع بني ع�سوية اأكرث من جمل�س .
ثانيا : اأع�ساء منتخبني ميثلون الواليات التابعة للمحافظة ، بواقع )2( ع�سوين عن كل 

والية .
ثالثا : )2( اثنني من اأهل امل�سورة والراأي من اأبناء املحافظة ، يختارهما الوزير بناء على 

تر�سيح املحافظ . 
ويتولى مدير دائرة �سوؤون املجل�س فـي مكتب املحافظ مهام اأمني ال�سر .

املــادة ) 9 (
ي�سدر الوزير قرارا بت�سمية اأع�ساء املجل�س .
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املــادة ) 10 (
ي�ضرتط فـي الع�ضو من غري ممثلي اجله�ت احلكومية م� ي�أتي :

 اأ - اأن يكون عماين اجلن�سية .
ب - اأال تقل �سنه عن )30( ثالثني �سنة ميالدية .

ج - اأن يكون ح�سـن ال�سيـرة وال�سلـوك .
د - اأال يكــــون قــــد حكـــــم عليـــــه نه�ئيــــ� بعقوبـــة جن�يـة اأو فـي جرميـة خملـة ب�ل�ضـرف 

اأو االأم�نـة ، مـ� لـم يكـن قـد رد اإليه اعتب�ره .
هـ - اأال يكون م�ض�ب� مبر�ض عقلي ، اأو حمجورا عليه بحكم ق�ض�ئي .

و - اأن يكون ح��ضال على موؤهل علمي ال يقل عن دبلوم التعليم الع�م .

ز - اأن يكون مقيـدا فـي ال�ضجــل االنتخ�بـي فـي الواليـة املرت�ضــح عنهـ� .
ح - اأال يكون على راأ�ض عمله فـي جهة اأمنية اأو ع�ضكرية .

ط - اأال يكون ع�ضوا فـي اأي من جمل�ضي الدولة اأو ال�ضورى .
 ي - اأال يكون مقيم� ، اأو يعمل خ�رج ال�ضلطنة .

ويجب توافر هذه ال�ضروط فـي اليوم ال�ض�بق على فتح ب�ب الرت�ضح النتخ�ب�ت املجل�ض .

املــادة ) 11 (
ال�ضرط  عدا   ، الق�نون  امل�دة )10( من هذا  فـي  عليه�  املن�ضو�ض  ال�ضروط  اإلى  ب�الإ�ض�فة 
اأال يكون موظف� فـي  الوارد فـي البند )و( ، ي�ضرتط فـي الع�ضو من اأهل امل�ضورة والراأي 

اإحدى وحدات اجله�ز االإداري للدولة وغريه� من االأ�ضخ��ض االعتب�رية الع�مة .

املــادة ) 12 (

، ف�إذا مت  ، وتويل الوظ�ئف الع�مة  ال يجوز للع�ضو املنتخب اجلمع بني ع�ضوية املجل�ض 
ت�ريخ  من  منتهية  خدمته  اعتبـرت  املجل�ض  لع�ضوية  العموميني  املوظفـني  اأحد  انتخ�ب 
اإعالن النت�ئج النه�ئية لالنتخ�ب�ت ، وفـي ح�ل الطعن فـي �ضحة ع�ضويته يظل حمتفظ� 
القرار  �ضدر  ف�إذا   ، الطعن  فـي  نه�ئي  قرار  �ضدور  حني  اإلى  راتبه  �ضرف  دون  بوظيفته 
ببطالن ع�ضويته ع�د اإلى وظيفته ، اأم� اإذا رف�ض الطعن اعتربت خدمته منتهية من ت�ريخ 
، ويتم ت�ضوية املع��ض التق�عدي للع�ضو املنتهية خدمته وفق� الأحك�م هذه  اإعالن النت�ئج 

امل�دة ، طبق� للقواعد املقررة الأع�ض�ء جمل�ض ال�ضورى .



اجلريدة الر�سمية العدد )1367(

املــادة ) 13 (

تكون فتـرة املجل�س )4( اأربع �سنوات ميالدية , تبداأ من اليوم التايل لتاريخ العمل بقرار 
اأع�سائه , وجترى انتخابات املجل�س اجلديد خالل )90( ت�سعني يوما قبل نهاية  ت�سمية 
تلك الفرتة ، واإذا مل تتم االنتخابات خاللها الأي �سبب من االأ�سباب يبقى املجل�س قائما 

حتى يتم اإجراء النتخابات .
وفـي حالة حل املجل�س وفقا لأحكام املادة )27( من هذا القانون جترى انتخابات املجل�س 

اجلديد خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ احلل .

املــادة ) 14 (

يق�سم الرئي�س - با�ستثناء من اأدى الق�سم اأمام جاللة ال�سلطان - اأمام الوزير , قبل مبا�سرة 
اأعماله اليمني الآتية :

" اأق�سم باهلل العظيم اأن اأوؤدي اأعمايل فـي املجل�س باأمانة و�سدق , واأن اأحافظ على م�سالح 
الوطن واملواطنني , وعلى اأ�سرار عمل املجل�س البلدي " .

ويق�سم الأع�ساء اليمني ذاتها اأمـام الرئي�س قبل مبا�سرة اأعمالهم .
ول يوؤدي الرئي�س , واأع�ساء املجل�س ممثلو اجلهات احلكومية الق�سم اإل ملرة واحدة خالل 

فرتة املجل�س .
املــادة ) 15 (

اجتماع  اأول  فـي  بالنتخاب  املنتخبني  الأع�ساء  بني  من  املجل�س  رئي�س  نائب  اختيار  يتم 
للمجل�س , وفقا لالإجراءات التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 16 (

اإذا راأى   , اآخر  اأن يجتمع فـي مكان  , ويجوز له  يعقد املجل�س جل�ساته فـي مقر املحافظة 
الرئي�س ذلك , على اأن يكون الجتماع فـي اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة فـي نطاق املحافظة .

املــادة ) 17 (

دون الإخالل باأحكام نظام املحافظات وال�سوؤون البلدية , يرفع املجل�س ما ينتهي اإليه - فـي �ساأن 
املو�سوعات التي تدخل فـي اخت�سا�سه خالل اأ�سبوع من تاريخ موافقته عليها - اإلى الوزير , فاإذا 
راأى اأنها تخرج عن اخت�سا�س املجل�س , اأو تت�سمن خمالفة للقانون , اأو خروجا على ال�سيا�سة 
العامة للدولة ، يكون له حق االعرتا�س عليها خالل مدة ال تزيد على )30( ثالثني يوما من 
تاريخ ت�سلمها ، واإعادتها اإلى املجل�س مع بيـان اأ�سباب االعرتا�س الإعادة النظر فـيها ، وفـي حالة 

فوات هذا امليعاد دون اعرتا�س تكون نافذة من تاريخ موافقة املجل�س عليها .
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املــادة ) 18 (

يرفع الرئي�س تقريرا دوريا عن اأعمال املجل�س كل )6( �ستة اأ�سهر اإلى الوزير والذي يرفع 
بدوره تقريرا �سنويا اإلى جمل�س الوزراء فـي هذا ال�ساأن .

املــادة ) 19 (

يحظر على الع�سو الآتي :
عمل  باأي   - جلانه  اأو  املجل�س  خالل  من  مبا�سر  غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل   - القيام   - اأ 
كمقاولة , اأو توريد حل�ساب املحافظة , اأو الدخول معهـا فـي عالقة بيع اأو مقاي�سة 
اإذا كانــــت لـــه اأو لزوجـــه اأو اأحـــد اأقاربـــه حتى الدرجة الثالثـة م�سلحة �سخ�سية , 

اأو كـان و�سيا اأو قيما اأو وكيال عن املتعاقد .

ب - اإف�ساء املعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم ع�سويته باأي و�سيلة كانت .

املــادة ) 20 (

حتـدد بقرار من الوزير مكافاآت اأع�ساء املجل�س املنتخبني , واأهل امل�سورة والراأي , وذلك بعد 
موافقة وزارة املالية , وحتدد الالئحة اآلية �سرفها .

املــادة ) 21 (

دون الإخالل باأحكام نظام املحافظات وال�سوؤون البلدية , يخت�س املجل�س فـي حدود ال�سيا�سة 
العامة للدولة وخططها التنموية , فـي نطاق املحافظة , بالآتي :

اأ - اقرتاح و�سائل ا�ستثمار موارد املحافظة ، من اأجل حتقيق التنمية امل�ستدامة وخلق 
فر�س عمل للمواطنني .

ب - اقرتاح الر�سوم البلدية اأو تعديلها اأو اإلغاوؤها وطرق حت�سيلها .

, وحتديد  الدعائية  والإعالنات  باللوحات  اخلا�سة  واملوا�سفات  ال�سوابط  اإقرار  ج - 
�سوابط و�سع لفتات املحال التجارية واملحال العامة , بعد التن�سيق مع اجلهات 

املخت�سة .

التن�سيق مع  بعد   , وال�سائبة  ال�سالة  احليوانات  اخلا�سة مبراقبة  اللوائح  اإقرار  د - 
اجلهات املخت�سة .
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هـ - اقرتاح اللوائح اخلا�سة بعمل �سيارات االأجرة وو�سائل النقل العام .

 , النفايات  ومرادم  وامل�سالخ  واملقابر  الأ�سواق  وتنظيم  باإدارة  اخلا�سة  اللوائح  اإقرار  و - 
وموارد  وال�سمكية  الزراعية  الرثوة  وزارة  باخت�سا�سات  الإخالل  عدم  مع  وذلك 

املياه فـي �ساأن اإدارة وتنظيم الأ�سواق ال�سمكية .

درا�سة م�سروعات خطط التنمية فـي نطاق املحافظة ، واقرتاح امل�ساريع االإمنائية   ز - 
فـيها .

اإبداء املقرتحات حول اأداء فروع الوحدات احلكومية اخلدمية فـي املحافظة . ح - 

ط - اإبداء الراأي ب�ساأن املواقع املقرتحة للم�ساريع التنموية ، واخلدمية ، واالقت�سادية ، 
واملخططات العمرانية .

ي - متابعــــة الإجــــراءات املتخــــذة ملنع واإزالة التعديات على اأمالك الدولة , واملرافق 
العامة , واإحرامات جماري الأودية , وال�سواطئ .

ك - امل�ساركة فـي حتديد احتياجات املحافظة من املرافق العامة , واخلدمات احلكومية , 
واقرتاح امل�سروعات املتعلقة بها .

ل -  اإبداء التو�سيات املتعلقة بال�سحة العامة ، واقرتاح لوائح اال�سرتاطات ال�سحية 
اخلا�سة بالأن�سطة ذات ال�سلة بال�سحة العامة .

امل�ساركة مع اجلهات املخت�سة فـي تقرير املنفعة العامة فـي جمال امل�ساريع التنموية  م - 
وفقا لالأو�ساع التي يقررها قانون نزع امللكية للمنفعة العامة .

ن - اإبداء الراأي فـي املخططات العمرانية الهيكلية والعامة واملخططات اخلا�سة فـي 
املناطق ال�سكنية والتجارية وال�سناعية وال�سياحية فـي املحافظة .

�س - املوافقة على اإقامة املهرجانات الثقافـية والرتفـيهية وال�سياحية ، بعد التن�سيق 
مع اجلهات املخت�سة .

املالحظات  واإبداء   , املحافظة  فـي  والتنموية  اخلدمية  امل�ساريع  تنفـيذ  متابعة  ع - 
ب�ساأنها .
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ف - متابعة تنفـيذ العقود اخلدمية والتنموية التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة اأو 

التزامات عليها .

�س - اإقرار الربامج الكفـيلة مب�ساعدة الفئات امل�ستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة 
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .

والأنواء  الطبيعية  الكوارث  املت�سررين من  الكفـيلة مب�ساعدة  الربامــج  اقتـــراح   - ق 
املناخية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

اقرتاح امل�سروعات املتعلقة بتطوير مدن املحافظة والواجهات ال�سياحية فـيها . ر - 

�س - حث موؤ�س�سات و�سركات القطاع اخلا�س للم�ساهمة فـي تنمية املجتمع املحلي فـي 
املحافظة , وامل�ساركة فـي حتديد اأولويات م�ساهماتها , وذلك بالتن�سيق مع اجلهات 

املخت�سة .

ت - اقرتاح الربامج التوعوية والتثقيفـية فـي املجاالت التي تدخل فـي اخت�سا�سات 
املجل�س .

فـي  تدخل  التي  امل�سائل  ب�ساأن  للمجل�س  املقدمة  وال�سكاوى  االقرتاحات  درا�سة   - ث 
اخت�سا�سه , واتخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ساأنها .

واقتـراح احللول   , املحافظة  فـي  ال�سلبية  والظواهر  الجتماعية  الق�سايا  درا�سة   - خ 
املنا�سبة لها بالتعاون مع اجلهات املخت�سة .

ذ - العمل على توعية املجتمع املحلي باأهمية املحافظة على املحميات الطبيعية واحلياة 
الفطرية ، واقرتاح االإجراءات الكفـيلة بحماية البيئة و�سالمتها .

�س - التوا�سل مع املجتمع املحلي وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س للوقوف على مالحظاتهم 
ومقرتحاتهم مبا يهدف اإلى خدمة وتطوير املحافظة .

املــادة ) 22 (

من  منا�سبا  يراه  مبن  ال�ستعانـــة   - اخت�سا�ساتـــه  ممار�ســـة  �سبيل  فـي   - للمجل�س  يجوز 
املخت�ســــني فــــي اجلهــــات املت�ســــل عملهـــا باجلوانـــب اخلدمـــية اأو التنموية فـي املحافظة , 

اأو غريهم من ذوي اخلربة والكفاءة .
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الف�ســـــل الثالــــــث

انتهــاء الع�سويــة وحــل املجلــ�س

املــادة ) 23 (
تنتهي الع�سوية فـي املجل�س باأحد الأ�سباب الآتية :

  اأ - الوفـــــــــاة .
 ب - فقد �سرط من �سروط الع�سوية .

 ج - الإعفاء من الع�سويـــــة .
   د - �سدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية نافذة , تزيد مدتها على )3( ثالثة اأ�سهر .

هـ - حــل املجلــ�س .
وي�سدر قرار من الوزير بانتهاء الع�سوية .

املــادة ) 24 (
يجوز للع�سو من غري ممثلي اجلهات احلكومية تقدمي طلب مكتوب اإلى الرئي�س لإعفائه 
من الع�سوية , ويعترب الطلب مقبول من تاريخ تقدميه , وعلى الرئي�س اإحاطة املجل�س 

بذلك فـي اأول جل�سة له , واإخطار الوزير .

املــادة ) 25 (

على الرئي�س عر�س اأمر الع�سو من غيـر ممثلي اجلهات احلكومية , الذي تخلف عن ح�سور 
)2( اجتماعني متتاليني اأو )3( ثالثة اجتماعات غري متتالية خالل ال�سنة ,  وعلى املجل�س 
النظر فـي اأمره , فاإذا راأى بعد �سماع اأقواله اأن عذره غيـر مقبول , اأو تعذر �سماع اأقواله لتخلفه 
عن احل�سور , اأ�سدر املجل�س قرارا باإعفائه من الع�سوية , وتعترب ع�سويته منتهية اعتبارا 
من اليوم الأول لتخلفه عن احل�سور , ويعر�س اأمر الع�سو من ممثلي اجلهات احلكومية على 

الوزير ,  لتخاذ الإجراء املنا�سب فـي �ساأنه بالتن�سيق مع اجلهة التي ميثلها .
املــادة ) 26 (

يعفى الع�سو من غري ممثلي اجلهات احلكومية اإذا اأخل بواجبات ع�سويته فـي املجل�س , وذلك 
بقرار من الوزير بعد �سماع اأقواله من قبل الرئي�س , ما مل يتعذر ذلك ب�سبب تخلفه عن احل�سور .

ويعر�س اأمر الع�سو من ممثلي اجلهات احلكومية على الوزير ,  لتخاذ الإجراء املنا�سب 
بالتن�سيق مع اجلهة التي ميثلها .
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املــادة ) 27 (

يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء ، حل املجل�س قبل انتهاء فرتته ، اإذا 

املتبقي من فرتة  ، فاإذا كان  العامـة  اإحلـاق �سرر بامل�سلحة  اإلى  اأدى  ارتكب خطـاأ ج�سيمـا 

املجل�س يزيد على �سنــة ، يتم انتخاب جمل�س جديد ، وتكون فرتة املجل�س اجلديد مكملة 

لفرتة املجل�س ال�سابق .

انتخاب  حلني  املجل�س  اخت�سا�سات  تتولى  جلنة  ت�سكيل  احلل  قرار  يت�سمن  اأن  ويجب 

املجل�س اجلديد ، اأو انتهاء الفرتة املتبقية للمجل�س اإذا كانت اأقل من �سنة .

املــادة ) 28 (

فرتة  انتهاء  على  ال�سابقة  ال�ستة  االأ�سهر   )6( خالل  املنتخب  الع�سو  ع�سوية  انتهت  اإذا 

املجل�س , حل حمله احلا�سل على اأكرث الأ�سوات من بني املر�سحني بح�سب ترتيبهم وفقا 

، واإذا كان الع�سو من غري االأع�ساء املنتخبني فـيتم  لنتائج االنتخابات عن الفرتة ذاتها 

التي  بالتن�سيق مع اجلهة  بت�سمية من يحل حمله  ,  لإ�سدار قرار  بذلك  الوزير  اإخطار 

ميثلها .

املــادة ) 29 (

يجوز للع�سو الذي اأعفي من ع�سويته وفقا لأحكام املادتني )25 , 26( من هذا القانون , 

الطعن فـي القرار ال�سادر بذلك اأمام حمكمة الق�ساء الإداري خالل )60( �ستني يوما من 

تاريخ علمه بالقرار , وتف�سل املحكمة فـي الطعن على وجه ال�ستعجال .




