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قدم النائب عدنان املطوع اقتراحا برغبة 8
جاء فيه: نظرا للموقع االستراتيجي للواجهة 
البحرية مبنطقة الصليبخات والدوحة والتي 
س���تكون متنفس���ا ألهالي املنطقة على ان 
تكون مبستوى عال يتناسب مع موقعها، 
مع مراعاة احملافظ���ة على البيئة البحرية 
والبرية يضاف اليها اخلدمات الترويحية 

والترفيهية.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح لطرح مناقصة 
تأهيل الواجهة البحرية ملنطقة الصليبخات 
والدوحة لتكون منطقة ترويحية مبستوى 
راق يتناسب مع املوقع االستراتيجي، تشارك 
فيه اجلهات املختص���ة مع مراعاة احلفاظ 

على احلياة البحرية والبيئية.

المطوع يقترح تأهيل واجهة الصليبخات والدوحة

اقتراح بقانون قّدمه العبدالهادي ودشتي والعنجري والغانم والدقباسي

6 مجالس للمحافظات بـ 7 أعضاء منتخبين و5 معينين لمدة 4 سنوات

لـكل ناخـب حـق اإلدالء بصوتـه لثاثـة مـن المرشـحين ويعتبـر باطـا التصويـت ألكثر مـن ذلك

يبلـغ المحافظ الـوزارات والجهـات المعنية بقـرارات وتوصيات المجلس خال أسـبوع مـن صدورها

يكـون للمجلـس جهـاز تنفيـذي يرأسـه مدير عـام يعين بمرسـوم بنـاء على ترشـيح مـن المحافظ
يجوز حل المجلس بمرسـوم مسـبب وإجراء االنتخابات والتعييـن الجديد في ميعاد ال يجـاوز 60 يومًا

يشـكل مجلس أعلى للمحافظات برئاسـة رئيس الحكومة وعضوية بعض الوزراء وممثلين عن المجالس الـ 6

انفردت بنشره  تأكيدا لما 
»األنب����اء« امس حول التوجه 
النيابي النشاء مجالس بلديات 
المحافظات الست لتكون  في 
بدي����ا عن المجل����س البلدي 
الحال����ي، قدم الن����واب ناجي 
العبدالهادي ود.روال دش����تي 
العنج����ري  وعبدالرحم����ن 
ومرزوق الغانم وعلي الدقباسي 
اقتراحا بقانون في شأن االدارة 

المحلية.
وجاء في القانون:

مادة 1

تقس����م الكوي����ت الى عدد 
المحافظات وتحدد دائرة  من 
اختصاص كل منها بمرسوم.

ويكون للمحافظة الشخصية 
االعتبارية.

مادة 2

يرأس كل محافظة محافظ 
يدير شؤونها ويمثل السلطة 
التنفيذي����ة فيها، كما يتحدث 
باسم المحافظة ويمثلها امام 
القضاء وفي صاتها بالغير، 
ويتاب����ع نش����اط االجه����زة 
العامة  الحكومي����ة والمرافق 
في دائرة المحافظة والتنسيق 
بينها ويبلغ ماحظاته عليها 
الى الوزراء المعنيين كل في 

دائرة اختصاصه.

مادة 3

المحافظ بمرس����وم  يعين 
بدرجة وزير لمدة اربع سنوات 
قابلة للتجديد بناء على عرض 

رئيس مجلس الوزراء.
ويؤدي قب����ل توليه مهام 
منصبه امام األمير وبحضور 
رئيس مجلس الوزراء اليمين 
اآلتية: اقسم باهلل العظيم ان 
احترم الدستور وقوانين الدولة 
واذود ع����ن مصالح الش����عب 
وأموال����ه وان اؤدي اعمال����ي 

باالمانة والصدق.

مادة 4

يتولى المحافظ مسؤولية 
المس����اهمة في االشراف على 
تنفيذ السياسة العامة للدولة 
ومتابع����ة مش����روعات خطة 
التنمية في دائرة محافظته، وله 
في سبيل مباشرة اختصاصاته 
ان يتصل بالوزراء المختصين 
في كل م����ا يتعلق بش����ؤون 
المحافظة ويتولى بوجه خاص 

األمور التالية:
المرافق  1- االشراف على 
المحافظة  العامة في دائ����رة 
ومتابعة ادائها لضمان قيامها 
بمهامه����ا عل����ى الوجه االكمل 
وتنفي����ذ السياس����ة العام����ة 
للدولة من النواحي االجتماعية 
واالقتصادية واالمنية واباغ 
الوزراء  الى  ماحظاته عليها 
ف����ي نط����اق  المعنيي����ن كل 

اختصاصه.
الس����هر عل����ى تنفيذ   -2
القوانين واالنظمة االدارية، وله 
في ذلك ان يطلب من قوى االمن 
بالمحافظة اتخاذ جميع التدابير 

التي تقتضيها الظروف.
3- االش����راف على شؤون 
االم����ن العام والنظ����ام العام 
واآلداب العام����ة ف����ي دائ����رة 

المحافظة.
4- متابعة تنفيذ القرارات 
والتوصي����ات الص����ادرة عن 
المحافظة والمجلس  مجلس 
االعلى للمحافظات لدى الجهات 

المعنية.
العرائ����ض  فح����ص   -5
والش����كاوى التي يتلقاها من 
المواطنين واالتصال بالجهات 
ذات الش����أن للحص����ول على 
المعلومات والبيانات المناسبة 
البداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ 

توصياته في شأنها.
6- متابعة تنفيذ المشروعات 
المحلية الخاصة بالمحافظة 
وابداء ما يراه من ماحظات في 

شأنها الى الوزير المختص.
7- اقتراح االعتمادات المالية 
الازمة للمحافظة ومشروعاتها 
المحلية تمهيدا لعرضها على 

مجلس المحافظة.
8- مباشرة ما يفوضه فيه 
الوزراء في بعض اختصاصاتهم 

في شؤون وزاراتهم.

مادة 5

تكون للمحافظ وحده سلطة 
المالية  الش����ؤون  الوزير في 
المتعلق����ة بديوان  واالدارية 
الوزارات  المحافظة وف����روع 

اللوائح والنظم في المس����ائل 
التالية:

المح����ات العامة والمقلقة 
للراحة والمض����رة بالصحة، 
االعانات والملصقات االعامية، 
النظافة وشغل الطرق العامة 
والميادين واالرصفة، القواعد 
الخاصة بالبناء والفرز، الباعة 
المتجولون، المسالخ والمقابر، 
القواعد الخاصة بحقوق الملكية 
واالنتف����اع واالرتفاق بالحفر 
واآلبار والحظور والمس����اكر 
واالساكل والنقع والبحيرات 
واالراضي ومجاري الس����يول 
والطرق الخاصة المستقطعة 
من العقارات واالراضي بسبب 
الفرز أو أي نوع من التصرفات 
سواء أكانت هذه الطرق نافذة 
أو غير نافذة بما ال يتعارض 
مع القوانين السارية، الرسوم 
المحافظة  الت����ي تتقاضاه����ا 
ع����ن الخدمات الت����ي تؤديها، 
والائح����ة الداخلية لمجالس 
المحافظات والمجلس االعلى 

للمحافظات.
ثالثا: أحكام عامة وانتقالية

مادة 20

تكون لكل محافظة ميزانية 
ملحقة بالميزانية العامة للدولة 
موزعة بحسب ابواب الميزانية، 
ويصدر بالميزانيات الملحقة 
لجمي����ع المحافظ����ات قانون 
واحد، على ان يش����تمل الباب 
الرابع )المش����اريع االنشائية 
والصيان����ة( بميزاني����ة كل 
محافظة على التقديرات الخاصة 
بالمشروعات المحلية الخاصة 

بها.
وتك����ون ميزانية المجلس 
االعلى للمحافظات كقسم خاص 
الوزارات واالدارات  بميزانية 

الحكومية.

مادة 21

تسري على العاملين بديوان 
المحافظ����ة وعل����ى العاملين 
بالمجلس االعلى للمحافظات 
احكام المرسوم بالقانون رقم 15 
لسنة 1979 والمرسوم الصادر 

في 1979/4/4 المشار اليهما.

مادة 22

تبي����ن الائح����ة الداخلية 
لمجالس المحافظات والمجلس 
االعلى للمحافظات نظام العمل 
بمجلس المحافظة والمجلس 
االعلى واالغلبية الازمة لصحة 

انعقاده واصدار قراراته.

مادة 23

مع االخ���ال باالختصاصات 
المحافظات  المقررة لمجال���س 
والمجلس االعل���ى للمحافظات 
المنصوص عليها في هذا القانون، 
تؤول جميع االختصاصات المقررة 
لبلدية الكويت بموجب القانون 
رقم 5 لس���نة 2005 المشار اليه 
الى الوزارات واالدارات الحكومية 
المعنية، كل  العام���ة  والهيئات 

بحسب اختصاصاتها. 
ويص����در مرس����وم ببيان 
كل م����ن ه����ذه االختصاصات 
والجهة التي يؤول اليها. كما 
ينص المرس����وم الذي يصدر 
ف����ي هذا الش����أن، عل����ى نقل 
االدارات والموظفين تبعا لنقل 
االختصاص، مع عدم المساس 
بأوضاع الموظفين سواء من 
حي����ث الدرج����ة الوظيفية أو 
المس����مى الوظيفي أو المزايا 
التي كانوا  النقدية والعينية 

يتمتعون بها قبل النقل.

مادة 24

تصدر الائحة التنفيذية لهذا 
القانون بمرسوم بناء ع لص

ى ع���رض رئي���س مجلس 
الوزراء.

مادة 25

يلغى كل حكم يتعارض مع 
احكام هذا القان���ون، كما يلغى 
القان���ون رق���م 5 لس���نة 2005 
والمرسوم رقم 265 لسنة 2006 

المشار اليهما.

مادة 26

الوزراء  على رئيس مجلس 
والوزراء � كل فيما يخصه � تنفيذ 
هذا القانون، ويعمل به بعد ستة 
اشهر من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية.
أمير الكويت

الجاب���ر  األحم���د  صب���اح 
الصباح

علي الدقباسي مرزوق الغامن عبدالرحمن العنجري د.روال دشتي ناجي العبدالهادي

المذكرة اإليضاحية لاقتراح بقانون في شأن اإلدارة المحلية
تتمتع بلدية الكويت باختصاصات واسعة بينها القانون 
رقم 5 لس���نة 2005 وتعكس هذه االختصاصات الواس���عة 
الوضع التاريخي لبلدية الكويت عند انشائها في اوائل القرن 

الماضي.
حيث كانت هي الهيئة االدارية الوحيدة التي تؤدي جميع 
الخدمات العامة وتتولى االشراف عليها، اذ لم تكن توجد آنذاك 
الوزارات بمفهومها المعاصر الذي وضعه الدستور عام 1962 
وهو ما يفس���ر االختصاصات التي ينص عليها القانون رقم 
5 لس���نة 2005 والتي من المفروض ان تدخل في اختصاص 
بعض الوزرات القائمة، مثال ذلك االهتمام بالصرف الصحي 
)وزارة الصحة( والحدائق والتشجير )الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية( ووضع النظم الخاصة باللوحات 
والملصقات االعامية واالسواق )وزارة التجارة والصناعة( 

والمكاتب الهندسية )وزارة االشغال العامة( وغيرها كثير.
وبعد التطور الكبير الذي لح���ق بالجهاز االداري للدولة 
المتمثل في ال���وزارات واالدارات الحكومية والهيئات العامة 
والمؤسس���ات العامة اصبح من الضروري اعادة النظر في 
الوضع الحالي لبلدية الكوي���ت وعاقتها بمختلف االجهزة 

االدارية بغية تفادي التداخل في االختصاصات وتضاربها.
لذلك اعد االقتراح بقانون المرفق الذي يقوم على األسس 

التالية:
أ- الغاء القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت 

كذلك الجدول المرفق به )الخاص بتحديد الدوائر االنتخابية 
لعضوية المجلس البلدي(.

ب- انشاء كيانات ادارية جديدة تحل محل المجلس البلدي، 
وتتفق مع النظم االدارية الحديثة التي استجدت في الكويت 

بعد العمل بدستور 1962.
وتتمثل هذه الكيانات في:

أ- مجلس المحافظة.
ب- المجلس االعلى للمحافظات.

مجلس المحافظة

تقس���م الكويت الى عدد من المحافظات )وهي اآلن س���ت 
محافظات( وتكون لكل محافظة الشخصية االعتبارية )المادة 
1(، ويرأس���ها المحافظ الذي يدير ش���ؤونها ويمثل السلطة 
التنفيذية فيها )الم���ادة 2( وحددت المادة )4( اختصاصات 
المحافظ، وبينت المادة 7 تشكيل مجلس المحافظة، فنصت 
على ان يرأسه المحافظ، ويضم 12 عضوا، سبعة منتخبون 
وخمس���ة يعينون بمرس���وم، وبذلك تكون اغلبية المجلس 
من المنتخبين )7 الى 6( وهكذا يتحقق لكل محافظة كيانها 
المستقل، فهي تتمتع بالشخصية االعتبارية، ولها وفقا للمادة 
20 ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة موزعة بحسب 
ابواب الميزانية ويشتمل الباب الرابع )المشاريع االنشائية 
والصيانة( بميزانية كل محافظ���ة على التقديرات الخاصة 

بالمشروعات المحلية الخاصة بها.
وبينت الم���ادة 9 اختصاصات مجل���س المحافظة، وهي 
تشمل جميع الش���ؤون البلدية في نطاق المحافظة، وبينت 
المواد التالية مدة المجلس، وحالة خلو المقعد واالس���تقالة 
من عضوية المجلس، وسقوط العضوية والجهاز التنفيذي 

للمجلس وحل المجلس.

ثانيا: المجلس األعلى للمحافظات

بينت المادة 17 طريقة تشكيل هذا المجلس فنصت على ان 
يتولى رئاسته رئيس مجلس الوزراء ويضم سبعة وزراء الى 
جانب ممثل واحد من كل مجلس محافظة يختاره مجلسها من 
بين اعضائه المنتخبين،وبينت المادتان 18 و19 اختصاصات 
هذا المجلس، وهي تش���مل االختصاصات المركزية التي ال 
يج���وز ان تتباين بين محافظة واخ���رى ونصت المادة 20 
على ان ترد ميزانية المجلس االعلى كقسم خاص بميزانية 

الوزارات واالدارات الحكومية.
واخي���را نص���ت الم���ادة 23 عل���ى انه مع ع���دم االخال 
باالختصاصات المقررة لمجال���س المحافظات تؤول جميع 
االختصاصات المقررة حاليا لبلدية الكويت بموجب القانون 
رقم 5 لسنة 2005 الى الوزارات واالدارات الحكومية والهيئات 
العامة المعنية كل بحسب اختصاصها على ان يصدر مرسوم 

بيان كل من هذه االختصاصات والهيئة التي تؤول اليها.

والهيئات العامة والعاملين بهذه 
الجهات في دائرة المحافظة.

مادة 6

في حالة غي����اب المحافظ 
أو خلو وظيفته يكلف رئيس 
مجلس الوزراء احد المحافظين 
للقيام باعباء وظيفته باالضافة 
الى عمله لحين عودته او تعيين 

محافظ آخر.

مادة7

ينشأ في كل محافظة مجلس 
المحافظة«  يس����مى »مجلس 
برئاس����ة المحافظ وعضوية 

كل من:
1- سبعة اعضاء منتخبين 
وفقا الح����كام قانون انتخاب 
اعضاء مجلس االمة باعتبار 
المحافظة دائرة واحدة، على 
ل����كل ناخب االدالء  ان يكون 
بصوته لثاثة من المرشحين 
المحافظة، ويعتبر باطا  في 
التصوي����ت الكث����ر م����ن هذا 

العدد.
2- خمسة اعضاء يعينون 

بمرسوم.
ف����ي االعضاء  ويش����ترط 
المنتخبين والمعينين الشروط 
الازمة لعضوية مجلس االمة، 
كما يشترط في العضو منتخبا 
او معين����ا ان يك����ون مقيم����ا 
اقامة فعلية ودائمة في دائرة 

المحافظة.
وتحدد مكاف����آت االعضاء 

بقرار من مجلس الوزراء.
المجلس  وي���ؤدي عض���و 
امام المجلس في جلسة علنية 
قبل ممارس���ة اعمال���ه اليمين 
المنصوص عليه���ا في المادة 

الثالثة من هذا القانون.

مادة 8

لكل ناخب ان يطلب ابطال 
االنتخ���اب ال���ذي حص���ل في 
المحافظة التي يقيم فيها، ولكل 
مرشح طلب ذلك في المحافظة 
التي كان مرشحا فيها، ويقدم 
الطلب الى المحافظ خال خمسة 
عش���ر يوما من اعان نتيجة 

االنتخاب.
وتخت���ص بنظ���ر الطلبات 
المقدم���ة بابط���ال االنتخ���اب 
لجن���ة مؤلف���ة م���ن ثاثة من 
مستشاري محكمة االستئناف 
تعينه���م الجمعية العامة لهذه 

المحكمة.
اللجن���ة بتحقيق  وتق���وم 
الطعون المقدمة وتقضي فيها 
بعد سماع اقوال الطاعن والعضو 
المطعون في صحة انتخابه ومن 

ترى لزوما سماع اقواله.
انتخاب  اذا ابطلت  وللجنة 
عضو وثبت وجه الحقيقة في 
نتيجة االنتخاب ان تعلن فوز من 
ترى ان انتخابه هو الصحيح.

ويج���وز للعضو المطعون 
في انتخابه ان يحضر جلسات 
المجلس ويش���ارك في اعماله 
الى ان يصدر القرار في الطعن 
الخاص به وال يكون لقرار ابطال 

االنتخاب اثر رجعي.

مادة 9

يتولى مجل����س المحافظة 

المس����اهمة ف����ي التنمية في 
دائرة المحافظة وبالتنسيق مع 
الجهات االقتصادية واالجتماعية 
للمحافظة واالشراف على كل 
ما من شأنه االرتقاء بمستواها 
ف����ي مختلف المج����االت وفي 
اطار خط����ط وبرامج التنمية 
المعتمدة، ويقوم بوجه خاص 
في دائرة المحافظة وبالتنسيق 
المعنية بما يلي:  الجهات  مع 
التع����رف عل����ى احتياج����ات 
المحافظ����ة والمقيمي����ن فيها 
والعمل على تلبية متطلباتها 
المالية  الم����وارد  في ح����دود 
المتاحة، والعمل على سرعة 
الى  الخدمات  وكفاءة وصول 
المواطنين والعمل على حلها 
واالش����راف عل����ى صيانتها 
واقتراح ما تحتاجه المحافظة 
من الخدمات والمرافق العامة، 
وتش����جيع التربي����ة الدينية 
واالنشطة التربوية واالجتماعية 
والرياضية والثقافية والصحية 
وتوجيهها نحو دعم االحساس 
بالمسؤولية وبث روح التعاون 
وتعمي����ق االنته����اء الوطني، 
وتجميل وتسمية المدن والقرى 
والضواحي والمناطق والجزر 
والطرق والشوارع والميادين 
وتوسيعها، وال يجوز اطاق 
المدن  اسماء االشخاص على 
والضواحي والمناطق اال لمن 
تولى مس����ند االمارة او والية 
العهد من حكام الكويت، وتنمية 
الوعي بين س����كان المحافظة 
التطوعي  العمل  وحثهم على 
بما يكفل االرتقاء بمس����توى 
الحي����اة االجتماعي����ة فيه����ا، 
والعمل عل����ى المحافظة على 
البيئة وتحسينها وحمايتها، 
التي  المش����روعات  وتنسيق 
يساهم فيها مجلس المحافظة 
م����ع الجه����ات المختصة في 
الدولة، وقبول التبرعات غير 
المشروطة المقدمة للمحافظة، 
العام����ة  المنفع����ة  وتقري����ر 
وفقا لاوض����اع واالجراءات 

المنصوص عليها في القانون 
رقم 33 لسنة 1964 المشار اليه، 
وترشيح المختارين، والنظر 
في االقتراحات التي تقدم من 
المحافظ او من اعضاء مجلس 
المحافظة او م����ن الوزراء او 
م����ن المواطنين في ش����ؤون 
المحافظة واصدار توصياته في 
شأنها، واقرار مشروع ميزانية 
المالية  المحافظ����ة للس����نة 
الجديدة والحس����اب الختامي 
للسنة المنتهية قبل تقديمهما 

الى الجهات المختصة.
ويرفع المحافظ تقريرا عن 
اعمال مجل����س المحافظة الى 
المجلس االعلى للمحافظات في 
الشهر االول من كل سنة مالية 

وكلما دعت الحاجة الى ذلك.

مادة 10

الوزارات  المحاف����ظ  يبلغ 
المعني����ة بقرارات  والجهات 
المحافظة  وتوصيات مجلس 
خال اسبوع من تاريخ صدورها 
الس����تطاع رأيها فيها وابداء 
ما تراه من ماحظات بشأنها 
خال ثاثة اسابيع من تاريخ 

اباغها بها.
وف����ي حال ع����دم الموافقة 
او عدم الرد خال هذه المدة، 
القرارات  المحافظ هذه  يرفع 
والتوصيات الى المجلس االعلى 

للمحافظات للبت فيها.

مادة 11

مدة المجلس اربع سنوات 
من تاريخ انعقاد اول جلسة له 
على ان يصدر المرسوم الخاص 
باالعض����اء المعيني����ن خال 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
اعان نتيجة االنتخاب، ويدعى 
المجلس لانعقاد خال خمسة 
عشر يوما من تاريخ صدور 
مرس����وم االعضاء المعينين، 
ويجوز اعادة انتخاب العضو، 
اما تعيين العضو فا يزيد على 
مدتين متتاليتين، وفي جميع 

االحوال يجري التجديد خال 
الستين يوما السابقة على نهاية 

مدة المجلس.

مادة 12

اذا خ����ا مقع����د عض����و 
المقعد بالطريقة  ش����غل هذا 
المقررة لشغله، ويجب اجراء 
االنتخابات او التعيين بحسب 
االحوال خال ثايين يوما من 
تاريخ اعان ذلك الخلو، ويكمل 
العضو الجديد مدة سلفه، وال 
يتم شغل المقاعد الشاغرة اذا 
الباقية ال تجاوز  المدة  كانت 

الستة اشهر.

مادة 13

تقدم االستقالة من عضوية 
المجلس الى رئيس المجلس 
لعرضها على المجلس في اول 
جلسة، وتعتبر نهائية من وقت 
تقرير المجلس قبولها، واذا لم 
يبت المجلس في االس����تقالة 
خال شهر من تاريخ تقديمها 
اعتبرت مقبولة بحكم القانون 
من الي����وم التالي النتهاء هذه 
المجلس في  المدة، ويعل����ن 

جميع االحوال خلو مقعده.

مادة 14

تسقط العضوية عن العضو 
بقرار من المجلس اذا فقد احد 
شروط العضوية، سواء تبين 
انه فاقده قبل انتخابه او تعيينه 

او بعدهما.
وتس����قط العضوية كذلك 
بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي 
 � الذين يتألف منهم  االعضاء 
فيما عدا العضو المعروض امره 
� اذا قام بالذات او بالواسطة 
بعم����ل او مقاولة او مناقصة 
او توريد حساب المحافظة او 
لحساب اي من فروع الوزارات 
واالدارات الحكومية والهيئات 
المحافظة  العامة في دائ����رة 
او اذا دخل معه����ا في بيع او 
ايج����ار او مقايضة ما لم يكن 

ذل����ك بالتطبي����ق لنظام نزع 
الملكية واالس����تياء المؤقت 
اذا  العام����ة، وكذلك  للمنفعة 
اش����ترك العضو في جلسات 
المجلس او لجانه في مداولة 
او قرار له فيه مصلحة سواء 
كان ذلك عن نفسه شخصيا او 
بصفته وليا او وصيا او قيما 
او وكي����ا او عمن تربطه بهم 
القرابة او  رابطة الزوجية او 
المصاهرة حتى الدرجة الثانية، 
ويكون الق����رار المترتب على 

هذه المداولة باطا.

مادة 15

يكون للمجلس جهاز تنفيذي 
يرأسه مدير عام يعين بمرسوم 

بناء على ترشيح المحافظ.
العام مسؤوال  المدير  ويكون 

عن تنفيذ قرار المجلس.
ويقدم المدير العام الى المجلس 
خال االش���هر الثاثة االولى من 
كل سنة مالية تقريرا عن اعمال 

المجلس خال السنة السابقة.
وتح���دد الائح���ة التنفيذية 
اختصاصات المدير العام ونظام 
العمل بالجهاز التنفيذي متضمنا 
التي يؤلف  التنظيمية  الوحدات 

منها واختصاص كل منها.
مادة 16

يجوز حل المجلس بمرسوم 
مسبب. واذا حل المجلس وجب 
اج����راء االنتخابات والتعيين 
للمجلس الجديد في ميعاد ال 
يجاوز ستين يوما من تاريخ 
المجلس  الحل على ان يدعى 
الجديد لانعقاد وفقا ألحكام 

المادة 11 من هذا القانون.
المجلس  وفي حالة ح����ل 
تتول����ى اختصاصات����ه لجنة 
يش����كلها مجلس الوزراء من 
ذوي الرأي والخبرة ممن تتوافر 
فيهم شروط العضوية لمجلس 
االمة والمقيمين بصفة فعلية 
ودائمة ف����ي دائرة المحافظة، 
وذلك الى حين تشكيل المجلس 

الجديد.

ثانيا: المجلس االعلى 
للمحافظات

مادة 17

اعل����ى  يش����كل مجل����س 
للمحافظات برئاس����ة رئيس 
مجل����س الوزراء أو من ينيبه 

وعضوية كل من:
الدولة  الداخلية، وزير  وزير 
لش���ؤون مجلس الوزراء، وزير 
المالي���ة، وزير التنمي���ة، وزير 
الصحة، المحافظين، وزير االشغال 
العامة، وممثل واحد عن كل مجلس 
محافظة يختاره مجلسها من بين 

اعضائه المنتخبين.

مادة 18

المجل����س االعلى  يختص 
بما يلي:

ال���رأي في مش���روع  اب���داء 
المخطط الهيكل���ي العام للدولة 
تمهيدا الصداره بمرسوم، تقرير 
تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية 
وضم واستقطاع الجيوب والزوائد 
التنظيم واقرار  المترتبة عل���ى 
مشروعات تقسيم وتجزئة االراضي 
المعدة للبناء، تقرير المشروعات 
ومواقعها عمرانيا، تقرير انشاء 
الم���دن والق���رى والضواح���ي 
والمناطق والطرق والش���وارع 
والميادي���ن، تقري���ر مخططات 
المناط���ق واس���تحداث وتنظيم 
المناط���ق الس���كنية والتجارية 
والصناعية وغيرها بما يتفق مع 
المخط���ط الهيكلي العام للدولة، 
والنظر في التقارير والتوصيات 
التي يرفعها اليه المحافظون والتي 
ال���وزراء والموضوعات  يقدمها 
المشتركة بين المحافظات واتخاذ 
المناسبة  التوصيات والقرارات 

في شأنها.

مادة 19

يصدر رئيس مجلس الوزراء 
بعد موافق����ة المجلس االعلى 


