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"إن طموحي لبلدنا وشـــعبنا كبير ألن هذا ما تستحقونه. ولكي نحقق أهدافنا ونواصل بناءنا 
لوطننا فإن ســـيادة القانون هي األســـاس الذي نرتكز إليه والجســـر الذي يمكن أن ينقلنا إلى 
مســـتقبل أفضـــل. وأطلب مـــن كل مواطـــن أن يعبر عن حبه لبلدنـــا العزيز من خـــالل احترامه 

لقوانينه، وأن يكون عهدنا بأن يكون مبدأ سيادة القانون األساس في سلوكنا وتصرفاتنا"
الورقة النقاشية السادسة

لجاللة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. 
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ـــة  ـــس البلدي ـــس احملافظـــات واجملال ـــة أعضـــاء وعضـــوات مـــن مجال ـــل كاف يســـتهدف الدلي

ـــا  ـــذ منه ـــة الناف ـــريعات ومتابع ـــى التش ـــوع إل ـــة الرج ـــم عملي ـــهل عليه ـــة ليس واحمللي

ويكونـــوا علـــى معرفـــة ودرايـــة فـــي عمليـــة اإلدارة احملليـــة وفًقـــا لواقـــع مناطقهـــم 

ـــم  ـــة به ـــام املنوط ـــال وامله ـــة األعم ـــي لكاف ـــند القانون ـــح الس ـــث يوض ـــا، حي واحتياجاته

ـــاب،  ـــرة االنتخ ـــة فت ـــى نهاي ـــم حت ـــم أو تعيينه ـــة انتخابه ـــن حلظ ـــوات م ـــاء وعض كأعض

ـــة  ـــب اإلداري ـــف اجلوان ـــن مختل ـــة م ـــد القانوني ـــم بالقواع ـــاء معرفته ـــى بن ـــاعد عل ويس

واملاليـــة والتنظيميـــة التـــي حتكـــم عمـــل اجملالـــس التـــي ميثلونهـــا ويشـــرفون علـــى 

ـــا. ادارته

ويوفـــر الدليـــل املعرفـــة بالعالقـــة التـــي تربـــط مجالســـهم مـــع بعضهـــا بعضـــا، 

وتوضيـــح العالقـــة التـــي تربـــط اجملالـــس بالســـلطة املركزيـــة ســـواء )احملافـــظ مـــع 

ـــة  ـــس البلدي ـــة مـــع اجملال ـــذي( أو )وازرة الشـــؤون البلدي ـــس التنفي ـــس احملافظـــات واجملل مجال

ـــن  ـــاء والعامل ـــاءلة األعض ـــام مس ـــات ونظ ـــوق وواجب ـــن حق ـــد ب ـــة(، وق ـــس احمللي واجملال

داخـــل اجملالـــس، وشـــرح بعـــض االمـــور املاليـــة.

ـــي يتضمنهـــا عرضـــة  ـــه مـــن حـــال التشـــريعات الت ـــل التشـــريعي حال ويبقـــى هـــذا الدلي

ـــذا  ـــع ه ـــن م ـــى املتعامل ـــذا عل ـــات، ل ـــن األوق ـــت م ـــي أي وق ـــر ف ـــادة النظ ـــل واع للتعدي

ـــي  ـــة الت ـــوص القانوني ـــن النص ـــص م ـــل اي ن ـــال مت تعدي ـــي ح ـــك ف ـــاة ذل ـــل مراع الدلي

ـــي  ـــتمرار ف ـــؤولية االس ـــتخدميه مس ـــق مس ـــى عات ـــع عل ـــاً يق ـــل، وأيض ـــا الدلي يتضمنه

ـــذا  ـــي ه ـــا ف ـــارة إليه ـــت االش ـــي مت ـــق الت ـــرز الوثائ ـــمية ألب ـــع الرس ـــى املراج ـــالع عل االط

الدليـــل مـــن أهمهـــا اجلريـــدة الرســـمية  بهـــدف تتبـــع املســـتجدات احلاصلـــة علـــى 

ـــة.    ـــريعات األردني ـــتوى التش مس

ـــل ـــذا الدلي ـــتخدمني ه مس
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ملخص عن محتويات الدليل

يقـــدم هـــذا الدليـــل أربعـــة أبـــواب، البـــاب األول منهـــا » االطـــار الدســـتوري 

والقانونـــي لـــإدارة احملليـــة فـــي اململكـــة األردنيـــة الهاشـــمية «. فقـــد 
ـــة  ـــي اململك ـــة ف ـــإدارة احمللي ـــريعي ل ـــتوري والتش ـــار الدس ـــم األول االط ـــي القس ـــن ف ب

ـــة  ـــة والبلدي ـــس احمللي ـــن اجملال ـــي م ـــتور األردن ـــف الدس ـــرض موق ـــمية، وع ـــة الهاش األردني

ومجالـــس احملافظـــات، ثـــم تبـــع ذلـــك بيـــان اإلطـــار التشـــريعي لـــإدارة احملليـــة فـــي 

اململكـــة األردنيـــة الهاشـــمية، وذلـــك مـــن خـــالل عـــرض قائمـــة للتشـــريعات التـــي 

حتكـــم عمـــل اجملالـــس احملليـــة والبلديـــة ومجالـــس احملافظـــات، لتســـهيل عمليـــة 

الرجـــوع إلـــى اي مـــن هـــذه التشـــريعات، وذلـــك فـــي القســـم الثانـــي مـــن هـــذا 

ـــام  ـــي للمه ـــق العمل ـــات التطبي ـــوان » آلي ـــي بعن ـــاب الثان ـــاء الب ـــاب. وج الب

ــث  ــات«. حيـ ــة ومجالـــس احملافظـ ــة والبلديـ ــة للمجالـــس احملليـ الرئيسـ
ـــس  ـــل اجملال ـــة بعم ـــريعات املتعلق ـــة للتش ـــات العملي ـــم التطبيق ـــاب اه ـــذا الب ـــن ه تضم

ـــس  ـــذه اجملال ـــال ه ـــرز أعم ـــرض اب ـــالل ع ـــن خ ـــات، م ـــس احملافظ ـــة ومجال ـــة والبلدي احمللي

ـــي  ـــه القانون ـــان تنظيم ـــم مت بي ـــراء ث ـــل أو االج ـــدد العم ـــث ح ـــي، حي ـــياقها القانون وس

ـــث  ـــاب الثال ـــاء الب ـــس. وج ـــذه اجملال ـــي ه ـــا ف ـــول به ـــريعات املعم ـــوء التش ـــي ض ف

ـــس  ـــتقالل اجملال ـــاب اس ـــذا الب ـــاول ه ـــة«، وتن ـــس احمللي ـــتقالل اجملال ـــوان »اس بعن
احملليـــة مـــن خـــالل بيـــان مظاهـــر اســـتقالل هـــذه اجملالـــس فـــي القســـم األول، فـــي 

ـــم  ـــص القس ـــس، وخص ـــذه اجملال ـــى ه ـــة عل ـــة اإلداري ـــي الرقاب ـــم الثان ـــاول القس ـــن تن ح

ـــل  ـــذا الدلي ـــم ه ـــة. وخت ـــون الالمركزي ـــي قان ـــظ ف ـــات احملاف ـــدود اختصاص ـــث حل الثال

ـــاب  ـــذا الب ـــن ه ـــواب«، وتضم ـــؤال وج ـــوان »س ـــاء بعن ـــذي ج ـــع وال ـــاب الراب بالب
ـــة  ـــة بكاف ـــس احمللي ـــل اجملال ـــرة بعم ـــة املباش ـــئلة ذات الصل ـــن االس ـــرة م ـــة كبي مجموع

مســـتوياتها ســـواء مـــا كان منهـــا متعلقـــا باجملالـــس البلديـــة واحملليـــة أو مبجالـــس 

ـــي. ـــند القانون ـــع الس ـــئلة م ـــذه االس ـــن ه ـــؤال  م ـــى كل س ـــة عل ـــات، واالجاب احملافظ
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ـــن  ـــراء مختص ـــع خب ـــد م ـــرأة بالتعاق ـــؤون امل ـــة لش ـــة األردني ـــة الوطني ـــت اللجن ⁕ قام
ـــة  ـــريكة واملعني ـــات الش ـــن اجله ـــة ع ـــة ممثل ـــة فني ـــكلت جلن ـــس، وش ـــل اجملال ـــال عم مبج

)وزارة الداخليـــة، وزارة البلديـــات(، حيـــث قـــدم األعضـــاء التوجيـــه والتغذيـــة الراجعـــة 

ـــور  ـــة بالدكت ـــة ممثل ـــكر وزارة الداخلي ـــل الش ـــم بجزي ـــل ونخصه ـــداد الدلي ـــرة إع ـــوال فت ط

ـــم  ـــد القاس ـــيد أحم ـــة والس ـــز اخلاليل ـــيد راك ـــة الس ـــؤون البلدي ـــور ووزارة الش ـــر النس ناص

ـــل. ـــداد الدلي ـــات إع ـــة ومجري ـــة خط ـــي متابع ـــم ف جلهوده

⁕ قـــام اخلبيـــر د. حمـــدي قبيـــالت املعنـــي بإعـــداد هـــذا الدليـــل بعمـــل عـــدد مـــن 
ـــة  ـــس البلدي ـــات واجملال ـــس احملافظ ـــاء مجال ـــن أعض ـــض م ـــع بع ـــاءات م ـــالت واللق املقاب

ـــي  ـــريعات الت ـــام والتش ـــة امله ـــول طبيع ـــم ح ـــات نظره ـــة لوجه ـــادل املعرف ـــة لتب واحمللي

ـــف.  ـــوة والضع ـــب الق ـــى جوان ـــوف عل ـــس والوق ـــل اجملال ـــم عم حتك

ـــم  ـــي حتك ـــريعات الت ـــة التش ـــر كاف ـــى حص ـــهرين عل ـــدار ش ـــى م ـــر عل ـــل اخلبي ⁕ عم
ـــق  ـــم الوثائ ـــوع أله ـــات، والرج ـــس احملافظ ـــة ومجال ـــس البلدي ـــة واجملال ـــس احمللي ـــل اجملال عم

ذات الصلـــة للخـــروج بهـــذا الدليـــل الـــذي يعتبـــر خطـــوة أولـــى فـــي مســـار توثيـــق 

ـــي األردن.              ـــة ف ـــإدارة احمللي ـــة ل ـــن الناظم القوان

منهجية إعداد الدليل



9 التشريعات الناظمة لعمل مجالس احملافظات والبلدية واحمللية في األردن

محتويات الدليل
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تعمـــل اللجنـــة الوطنيـــة األردنيـــة لشـــؤون املـــرأة علـــى حتقيـــق عـــدة أهـــداف اســـتراتيجية 

ـــة  ـــاركتها الفاعل ـــز مش ـــيا وتعزي ـــرأة سياس ـــن امل ـــة لتمك ـــة الداعم ـــز البيئ ـــا تعزي منه

ـــوات  ـــاءة عض ـــع كف ـــى رف ـــعى إل ـــة تس ـــة الوطني ـــإن اللجن ـــذا ف ـــة، له ـــاة العام ـــي احلي ف

ـــالل  ـــن خ ـــرة 2021-2017 م ـــن الفت ـــات ع ـــات واملعين ـــة املنتخب ـــات والبلدي ـــس احملافظ مجال

ـــذي  ـــي وال ـــع املدن ـــة واجملتم ـــي احلكوم ـــة ف ـــع القيادي ـــي املواق ـــاء ف ـــن النس ـــروع متك مش

.)GIZ( ـــي ـــاون الدول ـــة للتع ـــة األملاني ـــن الوكال ـــم م ـــاون وبدع ـــة بتع ـــذه اللجن تنف

ـــات  ـــاء القيادي ـــة والنس ـــس البلدي ـــوات اجملال ـــاء عض ـــن النس ـــى متك ـــة عل ـــل اللجن تعم

ـــر لالســـتجابة  ـــي واإلدارة العامـــة فـــي األردن ليكـــن لهـــن دور فاعـــل ومؤث فـــي اجملتمـــع احملل

الحتياجـــات مجتمعاتهـــن احملليـــة، حيـــث نفـــذت اللجنـــة مـــن خـــالل هـــذا املشـــروع 

ـــات  ـــوات البلدي ـــارات عض ـــتوى مه ـــع مس ـــدف رف ـــات به ـــدة تدريب ـــى ع ـــه األول ـــي مرحلت ف

ــارات القيـــادة والتأثيـــر االيجابـــي لتغييـــر  مـــن كافـــة أقاليـــم اململكـــة حـــول مهـ

ـــط  ـــج والتخطي ـــم االدارة بالنتائ ـــة مبفاهي ـــة متعلق ـــارات متخصص ـــع ومه ـــع اجملتم واق

االســـتراتيجي، وفـــي مرحلتـــه الثانيـــة عقـــدت مجموعـــة مـــن ورش التوعيـــة حـــول 

ـــي  ـــة ف ـــاءة عالي ـــرأة بكف ـــاركة امل ـــان مش ـــك لضم ـــة وذل ـــات والالمركزي ـــي البلدي قانون

ـــك  ـــى وكذل ـــرة األول ـــهدها األردن للم ـــي يش ـــة الت ـــص الالمركزي ـــة باألخ ـــات املقبل االنتخاب

ـــة. ـــة االنتخابي ـــات العملي ـــن متطلب ـــة ع ـــر املعرف توفي

وحاليـــاً، تعمـــل اللجنـــة علـــى ترســـيخ أســـس االدارة احملليـــة لألعضـــاء والعضـــوات 

ـــالل  ـــن خ ـــك م ـــة 2017 وذل ـــة والالمركزي ـــات البلدي ـــي انتخاب ـــزن ف ـــي ف ـــن أو اللوات الذي

ـــن  ـــم / منه ـــة منه ـــام املطلوب ـــاز امله ـــى أداء واجن ـــاعدهم عل ـــادية تس ـــة ارش ـــدار أدل إص

بكفـــاءة؛ ويتضمـــن ذلـــك إعـــداد دليـــل حـــول التشـــريعات الناظمـــة للعمـــل داخـــل 

ـــول  ـــر ح ـــل آخ ـــة( ودلي ـــس احمللي ـــة، مجال ـــس البلدي ـــات، مجال ـــس )احملافظ ـــع مجال جمي

املهـــام واملســـؤوليات األكثـــر ممارســـة.

ـــوى  ـــداد محت ـــة إلع ـــارية متخصص ـــات استش ـــع جه ـــد م ـــة بالتعاق ـــت اللجن ـــث قام حي

ـــات ووزارة  ـــن )وزارة البلدي ـــن ع ـــراء ممثل ـــل خب ـــن قب ـــا م ـــاد مراجعته ـــة واعتم ـــذه األدل ه

ـــة(.  الداخلي

مشروع  متكني النساء في املواقع القيادية في احلكومة واجملتمع احمللي
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ـــاع  ـــع قط ـــوض بواق ـــي النه ـــط ف ـــؤوليات ترتب ـــام ومس ـــوات مه ـــاء والعض ـــى األعض إن عل

التنميـــة بكافـــة جوانبـــه وابعـــاده أهمهـــا جانـــب رفـــع مســـتوى اخلدمـــات املتاحـــة 

للمواطنـــن وضمـــان وصولهـــا بعدالـــة. يأمـــل املواطـــن األردنـــي فـــي هـــذه املرحلـــة 

وبعـــد مضـــي أكثـــر مـــن خمـــس ســـنوات علـــى االصـــالح السياســـي الـــذي ناشـــد 

بـــه جاللـــة امللـــك عبـــد اهلل الثانـــي ابـــن احلســـن أن يتلمـــس حقيقـــة عوائـــد هـــذا 

االجنـــاز بحيـــث يتســـنى لـــه ممارســـة نشـــاطاته اخملتلفـــة فـــي بيئـــة آمنـــة وعادلـــة.

ــس  ــي مجلـ ــواء فـ ــب/ة سـ ــوة املنتخـ ــو والعضـ ــى العضـ ــب علـ ــه يتطلـ ــذا فإنـ لهـ

ـــة  ـــؤوليات املوكل ـــام واملس ـــاز امله ـــة اجن ـــى كيفي ـــرف عل ـــي التع ـــدي أو احملل ـــة أو البل احملافظ

ـــا  ـــي األردن وأيض ـــة ف ـــاإلدارة احمللي ـــة ب ـــة ذات الصل ـــن األردني ـــا للقوان ـــا وفًق ـــه وتطبيقه ل

التعـــرف علـــى املســـارات التنمويـــة واجراءاتهـــا املســـتندة علـــى أنظمـــة وتعليمـــات 

صـــادرة بهـــذا اخلصـــوص واألهـــم القـــدرة علـــى إدراك ماهيـــة املمارســـات الفضلـــى 

ـــة  ـــي والتنمي ـــم احملل ـــاع احلك ـــن قط ـــا ضم ـــا عاملي ـــادى به ـــا أو املن ـــا محلي ـــارف عليه املتع

املســـتدامة.

إن إصـــدار هـــذه األدلـــة هـــي اخلطـــوة األولـــى حيـــث ســـيتبع ذلـــك عقـــد لقـــاءات 

ـــة  ـــن املعرف ـــدا م ـــر مزي ـــدف توفي ـــوات به ـــاء والعض ـــع األعض ـــة م ـــات متخصص وتدريب

حـــول جوانـــب متخصصـــة أبرزهـــا ترســـيخ مفاهيـــم النـــوع االجتماعـــي لتصبـــح 

ممارســـة فـــي كافـــة مراحـــل ادارة واتخـــاذ القـــرارات داخـــل مجالـــس احلكـــم احمللـــي.

ـــة  ـــن كاف ـــذل م ـــذي ب ـــد ال ـــى اجله ـــكر عل ـــل الش ـــة بجزي ـــدم اللجن ـــة، تتق ـــي النهاي ف

ـــدوه  ـــا أب ـــة ومل ـــة املانح ـــركاء واجله ـــن الش ـــة م ـــذه األدل ـــاز ه ـــداد واجن ـــي إع ـــاهم ف ـــن س م

ـــم  ـــا يه ـــود، كم ـــز الوج ـــى حي ـــة إل ـــذه األدل ـــراج ه ـــي إخ ـــم ف ـــاون ودع ـــد وتع ـــن جه م

ـــدف  ـــا به ـــة وطبقه ـــذه األدل ـــى ه ـــع عل ـــن اطل ـــة مم ـــة الراجع ـــذ اآلراء والتغذي ـــة أخ اللجن

ـــالف  ـــع اخت ـــس وم ـــذه اجملال ـــي له ـــع الفعل ـــع الواق ـــب م ـــا يتناس ـــا مب ـــا وموائمته حتديثه

ـــة. ـــة كل محافظ طبيع

ــدمي تقـ
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األول البـــاب 

اإلطار الدستوري والقانوني لإدارة 
احمللية في اململكة األردنية الهاشمية

ما يقدمه هذا الباب 
ـــإدارة احملليـــة فـــي اململكـــة  - اإلطـــار الدســـتوري والتشـــريعي ل
ـــن  ـــي م ـــتور االردن ـــف الدس ـــرض موق ـــمية، وع ـــة الهاش األردني

ـــات.  ـــس احملافظ ـــة ومجال ـــة والبلدي ـــس احمللي اجملال

- عـــرض قائمـــة للتشـــريعات التـــي حتكـــم اجملالـــس احملليـــة 
ـــس احملافظـــات، لتســـهيل عمليـــة الرجـــوع  والبلديـــة ومجال

إلـــى اي مـــن هـــذه التشـــريعات.
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إن املشــرع الدســتوري االردنــي عالــج موضــوع التنظيــم اإلداري بصورتيــه: املركزيــة 
ــرد املــادة )120(  ــي مادتــن همــا )120 و121( مــن الدســتور، بحيــث أف والالمركزيــة، ف

للتنظيــم اإلداري املركــزي ممثــال بالــوزارات واالدارات التابعــة لهــا، وجعــل تنظيمهــا مبوجــب 

ــي: ــاً كالتال ــادة )120( نص ــث وردت امل ــوزراء. حي ــس ال ــن مجل ــادرة ع ــة ص أنظم

ــة  ــر احلكوم ــكيالت دوائ ــمية وتش ــة الهاش ــة األردني ــي اململك ــة ف ــيمات اإلداري  “التقس

ــراف  ــم واإلش ــن وعزله ــن املوظف ــة تعي ــا وكيفي ــاج إدارته ــماؤها ومنه ــا وأس ودرجاته

ــوزراء  عليهــم وحــدود صالحياتهــم واختصاصاتهــم تعــن بأنظمــة يصدرهــا مجلــس ال

ــك.”. ــة املل مبوافق

 فــي حــن أفــرد املــادة )121( للتنظيــم اإلداري الالمركــزي االقليمــي )االدارة احملليــة( ممثــال 
ــا  ــل تنظيمه ــمياتها، وجع ــتوياتها ومس ــالف مس ــى اخت ــتقلة عل ــة املس ــس احمللي باجملال

مبوجــب قوانــن صــادرة عــن الســلطة التشــريعية. حيــث وردت املــادة )121( نصــاً كالتالــي:

ــن  ــا لقوان ــة وفاق ــة أو محلي ــس بلدي ــا مجال ــة تديره ــس احمللي ــة واجملال ــؤون البلدي “الش

ــة.”. خاص

ماهو التحليل القانوني للمادة )120( 

ــتوري  ــرع الدس ــادة أن املش ــص امل ــن ن ــح م 1-يتض

األردنــي قــد تــرك أمــر تنظيــم االدارة احملليــة أو 

ــادر  ــون الص ــة للقان ــة االقليمي ــة اإلداري الالمركزي

عــن الســلطة التشــريعية، ولــم يضــع أي احــكام 

ــدد. ــذا الص ــي ه ــة ف مفصل

2-فــي شــأن تفســير للمــادة )120( قالــت احملكمــة الدســتورية  )املبــدأ(: إن عبــارة “منهــاج 

إدارتهــا” الــواردة فــي نفــس

املادة )120( من الدستور واخلاصة بإنشاء األجهزة اإلدارية املركزية تتعلق بشؤون اإلدارة 

احلكومية ودرجاتها وأسمائها وموظفيها حتدد مبوجب نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء 

مبوافقة امللك، وال يجوز تنظيمها بقانون كون السلطة التشريعية ال متلك حق التشريع في 

األول القســـم 

اإلطار الدستوري لإدارة احمللية في اململكة األردنية الهاشمية.
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املسائل املنصوص عليها في املادة )120( من الدستور ذات الصلة بشؤون اإلدارة احلكومية 

وذلك وفقأ للقرار التفسيري رقم )1( لسنة  .1965

3-إن مــا ورد بنــص املــادة )120( مــن الدســتور االردنــي يتعلــق بــاإلدارة املركزيــة ومــا يتعبهــا 

ــى  ــة إل ــيمات اململك ــي لتقس ــاس القانون ــت األس ــك بين ــة، وكذل ــات فرعي ــن تنظيم م

وحــدات اداريــة تتبــع للســلطة املركزيــة كاحملافظــات واأللويــة واالقضيــة التــي يحكمهــا 

نظــام التقســيمات اإلداريــة، كمــا أن املــادة )120( وضحــت أن اجلوانــب التنظيميــة واإلداريــة 

لوحــدات اإلدارة املركزيــة باألســاس يتــرك أمــر التشــريع بهــا للســلطة التنفيذيــة 

ــه.  ــراب من كاختصــاص حصــري ال يجــوز للســلطة التشــريعية االقت

4-ويقصــد بعبــارة “ منهــاج ادارتهــا “ الــواردة فــي هــذه املــادة بيــان كيفيــة تنظيــم هــذه 

الوحــدات مــن الداخــل مــن حيــث بيــان مديرياتهــا واقســامها وفروعهــا ...الــخ، وكذلــك 

اختصاصاتهــا. وتصــدر لهــذه الغايــة أنظمــة مســتقلة يطلــق عليهــا “ أنظمــة التنظيــم 

اإلداري “ مثــل )نظــام تنظيــم وإدارة رئاســة الــوزراء، ونظــام التنظيــم اإلداري لــوزارة 

الداخليــة ... الــخ(. وميتــد ذلــك ليشــمل الهيئــات الالمركزيــة فــي هــذه اجلوانــب حصــرا 

ــى  ــه عل ــريع في ــور التش ــال مقص ــذا اجمل ــإن ه ــلفنا ف ــا أس ــي. وكم ــم الداخل أي التنظي

الســلطة التنفيذيــة بأنظمــة مســتقلة كمــا اراد ذلــك املشــرع الدســتوري االردنــي فــي 

املــادة )120( مــن الدســتور الن ذلــك ييســر علــى االدارة مواكبــة املســتجدات واملتغيــرات في 

العمــل اإلداري بســرعة وســهولة، نظــرا لســهولة اصــدار األنظمــة وتعديلهــا مــن قبــل 

الســلطة التنفيذيــة، وهــذا ينســجم مــع طبيعــة القانــون اإلداري املــرن املتطــور. وعليــه ال 

يجــوز التشــريع فــي هــذه اجملــاالت بقوانــن صــادرة عــن الســلطة التشــريعية فالســلطة 

التشــريعية متلــك حــق التشــريع فــي كل املوضوعــات باســتثناء املســائل التــي انيــط حــق 

التشــريع فيهــا لســلطة أخــرى مبقتضــى نــص خــاص فــي الدســتور. 

ما هو التحليل القانوني للمادة )121(

األســاس  الدســتور  مــن   )121( املــادة  -تعــد   1
ــخصية  ــع بالش ــة تتمت ــدات إداري ــاء وح ــتوري إلنش الدس

احلكومــة  عــن  واإلداري  املالــي  واالســتقالل  املعنويــة 

ــر  ــن عناص ــرا م ــاب عنص ــون االنتخ ــي يك ــة، والت املركزي

 . تها ر ا د لس إ تشــكيل مجا

ضمانــات  لتوفيــر  وذلــك  انشــاء اجملالس احمللية بقانون  يتــم  أن  املشــرع  -اشــترط   2
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الســتقاللية تلــك الهيئــات ومتتعهــا بالشــخصية املعنويــة واالســتقالل املالــي واإلداري عن 

احلكومــة املركزيــة بالقــدر الــالزم الــذي ميكنهــا مــن القيــام بدورهــا فــي تقــدمي خدمــات 

وأنشطة محلية بشــكل مســتقل يتحقــق معــه مبــدأ الالمركزيــة اإلداريــة فــي احلكــم 

3 – أن عبــارة ” اجملالس احملليــة” كمــا وردت فــي املــادة )121( مــن الدســتور قــد جــاءت عامــة 

وبالتالــي  وأية مجالس محلية أخــرى،  والقرويــة  لتشــمل اجملالس البلدية  ومطلقــة 

لتنحصر باجملالس البلديــة  ضيقــا  تفســيرا  العبــارة  هــذه  تفســر  أال  يتوجــب  فإنــه 

ــة التــي تنــص علــى أن املطلــق يجــري علــى  ــة فقــط أعمــاالً بالقاعــدة القانوني والقروي

اطالقــه إذا لــم يقــم دليــل التقييــد نصــاً أو داللــة وذلــك وفًقــاً ألحــكام املــادة )218( مــن 

ــة(.  ــتوري )إدارة محلي ــير دس ــي. تفس ــون املدن القان

ــادة ) 121 (  ــو امل ــا وه ــاً خاص ــتوري نص ــرع الدس ــا املش ــرد له ــد اف ــة فق 4- إن اإلدارة احمللي

مــن الدســتور والتــي أمــرت بتنظيمهــا وفًقــا لقوانــن خاصــة، العتبــارات تتعلــق بضــرورة 

ــوي  ــة تنط ــون اإلدارة احمللي ــون، ولك ــح إال بقان ــي ال متن ــة الت ــخصية املعنوي ــا الش منحه

ــة،  ــر الدميقراطي ــن مظاه ــرا م ــد مظه ــية وتع ــارات سياس ــى اعتب ــر عل ــكل أو بآخ بش

وبالتالــي فــإن االختصــاص بالتشــريع فــي مجــال االدارة احملليــة يقتصــر علــى الســلطة 

التشــريعية ومبوجــب قوانــن وال يجــوز للســلطة التنفيذيــة أن تشــرع فــي مجــال االدارة 

ــا  ــن مهم ــؤونها بقوان ــم ش ــي األردن تنظ ــة ف ــس احمللي ــة، فاجملال ــى أنظم ــة مبقتض احمللي

ــا  ــتور قانون ــن الدس ــادة )121( م ــتنادا للم ــدر اس ــوز أن يص ــتوياتها، إذ يج ــددت مس تع

ــي أن  ــرع االردن ــا أراد املش ــم، إذا م ــث لألقالي ــا ثال ــات ورمب ــس احملافظ ــر جملال ــات وآخ للبلدي

ــدا مــن مســتويات االدارة احملليــة  ــة واعتبارهــا مســتوى جدي مينحهــا الشــخصية املعنوي

وعلــى غــرار قانــون البلديــات وقانــون إدارة القــرى مثــالً وهــو مــا مت فعــال بالنســبة جملالــس 

احملافظــات فــي قانــون الالمركزيــة رقــم )49( لســنة 2015، كمــا أنــه مــن اجلائــز دســتوريا 

ــل  ــتوياتها مث ــددت مس ــا تع ــة مهم ــدات االدارة احمللي ــم وح ــدا ينظ ــا واح ــدر قانون أن يص

)قانــون االدارة احملليــة ( وإن كانــت االدارة احملليــة أدق مــن احلكــم احمللــي كمصطلــح يعبــر عن 

ــة مبختلــف مســتوياتها. اجملالــس احمللي

ــي  ــة، فـ ــة اإلداريـ ــة والالمركزيـ ــة اإلداريـ ــه: املركزيـ ــم اإلداري بصورتيـ ــد أن التنظيـ جنـ
ـــان )120 و121( مـــن الدســـتور.  ـــة الهاشـــمية قـــد وضعـــت أسســـه املادت اململكـــة األردني
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لقــد متــت عمليــة التوثيــق الكامــل لهــذه التشــريعات كمــا نشــرت باجلريــدة الرســمية 
لتســهيل عمليــة الرجــوع إلــى النــص القانونــي ذاتــه كمــا نشــر فــي اجلريــدة الرســمية-

إذا مــا تطلــب األمــر ذلــك-. وقــد مت التمييــز بــن التشــريعات التــي حتكــم عمــل اجملالــس 
ــم تلــك التــي حتكــم عمــل مجالــس احملافظــات وكذلــك  ــة علــى حــدا ث ــة والبلدي احمللي
بشــكل منفصــل مــا يتعلــق بأمانــة عمــان وبيــان املشــترك منهــا )أي مــا يحكــم كافــة 
اجملالــس(، ال ســيما التشــريعات التــي ال حتكــم عملهــا بشــكل أساســي كنظــام االنتقــال 

والســفر. 
ــا  ــة يلحقه ــاً: األنظم ــن، ثاني ــى )أوال: القوان ــم إل ــه قس ــزء فإن ــذا اجل ــم ه ــة فه لغاي

ــات. ــس احملافظ ــان ومجال ــة عم ــس أمان ــر مبجل ــك األم ــات( وكذل التعليم

1     القوانني التي حتكم عمل اجملالس احمللية والبلدية
عدد اجلريدة السنة الرقم اسم التشريع / القوانن الرقم 

الرسمية 
التاريخالصفحة 

الدستور االردني وتعديالته 1
)مشترك(

31952/1/8غير مذكور1952

31/ 12 / 4120152015قانون البلديات وتعديالته )مشترك(2

قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية 3
وتعديالته

791966195219211966/ 9 / 25

قانون ضريبة االبنية واالراضي 4
داخل مناطق البلديات وتعديالته 

)مشترك(

11195412253971955 / 5 / 1

1 / 4 / 12198734686551987قانون االستمالك )مشترك(5

قانون التقسيم ضمن مناطق 6
البلديات )مشترك(

111968207619681968 / 2 / 15

قانون احلرف والصناعات وتعديالته 7
)مشترك(

16195311314671953 / 1 / 17

قانون اخملاتير ضمن حدود املناطق 8
البلدية واجملالس احمللية )مشترك(

5219581410531959 / 1 /  1

قانون املؤسسات التطوعية إلعمار 9
املدن )مشترك(

601985334314331985 / 1 / 1

قانون بنك تنمية املدن والقرى 10
وتعديالته )مشترك(

631985336119971985 / 1 / 31

قانون تشكيل محاكم البلديات 11
)مشترك(

352006475917422006 / 5 /  16

قانون رخص املهن وتعديالته 12
)مشترك(

281999437130151999 / 8/  16

القســـم الثانـــي

التشريعات التي حتكم عمل اجملالس احمللية في اململكة األردنية الهاشمية
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عدد اجلريدة السنة الرقم اسم التشريع / القوانن الرقم 
الرسمية 

التاريخالصفحة 

قانون رسوم خدمات املكاتب املهنية 13
في املناطق البلدية )مشترك(

21198533166581985 / 5/  16

1 /2 / 51954116977195قانون ادارة القرى14

81996411311731996/4/15قانون العمل وتعديالته )مشترك( 15

قانون محكمة بلدية السلط )على 16
سبيل املثال( 

1019863368991986/1/16

1 / 6 / 241986340210101986قانون الطرق وتعديالته )مشترك(17

17 / 8  /492008492434922008قانون السير وتعديالته )مشترك(18

62017545527032017/4/16قانون حماية البيئة )مشترك(19

قانون الصحة العامة وتعديالته 20
)مشترك(

472008492434502008/8/17

ــى 21 ــش عل ــة والتفتي ــون الرقاب قان
ــترك( ــة )مش ــطة االقتصادي االنش

332017548156292017/9/17

2    األنظمة والتعليمات التي حتكم عمل اجملالس احمللية والبلدية 
عدد اجلريدة السنة الرقم اسم األنظمة والتعليمات الرقم  

الرسمية 
التاريخالصفحة 

التعليمات

1/ 1 /1082007485865432007نظام موظفي البلديات 1

نظام اخلدمة املدنية وتعديالته 2
)مشترك(

82201352625630 2013 /12 /2

نظام تقاعد موظفي البلديات 3
ومكافآتهم

141201654305892201 /11/ 1

وأعضــاء 4 رؤســاء  حقــوق  نظــام 
ــة  ــس احمللي ــة واجملال ــس البلدي اجملال

812017544954422017/8/30

نظــام مســاءلة رؤســاء وأعضــاء 5
ــة  ــس احمللي ــة واجملال ــس البلدي اجملال

822017544954462017/8/30

1 /11/ 1422016543058972016النظام املالي للبلديات6

1 /10/ 702009498951612009نظام اللوازم واشغال البلديات7

نظام الطرق واالرصفة ضمن حدود 8
منطقة البلدية  

820165377422016 /1/ 17

نظام تنظيم استعمال االراضي 9
)مشترك(

6200748127302007 / 3 / 1
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عدد اجلريدة السنة الرقم اسم األنظمة والتعليمات الرقم  
الرسمية 

التاريخالصفحة 

التعليمات

نظام اسواق اجلملة للخضار 10
والفواكه 

1292016542855922016 / 16/1

نظام األبنية وتنظيم املدن11
 والقرى )مشترك(

1362016543023692016 /1/11

28/8/ 252002456141502002نظام رسوم االعالنات على الطرق 12

نظام املسالخ ضمن حدود مناطق 13
البلدية وتعديالته

1392016543058792016 /11/ 1

نظام مواقف املركبات ضمن حدود 14
مناطق البلدية 

1232016541848002016 / 9 / 1

نظام بيع فضالت الطرق في 15
املناطق البلدية 

1402016543058882016 /1/11

1 / 9 / 1242016541848052016نظام جائزة التميز ألداء البلديات 16

1 / 9 / 1132016541847052016نظام مجالس اخلدمات املشتركة 17

نظام مخامر املوز ضمن حدود 18
مناطق البلدية 

1162016541847372016 / 9 / 1

نظام مراقبة وتنظيم الباعة 19
املتجولني والبسطات واملظالت 

واالكشاك ضمن مناطق البلديات 

1212016541847912016 / 9 / 1

نظام منع املكاره ورسوم جمع 20
النفايات داخل مناطق البلديات 

682016540029332016 / 6 / 5

نظام خدمة اصطفاف املركبات 21
)مشترك(

282017545223692017 / 4 / 2

نظام صندوق قروض البلديات 22
والقرى 

14819661971260615/12/1966

نظام تسمية وترقيم الشوارع 23
واملباني ضمن حدود مناطق البلدية

1262016542051372016 /9/ 18

نظام مراقبة الكالب والتخلص 24
من الضالة منها والوقاية من 

أخطارها وترخيصها ضمن حدود 
البلديات

1382016543058752016 /1/11

1172016541847402016/9/1نظام املكتبة العامة للبلدية25

نظام التنظيم اإلداري لوزارة 26
الشؤون البلدية 

872017548156462017/9/17

نظام ترخيص اإلعالنات ضمن 27
مناطق البلديات وتعديالته

762016540232482016 / 6 / 16
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عدد اجلريدة السنة الرقم اسم األنظمة والتعليمات الرقم  
الرسمية 

التاريخالصفحة 

التعليمات

تعليمات ترخيص ممارسة 1
املهن من داخل املنزل ضمن 

حدود املناطق البلدية

2017547446922017 /8/ 1

تعليمات منح املكافآت واحلوافز 2
ملوظفي البلديات ومجالس اخلدمات 

املشتركة 

2016538918202016 /3/ 31

تعليمات مراقبة وتنظيم الباعة 3
املتجولني والبسطات واملظالت 
واالكشاك ضمن حدود مناطق 
بلدية اربد الكبرى لسنة 2010

2010501246922010 / 2 / 1

3     التشريعات التي حتكم أمانة عمان الكبرى
عدد السنة الرقم اسم التشريع / القوانني الرقم 

اجلريدة 
الرسمية 

التاريخالصفحة 

13196619126061966/4/5قانون تقسيط ديون أمانة العاصمة1

20198533166701985/5/16قانون رخص املهن ملدينة عمان وتعديالته2

قانون ضريبة االبنية واالراضي داخل مناطق 3
البلديات )مشترك( 

11195411772461985/5/16

قانون حماية التراث العمراني واحلضري 4
)مشترك(

52005470210852005/3/31

قانون البناء الوطني األردني وتعديالته 5
)مشترك( 

7199338885831993/4/1

4      األنظمة والتعليمات التي حتكم أمانة عمان الكبرى
عدد اجلريدة السنة الرقم اسم األنظمة والتعليمات الرقم  

الرسمية 
التاريخالصفحة 

نظام نقل املوتى ودفنهم ضمن حدود 1
أمانة عمان الكبرى

1552016543060222016 /11/ 1

نظام اللوازم واالشغال ألمانة عمان 2
الكبرى

532016543059992016/11/1

نظام املوارد البشرية ألمانة عمان 3
الكبرى وتعديالته

712012518751872012/11/14

4
نظام صندوق إسكان موظفي أمانة 

عمان الكبرى 

1482016543059682016/11/1
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نظام التكافل االجتماعي 5
ملوظفي أمانة عمان الكبرى

1512016543059892016/11/1

نظام مراقبة وتنظيم األسواق العامة 6
واحلرف والصناعات واحملالت واألعمال 

املقلقة للراحة العامة واملضرة بالصحة 
ضمن حدود أمانة عمان الكبرى 

1772016543471152016/12/15

نظام تنظيم املطاعم واملقاهي 7
والنوادي واملالعب واملسارح ودور 

السينما واملالهي العامة وحتديد 
مواعيد فتحها وإغالقها ضمن 

حدود أمانة عمان الكبرى 

312017545223862017/4/2

نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح 8
ضمن حدود أمانة عمان الكبرى

1802016543471282016/12/15

1462016543059592016/11/1نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى 9

نظام بيع فضالت الطرق ضمن 10
حدود أمانة عمان الكبرى 

1472016543059642016/11/1

نظام تسمية الشوارع واملباني 11
وترقيمها في أمانة عمان الكبرى

492016543059812016/11/1

نظام هدم االبنية داخل 12
منطقة أمانة العاصمة

2196115321301961/2/1

نظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات 13
داخل حدود أمانة عمان الكبرى

1502016543059842016/11/1

1522016543059952016/11/1نظام األرصفة في أمانة عمان الكبرى14

نظام ترخيص الكالب واإلشراف عليها 15
ضمن حدود أمانة عمان الكبرى

1542016543060182016/11/1

نظام ترخيص اإلعالنات ضمن 16
حدود أمانة عمان الكبرى

1432016543059332016/11/1

نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن 17
حدود أمانة عمان الكبرى

1442016543059432016/11/1

1452016543059502016/11/1نظام املسالخ في أمانة عمان الكبرى18

نظام اللوازم واالشغال ألمانة عمان 19
الكبرى 

1532016543059992016 /1/11

تعليمات ترخيص وسائل الدعاية 20
واالعالن في منطقة عمان الكبرى

12006479847802006/12/17
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5      القوانني التي حتكم عمل مجالس احملافظات  
عدد اجلريدة السنة الرقم اسم التشريع / القوانني الرقم 

الرسمية 
التاريخالصفحة 

492015537597192015/12/31قانون الالمركزية 1

6     األنظمة والتعليمات التي حتكم عمل مجالس احملافظات 

عدد اجلريدة السنة الرقم اسم األنظمة والتعليمات الرقم 
الرسمية 

التاريخالصفحة 

التعليمات

النظام الداخلي جملالس 1
احملافظات

1752016543471022016/12/15

النظام املالي جملالس 2
احملافظات

302017545223812017/4/2

نظام الدوائر االنتخابية 3
جملالس احملافظات

1352016543058112016/11/1

321993389810421993/5/29نظام اللوازم وتعديالته 4

نظام االشغال احلكومية 5
وتعديالته

711996343921431986/12/1

نظام االنتقال والسفر 6
وتعديالته )مشترك(

56198130087491981/6/1

نظام التقسيمات اإلدارية 7
وتعديالته )مشترك(

462000445536742000/9/17

نظام التشكيالت اإلدارية 8
وتعديالته )مشترك(

472000445537022000/9/17

التعليمات

تعليمات مهام وواجبات 1
مديريات التنمية احمللية في 

املركز واحملافظات 

صادرة عن وزير الداخلية2017
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البـــاب الثانـــي

آليات التطبيق العملي للمهام الرئيسة 
للمجالس احملافظات احمللية والبلدية واحملافظات.

يتضمن هذا الباب

أهـــم التطبيقـــات للمحافظـــات واجملالـــس البلديـــة 
واحملليـــة العمليـــة للتشـــريعات املتعلقـــة بعمـــل 
اجملالـــس احملليـــة والبلديـــة، مـــن خـــالل عـــرض أبـــرز 
ــياقها القانونـــي، حيـــث  ــال هـــذه اجملالـــس وسـ أعمـ
ـــه  ـــان تنظيم ـــم بي ـــم يت ـــراء ث ـــل أو اإلج ـــيحدد العم س
ـــي  ـــا ف ـــول به ـــريعات املعم ـــوء التش ـــي ض ـــي ف القانون

هـــذه اجملالـــس.
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اتت تشكيالت اجملالس حتت هذا القسم على اعتبار أن سالمة ومشروعية أي قرار أو اجراء 

تتبع سالمة تشكيل اجمللس الصادر عنه هذا القرار أو االجراء لذلك كان البد من بيان 

تشكيل كل مجلس وفق ما نص عليه القانون: 

اجمللس التنفيذي في احملافظة

وفًقــا للمــادة )4( مــن قانــون الالمركزيــة رقــم )49( لســنة 2015 يشــكل فــي كل محافظــة 

مجلــس يســمى )اجمللــس التنفيــذي( برئاســة احملافــظ وعضوية: -

ــري األقضيــة  ــة واثنــن مــن مدي ــن يرأســون األلوي 1- نائــب احملافــظ واملتصرفــن الذي
ــات االقضيــة فــي احملافظــة ومســاعد احملافــظ لشــؤون التنميــة. ــن يرأســون مديري الذي

2- مديــري املديريــات التنفيذيــة واإلدارات اخلدميــة فــي احملافظــة وفــي حــال وجــود أكثــر 

مــن مديــر مديريــة أو إدارة تابعــة لــوزارة معينــة يســمي الوزير اخملتــص أو املســؤول األول 

عــن إدارة القطــاع أحــد مديــري املديريــات أو اإلدارات حســب مقتضــى احلــال عضــواً فــي 

ــس التنفيذي. اجملل

3- مديري املناطق التنموية واملدن الصناعية في احملافظة ان وجدت.
4- ثالثــة مــن املديريــن التنفيذيــن للبلديــات فــي احملافظــة حــداً أعلــى يســميهم وزيــر 

ــؤون البلدية. الش

ــة اخلاصــة يســميه رئيســها  5- أحــد مفوضــي ســلطة منطقــة العقبــة االقتصادي

ــوي  ــراء التنم ــم البت ــلطة إقلي ــي س ــد مفوض ــة وأح ــة العقب ــق مبحافظ ــا يتعل فيم

ــان. ــة مع ــق مبحافظ ــا يتعل ــها فيم ــميه رئيس ــياحي يس الس

6- ويكــون نائــب احملافــظ نائبــا لرئيــس اجمللــس التنفيــذي ويــرأس اجمللــس التنفيــذي فــي 

حــال غيابــه. ويجتمــع اجمللــس التنفيــذي بدعــوة مــن رئيســه أو نائبــه عنــد غيابــه مــرة 

ــه ويتخــذ  ــة أعضائ ــا بحضــور أغلبي ــى األقــل كل شــهر ويكــون اجتماعــه قانوني عل

قراراتــه وتوصياتــه وتنســيباته بأغلبيــة أصــوات اعضائــه احلاضريــن. وقــد حــددت املــادة 

)5( مــن قانــون الالمركزيــة مهــام اجمللــس التنفيــذي.

قانون مجالس احملافظات

األول القســـم 
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تشكيل مجلس احملافظة

وفًقــا للمــادة )6( مــن قانــون الالمركزيــة يكــون لــكل محافظــة مجلــس يســمى )مجلس 
ــتقالل  ــة ذات اس ــخصية اعتباري ــع بش ــاء ويتمت ــن األعض ــدد م ــن ع ــف م ــة( يتأل احملافظ

مالــي وإداري.

ويحــدد عــدد أعضــاء اجمللــس املنتخبــن وتقســيم الدوائــر االنتخابيــة واملقاعــد اخملصصــة 

لهــم فــي كل محافظــة بنظــام يصــدر لهــذه الغايــة. ويضــاف للنســاء مــا نســبته )10%( 

ــحات  ــن املرش ــا م ــم ملؤه ــن يت ــس املنتخب ــاء اجملل ــة ألعض ــد اخملصص ــدد املقاع ــن ع م

احلاصــالت علــى أعلــى األصــوات فــي احملافظــة مــن غيــر الفائــزات ولهــذه الغايــة يقــرب 

العــدد إلــى أقــرب عــدد صحيــح.

ــى  ــاء مبقتض ــة للنس ــبة اخملصص ــص النس ــة بتخصي ــؤون املتعلق ــع الش ــم جمي وتنظ

ــه. ويعــن  ــر االنتخابيــة جملالــس احملافظــات رقــم )135( لســنة 2016 وتعديالت نظــام الدوائ

ــاء  ــدد أعض ــن ع ــى )%15( م ــد عل ــا ال يزي ــر م ــيب الوزي ــى تنس ــاء عل ــوزراء بن ــس ال مجل

ــث هــذه النســبة للنســاء. ــى ان يخصــص ثل اجمللــس املنتخبــن أعضــاء فــي اجمللــس عل

ــوم  ــن ي ــدأ م ــنوات تب ــع س ــس أرب ــدة اجملل ــة م ــون الالمركزي ــن القان ــادة )7( م ــب امل وحس

ــدة أو  ــك امل ــاء تل ــه بانته ــي واليت ــمية وتنته ــدة الرس ــي اجلري ــن ف ــماء الفائزي ــالن أس اع

ــون. ــذا القان ــكام ه ــا ألح ــه وفًق بحل

وحددت مهام مجلس احملافظة مبقتضى املادة )8( من قانون الالمركزية.

عمــال بأحــكام املــادة )33( مــن قانــون الالمركزيــة رقــم )49( لســنة 2015، واملــادة )4( مــن 

ــاع األول  ــري االجتم ــنة 2016، يج ــم )175( لس ــات رق ــس احملافظ ــي جملال ــام الداخل النظ

للمجلــس ويتــم اختيــار رئيــس مجلــس احملافظــة ونائبــه ومســاعده علــى النحــو التالــي:

أوالً      الدعوة لعقد االجتماع األول جمللس احملافظة

اجللسة األولى جمللس احملافظة واختيار الرئيس ونائبه

أ   يدعو احملافظ اجمللس لعقد أول اجتماع له خالل مدة ال تتجاوز “30” يوماً من تاريخ اعالن 
نتائج انتخابات مجالس احملافظات في اجلريدة الرسمية.
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ب  يجتمع مجلس احملافظة في املوعد احملدد في الدعوة، ويرأس هذه اجللسة أكبر أعضاء 
اجمللس سناً، وإذا تعذر قيام العضو األكبر سناً بواجبه ألي سبب من األسباب فيخلفه في 

ترؤس اجللسة العضو الذي يليه سناً.

ج  يعلن رئيس اجللسة -وفًقاً للبند “ب “اعاله عن فتح باب الترشح ملنصب رئيس مجلس 
احملافظة.

د   لغايات اجراء انتخابات رئيس مجلس احملافظة ونائبه ومساعده ينتخب اجمللس من بن 
اعضائه جلنة لإشراف على االنتخابات تتألف من رئيس وعضوين.

ثانياً   انتخاب رئيس مجلس احملافظة ونائبه ومساعده

 أ    انتخاب رئيس مجلس احملافظة

1- يعلــن رئيــس اجللســة قائمــة املترشــحن ملنصــب رئيــس اجمللــس، ثــم تبــدأ عمليــة 
التصويــت النتخــاب الرئيــس. 

2- يكون انتخاب رئيس اجمللس باالقتراع السري املباشر. 

3- اآللية املتبعة لعملية التصويت النتخاب الرئيس: 

- يدعو رئيس اجللسة األعضاء احلاضرين للتصويت واحداً فواحداً. 

- يتوجه العضو إلى جلنة االشراف. 

- تقــوم جلنــة االشــراف بتســليم العضــو ورقــة االقتــراع واحــدة النتخــاب الرئيــس، وتكــون 

الورقــة مختومــة بختــم اجمللــس وموقعــة مــن جلنــة االشــراف.

- يتوجــه العضــو إلــى املعــزل اخلــاص ويكتــب علــى ورقــة االقتــراع اســم املرشــح الــذي 

ــن  ــرآى م ــى م ــاص وعل ــدوق اخل ــي الصن ــه ف ــة بذات ــع الورق ــاً ويض ــه رئيس ــد انتخاب يري

ــور. احلض

- تتولى جلنة االشراف عملية فرز األصوات. 

-  يعتبــر فائــزاً مبنصــب رئيــس اجمللــس املرشــح الــذي نــال أعلــى أصــوات األعضــاء احلاضرين 

وإذا تســاوت األصــوات بــن مرشــحن أو أكثــر جتــري القرعــة بينهم.
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ــد  ــغل مقع ــوه ليش ــس ويدع ــة اجملل ــز برئاس ــح الفائ ــم املرش ــة اس ــس اجللس ــن رئي يعل

ــة. الرئاس

 ب    انتخاب نائب رئيس اجمللس ومساعده.

ــاب  ــة النتخ ــراءات املتبع ــس االج ــاعده بنف ــس ومس ــس اجملل ــب رئي ــاب نائ ــري انتخ - يج

ــس.  ــس اجملل رئي

- يعتبــر فائــزاً مبنصــب نائــب رئيــس اجمللــس مــن نــال أعلــى أصــوات األعضــاء احلاضريــن وإذا 

تســاوت األصــوات بــن مرشــحن أو أكثــر جتــري القرعــة بينهــم.

- يعتبــر فائــزاً مبنصــب مســاعد رئيــس اجمللــس مــن نــال أعلــى أصــوات األعضــاء احلاضريــن 

وإذا تســاوت األصــوات بــن مرشــحن أو أكثــر جتــري القرعــة بينهــم.

ج    تدوين اجللسات

يقــوم أمــن الســر بتدويــن كافــة االجــراءات التــي متــت فــي اجللســة األولــى فــي احملضــر 

علــى ســبيل املثــال ال احلصــر )أســماء املترشــحن لرئاســة اجمللــس، نائــب رئيــس اجمللــس، 

ــخ(. ــن، عــدد األصــوات ...ال مســاعد الرئيــس، اللجــان الدائمــة، أســماء الفائزي

مكتب مجلس احملافظة ومهامه

وفًقا ألحكام املادة )5( من النظام الداخلي جملالس احملافظات

 أ   يكون لكل مجلس محافظة مكتب يسمى “ مكتب اجمللس “ يتألف من رئيس اجمللس 
ونائبه ومساعده.

ب  مهام مكتب اجمللس:

يتولى مكتب اجمللس املهام التالية:

ــا  ــق به ــراع والتحقي ــج االقت ــات ونتائ ــر اجللس ــى محاض ــات عل ــة االعتراض 1- دراس

ــأنها.  ــبة بش ــرارات املناس ــدار الق واص

ــة  ــابات املالي ــة احلس ــنوية ومراجع ــس الس ــة اجملل ــداد موازن ــى إع ــراف عل 2- االش
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اخلتاميــة.

3- تشكيل الوفود التي متثل اجمللس داخليا وخارجياً.

4- إعداد جدول أعمال اجتماعات اجمللس.

ــاء  5- تنســيق عمــل اللجــان الدائمــة للمجلــس وغيرهــا مــن اللجــان وتســمية أمن

الســر لهــا مــن بــن املوظفــن العاملــن فــي اجمللــس.

6- أي مهام أخرى يقرر اجمللس إحالتها إليه.

ج   يجتمع مكتب اجمللس مرة كل اسبوعن على االقل بدعوة من رئيس اجمللس وتدون قراراته 
في سجل خاص يوقع عليه احلاضرون.

ــب رئيــس اجمللــس  ــى نائ ــس احملافظــات يتول ــي جملال ــادة )7( مــن النظــام الداخل وعمــال بامل

مهــام الرئيــس عنــد غيابــه أو تعــذر قيامــه مبهامــه. ووفًقــا ألحــكام املــادة )8( مــن النظــام 

ــي  ــماء طالب ــجيل أس ــاب وتس ــور والغي ــة احلض ــس متابع ــس اجملل ــاعد رئي ــى مس يتول

الــكالم حســب ترتيــب طلباتهــم ومراقبــة تدويــن محاضــر اجللســات وعــد األصــوات وأي 

مهــام أخــرى يكلفــه رئيــس اجمللــس بهــا.

مهام وصالحيات رئيس مجلس احملافظة ونائبه ومساعده

 أ    مهام رئيس اجمللس.
1- متثيل اجمللس لدى الغير.

2- تــرأس جلســات اجمللــس وافتتاحهــا وانهائهــا وتأجيلهــا وضبطهــا ومتابعــة تطبيــق 

جــدول األعمــال.

3- ادارة اجللســات واعطــاء االذن بالــكالم واحملافظــة علــى التــزام أعضــاء اجمللــس بالكالم 

فــي حــدود املوضوع. 

4- التوقيع على القرارات واخملاطبات الصادرة عن اجمللس ومتابعة تنفيذها.

ب   مهام نائب الرئيس 
1- يتولى نائب رئيس اجمللس مهام الرئيس عند غيابه أو تعذر قيامه مبهامه.

ج    مهام مساعد رئيس اجمللس

1- يتولى مساعد رئيس اجمللس املهام التالية:

2- متابعة حضور أعضاء اجمللس والغياب.

3- تسجيل أسماء طالبي الكالم حسب ترتيب طلباتهم.

4- مراقبة تدوين محاضر اجللسات.

5- عد األصوات.

6- اية مهام أخرى يكلفه رئيس اجمللس بها. 
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مهام وواجبات أمناء السر في اجمللس التنفيذي ومجلس احملافظة

 أ   مهام أمن سر مجلس احملافظة

1- توجيــه الدعــوة الجتماعــات مجلــس احملافظــة )باســتثناء االجتمــاع األول ألنــه يتــم 
بدعــوة مــن احملافــظ اخملتــص(. 

ــاً  ــا ورقي ــا وحفظه ــس وادامته ــل اجملل ــة بعم ــات اخلاص ــجالت وامللف ــح الس 2- فت
والكترونيــا.

3- تدوين محاضر جلسات اجمللس وقراراته وتوصياته في سجل خاص.

4- تدوين ملخص احملاضر في سجل خاص.
5- توقيع محاضر اجللسات من رئيس اجللسة واألعضاء احلاضرين وأمن السر.

6- طباعــة احملضــر التفصيلــي للجلســات وتوزيعــه علــى األعضــاء خــالل )15( يــوم مــن 
تاريــخ عقــد جلســة اجمللس.

ــس  ــي جملل ــع االلكترون ــى املوق ــا عل ــع عليه ــد التوقي ــاع بع ــر االجتم ــر محاض 7- نش
ــة. احملافظ

8- توزيــع جــدول أعمــال اجللســات علــى أعضــاء اجمللــس قبــل اجللســة بثمــان واربعــون 
ســاعة علــى االقــل مــا لــم تقتــض الضــرورة غيــر ذلــك.

9- االشراف على جاهزية قاعة االجتماعات )الصوتيات، القرطاسية .... الخ(.
10- أية مهام أخرى يكلفه رئيس اجمللس بها.

ب  مهام أمن سر اجمللس التنفيذي

1- توجيه الدعوة الجتماعات اجمللس التنفيذي.
2- تدوين محاضر جلسات اجمللس التنفيذي وقراراته وتوجيهاته في سجل خاص.

3- توقيع محاضر اجللسات من رئيس اجمللس واألعضاء احلاضرين.
4- نشر محاضر اجللسات بعد التوقيع عليها على املوقع االلكتروني للمجلس.

5- أية مهام أخرى يكلفه رئيس اجمللس بها.
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اتخاذ القرارات في مجلس احملافظة

وفًقا ألحكام املادة  10 من النظام الداخلي

 أ    يتخذ اجمللس قراراته مبا في ذلك قرارات فقدان العضوية وقبول استقالة األعضاء 
بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين وبالتصويت العلني، إال إذا طلبت اكثرية األعضاء 

احلاضرين اجراءها باالقتراع السري أو بأي وسيلة الكترونية متاحة. 

ب  عند تساوي األصوات، يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس اجللسة. 

جلسات مجلس احملافظة

عمــال بأحــكام املــادة )9/أ،ج( مــن قانــون الالمركزيــة يعقــد اجمللــس جلســاته بدعــوة مــن 

رئيســه أو نائبــه فــي حــال غيابــه. وحتــدد االحــكام واالجــراءات اخلاصــة باجتماعــات اجمللــس 

ومددهــا ومــكان انعقادهــا وكيفيــة اتخــاذ اجمللــس لقراراتــه وادارة أعمالــه وتشــكيل جلانــه 

بنظــام يصــدر لهــذه الغايــة.

ووفًقا ألحكام املادة )9( من النظام الداخلي جملالس احملافظات:

 أ   يعقد اجمللس جلساته العادية بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر 
على األقل.

ب  إذا تغيب رئيس اجمللس ونائبه أو تعذر عليهما القيام مبهامهما يتولى رئاسة اجمللس أكبر 
أعضائه سنا.

ج  للمجلس عقد اجتماع بناء على طلب ثلث أعضائه لبحث موضوع معن، وفي هذه 
احلالة ال يجوز البحث في غير املوضوع الذي عقد االجتماع من أجله، على أن يبلغ أعضاء 

اجمللس مبوعد هذا االجتماع وجدول األعمال قبل )24( ساعة من موعده على األقل إال إذا قرر 

اجمللس غير ذلك.

د   تكون اجتماعات اجمللس قانونية بحضور أغلبية أعضائه.

ه  ال يجوز عرض أي موضوع غير مدرج على جدول أعمال اجتماع اجمللس ومناقشته إال 
مبوافقة أغلبية أعضاء اجمللس احلاضرين.

و    يوزع جدول أعمال اجللسة على أعضاء اجمللس قبل اجللسة بثمان وأربعن ساعة على 
األقل ما لم تقتض الضرورة غير ذلك.
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ز    يكون لكل جلسة محضر تفصيلي تدون فيه أسماء الغائبن بعذر أو بدون عذر وجميع 
إجراءات اجللسة وما جرى فيها من مناقشات وما صدر عنها من قرارات ويدون ملخص هذه 

احملاضر في سجل خاص، ويوقع على احملاضر رئيس اجللسة وأمن سر اجمللس.

ح  يطبع احملضر التفصيلي ويوزع على األعضاء خالل )15( يوماً من تاريخ عقد جلسة 
اجمللس.

ط  ينشر احملضر التفصيلي بعد موافقة اجمللس عليه على املوقع االلكتروني له.

ي  تكون جلسات اجمللس علنية إال إذا قرر اجمللس ان تكون سرية.

ك  يجتمع اجمللس وجلانه في املكان اخملصص لذلك.

اللجان الدائمة جمللس احملافظة.

عمــال بأحــكام املــادة)8/ب( مــن قانــون الالمركزيــة للمجلــس تشــكيل جلنــة أو أكثــر مــن 

اعضائــه لتنفيــذ مهامــه أو صالحياتــه علــى أن يحــدد عــدد أعضائهــا ومهامهــا فــي قــرار 

تشــكيلها. ومبوجــب املــادة )11( مــن النظــام الداخلــي جملالــس احملافظــات:

أ   ينتخب اجمللس في أول اجتماع يعقده أعضاء اللجان الدائمة التالية وفًقاً ألحكام املادة 
)4( من هذا النظام: -

1- اللجنة املالية واالقتصادية والتنموية والسياحية.
2- جلنة الزراعة واملياه والطاقة والثروة املعدنية.

3- جلنة التربية والتعليم.
4- جلنة الصحة والبيئة واألشغال العامة.

ب  جلنة اجملتمع احمللي.

ج  تتكون اللجنة الدائمة من عدد ال يقل عن أربعة أعضاء وال يزيد على سبعة أعضاء.

د   تكون مدة عضوية اللجان الدائمة سنتن.
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اللجنة املالية واالقتصادية 
والتنموية والسياحية

وفًقا ألحكام املادة 12 من النظام 
الداخلي

أ- دراسة مشروع موازنة احملافظة وتقدمي 
االقتراحات بشأنه.

ب- دراسة الوضع التمويني وتوافر السلع 
وحركة األسعار.

ج- دراسة دليل احتياجات احملافظة من 
املشاريع التنموية واخلدمية واألولويات 

واالحتياجات.

د- دراسة املشاريع اخلدمية االستثمارية.
ه- تقدمي االقتراحات بإنشاء مشاريع 

استثمارية وسياحية أو ذات نفع عام داخل 

احملافظة أو باملشاركة مع محافظات أخرى.

و- أي مهام أخرى يكلفها اجمللس بها.

جلنة الزراعة واملياه والطاقة والثروة 
املعدنية

وفًقا ألحكام املادة 13 من النظام 
الداخلي

أ- دراسة الواقع الزراعي ومصادر املياه 
والطاقة والثروة املعدنية وتقدمي االقتراحات 

إلدامتها وتطويرها.

ب- أي مهام أخرى يكلفها اجمللس بها.

مهام اللجان الدائمة
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جلنة التربية والتعليم 
املهام

وفًقا ألحكام املادة 14 
من النظام الداخلي

أ- دراسة واقع التربية 
والتعليم في احملافظة 

وتقدمي االقتراحات الالزمة 

لتطويره.

ب- أي مهام أخرى يكلفها 
اجمللس بها.

جلنة الصحة والبيئة 
واألشغال العامة

وفًقا ألحكام املادة 15 
من النظام الداخلي

أ- دراسة اخلدمات الصحية 
املقدمة للمواطنن في 

نطاق احملافظة وتقدمي 

املقترحات الالزمة لتطويرها.

ب- دراسة الواقع البيئي في 
احملافظة وتقدمي املقترحات 

الالزمة للمحافظة على 

البيئة والتخفيف من 

مصادر التلوث.

ج- أي مهام أخرى يكلفها 
اجمللس بها.

جلنة اجملتمع احمللي

وفًقا ألحكام املادة 16 
من النظام الداخلي

أ- دراسة أسس حتسن 
اخلدمات املقدمة للمواطنن 

في احملافظة وتطويرها.

ب- التواصل مع اجملتمع 
احمللي مبختلف فئاته 

للتشاور ومناقشة 

احتياجاته.

ج- أي مهام أخرى يكلفها 
اجمللس بها.

آلية انتخاب أعضاء اللجان الدائمة

 أ   يتم انتخاب أعضاء اللجان الدائمة باالقتراع السري املباشر.
ب  تشرف جلنة االشراف على عملية االقتراع.

ج  تتم عملية انتخاب أعضاء اللجان بذات االجراءات املتبعة النتخاب رئيس اجمللس ونائبه
 ومساعده من حيث:

1- االعالن عن أسماء املترشحن لكل جلنة دائمة.
2- دعوة األعضاء احلاضرين لألدالء بأصواتهم واحدا واحدا.

3- تقوم جلنة االشراف بتسليم العضو ورقة واحدة.
4- يتوجه العضو إلى املعزل اخلاص ويكتب على ورقة االقتراع اخلاصة بأعضاء اللجنة. 

الدائمة اسم املرشح /املرشحن الذين يرغب انتخابهم في اللجنة الدائمة ويضع ورقة 

االقتراع بنفسه في الصندوق اخلاص على مرآى احلضور.

د    إذا احتوت ورقة االقتراع اخلاصة بلجان اجمللس الدائمة على أسماء تزيد على العدد
 املطلوب انتخابه، يتم شطب األسماء الزائدة على العدد املطلوب لتلك اللجنة.
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اجتماعات اللجان الدائمة

وفًقا ألحكام  املادة )17( من النظام الداخلي جملالس احملافظات

 أ   تنتخب كل جلنة دائمة في أول جلسة لها رئيساً ومقرراً من بن اعضائها.

ب  يتولى رئيس اللجنة الدائمة الدعوة الجتماعاتها وإدارتها وضبطها وإعطاء اإلذن بالكالم 
والتحدث باسمها.

ج  يتولى مقرر اللجنة شرح وجهة نظرها والدفاع عنها في أي موضوع يعرض على اجمللس.

د   ال يجوز ألعضاء اجمللس االشتراك في أكثر من ثالث جلان دائمة.

ه  يحق ألعضاء اجمللس حضور اجتماعات أي جلنة دائمة واالشتراك في املناقشات وإبداء 
املناقشات وإبداء الرأي وتقدمي االقتراحات على أن يقتصر حق التصويت على أعضاء اللجنة 

الدائمة.

و   يجوز اجتماع جلنتن أو أكثر كلجنة مشتركة لدراسة أمر معن بناء على قرار من اجمللس، 
وتنتخب اللجنة املشتركة رئيساً ومقرراً لها من بن رؤساء اللجان اجملتمعة ومقرريها.

ز   تنتخب اللجنة املشتركة نائباً لرئيسها من بن أعضائها.

ح  جتتمع اللجنة الدائمة وأي جلنة أخرى مشكلة مبقتضى القانون بدعوة من رئيسها أو 
نائبه عند غيابه، أو بطلب من رئيس اجمللس أو بناء على طلب يقدم إلى رئيس اجمللس من ثلث 

أعضائها على األقل عند تعذر انعقادها.

ط  تكون اجتماعات اللجان الدائمة واللجان األخرى املشكلة مبقتضى القانون، قانونية 
بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه أو املقرر وتعتبر هذه 

االجتماعات مستمرة وإن قل هذا النصاب بعد انعقادها.

ي  يبلغ أمن سر اللجنة أعضاءها مبوعد االجتماع مرفقا بالدعوة نسخة من املشاريع 
واالقتراحات وسائر املعامالت املدرجة على جدول األعمال وذلك قبل املوعد املعن بيوم واحد 

على األقل.

ك تدون اجتماعات اللجان في محضر تفصيلي تسجل فيه أسماء األعضاء الذين حضروا 
االجتماع أو غابوا عنه ووقائعه وما اتخذ فيه من قرارات، ويوقع احملضر رئيس اجللسة ومقررها 

وأمن سرها.
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املوظفني العاملني في مجلس احملافظة

 وفًقا ألحكام املادة 18من النظام الداخلي جملالس احملافظات

 أ   جمللــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب الوزيــر وبعــد التشــاور مــع رئيــس اجمللــس تكليــف 
العــدد الــالزم مــن املوظفــن بالعمــل لــدى اجمللــس وفــق التشــريعات النافــذة.

ــام  ــق نظ ــس وف ــدى اجملل ــل ل ــف بالعم ــس إدارة اجلهــاز اإلداري املكل ــى رئيــس اجملل ب  يتول
ــس  ــس اجملل ــارس رئي ــة مي ــذه الغاي ــاه وله ــادرة مبقتض ــات الص ــة والتعليم ــة املدني اخلدم

صالحيــات األمــن العــام وميــارس احملافــظ صالحيــات الوزيــر املنصــوص عليهــا فــي نظــام 

ــاه. ــادرة مبقتض ــات الص ــة والتعليم ــة املدني اخلدم

حسم اخلالف بني مجلس احملافظة واجمللس التنفيذي 

وفًقا ألحكام املادة 11 من القانون

إذا نشــأ خــالف بــن اجمللــس واجمللــس التنفيــذي حــول أي مــن املســائل املتعلقــة باحملافظــة 

يحــال ذلــك اخلــالف إلــى جلنــة مشــتركة مــن اجمللســن برئاســة رئيــس مجلــس احملافظــة 

وتتكــون مــن عــدد متســاٍو مــن األعضــاء مــن كال اجمللســن. تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا 

ــوات  ــة أص ــا بأغلبي ــذ قراراته ــا وتتخ ــة أعضائه ــور أغلبي ــها وبحض ــن رئيس ــوة م بدع

ــه  ــوت مع ــذي ص ــب ال ــح اجلان ــوات يرج ــاوي األص ــال تس ــي ح ــن وف ــا احلاضري أعضائه

الرئيــس ويكــون قرارهــا ملزمــاً.

إجراءات إعداد وإقرار املوازنة

وفًقا ألحكام املادة )5( من النظام املالي جملالس احملافظات
رقم )30( لسنة 2017

 أ   يكون لكل محافظة موازنة خاصة بها تبدأ في اليوم األول من شهر كانون الثاني من 
السنة وتنتهي بنهاية شهر كانون األول من السنة ذاتها.

ب  يتولى اجمللس التنفيذي للمحافظة إعداد مشروع موازنة احملافظة ضمن السقوف احملددة 
من وزارة املالية / دائرة املوازنة العامة، ورفعه إلى مجلس احملافظة قبل نهاية شهر متوز من 

السنة املالية.
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ج  يتولى مجلس احملافظة إقرار مشروع 
موازنة احملافظة ضمن السقوف احملددة من 

وزارة املالية / دائرة املوازنة العامة احملال إليه من 

اجمللس التنفيذي خالل مدة ال تتجاوز شهراً من 

تاريخ إحالته إليه.

د   يتولى احملافظ اخملتص بعد إقرار املوازنة 
السنوية للمحافظة رفعها لوزير املالية خالل 

مدة ال تتجاوز سبعة أيام من إقرارها إلدراجها 

في مشروع قانون املوازنة العامة للدولة ضمن 

السقوف احملددة من وزارة املالية / دائرة املوازنة 

العامة.
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قانون اجملالس البلدية واجملالس احمللية

الثانـــي القســـم 

تشكيل اجمللس البلدي واجمللس احمللي

يتشــكل اجمللــس البلــدي وفًقــا ألحــكام املــادة )3( مــن قانــون البلديــات رقــم )41( لســنة 

2015 علــى النحــو التالــي:

اجمللس البلدي )املادة 3/ب/1(:
 باســتثناء ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة 

التنمــوي  البتــراء  إقليــم  وســلطة  اخلاصــة 

ــدي  ــس بل ــة مجل ــى إدارة البلدي ــياحي، يتول الس

ــف  يتأل

مــن الرئيــس ورؤســاء اجملالــس احملليــة وعــدد 

مــن أعضــاء هــذه اجملالــس احملليــة احلاصلــن 

علــى أعلــى األصــوات ويحــدد عــدد أعضــاء 

اجمللــس بقــرار يصــدره الوزيــر ينشــر فــي اجلريــدة 

الرســمية شــريطة ان ال يقــل عــدد أعضــاء 

اجمللــس عــن ســبعة أعضــاء مبــن فيهــم الرئيــس.

اجمللس احمللي )املادة 3/ب/2(: 
ــي  ــر ف ــر ينش ــن الوزي ــرار م ــة بق ــس محلي ــى مجال ــة إل ــة البلدي ــيم منطق ــوز تقس يج

اجلريــدة الرســمية كمــا يحــدد القــرار حــدود اجمللــس احمللــي وعــدد األعضــاء الذيــن ينتخبون 

فيــه علــى أال يقــل عددهــم عــن خمســة أعضــاء، ويكــون العضــو احلاصــل علــى أعلــى 

األصــوات رئيســاً للمجلــس احمللــي.

ــة  ــى إدارة البلدي ــة يتول ــس محلي ــى مجال ــمة إل ــة مقس ــة البلدي ــن منطق ــم تك وإذا ل

مجلــس يتألــف مــن رئيــس وعــدد مــن األعضــاء يحــدده الوزيــر بقــرار ينشــر فــي اجلريــدة 

ــمية. الرس
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أمانة عمان الكبرى )املادة 3/ج/1(: 
ــدد  ــا ويح ــة يحدده ــس محلي ــى مجال ــرى إل ــان الكب ــة عم ــوزراء أمان ــس ال ــم مجل يقّس

ــن  ــاء مب ــة أعض ــن خمس ــل ع ــى أن ال يق ــه عل ــدر عن ــرار يص ــا بق ــاء كل منه ــدد أعض ع

فيهــم رئيــس اجمللــس احمللــي ويعتبــر العضــو احلاصــل علــى أعلــى األصــوات رئيســاً لــه.

مجلس أمانة عمان الكبرى )املادة 3/ج/2(:

يدير أمانة عمان الكبرى مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه ويتألف من: -

 أ   رؤساء اجملالس احمللية التابعة له على ان يشكلوا 
)%75( من عدد أعضاء اجمللس.

ب  يعن مجلس الوزراء العدد الباقي ألعضاء اجمللس 
بناء على تنسيب الوزير. )يقصد بالوزير هنا رئيس 

الوزراء(.

ــري  ــة وتس ــرى( بلدي ــان الكب ــة عم ــر )أمان وتعتب

عليهــا أحــكام التشــريعات  التــي تنطبــق علــى البلديــات واجملالــس احملليــة باســتثناء مــا 

ــه ــص علي ن

ــر.  ــريع آخ ــي أي تش ــون أو ف ــذا القان ــي ه ــرى( ف ــان الكب ــة عم ــأن )أمان ــك بش ــر ذل بغي

)املــادة 12 / أ مــن قانــون البلديات(.وجمللــس أمانــة عمــان الكبــرى تأليــف جلنــة أو أكثــر مــن 

بــن أعضائــه وتفويــض تلــك اللجــان القيــام بــأي مــن مهامــه وصالحياتــه مبوجــب هــذا 

القانــون أو أي تشــريع آخــر بالشــروط والقيــود ضمــن املــدة التــي يقررهــا وذلــك باســتثناء 

ــون  الصالحيــات املنصــوص عليهــا فــي املــواد )15( و )17( و)25( و)26( و)27( مــن هــذا القان

ــاالت  ــن احل ــة م ــي أي حال ــات ف ــن اجله ــة م ــا ألي جه ــس تفويضه ــوز للمجل ــي ال يج الت

وللمجلــس إلغــاء التفويــض أو تعديلــه وتســري أحــكام هــذه الفقــرة علــى أي جلنــة تؤلــف 

لتقــوم مقــام اجمللــس فــي ممارســة وظائفــه وصالحياته.)املــادة 13 / ب مــن قانــون البلديــات (
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تعيني أعضاء اضافيني في اجمللس البلدي

وفًقا ألحكام املادة 69 من قانون البلديات

ــة  ــس بلدي ــي كل مجل ــن ف ــن إضافي ــن عضوي ــوزراء أن يع ــس ال ــة مجل ــر مبوافق للوزي

ــها. ــن نفس ــاء املنتخب ــوق األعض ــن حق ــن العضوي ــون لهذي ويك

نسبة متثيل املرأة في اجملالس البلدية واحمللية 

وفًقا ألحكام املادة 33 من القانون البلديات 

ــي  ــررة ف ــد املق ــن املقاع ــي م ــس احملل ــة اجملل ــد لعضوي ــد واح ــاء مقع ــص للنس  أ   يخص
ــى  ــى أعل ــت عل ــي حصل ــحة الت ــن املرش ــغاله م ــم إش ــون ويت ــذا القان ــن ه ــادة )3( م امل

األصــوات بالنســبة لعــدد املقترعــن ولــم يحالفهــا احلــظ بالتنافــس املباشــر مــع باقــي 

املرشــحن وإذا لــم تترشــح أي واحــدة النتخابــات اجمللــس احمللــي فيتــم التعيــن بقــرار مــن 

ــر مــن ضمــن الناخبــات املســجالت فــي قوائــم الناخبــن لذلــك اجمللــس احمللــي. الوزي

ب   1- يخصص للنساء لعضوية اجمللس) البلدي ( نسبة ال تقل عن )25 %( من عدد 
ــة  ــة التابع ــس احمللي ــي اجملال ــاء ف ــاء األعض ــن النس ــن ب ــغالها م ــس إلش ــاء اجملل أعض

ــن  ــن ضم ــدد املقترع ــبة لع ــوات بالنس ــى األص ــى أعل ــالت عل ــدي واحلاص ــس البل للمجل

مجالســهن احملليــة وفــي حــال تســاوي النســبة بــن أكثــر مــن مرشــحة يجــري رئيــس 

االنتخــاب القرعــة بينهــن، وإذا لــم يتوافــر العــدد الــذي يســاوي هــذه النســبة مــن عــدد 

أعضــاء اجمللــس إلشــغالها فيتــم التعيــن بقــرار مــن الوزيــر فــي حــدود هــذه النســبة مــن 

ضمــن الناخبــات املســجالت فــي قوائــم الناخبــن فــي منطقــة البلديــة وتطبــق أحــكام 

ــة عمــان باســتثناء احتســاب نســبة )25 %( التــي تكــون  هــذه املــادة علــى مجلــس أمان

ــس  ــاء مجل ــدد أعض ــن ع ــون م ــي تك ــان )%25( الت ــة عم ــس أمان ــاء مجل ــدد أعض ــن ع م

ــرى املنتخبــن. ــة عمــان الكب أمان

ــص  ــه يخص ــة فإن ــس محلي ــى مجال ــمة إل ــة مقس ــة البلدي ــن منطق ــم تك      2- إذا ل
ــس  ــاء اجملل ــدد أعض ــن ع ــن )%25( م ــل ع ــبة ال تق ــدي نس ــس البل ــة اجملل ــاء لعضوي للنس

ــظ  ــن احل ــم يحالفه ــوات ول ــى األص ــى أعل ــن عل ــي حصل ــاء اللوات ــن النس ــغالها م إلش

بالتنافــس املباشــر مــع باقــي املرشــحن وإذا لــم يتقــدم العــدد املطلــوب مــن املرشــحات 

ولــم يتوافــر العــدد الــذي يســاوي هــذه النســبة مــن عــدد أعضــاء اجمللــس إلشــغالها فيتم 

التعيــن بقــرار مــن الوزيــر فــي حــدود هــذه النســبة مــن ضمــن الناخبــات املســجالت فــي 

قوائــم الناخبــن فــي منطقــة البلديــة.
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اختيار نائب رئيس اجمللس البلدي واحمللي وحقوق األعضاء

وفًقا ألحكام املادة 64 من القانون البلديات(

أ   1 -  إذا فاز أعضاء اجمللس احمللي بالتزكية فينتخب أعضاؤه من بينهم خالل مدة
 أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ إعالن النتائج النهائية رئيساً له وينتخبون ممثليهم 

في اجمللس مبا يساوي العدد احملدد وفًقاً ألحكام الفقرة )ب( من املادة )3( من قانون 

البلديات.

   2 -   ينتخب أعضاء اجمللس احمللي خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ إعالن 
النتائج النهائية نائباً للرئيس من بينهم انتخاباً سريا ملدة سنتن، ويعتبر فائزا 

بهذا املركز العضو احلاصل على أعلى أصوات األعضاء احلاضرين، وعند تساوي 

األصوات يجري رئيس اجمللس احمللي القرعة بن هؤالء املرشحن وبالطريقة التي 

يتفقون عليها وتنشر النتيجة في اجلريدة الرسمية.

ب  ينتخب أعضاء اجمللس )البلدي( خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ إعالن النتائج 
النهائية من بينهم نائبا للرئيس انتخاباً سرياً ملدة سنتن ويعتبر فائزا بهذا املركز العضو 

احلاصل على أعلى أصوات األعضاء احلاضرين، وعند تساوي األصوات يجري الرئيس القرعة بن 

هؤالء املرشحن وبالطريقة التي يتفقون عليها ويبلغ الرئيس نتيجة االنتخاب إلى احلاكم 

اإلداري وإلى الوزير وتنشر في اجلريدة الرسمية.

ج  في حال شغور مركز الرئيس ألي سبب من األسباب أو في حالة تغيب الرئيس اسبوعاً أو 
أكثر باملرض أو اإلجازة أو في مهمة رسمية خارج اململكة يتقاضى نائب الرئيس من صندوق 

البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعالواته عن كامل مدة اشغاله للمنصب.

د   حتدد حقوق أي من الرئيس ورئيس اجمللس احمللي وواجبات كل منهما مبا في ذلك الرواتب والعالوات 
واملكافآت التي يستحقها أي منهما وإجازاتهما واألمور التي يحظر عليهما القيام بها واإلجراءات 

والعقوبات التي تتخذ بحقهما ومكافأة أعضاء اجمللس وأعضاء اجمللس احمللي وواجباتهم واألمور التي 
يحظر عليهم القيام بها واإلجراءات والعقوبات التي تتخذ بحق أي منهم مبقتضى نظام يصدر 

لهذه الغاية.
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اجتماع اجمللس البلدي واجمللس احمللي:

اجتماع اجمللس البلدي )املادة 4/أ(:

1- يجتمــع اجمللــس فــي دار البلديــة جلســة عاديــة مــرة واحــدة علــى األقــل كل أســبوع 

بدعــوة مــن الرئيــس أو نائبــه فــي حــال غيابــه باســتثناء مجلــس أمانــة عمــان الكبــرى 

الــذي يجتمــع مــرة واحــدة علــى األقــل فــي الشــهر.

2- للرئيــس دعــوة اجمللــس لعقــد جلســة غيــر عاديــة علــى أن تــدرج فــي هــذه الدعــوى 

املوضوعــات املــراد بحثهــا فقــط.

3- لثلــث أعضــاء اجمللــس علــى األقــل الطلــب مــن الرئيــس عقــد جلســة غيــر عاديــة 

علــى أن تــدرج فــي الطلــب املوضوعــات املــراد بحثهــا فقــط ويلتــزم الرئيــس بتوجيــه 

الدعــوة وعقــد هــذه اجللســة خــالل أســبوع مــن تاريــخ تقــدمي الطلــب.

4- يبلــغ أعضــاء اجمللــس عــن موعــد كل جلســة وجــدول أعمالهــا قبــل عقدهــا بيــوم 

واحــد علــى األقــل ويعلــن املوعــد وجــدول األعمــال فــي مــكان ظاهــر مــن دار البلديــة، 

وال يجــوز بحــث أي موضــوع خــارج جــدول األعمــال.

5- إذا تغيب الرئيس ونائبه يرأس اجللسة أكبر األعضاء احلاضرين سنا.

6- تكــون جلســات اجمللــس علنيــة ويحــق لــكل مواطــن ذي مصلحــة مباشــرة فــي أي 

موضــوع مــدرج علــى جــدول األعمــال أن يشــارك فــي مناقشــة ذلــك املوضــوع علــى أن 

تؤخــذ القــرارات فــي اجتمــاع ســري، ويجــوز عقــد جلســات ســرية فــي القضايــا التــي 

يراهــا اجمللــس ضروريــة.

7- تــدون قــرارات اجمللــس ووقائــع اجللســات فــي محاضــر ويوقــع عليهــا كل مــن الرئيــس 

واألعضاء.

ــم  ــإذا ل ــه ف ــة أعضائ ــور أكثري ــس بحض ــاع اجملل ــي الجتم ــاب القانون ــون النص 8- يتك

يتوافــر هــذا النصــاب فــي جلســتن متتاليتــن تعتبــر اجللســة الثالثــة قانونيــة علــى 

أال يقــل احلضــور عــن ثلــث أعضــاء اجمللــس.

ــد  ــن وعن ــاء احلاضري ــوات األعض ــة أص ــاع أو بأكثري ــس باإلجم ــرارات اجملل ــذ ق 9- تتخ

ــب الــذي صــوت معــه رئيــس اجللســة، وعلــى العضــو  تســاوي األصــوات يرجــح اجلان

ــا. ــه خطي ــباب مخالفت ــن أس ــف أن يب اخملال

❊ اجتمــاع اجمللــس احمللــي )املــادة 4/ ب، ج(: يجتمــع اجمللــس احمللــي مــرة واحــدة علــى األقل 

ــاع  ــوص اجتم ــاله بخص ــا أع ــوص عليه ــكام املنص ــه األح ــري علي ــبوع وتس ــي األس ف

اجمللــس البلــدي. وميــارس اجمللــس البلــدي ورئيســه جميــع املهــام املناطــة باجمللــس احمللــي 

ورئيســه إذا لــم تكــن منطقــة البلديــة مقســمة إلــى مجالــس محليــة.
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ثالثا: جلان اجمللس البلدي )املادة 3/أ/10(: 

ــور  ــن األم ــر م ــة أي أم ــه ملعاجل ــن أعضائ ــن ب ــان م ــن جل ــدي تعي ــس البل ــوز للمجل يج

املعروضــة عليــه، وال يكــون لقــرارات هــذه اللجــان اعتبــار مــا لــم يقرهــا اجمللــس. وتصنــف 

جلــان اجمللــس البلــدي إلــى نوعــن همــا: -اللجــان الدائمــة واللجــان املؤقتــة. وكــي يتمكــن 

ــان أهــم اللجــان  العضــو أو العضــوة مــن معرفــة تشــكيل ومهــام كل جلنــة فقــد مت بي

ــذ  ــوة االخ ــو والعض ــى العض ــا عل ــد، كم ــي آن واح ــا ف ــاء داخله ــام األعض ــي مه ــا ه وم

باالعتبــار إلــى أنــه ال يوجــد أنظمــة خاصــة بــكل جلنــة علــى حــدة فاللجنــة تعمــل ضمــن 

منظومــة قانونيــة متكاملــة حتكــم عمــل اجمللــس ككل وليــس اللجنــة لوحدهــا. 

أوال    جلان اجمللس البلدي الدائمة

هنــاك عــدد مــن اللجــان علــى اجمللــس البلــدي تشــكيلها، وهــي منصــوص عليهــا فــي 

القوانــن واألنظمــة ملســاعده اجمللــس البلــدي فــي عملــه فــي األمــور ذات الطابــع الفنــي، 

أو تلــك التــي حتتــاج إلــى دراســة قبــل عرضهــا علــى اجمللــس التخــاذ القــرارات املناســبة 

بشــأنها، وبعــض هــذه اللجــان تشــكل وجوبــاً قبــل اتخــاذ قــرارات فــي األمــور ذات الصلــة 

بعمــل هــذه اللجــان، إذ أن املشــرع قــد يقّيــد اتخــاذ قــرار مــن اجمللــس البلــدي بتنســيب أو 

توصيــه صــادرة عــن جلنــة مــا، وبالتالــي يغــدو عمــل هــذه اللجنــة ركــن مــن أركان القــرار 

اإلداري يترتــب علــى تخلفــه بطــالن القــرار اإلداري املتخــذ مــن قبــل اجمللــس، إال ان املشــرع 

األردنــي لــم يلــزم اجملالــس البلديــة بتشــكيل عــدد أو نــوع معــن مــن هــذه اللجــان وإمنــا 

ــا للظــروف اخلاصــة بــكل  ــر هــذه اجملالــس وفًق تــرك ذلــك فــي كثيــر مــن األحيــان لتقدي

مجلــس، وتختلــف هــذه اللجــان مــن حيــث العــدد والنــوع مــن مجلــس بلــدي إلــى آخــر، 

واهــم هــذه اللجــان الدائمــة فــي اجملالــس البلديــة الكبــرى مــا يلــي :

1      جلنة االستثمار 

وفًقا ألحكام املادة 15/أ/2 من قانون البلديات

 تشــكل فــي البلديــة جلنــة لالســتثمار برئاســة الرئيــس وعضويــة كل مــن املديــر ومديــر 

ــر  ــد ومدي ــة إن وج ــي البلدي ــة ف ــدة التنمي ــر وح ــد ومدي ــة إن وج ــي البلدي ــتثمار ف االس

ــاذ  ــس التخ ــى اجملل ــيباتها إل ــة تنس ــذه اللجن ــع ه ــة وترف ــي البلدي ــة ف ــرة القانوني الدائ

ــأنها. ــة بش ــرارات الالزم الق
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2   جلنة التخطيط والتنمية )ال يوجد سند قانوني(

تتمثــل مهــام هــذه اللجنــة برســم اخلطــط اإلداريــة والتنمويــة للبلديــة، وإعــداد التقاريــر 

ــس  ــا للمجل ــل رفعه ــدي قب ــس البل ــاريع اجملل ــة ملش ــط والتنمي ــول التخطي ــة ح الالزم

ــه  ــدي ونائب ــس البل ــس اجملل ــن رئي ــادة م ــة ع ــذه اللجن ــكل ه ــا، وتتش ــدي إلقراره البل

ــدوا. ــة إن وج ــي البلدي ــات ف ــدراء اخلدم ــدي وم ــس البل ــاء اجملل ــن أعض ــن م وعضوي

3    جلنة شؤون املوظفني

وفًقا ألحكام املادة 16 من نظام موظفي البلديات وتعديالته رقم 108 
لسنة 2007( 

ــة  ــر البلدي ــة مدي ــن برئاس ــؤون املوظف ــة ش ــمى جلن ــة تس ــس جلن ــكل اجملل  أ   1- يش
ــة  وعضوي

املدير املعني بشؤون املوظفن في البلدية واحد موظفي الوزارة يسميه الوزير.

ــذه  ــن ه ــد )1( م ــكام البن ــاً ألح ــكلة وفًق ــة املش ــة اللجن ــس رئاس ــى الرئي 2- يتول
ــر. ــا مدي ــد فيه ــي ال يوج ــات الت ــي البلدي ــرة ف الفق

ب. تتولى اللجنة املهام والصالحيات التالية وترفع توصياتها بشأنها إلى اجمللس:

ــذا  ــكام ه ــاً ألح ــية وفًق ــم األساس ــم ورواتبه ــد درجاته ــن وحتدي ــن املوظف 1- تعي
ــام. النظ

2 - تعديــل أوضــاع موظفــي البلديــة وترفيعهــم وجوبيــا مــن درجــة إلــى درجــة أعلــى 
ضمــن الفئــات األولــى والثانيــة.

ــي  ــة ملوظف ــات التدريبي ــة االحتياج ــدورات ودراس ــات وال ــن للبعث ــاد املوظف 3 - ايف
ــل.   ــة العم ــن نوعي ــتوى االداء وحتس ــع مس ــة لرف البلدي

4 - اجراء االمتحانات التنافسية واملقابالت الشخصية للمرشحن للتعين.
5 - أي مهام أو صالحيات أخرى ورد النص عليها في هذا النظام. 

ج. جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت احلاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور 
ما ال يقل عن ثالثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية 

أصوات اعضائها على االقل.
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4   جلنة االستمالك وتقدير االثمان )املادة 7/أ من قانون التقسيم
ضمن مناطق البلديات قانون رقم 11 لسن 1968(

ــر  ــدي ومدي ــس البل ــاء اجملل ــن أعض ــاء م ــة أعض ــن أربع ــادة م ــة ع ــذه اللجن ــكل ه تتش

ــدوا. ــة إن وج ــي البلدي ــتمالك ف ــم االس ــس قس ــم ورئي التنظي

ــع  ــتملكة للنف ــي املس ــي واملبان ــن أراض ــارات م ــر العق ــي تقدي ــة ه ــذه اللجن ــة ه مهم

العــام فــي منطقــة البلديــة إلقامــة مشــاريع عامــة عليهــا كاألســواق واملــدارس واملراكــز 

الصحيــة واحلدائــق العامــة ... الــخ، وترفــع اللجنــة تقاريرهــا إلــى رئيــس اجمللــس لعرضهــا 

علــى اجمللــس ملناقشــتها وإقرارهــا حســب األصــول واإلجــراءات القانونيــة.

5   جلنة العطاءات )املادة 13/ ب من نظام اللوازم واشغال
البلديات رقم 70 لسنة 2009(

ب   1 - يشكل اجمللس جلنة تسمى )جلنة العطاءات( على النحو التالي: -

 أ    ثالثة من أعضاء اجمللس.
ب   مدير الشؤون البلدية في احملافظة أو اللواء أو من ينيبه من مهندسي املديرية.
ج   مدير االشغال العامة في احملافظة أو اللواء أو من ينيبه من مهندسي مديرية 

االشغال.

2- يعن اجمللس من بن أعضاء اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس.

3- يعن الرئيس أحد موظفي البلدية أمينا لسر اللجنة.

ج   جتتمع أي من اللجنتن املنصوص عليهما في الفقرتن )أ( و)ب( من هذه املادة، بدعوة 
من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت احلاجة إلى ذلك ويكون اجتماع أي منهما قانونيا 

بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتصدر قرارات أي 

منهما باإلجماع أو بأكثرية أصوات األعضاء احلاضرين.

6   جلنة املشتريات )املادة 13 / أ من نظام اللوازم واشغال
البلديات رقم 70 لسنة 2009(

يشــكل اجمللــس البلــدي جلنــة تســمى )جلنــة املشــتريات( مــن ثالثــة مــن موظفــي البلديــة 

ملــدة ال تزيــد علــى ســنة واحــدة علــى ان ال تقــل فئــة أي منهــم عــن الفئــة الثانيــة ويكــون 

رئيســها مــن الفئــة األولــى واعالهــم فــي الدرجــة.
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7    جلنة استالم اللوازم )املادة 17/أ من نظام اللوازم واشغال
 البلديات رقم 70 لسنة 2009(:

تشــكل فــي البلديــة جلنــة أو أكثــر تتألــف كل منهــا مــن ثالثــة مــن موظفيهــا يعينهــم 

ــن  ــة م ــرد للبلدي ــي ت ــراء الت ــات الش ــوازم لعملي ــلم الل ــة تس ــا مهم ــاط به ــس وتن اجملل

املتعهديــن وتزيــد قيمتهــا علــى مائتــي دينــار بعــد التثبــت مــن مطابقتهــا للمواصفــات 

والشــروط املقــررة فــي العطــاءات واالتفاقيــات وعقــود الشــراء املبرمــة بشــأنها، علــى ان 

يضــاف للجنــة عضــو يكــون مندوبــا عــن الــوزارة يســميه الوزيــر أو مــن ينيبــه لعمليــات 

الشــراء التــي تزيــد قيمتهــا علــى الصالحيــة املمنوحــة للمجلــس.

8   جلنة املزايدة )املادة 55 / أ من نظام اللوازم واشغال
 البلديات رقم 70 لسنة 2009(

ــار  ــن كب ــن م ــه واثن ــن اعضائ ــة م ــن ثالث ــدة م ــة مزاي ــزاد جلن ــكل م ــس ل ــكل اجملل يش

ــة. ــي البلدي موظف

9    جلنة استثمار اموال البلدية غير املنقولة )املادة 55/أ
من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 70 لسنة 2009(

ب    1 - إذا أراد اجمللس استثمار أي من أموال البلدية غير املنقولة فيشكل جلنة 
مختصة لهذه الغاية من: -

 أ    ثالثة من أعضاء اجمللس.

ب   مدير البلدية.

ج   مدير الشؤون البلدية في احملافظة أو اللواء.

د    مدير األشغال العامة في احملافظة أو اللواء.

ه  مدير فرع بنك تنمية املدن والقرى في احملافظة.
و    مندوب ديوان احملاسبة.

2- يعن اجمللس من بن أعضاء اللجنة رئيسا لها.

3-  يعن الرئيس أحد موظفي البلدية أمينا لسر اللجنة.
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10   جلنة احلوافز واملكافآت والزيادات السنوية.

وفًقا ألحكام )املادة 15من قانون البلديات رقم )41( لسنة 2015(

 أ   للوزير بناء على تنسيب جلنة برئاسة الرئيس وعضوية مندوب عن الوزارة 
واثنن من كبار موظفي البلدية يسميهما اجمللس منح املوظف الزيادات املبينة 

أدناه وفًقا ألحكام هذا النظام في أي من احلالتن التاليتن: -

1- خمــس زيــادات ســنوية إذا قــدم بــراءة اختــراع وكان االختــراع مســجال 
لــدى اجلهــة اخملتصــة.

ــة  ــا بشــكل منفــرد فــي مجل ــا علمي ــن ســنويتن إذا نشــر بحث 2- زيادت
علميــة محكمــة علــى أال يكــون قــد مت اســتخدامه ألي غايــة مــن الغايات 
الــواردة فــي هــذا النظــام، أو أن يكــون مســتقال مــن أطروحــة دكتــوراه أو 

ماجســتير.
ب  يجوز منح املوظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وحتدد 

أسس وشروط وحاالت منح أي منهما مبقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه 
الغاية.

ثانيا    جلان اجمللس البلدي املؤقتة

تتميــز هــذه اللجــان بأنــه ال يوجــد نصــوص قانونيــة حتــدد هــذه اللجــان أو تبــن كيفيــة 

تشــكيلها، وإمنــا تــرك املشــرع هــذه األمــور لتقديــر اجملالــس البلديــة ذاتهــا وعنــد احلاجــة، 

ــة  ــا معين ــة قضاي ــددة، أو متابع ــات مح ــة موضوع ــكل لدراس ــادة تش ــان ع ــذه اللج وه

وتقــدمي تقاريــر بذلــك إلــى اجمللــس البلــدي، ومــن خصائــص هــذه اللجــان املؤقتــة، إذ تنتهي 

ــدة  ــد مب ــة دون التقّي ــكلت اللجن ــا تش ــن أجله ــي م ــة الت ــاء املهم ــان بانته ــذه اللج ه

محــددة، وال تصــدر هــذه اللجــان أيــة قــرارات ، وإمنــا دورهــا استشــاري بحــت يقتصــر علــى 

دراســة املوضــوع وجمــع املعلومــات والبيانــات والوثائــق املتعلقــة بــه، وتقــدمي توصياتهــا 

إلــى اجمللــس البلــدي الــذي لــه إقرارهــا أو تعديلهــا أو رفضهــا، فالقــرار ينســب إلــى اجمللــس 

البلــدي حتــى ولــو أقــر توصيــات اللجنــة دون تعديــل.

ــدد  ــا ع ــي عضويته ــم ف ــدي، وتض ــس البل ــن اجملل ــرار م ــادة بق ــان ع ــذه اللج ــكل ه وتش

ــا مــن إضافــة أعضــاء مــن خــارج  مــن أعضــاء اجمللــس البلــدي، وال يوجــد مــا مينــع قانون
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اجمللــس البلــدي إلــى عضويــة هــذه اللجــان مــن ذوي اخلبــرة واالختصــاص فــي مجــال عمــل 

اللجنــة، لالســتعانة بآرائهــم وخبراتهــم فــي موضــوع الدراســة والبحــث، كمــا ال يوجــد 

ــآراء أشــخاص مــن خــارج اللجنــة إذا مــا اســتدعت  مــا مينــع مــن أن تســتعن اللجــان ب

احلاجــة ذلــك.

مهام اجمللس البلدي واجمللس احمللي

مهام اجمللس البلدي 

ــدي  ــس البل ــام اجملل ــنة 2015، مه ــم )41( لس ــات رق ــون البلدي ــن قان ــادة )5/أ( م ــددت امل ح

علــى ســبيل احلصــر بقائمــة طويلــة تصــل لثالثــن مهمــة، ســيرد توضيحهــا فــي دليــل 

املهــام املــوازي لهــذا الدليــل. وعمــال بأحــكام املــادة 5/ ب،ج،د،ه مــن القانــون(:

1- يحــق للمجلــس أن ميــارس الصالحيــات املبينــة اعــاله مباشــرة مــن خــالل موظفيــه 

ومســتخدميه أو بالتشــارك مــع بلديــات أخــرى أو أي جهــة أخــرى ذات اختصــاص، أو أن 

يعهــد بهــا أو ببعضهــا إلــى متعهديــن أو ملتزمــن أو مقاولــن. 

ــاًء علــى تنســيب الرئيــس مــن أفــراد  ــر بن ــن يحددهــم الوزي ــر املوظفــون الذي 2- يعتب

ــة  ــات اجلزائي ــول احملاكم ــون اص ــي قان ــررة ف ــكام املق ــا لألح ــة وفًق ــة العدلي الضابط

ــذ.  الناف

ــه أو وظائفــه ألي مجلــس  ــاً مــن صالحيات ــر أن يفــوض أي 3- للمجلــس مبوافقــة الوزي
ــاً. ــاً ملقتضيــات املصلحــة العامــة علــى ان يكــون التفويــض محــدداً وموقوت محلــي وفًق

ــال  ــن األعم ــل م ــرى أي عم ــة أخ ــة أو أي جه ــر احلكومي ــدى الدوائ ــت اح 4- إذا تول
املذكــورة فــي الفقــرة )أمــن املــادة 5( اعــاله باعتبــاره جــزء مــن أعمالهــا فيتــم ذلــك 

ــة. ــع البلدي ــيق م بالتنس

صالحية اجمللس البلدي باستيفاء الرسوم )املادة 5/ح، ز(

للمجلــس أن يســتوفي عــن اخلضــار والفواكــه التــي تعــرض فــي األســواق وكذلــك عــن 

ــة  ــبها وكيفي ــا أو نس ــّن مقاديره ــوما تع ــادة )5( رس ــي امل ــة ف ــور املبين ــال واألم األعم

اســتيفائها مبوجــب أنظمــة تصــدر لهــذه الغايــة. وجمللــس الــوزراء اصــدار األنظمــة الالزمــة 

التــي يجــوز للمجلــس مبقتضاهــا أن يســتوفي عنــد تعبيــد الطــرق أو تزفيتهــا ألول مــرة 

ــت  ــد والتزفي ــات التعبي ــن نفق ــزء م ــق ج ــي الطري ــة جلانب ــالك املتاخم ــاب األم ــن أصح م

ــد  ــى تلــك الطــرق شــريطة ان ال تزي ــه اجمللــس بنســبة طــول واجهــة امالكهــم عل يعين

ــى )%50( مــن مجمــوع النفقــات. عل
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مهام اجمللس احمللي

حــددت املــادة )6/أ( مــن قانــون البلديــات رقــم )41( لســنة 2015، مهــام اجمللــس احمللــي علــى 

ســبيل احلصــر بقائمــة طويلــة، ســيرد توضيحهــا فــي دليــل املهــام املــوازي لهــذا الدليــل.

ــى  ــي عل ــي هــذه املهــام منفــردا، فــي حــن يقتصــر دور اجمللــس احملل  وميــارس اجمللــس احملل

ــا  ــي فيه ــت النهائ ــون الب ــام ويك ــذه امله ــن ه ــزء م ــي ج ــداد ف ــيب أو اإلع ــرد التنس مج

ــي: ــا يل ــي كم ــدي، وه ــس البل للمجل

1- املســاهمة فــي إعــداد اخلطــط االســتراتيجية والتنمويــة وإعــداد دليــل االحتياجــات 

ضمــن حــدوده بالتعــاون مــع مؤسســات اجملتمــع املدنــي ورفعهــا للمجلــس.

 )املادة 6 / ب(.

2- حتديد الشوارع املراد فتحها أو تعديلها والتنسيب بذلك للمجلس.

 )املادة 6 / ج(.

ــا  ــة وغيره ــز الصحي ــة واملراك ــفيات العام ــن املستش ــد أماك ــي حتدي ــاركة ف 3- املش

مــن املنشــآت الصحيــة ومــدى حاجــة املنطقــة إلنشــائها وإعــداد تقاريــر ســير عمــل 

انشــائها ورفعهــا للمجلــس. )املــادة 6 / ل(.

ــب  ــرار املناس ــاذ الق ــأنها التخ ــس بش ــة اجملل ــة ومخاطب ــة املتداعي ــد األبني 4- حتدي

وتنفيــذ قــرارات اجمللــس املتعلقــة بهــدم االبنيــة املتداعيــة التــي يخشــى ســقوطها 

أو القــرارات املتعلقــة باألبنيــة املضــرة بالصحــة العامــة أو التــي تنبعــث منهــا روائــح 

كريهــة ومؤذيــة وذلــك بعــد التأكــد مــن إنــذار صاحبهــا أو شــاغلها أو املســؤول عنهــا 

وبالتنســيق مــع احلاكــم اإلداري. )املــادة 6 / ق(.

5- إعداد املوازنة الفرعية للمجلس احمللي ورفعها للمجلس إلقرارها. )املادة 6 / ر(.

ممارسة اجمللس البلدي واجمللس احمللي مهام جلنة تنظيم املدن والقرى 
واالبنية اللوائية

)وفًقا ألحكام املادة 14 من قانون البلديات(

يجــب مالحظــة إن هــذه اللجنــة ليســت مــن جلــان اجمللــس البلــدي إمنــا هــي جلنة 
ــس  ــوم اجملل ــد يق ــة وق ــرى واألبني ــدن والق ــم امل ــون تنظي ــى قان ــكلة مبقتض مش

البلــدي أو احمللــي مبمارســة مهامهــا.
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على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

 أ   ميــارس اجمللــس )البلــدي( فــي بلديــات الفئتــن األولــى والثانيــة صالحيــات جلنــة تنظيــم 
ــرى  ــدن والق ــم امل ــون تنظي ــي قان ــا ف ــوص عليه ــة املنص ــة اللوائي ــرى واألبني ــدن والق امل

واألبنيــة ولــه تفويــض هــذه الصالحيــات إلــى جلنــة يشــكلها مــن بــن أعضائــه، علــى أن 

يكــون مديــر الشــؤون البلديــة اخملتــص عضــواً فــي كلتــا اللجنتــن

ب  يعتبــر كل مــن اجملالــس احملليــة ضمــن اختصاصهــا جلنــة محليــة للتنظيــم واألبنيــة 
ــان  ــذه اللج ــن ه ــر كل م ــا، وتعتب ــكرتيراً له ــة س ــي البلدي ــد مهندس ــس أح ــن اجملل ويع

ــراض  ــا واألغ ــوه جميعه ــن الوج ــة م ــدن احمللي ــم امل ــان تنظي ــن جل ــا م ــن اختصاصه ضم

املنصــوص عليهــا فــي قانــون تنظيــم املــدن والقــرى واألبنيــة املعمــول بــه ويترتــب عليهــا 

إرســال نســخة مــن كل قــرار أو أمــر أو إخطــار أو تعليمــات أو رخصــة تصدرهــا إلــى الرئيس 

وذلــك فــور صدورهــا وللرئيــس حــق االعتــراض عليهــا لــدى هــذه اللجنــة خــالل خمســة 

ــق  عشــر يومــا مــن تاريــخ تبلغــه لهــا إذا كانــت مــن القــرارات التــي ال تخضــع للتصدي

مــن جلنــة التنظيــم اللوائيــة فــإذا أصــرت اللجنــة علــى قرارهــا يحــال اخلــالف إلــى اجمللــس 

بصفتــه جلنــة تنظيــم لوائيــه أو إلــى اللجنــة املفوضــة منــه بذلــك للفصــل فيــه.

مهام رئيس اجمللس البلدي ورئيس اجمللس احمللي

مهام رئيس اجمللس البلدي

وفًقا ألحكام املادة 7 من قانون البلديات 

ــى  ــا ويتول ــة فيه ــر البلدي ــر ودوائ ــع املدي ــة ومرج ــي البلدي ــؤول األول ف ــو املس ــس ه الرئي

ــادة 7/أ(: - ــة )امل ــات التالي ــام والصالحي امله

ــداول  ــد ج ــا ويع ــن عنه ــا ويعل ــد يعينه ــي مواعي ــاد ف ــى االنعق ــس إل ــوة اجملل 1-  دع
ــرف  ــا ويش ــى إدارته ــس ويتول ــات اجملل ــرأس جلس ــاء وي ــى األعض ــا إل ــال ويبلغه األعم

علــى عمــل اللجــان املنبثقــة عــن اجمللــس أو أي جلــان أخــرى لهــا عالقــة بعمــل البلديــة.

2-  التوقيع على العقود واالتفاقيات التي يقرها اجمللس.

ــت  ــر إذا كان ــة الوزي ــترط موافق ــرات ويش ــات واملؤمت ــي االجتماع ــة ف ــل البلدي 3-  متثي
ــة. ــارج اململك ــاركة خ املش
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4-  احملافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصاحلها بالطرق القانونية.

ــع  ــة م ــوالت والتوأم ــم والبروتوك ــرات التفاه ــات ومذك ــى االتفاقي ــع عل 5-  التوقي
اجلهــات ذات العالقــة التــي يوافــق عليهــا اجمللــس داخــل اململكــة. أمــا إذا كانــت خــارج 

ــر. ــك موافقــة الوزي اململكــة فيشــترط لذل

6-  عــرض مشــروع موازنــة البلديــة وخطتهــا اإلســتراتيجية ومشــروع دليــل 
االحتياجــات احملليــة علــى اجمللــس إلقرارهــا.

ــى اجمللــس  ــر التــي يتطلــب عرضهــا عل ــه مــن املدي 7-  عــرض املراســالت املرفوعــة ل
ــأنها. ــة بش ــرارات الالزم ــاذ الق التخ

ــادرة  ــة الص ــون واألنظم ــذا القان ــكام ه ــى أح ــه مبقتض ــاط ب ــرى تن ــام أخ 8-  أي مه
ــاه. مبقتض

وميــارس نائــب الرئيــس مهــام الرئيــس وصالحياتــه عنــد غيابــه أو شــغور مركــزه ألي ســبب 

مــن األســباب-)املادة 7/ب مــن القانــون(.

 وللرئيــس تفويــض أي مــن صالحياتــه املنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون 
ــس أو  ــاء اجملل ــن أعض ــو م ــه أو ألي عض ــاه لنائب ــادرة مبقتض ــة الص واألنظم
للمديــر شــريطة أن يكــون هــذا التفويــض خطيــا ومحــددا ومقترنــا بقــرار 

مــن اجمللــس وإعــالم الوزيــر بذلــك. )املــادة 7/ج مــن القانــون(.

مهام رئيس اجمللس احمللي

وفًقا ألحكام املادة 8/أ من قانون البلديات

يلتــزم رئيــس اجمللــس احمللــي بقــرارات اجمللــس البلــدي واجمللــس احمللــي ويعمــل علــى تنفيذهــا 

ويتولــى املهــام والصالحيــات التالية: -

ــد  ــا ويع ــن عنه ــا ويعل ــد يعينه ــي مواعي ــاد ف ــى االنعق ــي إل ــس احملل ــوة اجملل 1-  دع
ــا. ــى إدارته ــاته ويتول ــرأس جلس ــاء وي ــا لألعض ــه ويبلغه ــداول أعمال ج

2-  متثيل اجمللس احمللي لدى اجمللس واجلهات الرسمية وفي االجتماعات واملؤمترات.

3-  توجيه املراسالت اخلاصة بعمل اجمللس احمللي.

ــاه  ــبكات املي ــد ش ــرق مل ــر الط ــال حف ــرة أعم ــة ملباش ــص الالزم ــح التراخي 4-  من
والكهربــاء والصــرف الصحــي وغيرهــا لقــاء كفالــة تضمــن إعــادة احلــال إلــى مــا كان 

ــص. ــب الترخي ــة طال ــى نفق ــه وعل علي
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ويتولــى نائــب رئيــس اجمللــس احمللــي مهــام رئيــس اجمللــس احمللــي وصالحياتــه عنــد غيابــه أو 

شــغور مركــزه ألي ســبب مــن االســباب. )املــادة 8 / ب مــن قانــون البلديــات(.

ــة  ــس احمللي ــاء اجملال ــات رؤس ــام وواجب ــة مه ــة الئح ــؤون البلدي ــر الش ــدر وزي ــد أص وق

ــم )٤١(  ــات رق ــون البلدي ــن قان ــام )٤،٦،٨( م ــواد ذوات االرق ــكام امل ــتنادا ألح ــا اس واعضائه

لســنة ٢٠١٥ وتعديالتــه.  وباإلشــارة إلــى نظــام حقــوق رؤســاء وأعضــاء اجملالــس البلديــة 

واجملالــس احملليــة رقــم )٨١( لســنة ٢٠١٧ ونظــام مســاءلة رؤســاء وأعضــاء اجملالــس البلديــة 

ــي:  ــو التال ــى النح ــنة ٢٠١٧ وعل ــم )٨٢( لس ــة رق ــس احمللي واجملال

ــام  ــذ امله ــس لتنفي ــاع اجملل ــبوعيا الجتم ــدا اس ــي موع ــس احملل ــس اجملل ــدد رئي 1- يح
املناطــة باجمللــس ويكلــف مديــر املنطقــة واجلهــاز اإلداري فيهــا بتنفيــذ قــرارات اجمللــس 

احمللــي.

ــأي موظــف مقصــر فــي  ــة ب 2-  يقــوم رئيــس اجمللــس احمللــي مبخاطبــة رئيــس البلدي
أداء واجباتــه أو باملوظــف الــذي يرتكــب مخالفــات وذلــك التخــاذ االجــراءات القانونيــة 

بحقــه.

3-  يلتزم رئيس اجمللس احمللي بالدوام الرسمي مبكتب يخصص له.

ــيارات  ــتخدام س ــه اس ــه ول ــة ب ــيارة خاص ــي س ــس احملل ــس اجملل ــص لرئي 4-  ال يخص
ــمي. ــل الرس ــات العم ــة لغاي البلدي

5-  اجمللس احمللي صاحب الصالحية بتسمية سكرتيرا له.

6- قــرارات اجمللــس احمللــي التــي ال حتتــاج إلــى مصادقــة أو رفعهــا إلــى اجمللــس البلــدي 
تعتبــر نافــذة مــن تاريــخ صدورهــا.

7-  يعتبــر اجمللــس احمللــي ضمــن حــدود منطقتــه التنظيميــة جلنــة تنظيــم محليــة 
ويكــون رئيــس اجمللــس احمللــي رئيســا للجنــة التنظيــم احملليــة وعليــه ارســال نســخة 

مــن قراراتــه إلــى رئيــس البلديــة وفــي حــال اعتــراض الرئيــس علــى أي مــن القــرارات 

ــرار  ــاذ ق ــة التخ ــة اللوائي ــى اللجن ــالف إل ــال اخل ــا يح ــة عليه ــة احمللي ــرار اللجن وإص

مناســب.

8-  إذا وافــق اجمللــس احمللــي بصفتــه جلنــة تنظيــم محليــة علــى منــح رخصــة بنــاء 
مقتــرح أو قائــم أو منــح أو جتديــد اذن اشــغال فانــه ال يتــم اصدارهــا إال بعــد اطــالع 

ــة علــى القــرار. رئيــس البلدي

9- ميــارس اجمللــس احمللــي بصفتــه جلنــة تنظيــم محليــة جميــع الصالحيــات املتعلقــة 
ــغال  ــات االش ــة واذون ــص االبني ــدار رخ ــا إص ــار ومنه ــة واألعم ــؤون التنظيمي بالش



التشريعات الناظمة لعمل مجالس احملافظات والبلدية واحمللية في األردن 52

ــم  ــدود تنظي ــارج ح ــة خ ــة واملقترح ــة القائم ــص لألبني ــدار تراخي ــه إص ــر علي ويحظ

اجمللــس.

10- يعقــد اجمللــس احمللــي وبصفتــه جلنــة تنظيــم محليــة أربــع جلســات كحــد أعلــى 
. يا شهر

11- يتولــى رئيــس اجمللــس احمللــي مــن خــالل مديــر وموظفــي املنطقــة مراقبــة اإلعمــار 
داخــل حــدود تنظيــم اجمللــس احمللــي وتوجيــه االخطــارات ألي بنــاء مخالــف.

ــى  ــي إل ــس احملل ــة باجملل ــالت اخلاص ــه املراس ــي توجي ــس احملل ــس اجملل ــى رئي 12-  يتول
اجمللــس البلــدي أو رئيســه وكذلــك متثيــل اجمللــس احمللــي لــدى اجمللــس البلــدي واجلهــات 

ــرات. ــات واملؤمت ــي االجتماع ــمية ف الرس

13-  أي مخاطبــة مــن رئيــس اجمللــس احمللــي ألي جهــة كانــت تكــون مــن خــالل رئيــس 
. لبلدية ا

14-  ال تتم أي مخاطبة باسم اجمللس احمللي إال من خالل رئيسه.

ــا  ــه ورفعه ــة ب ــنوية اخلاص ــة الس ــة الفرعي ــداد املوازن ــي إع ــس احملل ــى اجملل 15-  يتول
ــون. ــكام القان ــق اح ــا وف ــة عليه ــا واملصادق ــراءات إقراره ــير بإج ــدي للس ــس البل للمجل

إلتزامات أعضاء ورؤساء اجملالس

يجب االنتباه إلى أن ما أنيط باألعضاء اعتبرت “التزامات” ألن املشرع وصفها كذلك ويترتب 

على مخالفتها جزاء حدده املشرع أيضاً. وهي تختلف عن املهام التي تناط باجمللس ككل.

أوال     التزامات أعضاء اجملالس البلدية واجملالس احمللية

حدد نظام مساءلة رؤساء وأعضاء اجملالس البلدية واجملالس 

احمللية رقم 82 لسنة 2017 التزامات أعضاء اجملالس 

البلدية واجملالس احمللية، فبينت املادة )6 / أ( التزامات العضو 

االيجابية مبا يلي:

1-  التقيــد بالقوانــن واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة 
مبقتضــى أي منهــا.

2-  حضور اجللسات وااللتزام مبواعيدها.
3-  تقدمي إقرار عن ذمته املالية للجهات اخملتصة خالل املوعد احملدد لذلك.

4-  االفصاح للمجلس عن أي مخالفات قانونية أو مالية.
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أما اإللتزامات السلبية )ما يحظر على األعضاء والعضوات( فبينتها املادة 
)6 / ب( من النظام وكما يلي: يحظر على العضو ما يلي: -

1-  التدخــل فــي عمــل وشــؤون املوظفــن واملســتخدمن فــي البلديــة أو متابعــة أي 
مــن املعامــالت أو البحــث فــي قيــود البلديــة وســجالتها إال مــن خــالل طلــب خطــي 

يوافــق عليــه الرئيــس.

2-  تعطيل أو عرقلة أعمال البلدية أو أعمال اجمللس.
3- اإلساءة للرئيس أو ألي من أعضاء اجمللس.

4- الدخــول فــي أي اتفاقيــة أو عقــد أو التقــدم بطلبــات الشــراء أو البيــع أو االســتئجار 
أو االســتثمار ألي مــن أمــالك وعطــاءات ولــوازم البلديــة.

ــة  ــذ املوافق ــة دون أخ ــمية خارجي ــوة رس ــة أو دع ــي أي مهم ــفر ف ــاركة والس 5- املش
ــر. املســبقة مــن الوزي

ثانيا    التزامات رؤساء اجملالس البلدية واحمللية 

حــدد نظــام مســاءلة رؤســاء وأعضــاء اجملالــس البلديــة واجملالــس احملليــة رقــم 82 لســنة 

2017 التزامــات أعضــاء اجملالــس البلديــة واجملالــس احملليــة، فبينــت املــادة )4( مــن النظــام 

التزامــات الرئيــس االيجابيــة أنــه:

على الرئيس، حسب مقتضى احلال، االلتزام مبا يلي:

ــع  ــا وان يتاب ــى أي منه ــادرة مبقتض ــات الص ــة والتعليم ــن واألنظم ــد بالقوان  أ   التقي
ــا. ــب تنفيذه ويراق

ب  تأدية واجباته بدقة وأمانة والقيام مبتطلبات املنصب الذي يشغله.
ج  إحالــة مخالفــي القوانــن واألنظمــة إلــى احملاكــم اخملتصــة، وفًقــاً لإجــراءات القانونيــة 

وتنفيــذ القــرارات القضائيــة الصــادرة بحقهم.

د   الدعوة إلى اجتماعات اجمللس في املواعيد التي يحددها ويعلن عنها.
ه  إعداد جدول أعمال اجتماعات اجمللس وتبليغها إلى األعضاء.

و   اإلشــراف علــى عمــل اللجــان املنبثقــة عــن اجمللــس واللجــان التــي لهــا عالقــة بعمــل 
البلديــة أو اجمللــس احمللــي.

ز   عــرض مشــاريع اخلدمــات وأي مشــاريع أخــرى علــى اجمللــس حســب أولوياتهــا مراعيــا 
فــي ذلــك العدالــة فــي التوزيــع والكثافــة الســكانية وإنتاجيــة املشــروع وأهميتــه.

ح  عــرض املراســالت املرفوعــة لــه مــن املديــر التنفيــذي للبلديــة التــي يتطلــب عرضهــا 
علــى اجمللــس التخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأنها.

ــودات  ــك موج ــي ذل ــا ف ــة مب ــر املنقول ــة وغي ــة املنقول ــوال البلدي ــى أم ــة عل ط  احملافظ
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البلديــة وآلياتهــا، وعــدم الســماح باســتعمال هــذه األمــوال إال لألغــراض املتعلقــة بعمــل 

ــة وحتصيلهــا. ــة وحتقيــق امــوال البلدي ــة وأن يتخــذ اإلجــراءات الالزمــة حلماي البلدي

ي  مخاطبة رئاسة الوزراء أو أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية خارج البالد من خالل 
الوزير.

ك  أخذ موافقة الوزير على املشاركة في أي مؤمتر أو ندوة أو اجتماع أو حلقة دراسية أو 
مهمة استطالعية أو االنتساب إلى أي منظمة أو احتاد بلديات أو التآخي مع أي بلدية إذا كان 

ذلك خارج اململكة.

ل   التفرغ ألعمال اجمللس خالل الدوام الرسمي.
م  عرض مشروع موازنة البلدية وامليزانية العمومية على اجمللس إلقرارها قبل بداية السنة 

املالية وأن يرفعها إلى الوزير للمصادقة عليها.

ن  عرض خطة البلدية اإلستراتيجية ومشروع دليل االحتياجات احمللية على اجمللس إلقرارها.
س  منح التصاريح الالزمة ملباشرة أعمال حفر الطرق ملد شبكات املياه والكهرباء والصرف 

الصحي وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة احلال إلى ما كان عليه وعلى نفقة طالب 

الترخيص.

ع  اإللتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس حسب األصول.
ف  تقدمي إقرار عن ذمته املالية للجهات اخملتصة خالل املوعد احملدد لذلك.

ص  اإلفصاح للمجلس عن أي مخالفات مالية أو قانونية.

أما اإللتزامات السلبية )ما يحظر فعله( فحددتها املادة )5( 
من النظام وكما يلي

يحظر على الرئيس ما يلي

 أ   أن يستغل منصبه وصالحياته ملنفعة ذاتية أو ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر 
أو غير مباشر.

ب  اجلمع بن رئاسة اجمللس وأي وظيفة عامة كانت أو خاصة ويستثنى من ذلك رئيس جلنة 
البلدية املؤقتة التي يتم تشكيلها وفًقا ألحكام القانون.

ج  أن يفضي بأي معلومات أو إيضاحات عن املسائل املتعلقة بالبلدية اطلع عليها بحكم 
عمله ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو مبقتضى التشريعات اخلاصة بأسرار ووثائق الدولة 

أو ان يحتفظ لنفسه بأي وثيقة أو مخاطبة رسمية أو صورة أو نسخة عنها.

د   ان يقبل أي هدية أو منحة أو مساعده مالية من األشخاص الذين يرتبطون بالبلدية أو 
لهم عالقة بها بعقود أو معامالت.
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ه  أن يكــون لــه مصلحــة شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو ألي مــن أفــراد أســرته 
ــة ســواء فــي شــراء  ــى فــي أي مشــروع مــن مشــاريع البلدي ــه مــن الدرجــة األول أو أقارب

ــخص  ــأي ش ــخصية ب ــه الش ــا بصفت ــون مرتبط ــتئجارها أو أن يك ــا أو اس ــن أمواله أي م

ــه مصلحــة شــخصية  ــت ل ــة أو كان ــوي دخــل فــي عطــاء يعــود للبلدي طبيعــي أو معن

فيــه وحتــت طائلــة بطــالن التعاقــد.

و   االمتنــاع أو التأخيــر غيــر املبــرر عــن تقــدمي البيانــات أو املعلومــات أو الوثائــق املتعلقــة 
بعمــل البلديــة والتــي يطلبهــا اجمللــس أو أي عضــو وذلــك خــالل مــدة ال تزيــد علــى شــهر.

املدير التنفيذي للمجلس البلدي )املادة 9 من قانون البلديات(.

تعيني املدير التنفيذي وفًقا ألحكام املادة  7 / أ، ب من القانون

يعن في كل بلدية مدير تنفيذي شريطة أن تتوافر فيه الشروط التالية: -

1- أردني اجلنسية.
ــة أو اإلدارة أو  ــي الهندس ــى ف ــداً أدن ــى ح ــة األول ــهادة اجلامعي ــى الش ــالً عل 2- حاص

ــدن. ــط امل تخطي

3- مــن ذوي اخلبــرة والدرايــة فــي العمــل البلــدي ملــدة ال تقــل عــن ســبع ســنوات تتفــق 
مــع متطلــب الوظيفــة لبلديــات الفئتــن األولــى والثانيــة وال تقــل عــن ثــالث ســنوات 

لبلديــات الفئــة الثالثــة.

4- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف واالخالق العامة.
ــه بالطريقــة  ــر بنــاء علــى تنســيب اجمللــس وتنهــى خدمات ــر بقــرار مــن الوزي ويعــن املدي

ذاتهــا ويحــدد القــرار راتــب املديــر وعالواتــه وشــروط اســتخدامه وســائر حقوقــه املاليــة 

ــة مبوجــب األنظمــة املعمــول بهــا. ــدوق البلدي ــك مــن صن ــى أن يتقاضــى ذل عل

مهام املدير التنفيذي

وفًقا ألحكام املادة  7 / ج من القانون

املديــر هــو رئيــس اجلهــاز اإلداري واملســؤول عــن مراقبــة وضمــان حســن ســير عمــل ذلــك 

ــا  ــف به ــال املكل ــن األعم ــس ع ــام الرئي ــؤوال أم ــر مس ــون املدي ــة، ويك ــي البلدي ــاز ف اجله

حســب )املــادة 7 / د مــن القانــون(، وعلــى املديــر االلتــزام ببنــود املوازنــة الســنوية املصــادق 

عليهــا حســب )املــادة 7 / ه مــن القانــون(. ويتولــى املهــام والصالحيــات التاليــة: -
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ــي تبرمهــا  ــذ العقــود الت ــس بإشــراف الرئيــس ومتابعــة تنفي ــرارات اجملل ــذ ق 1- تنفي
ــر. ــة مــع الغي البلدي

2- إعــداد مشــروع جــدول أعمــال اجمللــس وحضــور اجتماعاتــه واالشــتراك فــي 
مناقشــتها دون أن يكــون لــه حــق التصويــت.

3- اإلشراف على صيانة أمالك البلدية وأموالها واحملافظة عليها.

4- متابعة تنفيذ خطة عمل البلدية السنوية.

ــات  ــر الســنوي ونصــف الســنوي والبيان ــة الســنوية والتقري 5- إعــداد مشــروع املوازن
املاليــة اخلتاميــة ورفعهــا إلــى الرئيــس فــي الوقــت احملــدد.

ــدار  ــات وإص ــرف النفق ــر بص ــا واألم ــة ومتابعته ــرادات البلدي ــل إي ــة حتصي 6- مراقب
ــون. ــذا القان ــكام ه ــى أح ــادرة مبقتض ــرارات الص ــا للق ــة وفًق ــواالت املالي احل

ــا  ــا وإداري ــة وتدريبهــا بهــدف رفــع قدراتهــم وكفاءاتهــم فني 7- تأهيــل كــوادر البلدي
وتقــدمي اخلدمــة املثلــى ألفــراد اجملتمــع احمللــي.

تصنيف البلديات

وفًقا ألحكام املادة 10 من قانون البلديات

 أ   تصنف البلديات إلى الفئات الثالث التالية: -

الفئــة األولــى: بلديــات مراكــز احملافظــات وأي بلديــة أخــرى يزيــد عــدد ســكانها علــى 

مائــة ألــف نســمة.

ــى  ــد عــدد ســكانها عل ــي يزي ــات الت ــة والبلدي ــات مراكــز األلوي الفئــة الثانيــة: بلدي

ــة ألــف نســمة. خمســة عشــر ألــف نســمة وال يتجــأوز مائ

الفئة الثالثة: البلديات األخرى غير الواردة ضمن الفئات األولى والثانية.

ــادة،  ــذه امل ــن ه ــرة )أ( م ــي الفق ــا ف ــوص عليه ــات املنص ــف البلدي ــات تصني ب  لغاي
يصــدر الوزيــر قــراره بتصنيــف أي بلديــة اســتنادا إلــى اإلحصــاءات الرســمية الفعليــة أو 

ــة. ــاءات العام ــرة اإلحص ــن دائ ــادرة ع ــة الص التقديري

ج  حتقيقــا للغايــات املقصــودة مــن تصنيــف البلديــات حتــدد احلقــوق التــي تعــود للبلديــة 
وااللتزامــات املترتبــة عليهــا مبقتضــاه مبوجــب أنظمــة تصــدر لهــذه الغايــة.
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احكام املوارد املالية حسب قانون البلديات

أنواع املوارد املالية للبلدية وفًقا ألحكام املادة  16 من قانون البلديات

أ-تتكون املوارد املالية للبلدية مما يلي: -

1-الضرائــب والرســوم وأي أمــوال أخــرى 

مفروضــة مبوجــب أحــكام هــذا القانــون وأي 

نظــام صــادر مبقتضــاه أو أي قانــون أو نظــام 

آخــر نــص علــى اســتيفاء ضرائــب أو رســوم 

ــات. للبلدي

2-ريع املشاريع االستثمارية.

3-اإليرادات الذاتية.

ــة  ــريطة موافق ــات ش ــاعدات والهب 4-املس

إذا كانــت مــن  الــوزراء عليهــا  مجلــس 

ــي.  ــر أردن ــدر غي مص

ويجــري حتصيــل الضرائــب والرســوم وأي أمــوال أخــرى مفروضة ملصلحــة البلدية بوســاطة 

اجمللــس أو اجمللــس احمللــي أو مــن احلكومــة أو متعهديــن أو ملتزمــن أو مقاولــن يتــم التعاقد 

معهــم لهــذه الغايــة وفًقــاً ألحــكام هــذا القانون.

القروض

وفًقا ألحكام املادة 17 من قانون البلديات

يجوز للمجلس االقتراض وكما يلي:

ــة  ــى اجله ــر عل ــة الوزي ــريطة موافق ــة ش ــن أي جه ــواال م ــرض أم ــس أن يقت  أ   للمجل

ــداد وأي  ــة الس ــدة وكيفي ــدار الفائ ــا ومق ــن أجله ــينفق م ــي س ــة الت ــة والغاي املقرض

ــرض. ــذا الق ــى ه ــول عل ــتلزمها احلص ــد يس ــة ق ــروط خاص ش

ب  إذا كانــت معاملــة االقتــراض املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة تســتلزم 

كفالــة احلكومــة فيجــب احلصــول علــى موافقــة مجلــس الــوزراء علــى ذلك.

القروض

رضيبة األبنية 

واألرايض

رسوم 

ورضائب 

املحروقات

رسوم املزاد 

العلني

ريع املشاريع 

االستث�رية
املبالغ املحصلة 

من قبل املحاكم 

البلدية 

الرضائب والرسوم 

واي اموال اخرى 

مقروضة

غرامات مخالفات 

الس� واملخالفات 

الصحية والبلدية
رسوم رخص 

الس�

املساعدات 

االيرادات والهبات

الذاتية
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ضريبة األبنية واألراضي

وفًقا ألحكام املادة 18من قانون البلديات

ــة  ــة األبني ــة لضريب ــدس القدمي ــة الق ــور مدين ــن س ــة ضم ــة الواقع ــع األبني  أ   تخض
ــدس  ــة الق ــى أمان ــة وتتول ــة احلكومي ــن الضريب ــا م ــن اعفائه ــم م ــى الرغ ــي عل واألراض

ــة  ــون ضريب ــي قان ــة ف ــس املتبع ــق األس ــي وف ــنوي الصاف ــار الس ــة اإليج ــن قيم تخم

ــات. ــق البلدي ــل مناط ــي داخ ــة واألراض األبني

ب- تخضــع الضريبــة املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة ألحــكام قانــون 
ــة  ــن واملراجع ــث التخم ــن حي ــات م ــق البلدي ــل مناط ــي داخ ــة واألراض ــة األبني ضريب

ــة. ــاءات والغرام ــل واإلعف والتحصي

ج  تكون فئة الضريبة املشار إليها في الفقرتن )أ( و)ب( من هذه املادة كما يلي: -
ــي  ــاحة الت ــك الس ــي ذل ــا ف ــي مب ــنوي للمبان ــار الس ــة اإليج ــي قيم ــن صاف 1-)%7( م

ــط بهــا. تقــوم عليهــا أو حتي

2-)%5( من صافي قيمة اإليجار السنوي لألراضي التي ليست ساحة للمباني.

رسوم املزاد العلني

وفًقا ألحكام املادة  19من قانون البلديات

 أ    يســتوفي اجمللــس احمللــي مــن مشــتري األمــوال املنقولــة التــي تبــاع فــي املــزاد العلنــي 
ضمــن حــدود منطقتــه رســما بنســبة )%5( مــن بــدل املزايــدة األخيرة.

ب  جتــري جميــع البيــوع باملــزاد العلنــي بوســاطة داللــن مبعرفــة الرئيــس وللبلديــة تلــزمي 

رســوم الداللــة فــي مطلــع كل ســنة ماليــة باملــزاد العلنــي.

رسوم وضرائب احملروقات

وفًقا ألحكام املادة 20من قانون البلديات

 أ   على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يقتطع ويحول للبلديات ما نسبته )50 %( من 

الرسوم والضرائب املستوفاة عن املشتقات النفطية املستوردة أو املنتجة في اململكة.

ب  يوزع مقدار النسبة املشار إليها في الفقرة )أ( من هذه املادة ملنفعة البلديات ومجالس 

اخلدمات املشتركة وفًقاً ألحكام الفقرة )ب( من املادة )23( من هذا القانون أو أي تشريع يحل 

محله.
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رسوم رخص السير

وفًقا ألحكام املادة 21من قانون البلديات

ــون الســير  ــات )40 %( مــن الرســوم التــي تســتوفى مبقتضــى قان يقتطــع ويحــول للبلدي

عــن رخــص اقتنــاء املركبــات.

غرامات مخالفات السير واخملالفات الصحية والبلدية

وفًقا ألحكام املادة 22من قانون البلديات
تقتطــع وحتــول للبلديــات الغرامــات التــي تســتوفى عــن مخالفــات قانــون الســير وعــن 

ــة.  اخملالفــات الصحيــة والبلدي

ووفًقا للمادة 23 من قانون البلديات:

ــواد )20( و)21(  ــى امل ــات مبقتض ــة البلدي ــة ملنفع ــا احلكوم ــي جتبيه ــواردات الت ــد ال  أ   تقي

و)22( مــن هــذا القانــون أمانــة للبلديــات لــدى وزارة املاليــة علــى أن حتــول فــي نهايــة كل 

شــهر إلــى بنــك تنميــة املــدن والقــرى.

ب  تــوزع حصيلــة هــذه الــواردات علــى البلديــات بالنســب التــي يقررهــا مجلــس الــوزراء 

ــة كل  ــد حص ــد حتدي ــة عن ــارات التالي ــى االعتب ــى أن تراع ــر عل ــيب الوزي ــى تنس ــاء عل بن

ــة: - بلدي

1-فئة البلدية.

2-مساحتها وعدد سكانها.

3-نسبة مساهمتها في حتصيل اإليرادات.

4-موقعها وطبيعتها اجلغرافية.

5-مدى احتياجاتها من املشاريع التنموية.

6-محدودية مواردها.

7-ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.

8-التميز في تأدية املهام والواجبات امللقاة على عاتقها.

ــذه  ــة ه ــن حصيل ــما م ــص قس ــر أن يخص ــيب الوزي ــى تنس ــاء عل ــوزراء بن ــس ال ج  جملل

ــة: - ــور التالي ــواردات لألم ال

ــا  ــد فيه ــي ال توج ــرى الت ــتركة والق ــات املش ــس اخلدم ــة جملال ــاعدات مالي ــع مس 1-دف

ــاعده. ــتلزم املس ــة تس ــاريع ذات اهمي ــام مبش ــن القي ــا م ــس لتمكينه مجال

2-دفع نفقات فحص حسابات البلديات.

3-دفــع النفقــات واملصاريــف التــي تتحملهــا الــوزارة لقــاء قيامهــا بتقــدمي خدمــات ذات 

طابــع فنــي للبلديــات.
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ايرادات املبالغ احملصلة من قبل احملاكم البلدية 

عمــال باملــادة )6/ ج( مــن قانــون تشــكيل محاكــم البلديــات رقــم 35 لســنة 
2006 يخصــص لــكل بلديــة مــا نســبته )%75( مــن مقــدار املبالــغ احملصلــة 
مــن قبــل محكمــة البلديــة ويــوزع الباقــي علــى بلديــات اململكــة وفًقــاً ملــا 

يقــرر مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن.

املوازنة السنوية للبلدية

وفًقا ألحكام املادة 26 من قانون البلديات

 أ   يعــد اجمللــس املوازنــة الســنوية للبلديــة متضمنــة موازنــات اجملالــس احملليــة وال يعمــل 
بهــا إال بعــد إقرارهــا مــن اجمللــس ومصادقــة الوزيــر عليهــا، علــى أن تتجــاوز فيهــا رواتــب 

ــد  ــي تزي ــات الت ــي البلدي ــة ف ــم املوازن ــن حج ــبته )%50( م ــا نس ــم م ــن وعالواته املوظف

ــب املوظفــن وعالواتهــم عــن ذلــك وتصبــح هــذه النســبة )%40( مــن  فيهــا نســبة روات

ــس  ــون، ويحــدد مجل ــة بعــد خمــس ســنوات مــن نفــاذ أحــكام هــذا القان حجــم املوازن

الــوزراء مقــدار هــذه النســبة بعــد مــرور تلــك املــدة.

ب   يضع اجمللس جدول تشكيالت الوظائف.

ج   ينفــق اجمللــس ضمــن حــدود اجمللــس احمللــي مــا ال يقــل عــن )%50( مــن اإليــرادات املتأتيــة 
ــع مــا تبقــى علــى اجملالــس احملليــة التــي تكــون ايراداتهــا  لذلــك اجمللــس احمللــي ولــه توزي

ــه أن ينفقهــا إلقامــة  ــة كمــا ل ــي إيراداتهــا إقامــة مشــاريع تنموي ــي ال تلب ــة أو الت قليل

مشــاريع مركزيــة أو كبــرى تخــدم البلديــة.

د    يجــوز للمجلــس وضــع ملحــق للموازنــة علــى أن يراعــي األحــكام املنصــوص عليهــا 
فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة.

تدقيق حسابات البلدية

وفًقا ألحكام املادة 28 من قانون البلديات

ــة،  ــل وزارة الشــؤون البلدي ــق مــن قب ــة للتدقي ــس احمللي ــة واجملال تخضــع حســابات البلدي

ــوان احملاســبة. ــة دي ــك احلــال تخضــع لرقاب وكذل
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مجلس اخلدمات املشتركة

وفًقا ألحكام املادة 31 من القانون البلديات

ــة  ــر بتنســيب مــن احملافــظ انشــاء مجلــس خدمــات مشــترك جملموعــة متقارب  أ   للوزي
ــة  ــع بالشــخصية املعنوي ــة أو القــرى أو التجمعــات الســكانية يتمت ــس البلدي مــن اجملال

وميــارس صالحيــات اجمللــس البلــدي املنصــوص عليهــا فــي القوانــن النافــذة املفعــول وذلــك 

فيمــا يتعلــق باخلدمــات واملشــاريع املشــتركة التــي يقــوم بهــا وللوزيــر بنــاء علــى تنســيب 

احملافــظ حــل مجلــس اخلدمــات املشــتركة أو ضــم أي بلديــة أو قريــة أو جتمــع ســكاني لــه.

ــوزراء إصــدار األنظمــة الالزمــة لتنفيــذ أحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة  ب  جمللــس ال
وذلــك فيمــا يتعلــق باألمــور التاليــة: -

1-حتديــد وظائــف مجلــس اخلدمــات املشــترك وصالحياتــه في إدارة املشــاريع املشــتركة 

. تشغيلها و

ــن  ــن الذي ــاء املمثل ــدد األعض ــل ع ــى أال يق ــه عل ــس وأعضائ ــس اجملل ــن رئي 2-تعي

ــه. ــي اعضائ ــن ثلث ــس ع ــي اجملل ــة ف ــس البلدي ــميهم اجملال تس

3-جمــع الضرائــب والرســوم والعوائــد واألجــور عــن املشــاريع املشــتركة التــي يقــوم 

بهــا اجمللــس وحتديــد طريقــة حتصيلهــا.

4-شؤون املوظفن واملستخدمن واللوازم.

5-املساهمة في متويل مجلس اخلدمات وإعداد ميزانيته وإقرارها.

6-تصفية أعمال مجلس اخلدمات املشترك وحقوقه والتزاماته عند حله.

موظفي البلدية

وفًقا ألحكام املادة 70 من قانون البلديات

ــاص  ــادة أو إنق ــا وزي ــف وإلغاؤه ــداث الوظائ ــة وإح ــي البلدي ــن موظف ــري تعي  أ    يج
ــنوية. ــة الس ــق باملوازن ــف امللح ــكيالت الوظائ ــدول تش ــق ج ــا وف مخصصاته

ب   حتــدد األحــكام املتعلقــة بكيفيــة تعيــن موظفــي البلديــات ومســتخدميها 
وحقوقهــم وواجباتهــم مبوجــب نظــام يصــدر لهــذه الغايــة. )صــدر لهــذه الغايــة نظــام 

ــه(. ــنة 2007 وتعديالت ــم 108 لس ــات رق ــي البلدي موظف

ج   لبلدية أو أكثر انشاء صندوق إسكان ملوظفيها وصندوق للتكافل االجتماعي وصندوق 
لالدخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وحتدد سائر األحكام املتعلقة بأي منها مبا 

في ذلك مواردها املالية ونسب اشتراك املوظفن فيها وطريقة إدارتها وتنظيم شؤونها 

واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها مبقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية. 
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التحالف بني بلديتني

وفًقا ألحكام املادة 71 / أ من قانون البلديات

ــر  متلــك أي مــن اجملالــس البلديــة طلــب إقامــة حتالــف بــن بلديتــن أو أكثــر مبوافقــة وزي

ــادة التعــاون بينهــا وتنســيق اجلهــود لتبــادل اخلبــرات بينهــا  ــة بهــدف زي الشــؤون البلدي

ــدد  ــى أن حت ــتركة عل ــاريع املش ــاء املش ــات وإنش ــتوى اخلدم ــع مس ــي ورف ــيق الفن والتنس

ســائر األحــكام املتعلقــة بذلــك مبــا فــي ذلــك مــوارده املاليــة ونســبة مســاهمة كل بلدية 

متحالفــة فيــه وطريقــة إدارتــه وتنظيــم شــؤونه واســتثمار أموالــه وأوجــه الصــرف منهــا 

مبقتضــى نظــام يصــدر لهــذه الغايــة.
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ــاب الثالـــث البـ

استقالل اجملالس احمللية

ــتقالل اجملالـــس  ــاب اسـ ــذا البـ ــي هـ ــاول فـ نتنـ
احملليـــة مـــن خـــالل بيـــان مظاهـــر اســـتقالل هـــذه 
ـــاول  ـــني نتن ـــي ح ـــم األول، ف ـــي القس ـــس ف اجملال
بالقســـم الثانـــي الرقابـــة اإلداريـــة علـــى هـــذه 
ــدود  ــم الثالـــث حلـ ــا القسـ اجملالـــس، وخصصنـ
اختصاصـــات احملافـــظ فـــي قانـــون الالمركزيـــة.
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ــة  ــة الوظيف ــي ممارس ــة ف ــلطة املركزي ــة للس ــة أو احمللي ــات الالمركزي ــاركة الهيئ إن مش

اإلداريــة، ومنهــا ســلطة التقريــر والبــت النهائــي فــي بعــض األمــور وإدارة املصالــح الذاتية 

ــح  ــود املصال ــة ، فوج ــلطة املركزي ــن الس ــتقالل ع ــات باالس ــذه الهيئ ــع ه ــتلزم متت يس

الذاتيــة ومتييزهــا عــن املصالــح الوطنيــة وجعلهــا مــن اختصــاص الهيئــات الالمركزيــة 

أو احملليــة ال يكفــي لتحقيــق الالمركزيــة اإلداريــة االقليميــة، بــل ال بــد مــن متتــع الهيئــات 

الالمركزيــة بشــخصية معنويــة متميــزة عــن شــخصية الدولــة أو الســلطة املركزيــة ، 

واســتقاللها فــي النواحــي اإلداريــة واملاليــة عــن الســلطات املركزيــة.

أوال     متتع الهيئات الالمركزية بشخصية معنوية مستقلة

ــا  ــدم تبعيته ــتقاللها وع ــد اس ــة يؤك ــخصية املعنوي ــة الش ــات الالمركزي ــح الهيئ إن من

للســلطة املركزيــة، إذ انــه مبوجــب هــذه الشــخصية املعنويــة يكــون لهــا كيــان قانونــي 

مســتقل عــن الســلطة املركزيــة، ولهــا أهليــة وجــوب وأهليــة أداء تنســجم مــع طبيعــة 

هــذه الهيئــات، مبــا يخولهــا القيــام بالتصرفــات القانونيــة اخملتلفــة، مبعــزل عــن الســلطة 

ــو إال  ــا ه ــة م ــات الالمركزي ــي للهيئ ــتقالل اإلداري واملال ــل االس ــا، ولع ــة وممثليه املركزي

ــة علــى »  ــون الالمركزي ــة. إذ نصــت املــادة )6/أ( مــن قان ــج الشــخصية املعنوي احــدى نتائ

يكــون لــكل محافظــة مجلــس يســمى )مجلــس احملافظــة( يتألــف مــن عــدد مــن األعضاء 

ــادة )3/أ( مــن  ــي وإداري«. وكمــا نصــت امل ــة ذات اســتقالل مال ــع بشــخصية اعتباري ويتمت

ــة  ــخصية املعنوي ــع بالش ــة تتمت ــة أهلي ــة مؤسس ــه » البلدي ــى أن ــات عل ــون البلدي قان

ذات اســتقالل مالــي وإداري حتــدث وتلغــى وتعــن حــدود منطقتهــا ووظائفهــا وســلطاتها 

مبقتضــى أحــكام هــذا القانــون«.

ثانيا   االستقالل اإلداري 

يتحقــق االســتقالل اإلداري للهيئــات الالمركزيــة مــن خــالل مــا يخولــه لهــا القانــون مــن 

صالحيــات فــي إصــدار القــرارات اإلداريــة، والبــت النهائــي فــي االمــور، دون حاجــة للرجــوع 

للســلطة املركزيــة، فقــرارات هــذه الهيئــات نهائيــة وتنفيذيــة.

ومــن مظاهــر هــذا االســتقالل وجــود أنظمــة إداريــة خاصــة بهــذه الهيئــات تختلــف عــن 

األنظمــة املعمــول بهــا لــدى الســلطات املركزيــة، مثــل انظمــه موظفــن خاصــة بهــذه 

القسم األول
مظاهـــر اســـتقالل اجملالـــس احملليـــة
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الهيئــات متكنهــا مــن اســتقطاب املــوارد البشــرية الكفــؤة املؤهلــة القــادرة علــى القيــام 

مبهــام ومســؤوليات هــذه الهيئــات بكفــاءة وفاعليــة، ومــن هــذا القبيــل نظــام موظفــي 

البلديــات األردنــي رقــم 108 لســنة 2007 وتعديالتــه.

وحتــى يكــون االســتقالل اإلداري حقيقيــا ال بــد مــن اختيــار أعضــاء اجملالــس التــي تتولــى 

إدارة الهيئــات الالمركزيــة بأســلوب يضمــن اســتقاللها وعــدم خضوعهــا إلدارة الســلطة 

املركزيــة ، ولكــي تقــوم هــذه اجملالــس بتحقيــق متطلبــات اجملتمــع احمللــي احلديــث ، وتكــون 

قــادرة علــى تقــدمي خدمــات متطــورة  ترقــى ملســتوى طمــوح املواطنــن ســكان الوحــدة 

ــن  ــان املشــرع يســعى عــادة مــن خــالل القوان ــدي ،  ف ــي ميثلهــا اجمللــس البل ــة  الت احمللي

التــي حتكــم اجملالــس البلديــة واحملليــة إلــى تقريــر أســلوب معــّن الختيــار أعضــاء اجمللــس  

ــكان  ــة بالس ــر صل ــس اكث ــاء اجملل ــون أعض ــى أن يك ــة إل ــاله ، إضاف ــارات أع ــي االعتب يلب

احملليــن و اصــدق تعبيــراً عــن إرادتهــم  ومعرفــة بأمورهــم ، ومــن األســاليب الشــائعة التــي 

تأخــذ بهــا الــدول الختيــار أعضــاء اجملالــس البلديــة واحملافظــات واالقاليــم، تبعــاً لظروفهــا 

احملليــة مــا يلــي :-

أ    االنتخاب

مبوجــب هــذا األســلوب، يقــوم ســكان الوحــدة احملليــة باختيــار أعضــاء اجمللــس البلــدي 

ــكيل  ــي تش ــل ف ــلوب األص ــذا األس ــر ه ــهم ويعتب ــة بأنفس ــم احمللي ــل لوحدته املمث

ــة، ســواء كان االنتخــاب مباشــراً أو غيــر مباشــر، فــان هــذا األســلوب  اجملالــس البلدي

أكثــر دميقراطيــة مــن غيــره مــن األســاليب وأكثــر تعبيــراً عــن إرادة ســكان الوحــدة 

احملليــة، إال أن مــا يعــاب عليــه، انــه قــد يفــرز أشــخاصا تنقصهــم الكفــاءة لعضويــة 

اجمللــس البلــدي.

ب   املزج بني االنتخاب واالختيار

ــلوب  ــدي بأس ــس البل ــد اجملل ــن مقاع ــدد م ــلء ع ــاس م ــى أس ــلوب عل ــذا األس ــوم ه يق

االنتخــاب املباشــر مــن قبــل الســكان احملليــن، ومــن ثــم يقــوم األعضــاء املنتخبــون باختيار 

العــدد املتبقــي مــن أهــل اخلبــرة والكفــاءة، وفــق أســس تنظيميــة محــددة، ويهــدف هــذا 

األســلوب إلــى توفيــر االســتقاللية للمجلــس، باإلضافــة إلــى توفيــر عنصــر الكفــاءة. 
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ج    التعيني  

مبوجــب هــذا األســلوب تقــوم الســلطة املركزيــة بتعيــن أعضــاء مجلــس الوحــدة احملليــة 

ــتوى  ــع مس ــدي، ولرف ــس البل ــاء اجملل ــي أعض ــة ف ــاءة اإلداري ــن الكف ــا، لتضم مبعرفته

اخلدمــات التــي يقدمهــا للســكان احملليــن، ولتجنيــب الدولــة والســكان احملليــن الكلفــة 

املاديــة الزائــدة، وكثيــر مــن العقبــات والصعوبــات، وذلــك بحجــة أن بعــض اجملتمعــات ال 

تكــون باملســتوى الــذي يؤهلهــا حلســن انتخــاب مــن ميثلهــا فــي اجملالــس احملليــة نتيجــة 

ــدى هــذه اجملتمعــات. نقــص الوعــي الثقافــي والسياســي ل

د     األسلوب اخملتلط

يقــوم هــذا األســلوب علــى أســاس انتخــاب الســكان احملليــن لعــدد مــن أعضــاء مجلــس 

ــن األعضــاء  ــة بتعي ــة بشــكل مباشــر، فــي حــن تقــوم الســلطة املركزي الوحــدة احمللي

اآلخريــن، ويجمــع هــذا األســلوب بــن مزايــا وفوائــد أســلوبي االنتخــاب والتعيــن، حيــث 

يضمــن متثيــل الســكان احملليــن فــي اجمللــس البلــدي مــن خــالل االنتخــاب، كمــا يضمــن 

ــال  ــيير أعم ــن تس ــان حس ــة لضم ــة والفني ــة اإلداري ــن الناحي ــؤة م ــر كف ــال عناص إدخ

ــة ورفــع ســويّة اخلدمــات املقدمــة للمواطنــن. مجلــس الوحــدة احمللي

وفــي هــذا الصــدد، يــرى بعــض الفقــه، بانــه إذا كان انتخــاب الهيئــات املســؤولة عــن إدارة 

األشــخاص اإلقليميــة شــرطاً أساســيا لقيــام الالمركزيــة اإلداريــة، فــان ذلــك ال يعنــي أن 

يكــون جميــع األعضــاء الذيــن يتكــّون منهــم اجمللــس منتخبــن، بــل ميكــن أن يكــون مــن 

ــرى أن وجــود األعضــاء  ــة إال أننــا ن بينهــم أعضــاء معّينــون، مــن قبــل الســلطات املركزي

املعينــن بــكل األحــوال، يجــب أال يــؤدي إلــى إفــراغ نظــام الالمركزيــة اإلداريــة اإلقليميــة 

ــس  ــن، ولي ــاء املنتخب ــة لألعض ــون الغلب ــترط أن تك ــذا يش ــي، وله ــواه احلقيق ــن محت م

العكس.  

ثالثا    االستقالل املالي 

ال يقــل االســتقالل املالــي أهميــة عــن االســتقالل اإلداري، فاســتقالل الهيئــات الالمركزيــة 

ماليــا ميكنهــا مــن تنفيــذ مشــاريعها وقراراتهــا التنمويــة دومنــا حاجــة ملوافقــة 

ــة  ــات الالمركزي ــت الهيئ ــإذا كان ــا ، ف ــن خالله ــل م ــة إذا كان التموي ــلطات املركزي الس

تعتمــد فــي متويلهــا علــى اإلدارة املركزيــة ، فــان ذلــك ينتقــص مــن اســتقاللها ويجعلهــا 

تابعــة للســلطة املركزيــة التــي تســتطيع أن متــارس رقابــة مشــددة علــى قــرارات وأعمــال 

الهيئــات الالمركزيــة مــن خــالل التمويــل، فتمــول املشــاريع التــي حتظــى مبوافقتهــا وحتــوز 
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رضاهــا ، وترفــض متويــل األخــرى ، رغــم قناعــة الهيئــات الالمركزيــة بأهميتهــا وضرورتهــا. 

ويتحقــق االســتقالل املالــي مــن خــالل عــدة مظاهــر أهمهــا: -

ــة  ــة الدول ــن موازن ــل ع ــتقل وتنفص ــة تس ــة الالمركزي ــة بالهيئ ــة خاص ــود موازن - وج

ــظ  ــث حتتف ــة، بحي ــة الالمركزي ــات الهيئ ــرادات ونفق ــة إي ــذه املوازن ــكل ه ــة، وتش العام

ــا. ــن نفقاته ــا ع ــض إيراداته ــذ بفائ ــة عندئ ــة الالمركزي الهيئ

- أن يكــون للهيئــة الالمركزيــة مــوارد ماليــة كافيــة لتغطيــة نفقاتهــا، فوجــود موازنــة 

ــل  ــن قب ــة م ــذه املوازن ــول ه ــت مت ــي إذا كان ــتقالل املال ــي االس ــة ال يعن ــة بالهيئ خاص

الســلطة املركزيــة، ناهيــك عمــا يشــكله ذلــك مــن إضعــاف لقــرار الهيئــة الالمركزيــة 

ــلفنا. ــا أس كم

ــة  ــة املالي ــن األنظم ــتقلة ع ــة مس ــات الالمركزي ــة بالهيئ ــة خاص ــه مالي ــود أنظم - وج

ــس  ــي جملال ــام املال ــال النظ ــبيل املث ــى س ــل عل ــذا القبي ــن ه ــة، وم ــلطات املركزي للس

ــات.  ــاص بالبلدي ــوازم اخل ــغال والل ــام االش ــات ونظ ــي للبلدي ــام املال ــات والنظ احملافظ

ــوارد  ــرة امل ــى وف ــة وفعاليتهــا تتوقــف عل ــات الالمركزي ــوة الهيئ ــى أن ق ــرا إل ونشــير أخي

ــق  ــن طري ــا ع ــس ادارته ــكيل مجال ــتقالل اإلداري وتش ــدوى االس ــا ج ــا ، فم ــة لديه املالي

االنتخــاب، إن لــم متلــك هــذه الهيئــات الالمركزية مــوارد ماليــة كافيــة لتنفيذ مشــاريعها 

وقيامهــا بدورهــا التنمــوي علــى الصعيــد احمللــي، فــال شــك أن عــدم توفــر مصــادر متويــل 

كافيــة للهيئــات الالمركزيــة يجعلهــا حتــت رحمــة الســلطات املركزيــة املمولــة، ويصــادر 

ســلطتها فــي التقريــر ، ولعــل هــذا مــا حــدا بالبعــض إلــى القــول أن االســتقالل املالــي أو 

املــوارد املاليــة ركنــا مســتقال مــن أركان الالمركزيــة االقليميــة.
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ــا  ــوم عليه ــي تق ــن األركان الت ــاً م ــد ركن ــة، وان كان يع ــات الالمركزي ــتقالل الهيئ إن اس

الالمركزيــة، إال انــه ال يصــل بهــذه الهيئــات إلــى درجــة االســتقالل الكلــي املطلــق عــن 

الدولــة، بحيــث تعمــل هــذه اجملالــس مثــال دون رقابــة عليهــا مــن أي جهــة كانــت، لذلــك 

فــإن مجالــس احملافظــات واجملالــس البلديــة واجملالــس احملليــة كصــورة مــن صــور الالمركزيــة 

ــن  ــة م ــة رقاب ــي مبثاب ــي ه ــة ، والت ــة اإلداري ــن الرقاب ــن م ــدر مع ــع لق ــة، تخض اإلداري

ــة،  لضمــان بقــاء سياســتها احملليــة ضمــن  ــة علــى الهيئــات الالمركزي الهيئــات املركزي

نطــاق السياســة العامــة للدولــة، وعــدم جنوحهــا لالســتقالل واالنفصــال ، إضافــة إلــى 

ضمــان مشــروعية قــرارات وأعمــال الهيئــات الالمركزيــة، وحتقيــق التنســيق بــن مختلــف 

أعمالهــا.

وتعنــي هــذه الرقابــة رقابــة الدولــة أو الســلطات املركزيــة فيهــا علــى الهيئــات 

ــى ذات  ــا عل ــها إم ــلطات متارس ــن س ــه م ــا متلك ــة فيم ــذه الرقاب ــل ه ــة، وتتمث الالمركزي

ــة قيــد  ــة أو علــى أشــخاصها أو علــى أعمــال هــذه الهيئــات، فالرقاب الهيئــات الالمركزي

ــتها  ــد ممارس ــة عن ــات الالمركزي ــى الهيئ ــا عل ــن ميثله ــة أو م ــلطة املركزي ــه الس متارس

ــق  ــة تتف ــات الالمركزي ــال الهيئ ــات وأعم ــن أن تصرف ــد م ــك للتأك ــا، وذل الختصاصاته

مــع القوانــن التــي حتكهــا وفــي إطــار الغايــة أو االهــداف التــي انشــئت هــذه الهيئــات 

ــداف. ــص االه ــدة تخصي ــا لقاع ــا، تطبيق لتحقيقه

ومــن مزايــا الرقابــة اإلداريــة علــى الهيئــات احملليــة أنهــا تهــدف إلــى احملافظــة علــى وحــدة 

ــة  ــات الالمركزي ــح الهيئ ــى ال تصب ــة، حت ــية والقانوني ــن السياس ــن الناحيت ــة م الدول

ــة مــن القــوة والشــدة بحيــث تفقــد  ــه ينبغــي أال تكــون الرقاب ــة، إال أن دوال ضمــن الدول

ــا  ــائها، كم ــن انش ــرض م ــى الغ ــي عل ــل وتقض ــي العم ــا ف ــة حريته ــات الالمركزي الهيئ

ينبغــي أال تكــون مــن الضعــف بحيــث تنحــرف هــذه الهيئــات عــن اخلــط املرســوم لهــا 

فــي ســند انشــائها. 

القسم الثاني
الرقابة اإلدارية على مجالس احملافظات واجملالس البلدية واجملالس احمللية
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متلــك اإلدارة املركزيــة مــن خــالل رقابتهــا علــى أشــخاص مجالــس احملافظــات أو اجملالــس 

البلديــة واجملالــس احملليــة، مبقتضــى النصــوص القانونيــة، أحــكام الرقابــة علــى مجلــس 

ــه  ــير أعضائ ــكيله وس ــن تش ــو يضم ــى نح ــي عل ــدي أو احملل ــس البل ــة أو اجملل احملافظ

بطريقــة تتماشــى مــع توجهــات الســلطات املركزيــة، وضمــن خطهــا السياســي، ولعــل 

ــة علــى أشــخاص هــذه اجملالــس مــا يلــي: - ــة الســلطة املركزي ــرز مظاهــر وصاي أب

أوال     مظاهر الرقابة على أعضاء/عضوات اجمللس البلدي

1. يحــدد عــدد أعضــاء اجمللــس البلــدي بقــرار يصــدره الوزيــر ينشــر فــي اجلريــدة الرســمية 

شــريطة ان ال يقــل عــدد أعضــاء اجمللــس عــن ســبعة أعضــاء مبــن فيهــم الرئيــس » )املــادة 

3/ب/1 مــن قانــون البلديــات(، ويحــدد الوزيــر كذلــك مبوجــب املــادة )3 / ب/2( عــدد أعضــاء 

ــى  ــمة إل ــة مقس ــة البلدي ــن منطق ــم تك ــد ب / 3( » إذا ل ــب البن ــي. ومبوج ــس احملل اجملل

ــة مجلــس يتألــف مــن رئيــس وعــدد مــن األعضــاء  ــى إدارة البلدي ــة يتول مجالــس محلي

يحــدده الوزيــر بقــرار ينشــر فــي اجلريــدة الرســمية ».

2. أمــا أمانــة عمــان الكبــرى، فيحــدد عــدد أعضــاء مجلســها بقــرار مــن مجلــس الــوزراء 

وكذلــك عــدد أعضــاء اجملالــس احملليــة فــي نطاقهــا. وكذلــك احلــال تعيــن مــا نســبته 25% 

مــن عــدد أعضــاء مجلــس األمانــة. وذلــك وفًقــا للمــادة )3 / ج( مــن قانــون البلديــات رقــم 

41 لســنة 2015.

3. تعيــن امــرأة واحــدة فــي اجمللــس احمللــي إذا لــم يترشــح نســاء لعضويــة ذلــك اجمللــس 

ــر  ــم يتواف ــدي إذا ل ــس البل ــاء اجملل ــن أعض ــبة ال %25 م ــال نس ــر، أو إكم ــن الوزي ــرار م بق

العــدد الــذي يســاوي هــذه النســبة بــن اعضائــه. )املــادة 33 مــن قانــون البلديــات رقــم 41 

لســنة 2015(.

ــي  ــس محل ــة أو مجل ــة بلدي ــي أي منطق ــوب ف ــدد املطل ــح الع ــدم للترش ــم يتق 4. إذا ل

فلمجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب الوزيــر املســتند إلــى توصيــة احلاكــم اإلداري تعيــن 

ــس أو  ــك اجملل ــاب لذل ــدول االنتخ ــي ج ــجلن ف ــن املس ــاء م ــن األعض ــوب م ــدد املطل الع

اجمللــس احمللــي ممــن تنطبــق عليهــم شــروط الترشــح. )املــادة 46/ب مــن قانــون البلديــات(.

ــة  ــس بلدي ــي كل مجل ــن ف ــن إضافي ــن عضوي ــوزراء أن يع ــس ال ــة مجل ــر مبوافق 5. للوزي

الصورة األولى
الرقابة على أشخاص مجلس احملافظة أو اجمللس البلدي
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ــون  ــن قان ــادة 69 م ــها. )امل ــن نفس ــاء املنتخب ــوق األعض ــن حق ــن العضوي ــون لهذي ويك

ــات(.  البلدي

6.  إذا شــغر مقعــد عضــو فــي اجمللــس احمللــي ألي ســبب فيحــل محلــه بنــاء علــى قــرار 

مــن الوزيــر املرشــح الــذي يليــه بعــدد األصــوات إن كان ال يــزال محتفظا بشــروط الترشــح، 

وإال فالــذي يليــه فــإذا لــم يتوافــر مرشــح وفًقــا ملــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذه الفقــرة 

ــر مــن بــن الناخبــن عضــوا ملــلء املقعــد الشــاغر ممــن تتوافــر فيــه شــروط  يعــن الوزي

الترشــح وتنتهــي العضويــة املكتســبة وفًقــا ألحــكام هــذه الفقــرة بانتهــاء دورة اجمللــس 

احمللــي التــي مت التعيــن خاللهــا. وذلــك عمــال بأحــكام املــادة )68/ب( مــن قانــون البلديــات(.

7. إذا نقــص عــدد أعضــاء اجمللــس أو اجمللــس احمللــي عــن النصــاب القانونــي فللوزيــر مبوافقــة 

مجلــس الــوزراء أن يكمــل العــدد مــن بــن املرشــحن الذيــن يلونهــم بعــدد األصــوات فــإن 

لــم يتوافــر ذلــك فمــن بــن الناخبــن الذيــن يحــق لهــم الترشــح واالنتخــاب. )املــادة 32 / 

ج مــن قانــون البلديــات(. 

8. يحظــر علــى العضــو املشــاركة والســفر فــي أي مهمــة أو دعــوة رســمية خارجيــة دون 

ــر. )املــادة 6/ب/5 مــن نظــام مســاءلة رؤســاء وأعضــاء  أخــذ املوافقــة املســبقة مــن الوزي

اجملالــس البلديــة واجملالــس احملليــة رقــم 82 لســنة 2017(.

ثانيا   مظاهر الرقابة على رئيس اجمللس البلدي أو احمللي.

1. تعيني أمني عمان )املادة 3 من قانون البلديات(

يعن أمن عمان بقرار من مجلس الوزراء بناًء على تنسيب من رئيس الوزراء. 

ــارج  ــك خ ــة ... إذا كان ذل ــادات بلدي ــاب إلحت ــدوات أو االنتس ــرات والن ــاركة باملؤمت 2. املش

اململكــة: -املــادة )4 / ك مــن نظــام مســاءلة رؤســاء وأعضــاء اجملالــس البلديــة واجملالــس 

احملليــة رقــم 82 لســنة 2017(

علــى الرئيــس حســب مقتضــى احلــال اإللتــزام مبــا يلــي: ك – أخــذ موافقــة الوزيــر علــى 

ــتطالعية أو  ــة اس ــية أو مهم ــة دراس ــاع أو حلق ــدوة أو اجتم ــر أو ن ــي مؤمت ــاركة ف املش

االنتســاب إلــى أي منظمــة أو احتــاد بلديــات أو التآخــي مــع أي بلديــة إذا كان ذلــك خــارج 

ــة. اململك
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3. تأديــب رؤســاء وأعضــاء اجملالــس البلديــة واحملليــة: )املــادة / ه10 مــن نظــام مســاءلة 

ــم 82 لســنة 2017( ــة رق ــس احمللي ــة واجملال ــس البلدي رؤســاء وأعضــاء اجملال

إذا أقــدم أي منهــم علــى تصــرف أو عمــل يخــل باملســؤوليات والصالحيــات املنوطــة بــه 

أو يــؤدي إلــى عرقلتهــا أو اإلســاءة بالقــول أو الفعــل للغيــر أو حمــل الســالح فــي أي مــن 

مبانــي البلديــة.

فللوزير اتخاذ أي من اجلزاءات التالية بحق أي منهم- :    

· التنبيه.

· اإلنذار.

· اإليقاف عن ممارسة مهامه وصالحياته ملدة ال تزيد على سنة.

· اإلعفاء من املنصب.

4. وقــف الرئيــس أو العضــو فــي اجمللــس البلــدي أو احمللــي عــن العمــل: -املــادة )10/ب مــن 

مــن نظــام مســاءلة رؤســاء وأعضــاء اجملالــس البلديــة واجملالــس احملليــة لســنة رقــم 82 

لســنة 2017(

للوزيــر أن يوقــف الرئيــس أو العضــو احملــال إلــى املدعــي العــام أو احملكمــة عــن العمــل وفــي 

هــذه احلالــة يتقاضــى الرئيــس نســبة )%50( مــن مجمــوع مــا يســتحقه مــن الراتــب خالل 

مــدة توقيفــه عــن العمــل وال يســتحق العضــو املوقــوف احملــال إلــى املدعــي العــام أو إلــى 

احملكمــة اخملتصــة أي مكافــأة عــن فتــرة إيقافــه وال يجــوز لــه حضــور أي مــن اجللســات.

5. عــزل الرئيــس )املــادة 9 مــن نظــام مســاءلة رؤســاء وأعضــاء اجملالــس البلديــة واجملالــس 

احملليــة لســنة رقــم 82 لســنة 2017(

إذا تغيــب الرئيــس عــن عملــه دون عــذر مشــروع مــدة تزيــد علــى عشــرين يومــا متصلــة   
أو متفرقــة خــالل الســنة فيعــزل بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب الوزيــر، 

أمــا إذا قــل تغيبــه عــن عشــرين بومــا فيتــم حســم مــا يســتحقه مــن راتــب ومكافــآت 

عــن األيــام التــي تغيبهــا.
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ثالثا     مظاهر الرقابة على اجمللس ذاته.

لــم تقتصــر رقابــة الســلطة املركزيــة علــى أعضــاء ورئيــس اجمللــس، بــل امتــدت لتشــمل 

أيضــاً اجمللــس ذاتــه باعتبــاره شــخصا معنويــا، وتتمثــل مظاهــر وصايــة الســلطة املركزيــة 

علــى اجمللــس ذاتــه مبــا يلــي: -

1. صالحيــة إحــداث البلديــة، أو دمجهــا، أو توســيع أو تضييــق أو تعديــل حدودهــا )املــادة 

11 مــن قانــون البلديــات(.

أ-جمللــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب الوزيــر وتوصيــة احلاكــم اإلداري إصــدار قــرار بتوســيع 

حــدود أي بلــدة أو تضييقهــا أو تعديلهــا أو ضــم أي بلديــات أو جتمعــات ســكانية أو أجــزاء 

منهــا مجــاورة لهــا بعضهــا إلــى بعــض وأن يشــكل لذلــك بلديــة باملعنــى املقصــود فــي 

ــد  ــر حتدي ــرر، وللوزي ــكيل مق ــي أي تش ــا ف ــزء منه ــا أو ج ــل أي منه ــون أو فص ــذا القان ه

منطقــة البلديــة احملدثــة بنــاء علــى تنســيب مديــر دائــرة تنظيــم املــدن والقــرى املركزيــة 

ويبلــغ القــرار إلــى وزيــر املاليــة وينشــر فــي اجلريــدة الرســمية.

ب-تتــم تســمية أي بلديــة احدثــت وفًقــا ألحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة بقــرار مــن 

الوزيــر وتســري عليهــا أحــكام هــذا القانــون.

ــاً  ــادة وفًق ــذه امل ــن ه ــرة )أ( م ــكام الفق ــا ألح ــة وفًق ــة احملدث ــة البلدي ــر فئ ــدد الوزي ج-يح

للتصنيــف املنصــوص عليــه فــي الفقــرة )أ( مــن املــادة )10( مــن هــذا القانــون ويؤلــف لهــا 

جلنــة تقــوم مقــام اجمللــس متــارس صالحياتــه ويعــن لهــا رئيســاً مــن بــن أعضائهــا وتعقد 

اجتماعاتهــا وفًقــاً ألحــكام هــذا القانــون وتســتمر فــي عملهــا إلــى حــن انتخــاب اجمللــس 

فــي أول انتخابــات جتــري وفًقــا ألحــكام هــذا القانــون.

2. حل اجمللس البلدي أو احمللي.

متلــك الســلطة املركزيــة مبوجــب هــذا االختصــاص وضــع نهايــة مبتســرة ) قبــل األجــل 

احملــدد ( وقبــل األوان للمجلــس البلــدي أو احمللــي، أي قبــل انتهــاء دورتــه، فيجــوز حــل اجمللــس 

البلــدي أو احمللــي قبــل انتهــاء مــدة دورتــه، وتعيــن جلنــة تقــوم مقــام اجمللــس املنحــل ملدة ال 

تزيــد علــى ســتة أشــهر، يجــرى خاللهــا انتخــاب اجمللــس البلــدي اجلديــد، وذلــك بقــرار مــن 

مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب الوزيــر، مــع بيــان األســباب املوجبــة لقــرار احلــل، وقــد 

أشــارت لذلــك املــادة )32( مــن قانــون البلديــات رقــم 41 لســنة 2015.

ــن  ــد م ــن، للح ــي بضمانت ــدي أو احملل ــس البل ــل اجملل ــرار ح ــاط ق ــد أح ــرع ق ــد أن املش وجن
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ســلطة اإلدارة عنــد اللجــوء إلــى حــل اجملالــس البلديــة أو احملليــة، ومنعهــا مــن االنحــراف 

فــي اســتعمال هــذه الســلطة، وهاتــن الضمانتــن التشــريعيتن همــا: -

األولى: -تسبيب قرار حل اجمللس البلدي 

يقصــد بالتســبيب عامــة أن يشــتمل القــرار اإلداري علــى بيــان الوقائــع املاديــة والقانونيــة 

ــب أن  ــة، يج ــة أو احمللي ــس البلدي ــل اجملال ــرارات ح ــال ق ــي مج ــداره، وف ــى إص ــي أدت إل الت

يشــتمل قــرار احلــل علــى األســباب املوجبــة لــه أو الوقائــع املاديــة والقانونيــة التــي دفعــت 

مجلــس الــوزراء اجلهــة اخملتصــة بإتخــاذ قــرار احلــل إلــى إصــداره، وفــي هــذا تســهيل ملهمة 

الرقابــة القضائيــة علــى قــرار احلــل، وتقييــد لســلطة اإلدارة، ومنعــاً لهــا مــن االنحــراف. 

وفــي حــال صــدور قــرار احلــل دون تســبيب فإنــه يكــون باطــال، وقابــال لإلغــاء، وعلــى هــذا 

اســتقر اجتهــاد محكمــة العــدل العليــا األردنيــة، إذ قالــت فــي أحــد أحكامهــا: -«اســتقر 

ــا،  ــبيب قراراته ــوب تس ــون اإلدارة بوج ــزم القان ــه إذا أل ــى أن ــان عل ــاء اإلداري ــه والقض الفق

فيجــب التقّيــد بهــذا االلتــزام، وإال كان قرارهــا مخالفــا للقانــون«.

الثانية: -حتديد مدة اللجنة التي تقوم مقام اجمللس املنحل.

حــدد القانــون مــدة اللجنــة التــي تقــوم مقــام اجمللــس املنحــل بســتة أشــهر علــى األكثــر، 

علــى أن يجــري خــالل هــذه املــدة انتخــاب اجمللــس البلــدي أو احمللــي اجلديــد، وإذا لــم يتــم 

ــى  ــه إل ــدة يعــود اجمللــس املنحــل ملمارســة أعمال ــد خــالل هــذه امل انتخــاب اجمللــس اجلدي

حــن انتهــاء مــدة دورتــه الســابقة، وتهــدف هــذه الضمانــة إلــى حــث الســلطة املركزيــة 

ــد  ــر حتدي ــرك أم ــدم ت ــن، وع ــت ممك ــرع وق ــد بأس ــس اجلدي ــات للمجل ــراء انتخاب ــى أج عل

موعــد االنتخــاب لهــا.

3 -جمللس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل مجلس احملافظة

 قبل انتهاء مدته في أي من احلاالت التالية:) املادة 36 من

 قانون الالمركزية رقم 49 لسنة 2015(

أ-اخملالفة اجلسيمة للقانون.

ب-اإلخالل اجلوهري باألعمال أو املهام املوكلة إليه.

ج-ارتكاب أي مخالفة تلحق ضررا جسيما مبصالح احملافظة أو اململكة.

وجمللــس الــوزراء وبنــاء علــى تنســيب الوزيــر تعيــن جلنــة مؤقتــة يســتمر عملهــا إلــى حــن 

انتهــاء مــدة اجمللــس املنحل.
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ــات  ــال الهيئ ــى أعم ــة عل ــة الرقاب ــة اإلداري ــة الوصاي ــة صاحب ــلطة املركزي ــك الس متل
الالمركزيــة اخلاضعــة لوصايتهــا، ومتــارس جهــة الوصايــة اإلداريــة ذلــك مــن خــالل وســائل 

ــا: - ــة أهمه مختلف

1- التصريح أو االذن: -

فــي حــال رغبــة اجمللــس باالقتــراض ال بــد مــن موافقــة الوزيــر املســبقة، إذ نصــت املــادة 
ــات رقــم 41 لســنة 2015( » أ-للمجلــس أن يقتــرض أمــواال مــن أي  ــون البلدي )17 مــن قان
جهــة شــريطة موافقــة الوزيــر علــى اجلهــة املقرضــة والغايــة التــي ســينفق مــن أجلهــا 
ومقــدار الفائــدة وكيفيــة الســداد وأي شــروط خاصــة قــد يســتلزمها احلصــول علــى هــذا 
القــرض. ب-إذا كانــت معاملــة االقتــراض املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة 

تســتلزم كفالــة احلكومــة فيجــب احلصــول علــى موافقــة مجلــس الــوزراء علــى ذلــك«.

2-التصديق: - 

يصــادق الوزيــر علــى موازنــة اجمللــس البلــدي، فقــد جــاء فــي نــص املــادة )26/أ( مــن قانــون 
ــة  ــنوية للبلدي ــة الس ــس املوازن ــد اجملل ــه » يع ــن أن ــنة 2015 م ــم )41( لس ــات رق البلدي
متضمنــة موازنــات اجملالــس احملليــة وال يعمــل بهــا إال بعــد إقرارهــا مــن اجمللــس ومصادقــة 
الوزيــر عليهــا، “. وكذلــك نصــت املــادة )27/ب( > يقــر اجمللــس )أي البلــدي( احلســاب اخلتامــي 

ويرســله إلــى الوزيــر لتصديقــه <. 

وفــي هــذا اجملــال تتخــذ رقابــة الســلطة املركزيــة علــى أعمــال اجملالــس البلديــة فــي األردن 
وفًقــا ألحــكام القانــون عــدة مظاهــر أبرزهــا: -

التصديــق علــى ميزانيــة اجمللــس البلــدي الســنوية مــن قبــل الوزيــر. )املــادة 26 مــن قانــون 
البلديــات( 

أ - مصادقــة الوزيــر علــى احلســاب اخلتامــي عــن الســنة املنتهيــة. )املــادة 27/ب مــن قانــون 
البلديات(

ب- املوافقــة علــى القــروض واجلهــات التــي ســتؤخذ منهــا وغاياتهــا وشــروط التســديد، 
مــن قبــل الوزيــر أو مجلــس الــوزراء حســب مقتضــى احلــال. )املــادة 17 مــن قانــون البلديات(

ــون  ــادة 15/أ/1 مــن قان ــة. )امل ــى التصــرف بأمــوال البلدي ــر عل ــل الوزي ج- املوافقــة مــن قب
ــات( البلدي

الصورة الثانية
الرقابة اإلدارية على أعمال الهيئات الالمركزية
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د- تعيــن املوظفــن فــي اجمللــس البلــدي مــن قبــل الوزيــر. )املــادة 24/أ/1 مــن نظــام موظفي 
البلديــات رقم 108 لســنة 2009( 

ه- للوزيــر بنــاء علــى تنســيب أمــن عــام الــوزارة تشــكيل جلنــة عطــاءات خاصــة مــن بــن 
موظفــي الــوزارة والبلديــات علــى ان يكــون األمــن العــام رئيســاً لهــا، تتولــى مهمة شــراء 
ــا  ــدد مهامه ــى أن حت ــة عل ــي اململك ــة ف ــا أي بلدي ــاج اليه ــة حتت ــات معين ــوازم أو خدم ل
وصالحياتهــا فــي قــرار تشــكيلها وتكــون قراراتهــا خاضعــة ملصادقــة الوزيــر. )املــادة 15/ب 

مــن نظــام اللــوازم واشــغال البلديــات رقــم 70 لســنة 2009(

ــات  ــس احملافظ ــي جملال ــام املال ــكام النظ ــاً ألح ــذة وفًق ــة املنف ــالت املالي ــع املعام و- تخض
لرقابــة وزارة املاليــة. وتخضــع حســابات مجلــس احملافظــة لتدقيــق ديــوان احملاســبة. )املــادة 

11 مــن النظــام املالــي جملالــس احملافظــات رقــم 30 لســنة 2017(.

ــم 41  ــات رق ــون البلدي ــن قان ــادة 72 م ــة. )امل ــة واحمللي ــس البلدي ــى اجملال ــش عل ز- التفتي
لســنة 2015(.

خ- علــى احملافــظ ورئيــس مجلــس احملافظــة حســب مقتضــى احلــال أن يــزود وزارة املاليــة 
ــه  ــن مخصصات ــي م ــهري الفعل ــاق الش ــن االنف ــان يتضم ــة ببي ــة العام ــرة املوازن ودائ
املعتمــدة وبيــان الفــروق إن وجــدت فــي موعــد ال يتجــأوز نهايــة االســبوع األول مــن الشــهر 
التالــي، وعلــى وزارة املاليــة التحقــق مــن صحــة البيانــات بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة. 

)املــادة 10 / أ مــن النظــام املالــي جملالــس احملافظــات(

ــدم  ــال أن يق ــى احل ــب مقتض ــة حس ــس احملافظ ــس مجل ــص ورئي ــظ اخملت ــى احملاف ط- عل
لــوزارة املاليــة ودائــرة املوازنــة العامــة احلســابات اخلتاميــة قبــل نهايــة شــهر شــباط مــن 

العــام التالــي للســنة املاليــة. )املــادة 10 / ب مــن النظــام املالــي جملالــس احملافظــات(

ي- يتولــى احملافــظ اخملتــص بعــد إقــرار املوازنــة الســنوية للمحافظــة رفعهــا لوزيــر املاليــة 
ــة  ــون املوازن ــروع قان ــي مش ــا ف ــا إلدراجه ــن إقراره ــام م ــبعة اي ــاوز س ــدة ال تتج ــالل م خ
العامــة للدولــة ضمــن الســقوف احملــددة مــن وزارة املاليــة/ دائــرة املوازنــة العامــة. )املــادة 5 

/ د مــن النظــام املالــي جملالــس احملافظــات(

ك- بالنســبة للموازنــة الســنوية الرأســمالية للمحافظــة ميــارس احملافــظ اخملتــص 

صالحيــات كل مــن وزيــر املاليــة والوزيــر اخملتــص وميــارس مديــر ماليــة احملافظــة صالحيــات 

األمــن العــام املنصــوص عليهــا فــي ذلــك النظــام والتعليمــات الصــادرة مبقتضــاه. )املــادة 
ــي جملالــس احملافظــات(. 31 / أ مــن النظــام املال

ل- تخضــع املعامــالت املاليــة جمللــس احملافظــة لرقابــة وزارة املاليــة تخضع حســابات مجلس 

احملافظــة لتدقيــق ديــوان احملاســبة. )املــادة 11 مــن النظــام املالــي جملالــس احملافظات(.
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بينــت املــادة )3( مــن قانــون الالمركزيــة اختصاصــات احملافــظ وهــي إلــى حــد ما مشــابهة 
ــم )47(  ــة رق ــكيالت اإلداري ــام التش ــا نظ ــص عليه ــي كان ين ــظ الت ــات احملاف الختصاص

لســنة 2000. واهــم مــا يرتبــط منهــا بعمــل مجلــس احملافظــة مــا يلــي: 

ــر  ــوزارات والدوائ ــة وال ــي احملافظ ــات ف ــة والبلدي ــس احملافظ ــن مجل ــيق ب 1. التنس

احلكوميــة واملؤسســات العامــة.

2. اإلشــراف علــى اخلطــط التنمويــة واخلدميــة وعلــى إعــداد املوازنــة الســنوية 

للمحافظــة.

3. اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان تنفيــذ قــرارات مجلــس احملافظــة ورفعهــا إلــى 

ــاص. ــات ذات االختص اجله

4. العمل في توفير أفضل اخلدمات للمواطنن بالتنسيق مع مجلس احملافظة.

ــم  ــاخ املالئ ــر املن ــى توفي ــذي عل ــس التنفي ــة واجملل ــس احملافظ ــع مجل ــل م 5. العم

االقتصاديــة  التنميــة  متطلبــات  وتوفيــر  احملافظــة  فــي  االســتثمار  لتشــجيع 

واالجتماعيــة، واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق ذلــك بالتنســيق مــع اجلهــات ذات 

ــة. العالق

القسم الثالث
حدود اختصاصات احملافظ في قانون الالمركزية.
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الرابـــع البـــاب 

سؤال وجواب

ـــئلة  ـــن االس ـــة م ـــاب مجموع ـــذا الب ـــن ه يتضم
ذات الصلـــة املباشـــرة بعمـــل مجالـــس احملافظـــات 
ـــذه  ـــى ه ـــة عل ـــة واالجاب ـــة والبلدي ـــس احمللي واجملال
ــن  ــر ومـ ــط ومختصـ ــكل مبسـ ــئلة بشـ االسـ
ــي  ــتها فـ ــي مت مناقشـ ــريعات التـ ــالل التشـ خـ

ـــل ـــذا الدلي ه
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هل يتبع مجلس احملافظة للمحافظ أو لوازرة الداخلية؟. 1

مجلــس احملافظــة شــخص اعتبــاري مســتقل بذاتــه إداريــا وماليــا وال يتبــع 
للمحافظ أو وزارة الداخلية أو أي سلطة مركزية كسلطة رئاسية عليا.

هل يشترط التفرغ لرئاسة أو عضوية مجلس احملافظة؟. 2

ال يشــترط التفــرغ لرئاســة أو عضويــة مجلــس احملافظــة، ولذلــك ميكــن ان 
يترشــح لهــا اصحــاب املهــن كاألطبــاء واحملامــن واملهندســن مــن غيــر املوظفــن 

العموميــن.

هل هناك عالقة بني مجلس احملافظة واحملافظ؟. 3

نعــم هنــاك عالقــة تعــاون وتكامــل بينهمــا باعتبــار احملافــظ رئيــس اجمللــس 
ــنوية  ــة الس ــرار املوازن ــد إق ــظ بع ــى احملاف ــا يتول ــة، كم ــي احملافظ ــذي ف التنفي
للمحافظــة رفعهــا لوزيــر املاليــة خــالل مــدة ال تتجــاوز ســبعة ايــام مــن إقرارهــا 
إلدراجهــا فــي مشــروع قانــون املوازنــة العامــة للدولــة ضمــن الســقوف احملــددة مــن 
وزارة املاليــة/ دائــرة املوازنــة العامــة )املــادة 5/د مــن النظــام املالــي جملالــس احملافظــات 
رقــم 30 لســنة 2017(. وبالنســبة للموازنــة الســنوية الرأســمالية للمحافظة ميارس 
احملافــظ اخملتــص صالحيــات كل مــن وزيــر املاليــة والوزيــر اخملتــص وميــارس مديــر مالية 
احملافظــة صالحيــات األمــن العــام املنصــوص عليهــا فــي ذلــك النظــام والتعليمــات 
الصــادرة مبقتضــاه )املــادة 13/أ مــن النظــام املالــي جملالــس احملافظــات(. كمــا ميــارس 
ــر  ــة والدوائ ــي احملافظ ــات ف ــة والبلدي ــس احملافظ ــن مجل ــيق ب ــظ دور التنس احملاف

ــة(. ــون الالمركزي ــادة 3/أ/3 مــن قان ــة واملؤسســات العامــة )امل احلكومي

هــل يســتطيع مجلــس احملافظــة التعديــل فــي دليــل االحتياجــات . 4
الــذي يرفــع لــه مــن اجمللــس التنفيــذي؟

نعــم يســتطيع التعديــل فــي هــذا الدليل ســواء بتعديــل ســلم األولويــات أو إضافة 
مشــاريع جديــدة ولكن ضمــن الســقوف املاليــة احملــددة باملوازنة.

ــات  ــس احملافظـ مجالـ

القسم األول
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هــل يســتطيع مجلــس احملافظــة اجــراء مناقــالت بــني بنــود موازنــة . 5
احملافظــة؟

يجــوز لــه بعــد إقــرار املوازنــة بنــاء علــى طلــب اجمللــس التنفيــذي اجــراء املناقــالت 
ــرة  ــة/ دائ ــة شــريطة عــدم جتــأوز الســقوف احملــددة مــن وزارة املالي ــود املوازن ــن بن ب

ــي جملالــس احملافظــات(. ــادة 6/أ مــن النظــام املال ــة العامــة. )امل املوازن

هــل ميلــك مجلــس احملافظــة صــرف نفقــات غيــر مدرجــة فــي موازنــة . 6
احملافظة؟

ــادة 6/ب  ــة )امل ــي املوازن ــات ف ــا مخصص ــد له ــم ترص ــة ل ــرف أي نفق ــوز ص ال يج
ــم يرصــد لهــا  مــن النظــام املالــي جملالــس احملافظــات(. وال يجــوز عقــد أي نفقــة ل
ــي  ــة الت ــر الغاي ــات لغي ــتعمال اخملصص ــوز اس ــة وال يج ــي املوازن ــات ف مخصص
ــات  ــى اخملصص ــد عل ــغ يزي ــاي مبل ــزام ب ــوز االلت ــا ال يج ــا كم ــن اجله ــدت م اعتم

ــي(.  ــام املال ــن النظ ــادة 7 م ــة. امل ــي املوازن ــواردة ف ال

كيف يتم الصرف إذا تأخر إقرار موازنة مشروع موازنة احملافظة؟. 7

ــم  ــباب يت ــن األس ــبب م ــة ألي س ــة احملافظ ــروع موازن ــرار مش ــر إق ــال تأخ ــي ح ف
الصــرف وفــق اآلليــة املتبعــة فــي الصــرف مــن املوازنــة العامــة للدولــة. )املــادة 11/ب 

ــة(. مــن قانــون الالمركزي

مــا هــي التزامــات احملافــظ ورئيــس مجلــس احملافظــة مبقتضــى . 8
النظــام املالــي جملالــس احملافظــات؟

وفًقا ملادة )10( من النظام املالي جملالس احملافظات:

علــى احملافــظ ورئيــس مجلــس احملافظــة حســب مقتضــى احلــال أن يــزود وزارة املاليــة 
ودائــرة املوازنــة العامــة ببيــان يتضمــن اإلنفــاق الشــهري الفعلــي مــن اخملصصــات 
املعتمــدة وبيــان الفــروق إن وجــدت فــي موعــد ال يتجــأوز نهايــة االســبوع األول مــن 
الشــهر التالــي، وعلــى وزارة املاليــة التحقــق مــن صحــة البيانــات بالطريقــة التــي 
تراهــا مناســبة.  وعلــى احملافــظ اخملتــص ورئيــس مجلــس احملافظــة حســب مقتضــى 
احلــال أن يقــدم لــوزارة املاليــة ودائــرة املوازنــة العامــة احلســابات اخلتاميــة قبــل نهاية 

شــهر شــباط مــن العــام التالــي للســنة املاليــة.



التشريعات الناظمة لعمل مجالس احملافظات والبلدية واحمللية في األردن 80

ــة فــي نطــاق مجلــس . 9 ــة الداخلي ــة املالي كيــف تتــم ممارســة الرقاب
ــة؟ احملافظ

وفًقا للمادة )12( من النظام املالي جملالس احملافظات:

تنشــأ فــي مجلــس احملافظــة وحــدة رقابــة داخليــة ترتبــط برئيــس مجلــس احملافظــة 
وتتولــى ممارســة املهــام واملســؤوليات املنصــوص عليهــا فــي نظــام الرقابــة الداخلية 
فيمــا يخصــص جمللــس احملافظــة مــن مبالــغ إلدامــة عملــه. ويقــدم مســؤول وحــدة 
ــق  ــا يتعل ــا فيم ــن أعماله ــنوية ع ــهرية والس ــر الش ــة التقاري ــة الداخلي الرقاب
ــس  ــس مجل ــى رئي ــه إل ــة عمل ــغ إلدام ــن مبال ــة م ــس احملافظ ــص جملل ــا يخص مب

ــة.  احملافظ

 مــا هــو احلــل فــي حــال عــدم وجــود نــص علــى أي مســألة ماليــة . 10
ــس احملافظــات؟ ــي جملال ــي النظــام املال ف

ــة  ــر احلكومي ــوزارات والدوائ ــدى ال ــه ل ــول ب ــي املعم ــام املال ــكام النظ ــق أح تطب
جملالــس  املالــي  النظــام  مــن   13 )املــادة  مبقتضــاه  الصــادرة  والتعليمــات 

احملافظــات(.

هل متثل البلديات في اجمللس التنفيذي في احملافظة؟. 11

ــة  ــي احملافظ ــات ف ــن للبلدي ــن التنفيذي ــن املديري ــة م ــالل ثالث ــن خ ــل م ــم متث نع
قانــون  مــن  4/أ/4  )املــادة  البلديــة.  الشــؤون  وزيــر  يســميهم  أعلــى  حــداً 

الالمركزيــة(.

هــل يســتطيع مجلــس احملافظــة تشــكيل جلــان مؤقتــة عــدا اللجان . 12
الدائمة؟

نعــم يســتطيع مجلــس احملافظــة تشــكيل جلــان مؤقتــة ملواجهــة مســائل طارئــة 
أو مســتجدة وتســري علــى هــذه اللجــان احــكام اللجــان الدائمــة املنصــوص عليهــا 

فــي النظــام الداخلــي جملالــس احملافظــات.
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كيــف يتــم حســم اخلــالف بــني مجلــس احملافظــة واجمللــس التنفيذي . 13
حــول أي مــن املســائل املتعلقــة باحملافظة؟

ــة  ــائل املتعلق ــن املس ــول أي م ــذي ح ــس التنفي ــس واجملل ــن اجملل ــالف ب ــأ خ إذا نش
باحملافظــة يحــال ذلــك اخلــالف إلــى جلنــة مشــتركة مــن اجمللســن برئاســة رئيــس 
ــن.  ــن كال اجمللس ــاء م ــن األعض ــاٍو م ــدد متس ــن ع ــون م ــة وتتك ــس احملافظ مجل
ــا  ــة أعضائه ــور أغلبي ــها وبحض ــن رئيس ــوة م ــا بدع ــة اجتماعاته ــد اللجن وتعق
وتتخــذ قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات أعضائهــا احلاضريــن وفــي حــال تســاوي األصــوات 
يرجــح اجلانــب الــذي صــوت معــه الرئيــس ويكــون قرارهــا ملزمــاً. )املــادة 11/أ مــن 

ــة(. ــون الالمركزي قان

ــس . 14 ــة مجل ــة عضوي ــون بصح ــر بالطع ــة بالنظ ــة اخملتص ــن اجله م
ــن؟ ــه الطع ــق ل ــن يح ــة وم احملافظ

ــن  ــة ضم ــرة االنتخابي ــع الدائ ــي تق ــتئناف الت ــة االس ــي محكم ــة ه ــة اخملتص اجله
ــادة  ــة. )امل ــرة االنتخابي ــي الدائ ــب ف ــح وللناخ ــن للمرش ــق الطع ــا، ويح اختصاصه

ــة(. ــون الالمركزي ــن قان 32/ب م

فــي حــال ابطــال عضويــة أحــد أعضــاء مجلــس احملافظــة، مــا مصير . 15
األعمــال التــي قــام بها؟

تعتبــر األعمــال التــي قــام بهــا العضــو قبــل ابطــال محكمــة االســتئناف عضويتــه 
صحيحــة. )املــادة 32/ج مــن قانــون الالمركزيــة(.

ما هي حاالت انتهاء العضوية في مجلس احملافظة؟. 16

تنتهي العضوية في مجلس احملافظة في احلاالت التالية:

· الوفاة.

· انتهاء مدة اجمللس. 

· ابطال العضوية بحكم من محكمة االستئناف.

· فقدان العضوية.

· االستقالة.
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ما هي حاالت فقدان العضوية في مجلس احملافظة؟. 17

احلالتــن  مــن  أي  فــي  حكمــا  فيــه  عضويتــه  اجمللــس  عضــو  يفقــد 
 : ليتــن لتا ا

هــذا  فــي  عليهــا  املنصــوص  الترشــح  شــروط  مــن  أيــا  فقــد  إذا    -1
. ن نــو لقا ا

2-  إذا عمــل محاميــا أو خبيــرا أو مستشــارا فــي قضيــة ضــد اجمللــس أو أصبحــت 
لــه منفعــة فــي أي مــن املشــاريع التنمويــة أو االســتثمارية أو اخلدميــة التــي يتولــى 

اجمللــس إقرارهــا.

كمــا يفقــد عضــو اجمللــس عضويتــه فيــه بقــرار مــن اجمللــس إذا تغيــب عــن حضــور 
ثــالث جلســات متتاليــة دون عــذر مشــروع يقبلــه اجمللــس. )املــادة 34/أ،ب مــن قانــون 

الالمركزيــة(

كيف تتم االستقالة من عضوية مجلس احملافظة؟. 18

جمللــس  خطيــا  -اســتقالته  معينــا  أو  منتخبــا  كان  -ســواء  العضــو  يقــدم 
ــون  ــن قان ــادة 34/ج م ــا. )امل ــس له ــول اجملل ــخ قب ــن تاري ــذة م ــر ناف ــة وتعتب احملافظ

الالمركزيــة(.

متى يعتبر مجلس احملافظة منحل حكما؟. 19

يعتبــر اجمللــس منحــال إذا شــغر أكثــر مــن نصــف عــدد أعضائــه املنتخبــن. )املــادة 
36/أ مــن قانــون الالمركزيــة(

هل يجوز الطعن بقرار مجلس الوزراء بحل مجلس احملافظة؟. 20

ــا ألحــكام الفقــرة  ــث أعضــاء اجمللــس املنحــل وفًق ــا ال يقــل عــن ثل نعــم يجــوز مل
)ب( مــن املــادة )37 مــن القانــون( الطعــن بقــرار احلــل أمــام احملكمــة اإلداريــة خــالل 
خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ صــدور قــرار مجلــس الــوزراء بحــل اجمللــس. )املــادة 

ــة( ــون الالمركزي 37/د مــن قان



التشريعات الناظمة لعمل مجالس احملافظات والبلدية واحمللية في األردن
83

كيف تشكل األمانة العامة جمللس احملافظة؟. 21

ــس  ــن اجملل ــكل م ــة ل ــة العام ــي األمان ــة ه ــي احملافظ ــة ف ــدة التنمي ــون وح تك
واجمللــس التنفيــذي ويســمي احملافــظ مــن بــن موظفــي تلــك الوحــدة أمــن ســر 
لــكل منهمــا يتولــى توجيــه الدعــوة الجتماعاتهمــا وتدويــن محاضــر جلســاتهما 
ــع  ــا يوق ــكل منهم ــاص ل ــجل خ ــي س ــيباهما ف ــا وتنس ــا وتوصياتهم وقراراتهم
ــب  ــرون حس ــاء احلاض ــذي واألعض ــس التنفي ــس اجملل ــس أو رئي ــس اجملل ــه رئي علي
مقتضــى احلــال وتنشــر علــى املوقــع االلكترونــي للمجلــس. )املــادة 10 مــن قانــون 

ــة(  الالمركزي

هل ميلك مجلس احملافظة اختصاصات تشريعية أو قضائية؟ . 22

ــاط  ــا تن ــة وامن ــريعية أو قضائي ــات تش ــة أي اختصاص ــس احملافظ ــك مجل ال ميل
علــى  القضائيــة  والســلطة  التشــريعية  بالســلطة  االختصاصــات  هــذه 

التوالــي.

هــل ميلــك مجلــس احملافظــة أي دور فــي طــرح العطــاءات فــي نطــاق  . 23
احملافظــة؟

ال ميلك مجلس احملافظة أي دور في التعاقدات أو طرح العطاءات.

هــل ميلــك مجلــس احملافظــة تعيــني موظفــني فــي احملافظــة أو فــي . 24
اجمللــس؟

ال ميلــك مجلــس احملافظــة تعيــن موظفن فــي احملافظــة، وال عالقــة لــه بالتعيينات 
ــا  ــه وفًق ــة. اذ ان ــس احملافظ ــن كادر مجل ــى ضم ــة، حت ــف احلكومي ــي الوظائ ف
ــر  ــيب الوزي ــى تنس ــاء عل ــوزراء بن ــس ال ــات جملل ــس احملافظ ــي جملال ــام الداخل للنظ
وبعــد التشــاور مــع رئيــس اجمللــس تكليــف العــدد الــالزم مــن املوظفــن بالعمــل 
لــدى اجمللــس وفــق التشــريعات النافــذة. )املــادة 18 / أ مــن النظــام الداخلــي جملالــس 

احملافظــات(.
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هــل ميلــك مجلــس احملافظــة أي دور اشــرافي علــى احملافــظ أو اجمللــس . 25
التنفيــذي أو اجملالــس البلديــة واجملالــس احملليــة؟

ــذي أو  ــس التنفي ــظ أو اجملل ــى احملاف ــرافي عل ــة أي دور اش ــس احملافظ ــك مجل ال ميل
اجملالــس البلديــة واجملالــس احملليــة. ولكــن لــه احلــق باالطــالع علــى كيفيــة تنفيــذ 
ــة(،  ــون الالمركزي ــات احملافظــة. )املــادة 8/أ/3 مــن قان ــات الســنوية جلميــع بلدي املوازن
ــات  ــي املوضوع ــذي ف ــس التنفي ــاء اجملل ــن أعض ــة أي م ــة مناقش ــس احملافظ وجملل

ــة(. ــون الالمركزي ــن قان ــادة 8/أ/11 م ــه )امل ــن اختصاص ــة ضم الداخل

ما هي احلقوق املالية ألعضاء مجلس احملافظة؟. 26

يتقاضــى رئيــس اجمللــس راتبــا شــهريا مقــداره 1000 دينــار، ويتقاضــى عضــو اجمللــس 
مكافــأة شــهرية مقدارهــا 500 دينــار.

في حال حل مجلس احملافظة ألي سبب من يقوم مقامه؟. 27

يقــوم مجلــس الــوزراء فــي حالــة حــل مجلــس احملافظــة وبنــاء علــى تنســيب الوزيــر 
بتعيــن جلنــة مؤقتــة يســتمر عملهــا إلــى حــن انتهــاء مــدة اجمللــس املنحــل. )املــادة 

36/ج مــن قانــون الالمركزيــة(

هل ميارس مجلس احملافظة دورا تنمويا؟. 28

نعــم ميــارس مجلــس احملافظــة دورا تنمويــا من خــالل إقــرار دليــل احتياجــات احملافظة 
مبــا بشــمله مــن مشــاريع تنمويــة ، وكذلــك إقــرار املشــاريع التنمويــة التــي تعــود 
بالنفــع العــام علــى احملافظــة علــى ان يتــم االخــذ بعــن االعتبــار املشــاريع التنمويــة 
التــي اقترحتهــا اجملالــس البلديــة والدوائــر واملؤسســات الرســمية ضمــن احملافظــة ، 
ورفعهــا للمحافــظ التخــاذ االجــراءات الالزمــة بشــأنها .) املــادة 8/أ/4، 6 مــن قانــون 
ــاريع  ــام مبش ــتثمارية والقي ــاريع اس ــاء مش ــراح انش ــاً اقت ــه أيض ــة ( ، ول الالمركزي
مشــتركة مــع احملافظــات األخــرى مبوافقــة اجلهــات اخملتصــة .) املــادة 8/أ/8 مــن قانــون 

الالمركزيــة (.
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هــل جمللــس احملافظــة دور رقابــي علــى املشــاريع املنفــذة مــن الدوائــر . 29
احلكوميــة داخــل احملافظــة؟

ــط  ــاريع واخلط ــذ املش ــات تنفي ــر عملي ــة تقاري ــة مناقش ــس احملافظ ــك مجل ميل
ــا ال يتعــارض  ــة فــي احملافظــة تنفيذهــا مب ــر احلكومي ــى الدوائ ــي تتول والبرامــج الت
ــاريع  ــل باملش ــير العم ــة س ــة ومتابع ــة اخملتص ــة احلكومي ــزة الرقاب ــل أجه ــع عم م

ــة( ــون الالمركزي ــن قان ــادة 8 / أ / 7 م ــا. )امل ــة وتقييمه التنموي

هــل جمللــس احملافظــة دور فــي الرقابــة علــى اخلدمــات املقدمــة . 30
احملافظــة؟ نطــاق  فــي  للمواطنــني 

نعــم وذلــك مــن خــالل وضــع التوصيــات واملقترحــات للجهــات اخملتصــة مبــا يكفــل 
ــة  ــن احملافظ ــة ضم ــة العامل ــات العام ــة واملؤسس ــر احلكومي ــن أداء الدوائ حتس
لضمــان تقــدمي أفضــل اخلدمــات. وحتديــد املناطــق الواقعــة ضمــن حــدود احملافظــة 
التــي تعانــي مــن نقــص فــي اخلدمــات والتنميــة أو مــن املشــاكل الطارئــة واقتــراح 
احللــول لهــا مــع اجلهــات ذات العالقــة وإقــرار خطــة طــوارئ احملافظــة. )املــادة 8 / أ / 

ــة( ــون الالمركزي 9،10 مــن قان

هل ميلك مجلس احملافظة اقتراح التعاون مع محافظات أخرى؟. 31

ــتركة  ــاريع مش ــام مبش ــتثمارية والقي ــاريع اس ــاء مش ــراح إنش ــك اقت ــم ميل نع
8/أ/8 مــن قانــون  مــع احملافظــات األخــرى مبوافقــة اجلهــات اخملتصــة. )املــادة 

الالمركزيــة(.

ــس . 32 ــر واجملال ــوزارات والدوائ ــة ال ــة مخاطب ــس احملافظ ــق جملل ــل يح ه
ــني؟ ــالل احملافظ ــن خ ــرة ام م ــة مباش احمللي

رغــم متتــع اجمللــس بالشــخصية اإلعتباريــة إال انــه ال يســتطيع مخاطبــة الــوزارات 
ــاره  ــظ باعتب ــالل احملاف ــن خ ــة إال م ــس البلدي ــمية واجملال ــر الرس ــا أو الدوائ وفروعه
املعنــي بالتنســيق بــن اجمللــس  وبقيــة اجلهــات عمــال باملــادة ) 3/أ/3 ، 5 ( مــن قانــون 
ــات  ــن اجمللــس والبلدي ــي حــددت اختصاصــات احملافــظ بالتنســيق ب ــة الت الالمركزي
فــي احملافظــة والــوزارات والدوائــر احلكوميــة واملؤسســات العامــة واتخــاذ اإلجــراءات 
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ــاص”  ــات ذات االختص ــى اجله ــا إل ــس ورفعه ــرارات اجملل ــذ ق ــان تنفي ــة لضم الالزم
ــن  ــه م ــى ان ــة  عل ــون الالمركزي ــن قان ــادة ) 6 / أ  /8 ( م ــت امل ــال نص ــك احل .وكذل
ــع  ــود بالنف ــي تع ــة الت ــاريع التنموي ــرار املش ــة “ - إق ــس احملافظ ــات مجل اختصاص
ــة  ــاريع التنموي ــار املش ــن االعتب ــذ بع ــم االخ ــى ان يت ــة عل ــى احملافظ ــام عل الع
التــي اقترحتهــا اجملالــس البلديــة والدوائــر واملؤسســات الرســمية ضمــن احملافظــة 
ورفعهــا إلــى احملافــظ التخــاذ االجــراءات الالزمــة بشــأنها”. إال ان هــذا ال مينــع مجلــس 
احملافظــة مــن مخاطبــة بعــض اجلهــات مباشــرة فــي احلــاالت التــي ال يترتــب عليهــا 
ــال  ــو احل ــا ه ــك كم ــى ذل ــون عل ــص القان ــة، أو إذا ن ــات مالي ــة أو التزام ــار قانوني اث
فــي املــادة )35/أ( مــن قانــون الالمركزيــة التــي ســمحت مبخاطبــة الهيئــة املســتقلة 
لالنتخــاب “ إذا شــغر مركــز العضــو فــي أي مــن احلــاالت املنصــوص عليهــا فــي هــذه 
املــادة يقــوم رئيــس اجمللــس بتبليــغ احملافــظ والهيئــة بذلــك خــالل مــدة ال تزيــد علــى 
عشــرة أيــام مــن شــغور املقعــد واســم املرشــح الــذي يليــه فــي العضويــة وفًقــاً 

ألحــكام هــذا القانــون وينشــر ذلــك فــي اجلريــدة الرســمية.”

مــن لــه احلــق في قبــول اســتقالة كل مــن الرئيــس والنائب واملســاعد . 33
وعضــو اللجنــة الدائمــة قبل انتهــاء مــدة أي منهم؟

يعــود احلــق فــي قبــول اســتقالة كل مــن الرئيــس والنائــب واملســاعد وعضــو اللجنة 
ــادة )34 /  ــة: امل ــك بدالل ــل انتهــاء مــدة أي منهــم جمللــس احملافظــة، وذل الدائمــة قب
ج( مــن قانــون الالمركزيــة “ج-يقــدم العضــو اســتقالته خطيــا للمجلــس وتعتبــر 
ــس  ــي جملال ــام الداخل ــن النظ ــادة )10( م ــا. وامل ــس له ــول اجملل ــخ قب ــن تاري ــذة م ناف
احملافظــات “ يتخــذ اجمللــس قراراتــه مبــا فــي ذلــك قــرارات فقــدان العضويــة وقبــول 
ــي إال  ــت العلن ــن وبالتصوي ــاء احلاضري ــوات األعض ــة أص ــاء بأغلبي ــتقالة األعض اس
ــيلة  ــأي وس ــري أو ب ــراع الس ــا باالقت ــن إجراءه ــاء احلاضري ــة األعض ــت أكثري إذا طلب

ــة متاحــة”. الكتروني

مــا هــي آليــة  انتخــاب رئيــس مجلــس احملافظــة ونائبــه ومســاعده . 34
واللجــان الدائمــة بعــد انتهــاء الفتــرة األولى)ســنتني(؟

ــد  ــاعده، يعق ــه ومس ــة ونائب ــس احملافظ ــس مجل ــى لرئي ــرة األول ــاء الفت ــد انته عن
ــه  ــس ونائب ــات الرئي ــري انتخاب ــنا وجت ــاء س ــر األعض ــة أكب ــة برئاس ــس جلس اجملل
ــس  ــي جملال ــام الداخل ــون والنظ ــا للقان ــى وفًق ــرة األول ــرت للفت ــا ج ــاعده كم ومس

ــل. ــذا الدلي ــن ه ــي م ــاب الثان ــي الب ــا ف ــار له ــات واملش احملافظ
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هل يجوز جتزئة اللجان الدائمة في مجلس احملافظة؟. 35

ــا ان  ــة ذاته ــوز للجن ــن يج ــكيلها ولك ــد تش ــة عن ــان الدائم ــة اللج ــوز جتزئ ال يج
تشــكل مــن اعضائهــا جلــان فرعيــة ملتابعــة موضوعــات معينــة ضمــن اختصاصهــا 

علــى ان يعــود البــت النهائــي فــي عملهــا للجنــة الدائمــة االصليــة.

هــل ميلــك مجلــس احملافظــة صالحيــة االقتــراض الداخلــي أو اخلارجــي 
ــة مــن الداخــل أو  ــاعدات العينيــة أو النقدي ــح أو املس ــول املن أو قب

اخلــارج؟

ــي أو اخلارجــي  ــراض الداخل ــة االقت ــس احملافظــات صالحي ــون مجال ــم يخــول القان ل
أو قبــول املنــح أو املســاعدات العينيــة أو النقديــة مــن الداخــل أو اخلــارج، فموازنــة 
اجمللــس حتــدد ســقوفها مــن قبــل وزارة املاليــة، وال يجــوز للمجلــس زيادتهــا مــن أي 
ــى  ــات “ يتول ــس احملافظ ــي جملال ــام املال ــن النظ ــادة 5 / ج م ــت امل ــدر كان. اذ نص مص
ــن  ــددة م ــقوف احمل ــن الس ــة ضم ــة احملافظ ــروع موازن ــرار مش ــة إق ــس احملافظ مجل
وزارة املاليــة/ دائــرة املوازنــة العامــة احملــال اليــه مــن اجمللــس التنفيــذي خــالل مــدة ال 

تتجــاوز شــهرا مــن تاريــخ إحالتــه اليــه “.

هــل متلــك األغلبيــة فــي مجلــس احملافظــة تنحيــة رئيــس اجمللــس أو . 36
نائبــه أو مســاعده؟

ال متلــك األغلبيــة فــي اجمللــس تنحيــة رئيــس اجمللــس أو نائبــه أو مســاعده طاملــا ان 
املــدة لــم تنقــض بعــد.

هل يجوز تشكيل الكتل داخل مجلس احملافظة؟. 37

علــى الرغــم مــن عــدم ورود أي نــص فــي قانــون الالمركزيــة وانظمتــه جتيــز تشــكيل 
الكتــل علــى غــرار النظــام الداخلــي جمللــس النــواب، إال انــه ال يوجــد مــا مينــع قانونــا 
مــن تشــكيل كتــل داخــل اجمللــس ويجــوز ألعضــاء اجمللــس تشــكيل كتــل متحركــة 
أي عرضــة للتغييــر ومــن حــق العضــو إالنســحاب منهــا فــي أي وقــت مــن األوقــات 

أو حتــى حــل الكتلــة واختفائهــا إذا قــرر اعضاؤهــا ذلــك.
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إدارية، مالية...(؟. 38

يجــوز للمجلــس إصــدار تعليمــات داخليــة تنظــم عملــه شــريطة أن ال تتضمــن مــا 
ــان كيفيــة ســير العمــل  يخالــف القوانــن واألنظمــة، وأن يقتصــر دورهــا علــى بي
ــب  ــأة مبوج ــة املنش ــز القانوني ــي املراك ــر ف ــدث أي تغيي ــث ال حت ــس، بحي ــل اجملل داخ
ــات  ــس احملافظ ــي جملال ــام الداخل ــن النظ ــادة 20 م ــت امل ــة. اذ نص ــن واألنظم القوان

“يصــدر اجمللــس التعليمــات الالزمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا النظــام “.

صالحياته؟. 39

ــة مــن كافــة الوجــوه فهــي عرضــة  ــر قــرارات مجلــس احملافظــة قــرارات اداري تعتب
ــرار اإلداري  ــوب الق ــن عي ــب م ــابها أي عي ــاء اإلداري إذا ش ــل القض ــن قب ــاء م لإلغ
املتمثلــة فــي )عــدم االختصــاص مخالفــة الشــكل وإالجــراء، عيــب الســبب 
مخالفــة القوانــن اســاءة اســتعمال الســلطة(، فــإذا مــا اتخــذ اجمللــس قــرارا ال يقــع 
ضمــن اختصاصــه يكــون غيــر مشــروع ويتوقــف اجلــزاء علــى ضــوء حجــم التجــأوز 
فــي الصالحيــات فإمــا ان تكــون منعدمــة أو باطلــة، ويجــوز الطعــن بهــا مــن صاحب 

ــة والتــي لهــا احلــق بإلغائهــا. املصلحــة أمــام احملكمــة اإلداري

هــل ميلــك مجلــس احملافظــة إقامــة الدعــأوى أو ان ترفــع عليــه ومــن . 40
ميثلــه قانونــا للترافــع عنــه؟

ــن  ــاره م ــأوى باعتب ــه الدع ــام علي ــوز ان تق ــأوى ويج ــة الدع ــس إقام ــوز للمجل يج
ــوكل مــن قبــل اجمللــس فــي الدعــأوى  ــون العــام، وميثلــه محامــي ي أشــخاص القان
احلقوقيــة، وميثــل اجمللــس النيابــة العامــة اإلداريــة فــي الدعــأوى اإلداريــة، وللمجلــس 

ــة أيضــاً. ــل محامــي لهــذه الغاي توكي

ــة . 41 ــى أمان ــية عل ــلطة رئاس ــة س ــس احملافظ ــس مجل ــك رئي ــل ميل ه
ــة؟ ــال للداخلي ــة اص ــره التابع س

ــة  ــره املتمثل ــة س ــى أمان ــية عل ــلطة رئاس ــة س ــس احملافظ ــس مجل ــك رئي ال ميل
بوحــدة التنميــة فــي احملافظــة الرتباطهــا رئاســيا باحملافــظ كقاعــدة عامة كقــرارات 
ــى  ــية عل ــلطة رئاس ــس س ــس اجملل ــارس رئي ــن مي ــب، ولك ــداب والتأدي ــل واالنت النق
أمانــة الســر فــي األعمــال املتعلقــة باجمللــس بحيــث تكــون أوامــره ملزمــة ألمانــة 

الســر كرئيــس اداري فيمــا يتعلــق بعمــل اجمللــس.
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ــكل . 42 ــة )بش ــس احملافظ ــة مبجل ــار خاص ــود مق ــدم وج ــر ع ــل يؤث ه
ــتقالله؟ ــى اس ــت( عل مؤق

ــاس  ــى املس ــك إل ــؤدي ذل ــد ي ــن ق ــة ولك ــة والنظري ــة القانوني ــن الناحي ــر م ال يؤث
باســتقالل اجمللــس مــن الناحيــة الفعليــة أمــام الســلطات املركزيــة التــي توفــر له 
هــذا املقــر بحيــث يســتخدم ذلــك للتأثيــر علــى قــرارات اجمللس، ورمبــا أيضــاً يضعف 

ثقــة الناخبــن أو الســكان احملليــن باســتقالل مجالــس احملافظــات.

ــات . 43 ــس احملافظ ــاء مجال ــا أعض ــي يتقاضاه ــأة الت ــد املكاف ــل تع ه
ــب؟ ــة الرات مبثاب

ال يعتبــر أعضــاء مجلــس احملافظــة موظفــن عموميــن وبالتالــي ال تعــد املكافــأة 
ــه  ــه لعمل ــا وتعتبــر مخصصــات ينفقهــا فــي ســبيل ادائ التــي يتقاضونهــا راتب
ــة  ــدت احملكم ــد أك ــة. وق ــب التقاعدي ــن الروات ــا وب ــع بينه ــوز اجلم ــب، ويج ال روات
الدســتورية فــي قــرار تفســيري لهــا ان املكافــأة التــي يتقاضاهــا أعضــاء مجلــس 
ــاس  ــن قي ــنة 2014( وميك ــم 2 لس ــيري رق ــرار التفس ــا. )الق ــد راتب ــواب ال تع الن

ــك. ــى ذل ــات عل ــس احملافظ ــاء مجال ــأة أعض مكاف

هــل يجــوز وقــف العضــو عــن العمــل إذا كان متورطــا بجــرم جزائــي . 44
)املاســة بالشــرف أو األمانــة أو اآلداب العامــة( حلــني البــت فــي 

ــذ؟ ــرار حينئ ــك الق ــن ميل ــة وم القضي

ــه  ــد إحالت ــل عن ــن العم ــة ع ــس احملافظ ــو مجل ــف عض ــون وق ــز القان ــم يج ل
للمحكمــة أو املدعــي العــام التهامــه بارتــكاب أي جرميــة كانــت. وفــي حــال صــدور 
ــن  ــرط م ــه ش ــا لفقدان ــه حكم ــد عضويت ــو يفق ــة العض ــي بإدان ــم قطع حك
ــددت  ــي ح ــة الت ــون الالمركزي ــن قان ــادة )19 / أ / 5( م ــا للم ــح، وفًق ــروط الترش ش
ــرف أو  ــة بالش ــة مخل ــة أو بجنح ــاً بجناي ــون محكوم ــح “-5أال يك ــروط الترش ش
ــال  ــر أعم ــو”. وتعتب ــمله عف ــو ش ــان ول ــاءة االئتم ــة أو إس ــالق أو اآلداب العام األخ

ــة. ــة صحيح ــي باإلدان ــم القطع ــدور احلك ــى ص ــابقة عل ــو الس العض
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هل تتمتع اجملالس البلدية واحمللية بالشخصية اإلعتبارية؟. 1

تتمتــع اجملالــس البلديــة بالشــخصية اإلعتباريــة وتتمتــع باالســتقالل اإلداري واملالــي، 
فــي حــن ال تتمتــع اجملالــس احملليــة بذلــك باعتبارهــا جــزء مــن اجمللــس البلــدي. )املادة 

3/أ مــن قانــون البلديــات(.

هل يستطيع املواطنون حضور جلسات اجمللس البلدي؟. 2

تكــون جلســات اجمللــس علنيــة ويحــق لــكل مواطــن ذي مصلحــة مباشــرة فــي أي 
موضــوع مــدرج علــى جــدول األعمــال أن يشــارك فــي مناقشــة ذلــك املوضــوع علــى 
أن تؤخــذ القــرارات فــي اجتمــاع ســري، ويجــوز عقــد جلســات ســرية فــي القضايــا 

التــي يراهــا اجمللــس ضروريــة. )املــادة 4/أ/6 مــن قانــون البلديــات(.

هل ميارس اجمللس البلدي دورا تنمويا؟. 3

ــة  ــق التنمي ــا لتحقي ــة تنفيذه ــج ومتابع ــداد البرام ــالل إع ــن خ ــك م ــم وذل نع
املســتدامة مبشــاركة اجملتمعــات احملليــة وادارة جميــع اخلدمــات واملرافــق واملشــاريع 
احملليــة املناطــة بهــا مــن خــالل موظفيــه ومســتخدميه أو بالتشــارك مــع بلديــات 
ــا  ــركات متلكه ــيس ش ــالل تأس ــن خ ــاص أو م ــرى ذات اختص ــة أخ ــرى أو أي جه أخ
ــع  ــات اجملتم ــاص ومؤسس ــاع اخل ــع القط ــاون م ــا أو بالتع ــواء لوحده ــات س البلدي
ــاريع  ــرار مش ــك إق ــك. وكذل ــى ذل ــبقة عل ــر املس ــة الوزي ــريطة موافق ــي ش احملل
تنمويــة وانشــاؤها تعــود بالنفــع علــى ســكان منطقــة البلديــة، ورفعهــا للمجلــس 

ــات( ــون البلدي ــن قان ــادة 5/أ/3،4 م ــذي. )امل التنفي

هل ميارس اجمللس احمللي دورا تنمويا؟. 4

نعــم وذلــك مــن خــالل اقتــراح إقامــة املشــاريع التنمويــة التــي تعــود بالنفــع العــام 
ورفعهــا للمجلــس البلــدي. واملســاهمة في إعــداد اخلطــط اإلســتراتيجية والتنموية 
وإعــداد دليــل االحتياجــات ضمــن حــدوده بالتعــاون مــع مؤسســات اجملتمــع املدنــي 

ورفعهــا للمجلــس البلــدي. )املــادة 6/أ،ب مــن قانــون البلديــات(

اجملالـــس البلديـــة واحملليـــة

القسم الثاني
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هــل ميلــك رئيــس اجمللــس البلــدي تفويــض االختصاصــات اخملولــة لــه . 5
مبقتضــى قانــون البلديــات واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه؟

للرئيــس تفويــض أي مــن صالحياتــه املنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون واألنظمــة 
الصــادرة مبقتضــاه لنائبــه أو ألي عضــو مــن أعضــاء اجمللــس أو للمديــر شــريطة أن 
ــر  ــا بقــرار مــن اجمللــس وإعــالم الوزي ــا ومحــددا ومقترن يكــون هــذا التفويــض خطي

بذلــك. )املــادة 7/ج مــن قانــون البلديــات(.

هل تعتبر أموال البلدية أمواال عامة؟. 6

ــي  ــة الت ــا بالطريق ــات حتصيله ــة لغاي ــوال العام ــن األم ــة م ــوال البلدي ــر أم تعتب
ــوال  ــا أم ــل به ــي حتص ــة الت ــة أو بالطريق ــة أو العام ــوال األميري ــا األم ــل به حتص
البلديــة املنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون. وال يجــوز احلجــز علــى األمــوال غيــر 
ــدمي  ــة لتق ــون مخصص ــي تك ــوالت الت ــى املنق ــة وعل ــود للبلدي ــي تع ــة الت املنقول
خدماتهــا بإســتثناء املبالــغ النقديــة العائــدة للبلديــة والتــي يجــوز احلجــز عليهــا. 
ــر  ــوزارات والدوائ ــا ال ــع به ــي تتمت ــهيالت الت ــاءات والتس ــة باإلعف ــع البلدي وتتمت

ــات(. ــون البلدي ــن قان ــادة 15/ ب،ج،د م ــة. )امل احلكومي

هل يجوز شطب مبالغ مالية مستحقة للبلدية؟. 7

ــر أن يقــرر شــطب أي  ــاء علــى قــرار اجمللــس وتنســيب الوزي ــوزراء بن يجــوز جمللــس ال
ــتحقاقه  ــى اس ــنوات عل ــس س ــرور خم ــد م ــت بع ــة إذا ثب ــتحق للبلدي ــغ مس مبل
تعــذر حتصيلــه كمــا يحــق لــه بالطريقــة ذاتهــا أن يقــرر شــطب أي قســم مــن مبلغ 
ــاف أو  ــة واإلنص ــق العدال ــى حتقي ــرب إل ــك أق ــه أن ذل ــن ل ــة إذا تب ــتحق للبلدي مس

ــات(. ــون البلدي ــادة 25 مــن قان ــة. )امل ــه ملصلحــة البلدي ــع بأن اقتن

ــة . 8 هــل هنــاك قيــود علــى ســلطة اجمللــس البلــدي فــي إقــرارا موازن
اجمللــس؟

ــة وال  ــس احمللي ــات اجملال ــة موازن ــة متضمن ــنوية للبلدي ــة الس ــس املوازن ــد اجملل يع
يعمــل بهــا إال بعــد إقرارهــا مــن اجمللــس ومصادقــة الوزيــر عليهــا، علــى أال تتجــاوز 
ــي  ــة ف ــم املوازن ــن حج ــبته )50 %( م ــا نس ــم م ــن وعالواته ــب املوظف ــا روات فيه
البلديــات التــي تزيــد فيهــا نســبة رواتــب املوظفــن وعالواتهــم عــن ذلــك وتصبــح 
هــذه النســبة )40 %( مــن حجــم املوازنــة بعــد خمــس ســنوات مــن نفــاذ احــكام 
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هــذا القانــون، ويحــدد مجلــس الــوزراء مقــدار هــذه النســبة بعــد مــرور تلــك املــدة. 
ــرادات  ــن اإلي ــن )50 %( م ــل ع ــا ال يق ــي م ــس احملل ــدود اجملل ــن ح ــس ضم ــق اجملل وينف
املتأتيــة لذلــك اجمللــس احمللــي ولــه توزيــع مــا تبقــى علــى اجملالــس احملليــة التــي تكون 
ــه ان  ــا ل ــة كم ــاريع تنموي ــة مش ــا إقام ــي إيراداته ــي ال تلب ــة أو الت ــا قليل إيراداته
ينفقهــا إلقامــة مشــاريع مركزيــة أو كبــرى تخــدم البلديــة. )املــادة 26 مــن قانــون 

ــات(. البلدي

هل يجوز للمجلس البلدي ان يضع ملحقا للموازنة؟. 9

يجــوز للمجلــس وضــع ملحــق للموازنــة علــى ان يراعــي االحــكام املنصــوص عليهــا 
فــي الفقــرة )أ( مــن املــادة 26. )املــادة 26/د مــن قانــون البلديــات(.

هل يجوز حل اجمللس البلدي أو احمللي؟. 10

مــدة دورة اجمللــس أو اجمللــس احمللــي أربــع ســنوات اعتبــارا مــن تاريــخ تســلمه مهامــه 
وفًقــا ألحــكام الفقــرة )أ( مــن املــادة )62( مــن القانــون ويجــوز حــل اجمللــس أو اجمللــس 
احمللــي قبــل انتهــاء مدتــه وتشــكيل جلنــة تقــوم مقامــه إلــى حــن انتهــاء مدتــه 
ــاء  ــوزراء بن ــس ال ــدره مجل ــرار يص ــد بق ــي اجلدي ــس احملل ــس أو اجملل ــاب اجملل وانتخ
ــون  ــن قان ــادة 32/أ م ــك. )امل ــة لذل ــان األســباب املوجب ــع بي ــر م ــيب الوزي ــى تنس عل

ــات(. البلدي

من يتولى القيام مبهام اجمللس البلدي أو احمللي في حال حله؟. 11

إذا حــل مجلــس بلــدي أو مجلــس محلــي وفــق أحــكام القانــون قبــل إكمالــه مدتــه، 
يعــن الوزيــر جلنــة مؤقتــة للبلديــة أو ملنطقــة اجمللــس احمللي علــى أن جتــرى االنتخابات 
ــد خــالل  ــم يتــم انتخــاب اجمللــس اجلدي ــخ احلــل وإذا ل خــالل ســتة أشــهر مــن تاري
هــذه املــدة يعــود اجمللــس املنحــل ملمارســة أعمالــه إلــى حــن انتهــاء مــدة دورتــه 

الســابقة. املــادة 32/ب مــن قانــون البلديــات(.
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هل يجوز الطعن بقرار حل اجمللس البلدي؟. 12

نعم، يجوز الطعن بقرار حل اجمللس البلدي أمام احملكمة اإلدارية.

ــات اجملالــس . 13 مــن اجلهــة اخملتصــة بالنظــر بالطعــون بصحــة انتخاب
البلديــة واحملليــة ومــن لــه حــق الطعــن؟

ــات فــي  لــكل ناخــب خــالل خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ نشــر نتائــج االنتخاب
ــن  ــة ضم ــع البلدي ــي تق ــة الت ــة البداي ــى محكم ــدم إل ــمية أن يق ــدة الرس اجلري

ــي: - ــا يل ــوى مب ــا دع اختصاصه

ــة أو انتخــاب أي عضــو مــن أعضــاء  1- الطعــن فــي صحــة انتخــاب رئيــس البلدي
اجمللــس أو اجمللــس احمللــي وتثبيــت انتخــاب غيــره لتلــك الرئاســة أو العضويــة حســب 
ــة  ــن جلن ــوات م ــرز األص ــادة ف ــة إع ــذه احلال ــي ه ــة ف ــال وللمحكم ــى احل مقتض

تؤلفهــا للتحقــق مــن صحــة االنتخــاب.

2- إلغــاء نتيجــة االنتخــاب كلــه أو بعضــه لوقــوع مخالفة فيــه ألحكام هــذا القانون 
مــن شــأنها التأثير فــي نتيجته. املــادة )61 مــن قانــون البلديات( 

ــالن  ــالن بط ــل إع ــس قب ــا اجملل ــام به ــي ق ــراءات الت ــال واالج ــر األعم ــا مصي 3- م
ــي؟ ــس احملل ــس أو اجملل ــاء اجملل ــس أو أعض ــس اجملل ــاب رئي انتخ

ــس أو  ــس اجملل ــاب رئي ــالن انتخ ــل بط ــس قب ــا اجملل ــي اتخذه ــراءات الت ــر اإلج 4-تعتب
أعضــاء اجمللــس أو اجمللــس احمللــي ألي ســبب مــن األســباب صحيحــة ونافــذة. )املــادة 

ــات(. 63 مــن قانــون البلدي

من يحل محل رئيس اجمللس البلدي أو احمللي في حال غيابه؟ . 14

فــي حــال شــغور مركــز الرئيــس ألي ســبب مــن األســباب أو في حالــة تغيــب الرئيس 
اســبوعاً أو أكثــر باملــرض أو اإلجــازة أو فــي مهمــة رســمية خــارج اململكــة يتقاضــى 
ــه عــن  ــب الرئيــس وعالوات ــة مكافــأة تعــادل رات ــب الرئيــس مــن صنــدوق البلدي نائ

كامــل مــدة اشــغاله للمنصــب. املــادة 64/ج مــن قانــون البلديــات(.
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ما هي حاالت انتهاء العضوية في اجمللس البلدي واجمللس احمللي . 15

o الوفاة

o انتهاء مدة اجمللس 

o االستقالة

o فقدان العضوية 

ما هي اجراءات االستقالة من عضوية اجمللس البلدي أو احمللي؟. 16

تتــم اســتقالة الرئيــس بكتــاب خطــي يقــدم إلــى اجمللــس وتعتبــر االســتقالة نافــذة 
مــن تاريــخ تســجيلها فــي ديــوان البلديــة ويبلــغ ذلــك إلــى الوزيــر. وتتــم اســتقالة 
ــر االســتقالة  ــى اجمللــس وتعتب ــاب خطــي يقــدم إل ــب الرئيــس مــن مركــزه بكت نائ
ــم  ــر ويت ــى الوزي ــك إل ــغ ذل ــة ويبل ــوان البلدي ــي دي ــجيلها ف ــخ تس ــن تاري ــذه م ناف
ــم  ــون وتت ــادة )64( مــن القان ــاً ألحــكام الفقــرة )ب( مــن امل ــه وفًق ــل ل انتخــاب بدي
اســتقالة رئيــس اجمللــس احمللــي أو نائبــه مــن مركــز أي منهمــا بكتــاب خطــي يقــدم 
إلــى اجمللــس احمللــي وتعتبــر االســتقالة نافــذة مــن تاريــخ تســجيلها في ديــوان اجمللس 
احمللــي ويبلــغ ذلــك إلــى الوزيــر. وتتــم اســتقالة عضــو اجمللــس أو عضــو اجمللــس احمللي 
بكتــاب خطــي يقــدم إلــى اجمللــس أو اجمللــس احمللــي حســب مقتضــى احلــال، وتعتبــر 
االســتقالة نافــذة مــن تاريــخ تســجيلها فــي ديــوان البلديــة أو ديــوان اجمللــس احمللــي 

حســب مقتضــى احلــال. )املــادة 65 مــن قانــون البلديــات(.

ــس . 17 ــدي واجملل ــس البل ــي اجملل ــة ف ــدان العضوي ــاالت فق ــي ح ــا ه م
ــي؟ احملل

ــن 	  ــن هذي ــي أي م ــو ف ــي أو العض ــس احملل ــس اجملل ــس أو رئي ــس اجملل ــد رئي يفق
ــن  ــي أي م ــاغرا ف ــم ش ــد أي منه ــر مقع ــا ويعتب ــه حكم ــن عضويت اجمللس

ــات(.  ــون البلدي ــن قان ــادة 65 م ــة: -)امل ــاالت التالي احل

إذا تغيــب عــن حضــور ثــالث جلســات متتاليــة دون عــذر مشــروع يقبلــه اجمللــس 	 
ــدد  ــث ع ــه ثل ــا مجموع ــن م ــال أو ع ــى احل ــب مقتض ــي حس ــس احملل أو اجملل
اجللســات التــي عقدهــا اجمللــس أو اجمللــس احمللــي حســب مقتضــى احلــال خــالل 

الســنة.

إذا عمــل محاميــا أو خبيــرا أو مستشــارا فــي قضيــة ضــد اجمللــس أو اصبحــت 	 
لــه منفعــة فــي أي مــن املشــاريع التنمويــة أو االســتثمارية أو اخلدميــة التــي 

يتولــى اجمللــس إقرارهــا.
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إذا عقــد اتفاقــا مــع اجمللــس أو اجمللــس احمللــي أو أصبــح ذا منفعــة فــي أي اتفــاق 	 
ــك  ــن ذل ــتثنى م ــا وتس ــوب عنهم ــن ين ــن أو م ــن اجمللس ــن هذي ــع أي م مت م
ــد الناجمــة عــن كونــه عضــوا فــي شــركة مســاهمة عامــة  العقــود والفوائ
شــريطة أال يكــون مديــرا لهــا أو عضــوا فــي مجلــس إدارتهــا أو موظفــا فيهــا 

ــال أو مستشــاراً عنهــا. أو وكي

إذا فقــد أيــا مــن الشــروط التــي يجــب توافرهــا مبقتضــى أحــكام هــذا القانــون 	 
واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه.

إذا امتنــع عــن التوقيــع علــى قــرارات اجمللــس لثــالث مــرات متتاليــة دون بيــان 	 
ــة. أســباب مقنعــة وقانوني

ويفقــد رئيــس اجمللــس أو رئيــس اجمللــس احمللــي أو العضــو فــي أي مــن اجمللســن 	 
ــق  ــيمة أو احل ــة جس ــأ أو مخالف ــب خط ــر إذا ارتك ــن الوزي ــرار م ــه بق عضويت
ضــررا مبصالــح اجمللــس أو اجمللــس احمللــي ويكــون قــرار الوزيــر قابــال للطعــن لــدى 

احملكمــة اإلداريــة.

مــا هــو االجــراء الواجــب اتباعــه فــي حالــة شــغور منصــب رئيــس أو . 18
عضــو اجمللــس البلــدي أو احمللــي؟

ــه  ــذي يلي ــح ال ــه املرش ــه في ــبب فيخلف ــس ألي س ــب الرئي ــغر منص أوالً: إذا ش
بعــدد األصــوات إذا كان ال يــزال محتفظــاً مبؤهــالت وشــروط الترشــح للرئاســة وإال 
فالــذي يليــه، فــإذا لــم يوجــد يقــوم نائــب الرئيــس مبهــام رئيــس اجمللــس إلــى حــن 
ــب  ــدة ينتخ ــذه امل ــاء ه ــد انته ــس وعن ــاً للرئي ــزه نائب ــه مبرك ــدة احتفاظ ــاء م انته
ــة مــن دورة  ــه للمــدة املتبقي ــاً ل ــه رئيســاً للمجلــس ونائب ــن اعضائ اجمللــس مــن ب

ــس. اجملل

إذا شــغر منصــب أمــن عمــان ألي ســبب يعــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب 
الوزيــر بــدال منــه.

إذا شــغر مقعــد رئيــس اجمللــس احمللــي ألي ســبب فيحــل محلــه العضــو الــذي يليــه 
بعــدد األصــوات.

ثانياً: بالنسبة لألعضاء

إذا شــغر مقعــد عضــو فــي اجمللــس احمللــي ألي ســبب فيحــل محلــه بنــاء علــى قــرار 
مــن الوزيــر املرشــح الــذي يليــه بعــدد األصــوات ان كان ال يــزال محتفظــا بشــروط 
الترشــح، وإال فالــذي يليــه فــإذا لــم يتوافــر مرشــح وفًقــا ملــا هــو منصــوص عليــه 
فــي هــذه الفقــرة يعــن الوزيــر مــن بــن الناخبــن عضــوا ملــلء املقعــد الشــاغر ممــن 
ــا ألحــكام هــذه  ــة املكتســبة وفًق تتوافــر فيــه شــروط الترشــح وتنتهــي العضوي
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الفقــرة بإنتهــاء دورة اجمللــس احمللــي التــي مت التعيــن خاللهــا.

إذا شــغرت عضويــة أي مــن النســاء فــي أي مجلــس محلــي فتحــل محلهــا 
ــدد  ــبة لع ــوات بالنس ــن األص ــدد م ــى ع ــت أعل ــي نال ــزة والت ــر الفائ ــحة غي املرش
املقترعــن ضمــن اجمللــس احمللــي إذا كانــت ال تــزال محتفظــة بشــروط الترشــح وإال 
فالتــي تليهــا فــإذا لــم تتوافــر مرشــحة وفًقــا ملــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا 
ــغرت  ــادة. وإذا ش ــذه امل ــن ه ــرة )ب( م ــي الفق ــواردة ف ــراءات ال ــق اإلج ــد فتطب البن
ــة أي مــن النســاء فــي اجمللــس فتحــل محلهــا العضــو والتــي نالــت أعلــى  عضوي
ــون  ــن قان ــادة 68 م ــه. )امل ــة ل ــة التابع ــس احمللي ــي اجملال ــوات ف ــن األص ــبة م نس

ــات(. البلدي

هل يجوز إقامة حتالف بني بلديتني أو أكثر؟. 19

للوزيــر املوافقــة علــى طلــب إقامــة حتالــف بــن بلديتــن أو أكثر بهــدف زيــادة التعاون 
بينهــا وتنســيق اجلهــود لتبــادل اخلبــرات بينهــا والتنســيق الفنــي ورفــع مســتوى 
اخلدمــات وانشــاء املشــاريع املشــتركة علــى ان حتــدد ســائر األحــكام املتعلقــة بذلــك 
مبــا فــي ذلــك مــوارده املاليــة ونســبة مســاهمة كل بلديــة متحالفــة فيــه وطريقــة 
إدارتــه وتنظيــم شــؤونه واســتثمار أموالــه وأوجــه الصــرف منهــا مبقتضــى نظــام 

يصــدر لهــذه الغايــة. املــادة )71 مــن قانــون البلديــات(.

)احملليــة، . 20 بــني اجملالــس  القانونيــة للعالقــة  مــا هــي الطبيعــة 
ــية  ــلطة رئاس ــا س ــل ألي منه ــة(؟ وه ــذي، احملافظ ــة، التنفي البلدي

ــرى؟ ــى األخ عل

تقــوم العالقــة بــن مختلــف هــذه اجملالــس علــى التعــاون والتكامــل ، وال يشــكل 
ــدي  ــس البل ــن اجملل ــزء م ــو ج ــي ه ــس احملل ــر ، فاجملل ــية لآلخ ــلطة رئاس ــا س أي منه
واحــد تقســيماته ، وقــد يكــون هــو اجمللــس البلــدي إذا لــم تكــن منطقــة البلديــة 
مقســمة إلــى مجالــس محليــة ، ولكــن ميلــك اجمللــس احمللــي اختصاصــات ميارســها 
ــون ، ويقتصــر دوره فــي  ــه القان منفــردا فــي منطقــة اختصاصــه وكمــا حددهــا ل
حــاالت أخــرى علــى التنســيب أو التوصيــة للمجلــس البلــدي الســيما فــي اجلوانــب 
التنمويــة وعنــد إعــداد دليــل االحتياجــات ، ويقــوم اجمللــس البلــدي بــدوره برفــع دليــل 
ــة  ــوء املوازن ــي ض ــل ف ــذا الدلي ــش ه ــذي يناق ــذي ال ــس التنفي ــات للمجل االحتياج
اخملصصــة للمحافظــة ومــن ثــم يقــوم برفعــه جمللــس احملافظــة صاحــب االختصــاص 
بإقــرار هــذا الدليــل وكذلــك احلــال موازنــة احملافظــة . فاخلطــوة األولــى عــادة تأتــي 
مــن اجمللــس احمللــي ثــم اجمللــس البلــدي فاجمللــس التنفيــذي وأخيــرا مجلــس احملافظــة 
ــة  ــى كيفي ــالع عل ــة االط ــس احملافظ ــك مجل ــة. وميل ــة التقريري ــب الصالحي صاح

تنفيــذ املوازنــات الســنوية جلميــع بلديــات احملافظــة.
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ــة . 21 ــة الرقاب ــة واحمللي ــس البلدي ــات واجملال ــس احملافظ ــك مجال ــل متل ه
ــى املشــاريع املنفــذة ضمــن نطــاق عملهــا؟ عل

ــان  ــة ضم ــاريع مبتابع ــد املش ــة وحتدي ــرار املوازن ــد إق ــة بع ــس احملافظ ــوم مجل يق
ــت  ــة، وإذا تول ــات احلكومي ــل اجله ــن قب ــذ م ــي تنف ــط والت ــاريع واخلط ــير املش س
ــل  ــي تدخ ــال الت ــن األعم ــل م ــرى أي عم ــة أخ ــة أو أي جه ــر احلكومي ــدى الدوائ اح
فــي اختصــاص اجمللــس البلــدي فيتــم ذلــك بالتنســيق مــع البلديــة )املــادة 5/ه مــن 
قانــون البلديــات(. ومــن اختصــاص اجمللــس احمللــي اقتــراح اخلطــط والبرامــج لتحقيــق 
التنميــة املســتدامة بالتعــاون مــع اجملتمعــات احملليــة وإعــداد تقاريــر نصــف ســنوية 
عــن ســير عمــل تنفيــذ هــذه اخلطــط ورفعهــا للمجلــس. )املــادة 6/ش مــن قانــون 

ــات(. البلدي

ما هي حقوق رئيس وأعضاء اجملالس البلدية واحمللية املالية؟. 22

بحســب نظــام حقــوق رؤســاء وأعضــاء اجملالــس البلديــة واجملالــس احملليــة يتقاضــى 
ــة  ــال املناط ــه باألعم ــاء قيام ــة لق ــألوات كاف ــامال الع ــهريا ش ــا ش ــس راتب الرئي
ــار، فيمــا  ــا مقــداره 900 دين ــة الفئــة األولــى راتب ــه؛ بحيــث يتقاضــى رئيــس بلدي ب
ــة  ــة الثالث ــة الفئ ــس بلدي ــار، ورئي ــة 800 دين ــة الثاني ــة الفئ ــس بلدي ــى رئي يتقاض
700 دينــار ، ووفــق النظــام مينــح رئيــس البلديــة مكافــأة شــهرية يتــم احتســابها 
اســتنادا إليــرادات البلديــة الفعليــة الذاتيــة، و   مكافــأة رئيــس البلديــة بــدءاً مــن 
150 دينــاراً ملــن تقــل إيــرادات بلدياتهــم عــن 100 ألــف دينــار حتــى 350 دينــاراً ملــن 
تزيــد إيــرادات بلدياتهــم عــن مليــون ونصــف املليــون دينــار. ومينــح العضــو البلــدي أو 
احمللــي عــن كل جلســة مجلــس يحضرهــا مكافــأة مقدارهــا 25 دينــارا، كمــا مينــح 
رئيــس وعضــو اجمللــس املشــارك فــي اللجــان املشــكلة وفًقــا للتشــريعات النافــذة 
أو مبوجــب قــرارات صــادرة عــن اجمللــس مكافــأة مقدارهــا 15 دينــارا عــن كل جلســة 
يحضرهــا فــي هــذه اللجــان وبحــد أقصــى ســت جلســات فــي الشــهر مهمــا بلــغ 
عــدد اللجــان املشــارك فيهــا، ومينــح الرئيــس والعضــو عــن كل جلســة يحضرهــا 
ــم  ــة للتنظي ــة احمللي ــة أو اللجن ــة اللوائي ــرى واالبني ــدن والق ــم امل ــة تنظي ــي جلن ف
واالبنيــة مكافــأة مقدارهــا خمســة وعشــرون دينــارا. وحــدد النظــام رواتــب رؤســاء 
ــى و)200(  ــة األول ــات الفئ ــاراً لبلدي ــي: )250( دين ــو اآلت ــى النح ــة عل ــس احمللي اجملال
ــن 4  ــة. )املادت ــة الثالث ــات الفئ ــاراً لبلدي ــة و)150( دين ــة الثاني ــات الفئ ــاراً لبلدي دين
ــنة  ــم 81 لس ــة رق ــة واحمللي ــس البلدي ــاء اجملال ــاء وأعض ــوق رؤس ــام حق ــن نظ و5 م

.)2017
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ــاذا . 23 ــة ومب ــة واحمللي ــس البلدي ــا للمجال ــة العلي ــكل اللجن ــى تتش مم
ــص؟ تخت

ــام وزارة  ــن ع ــة أم ــة برئاس ــة واحمللي ــس البلدي ــا للمجال ــة العلي ــكل اللجن تتش
الشــؤون البلديــة وعضويــة كل مــن :)املــادة 8/أ،د مــن نظــام مســاءلة رؤســاء وأعضاء 

اجملالــس البلديــة واجملالــس احملليــة رقــم 82 لســنة 2017(

ا. أمن عام ديوان احملاسبة.

ب. مدير عام بنك تنمية املدن والقرى.

ج. مدير الدائرة القانونية في وزارة الشؤون البلدية.

د. مدير اجملالس احمللية في وزارة الشؤون البلدية / مقررا.

ــن  ــاء احلاصل ــن الرؤس ــن م ــى اثن ــى )أعل ــة األول ــات الفئ ــاء بلدي ــن رؤس ــن م ه. اثن
ــى(. ــة األول ــن الفئ ــت ضم ــبة تصوي ــى نس عل

ــات الفئــة الثانيــة )أعلــى اثنــن مــن الرؤســاء احلاصلــن  و. اثنــن مــن رؤســاء بلدي
ــة(. ــة الثاني علــى نســبة تصويــت ضمــن الفئ

ــى اثنــن مــن الرؤســاء احلاصلــن  ــة )أعل ــة الثالث ــات الفئ ز. اثنــن مــن رؤســاء بلدي
ــة(. ــة الثالث ــت ضمــن الفئ ــى نســبة تصوي عل

ح. وتختــص اللجنــة بالنظــر فيمــا يحــال إليهــا مــن الوزيــر مبــا فــي ذلــك مخالفــة 
رؤســاء أو أعضــاء اجملالــس البلديــة واحملليــة القوانــن واألنظمــة والتعليمــات 
والقــرارات املعمــول بهــا أو اقــدام أي منهــم علــى تصــرف أو عمــل يخل باملســؤوليات 
والصالحيــات املنوطــة بــه أو يــؤدي إلــى عرقلتهــا أو االســاءة بالقــول أو الفعــل للغير 

أو حمــل الســالح فــي أي مــن مبانــي البلديــة.

هــل تســتطيع اجملالــس احملليــة فــي معــرض عملهــا مخاطبــة . 24
الــوزارات والدوائــر احلكوميــة واملؤسســات العامــة وغيرهــا مــن 

املعنويــة؟ االشــخاص 

ال يجــوز للمجالــس احملليــة فــي معــرض عملهــا مخاطبــة الــوزرات والدوائــر 
ــالل  ــن خ ــة إال م ــخاص املعنوي ــن االش ــا م ــة وغيره ــات العام ــة واملؤسس احلكومي

ــي. ــس احملل ــه اجملل ــع ل ــذي يتب ــدي ال ــس البل ــس اجملل رئي
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