
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزيع األعضاء على اللجان            
  
  

                                                   
  

  المهام واالختصاصات   
  الهيئة اإلدارية للمجلس المحلية                                                            

  
  عزلة  

  
  

    

 نظام السلطة المحلية 

إصدار قانون السلطة 
لسنة ) 4(المحلية رقم 

 م2000

وضع األساس التشریعي 
والقانوني لالنتقال إلى 
 نظام السلطة المحلية

یقوم نظام السلطة المحلية على 
مبدأ الالمرآزیة اإلداریة والمالية 

 وتوسيع المشارآة الشعبية

یتحقق من خالل ممارسة 
توري في المواطن حقه الدس

 انتخابات المجلس المحلية

 انتخابات المجلس المحلية

 عضو عضو

 عضو

 عضو

 عضو

  رئيس المجلس المحلي
  

 جلس المحليالم

  األجهزة التنفيذیة
 بالمدیریة

 الســــلطة المحليـــــــة

 انتخابات أمين عام المجلس المحلي

 انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة

  .لجنة التخطيط والتنمية المالية -
 .لجنة الخدمات -
 لجنة الشئون المالية -

   والتنميةعضو لجنة التخطيط
  عضو لجنة الخدمات 

 عضو لجنة الشئون االجتماعية

  )رئيسًا(رئيس المجلس المحلي      -
  )نائبًا (       األمين العام -
 )أعضاء( رؤساء اللجان المختصة   -

  )رئيسًا(رئيس المجلس المحلي  -
 )نائب المدیر(األمين العام    -
 مدیري األجهزة التنفيذیة أعضاء -



  
  
  
  

  خالل      15/4وأسس إعداد الموازنة بتاريخ             التعليمات                                                  
  
  

  30/8صورة من الموازنة                                 حصة المديريات من الدعم 
  15/8خالل                         المركزي والموارد العامة

  7/15                 1/5المشتركة بتاريخ 
  
  

      15/6  
  
  

    6/1  

 محليةمخطط یبين آيفية إعداد موازنة السلطة ال

 رئاســــــــة الـــــــــــــــــــــوزراء

 اللجنة العليا للموازنة

 وزارة المالية

 المحافظة

 المجلس المحلي بالمدیریة

 المكتب التنفيذي
 مكتب التربية

 مكتب الصحة

 المجلس المحلي

 مكتب األشغال

 مكتب التوجيه

 وزارة اإلدارة المحلية وزارة التخطيط

  لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة

 الهيئة اإلداریة للمدیریة



  :الموازنة المحلية
هي عبارة عن برنامج تفصيلي يتـضمن التقـديرات الماليـة           : ماهية الموازنة المحلية  

  .لموارد الوحدة اإلدارية وأوجه إنفاقاتها خالل سنة مالية قادمة
  :أهداف الموازنة

طيط والبرمجة التي يتاح من خاللهما متابعة تنفيذ مضمونها والتأكـد مـن             التخ )1(
  .ت القانونية التي تتم في نطاقها والتصرفااألعمالمشروعية 

ترجمة أهداف السياسات المحلية إلى خطط وبرامج محددة يجـري تنفيـذ هـا               )2(
 .بحسب ترتيب أولوياتها المعتمدة

رقابة، حيث يجـري مـن خاللهـا        تعد الموازنة مصدراً للمعلومات ووسيلة لل      )3(
التعرف على المركز المالي للوحدة اإلدارية ومدى إمكانياتها المادية والبـشرية           

 . وقدرتها االقتصادية

 .تحديد األهداف وترتيب أولويات التنفيذ وفقاً الحتياجات المجتمع المحلي )4(

اته بإيجابيـات التنفيـذ وسـلبي     تقييم كافأت األداء وتحديد الجوانـب المتعلقـة          )5(
 .والصعوبات التي تواجهه

تزويد أعضاء المجلس المحلي بالمعلومات وتبصرهم فـي اتخـاذ القـرارات             )6(
 .الالزمة األهداف المرسوم

  :خصائص الموازنة
الشمول في مضمونها بحيث تحتوي على كافة البيانات الالزمة التي تعبر عن         )1(

  .أهداف الخطة وتسهيل عمليات التنفيذ
ث تتيح فرصة للمفاضلة بين تلك األهداف وترتيـب         المرونة في تنفيذها بحي    )2(

 .أولويات تنفيذها

الدقة في بياناتها أن البيانات التي يتضمنها مشروع الموازنة ينبغي أن تكون             )3(
دقيقة في تقديراتها وصحيحة في مصادر معلوماتها حتى تكسب الثقة في كل            

 .ما ورد فيها

  



  :مراحل إعداد الموازنة
اد وجمع المعلومات والبيانات الالزمة التي يتضمنها       مرحلة التحضير واإلعد   )1(

  .مشروع الموازنة
 .إعداد مشروع الموازنة ومراجعة البيانات من قبل المكتب التنفيذي )2(

 .مناقشة مشروع الموازنة من قبل المجلس والموافقة عليها وإقرارها )3(

 .التصديق على مشروع الموازنة من قبل السلطات المركزية )4(

 .وازنة في ضوء البرنامج المعد زماناً ومكاناًمرحلة تنفيذ الم )5(

    .     مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة ويتولها المجلس المحلي )6(



   : الموازنات المحلية
  :الموارد المالية للوحدات اإلدارية وتتكون من: أوالً

ـ           : الموارد المحلية   ون وهي الموارد التي تحصل في نطاق الوحدة اإلدارية ولـصالحها وتتك
 :من

  .من حصيلة اإليرادات الزكوية بمختلف أنوعها% 50 .1
 .رسوم الدعاية واإلعالن .2

الرسوم والضرائب المفروضة على تذاكر السينما والمهرجانات والفعاليـات الرياضـية            .3
 .وغيرها من وسائل الترفية

 .رسوم تراخيص البناء .4

 .رسوم فتح المحالت التجارية .5

 .رسوم توثيق العقود والمحررات .6

   . حفر البياراترسوم .7

 .الرسوم المضافة على رسوم خدمات المسالخ .8

 .رسوم خدمات األحوال الشخصية والسجل المدني .9

 .ى تحت مسمى رسوم وخدمات نظام وتحسين المدنكل ما يجب .10

 .رسوم التطعيم الحيواني والنباتي .11

 .رسوم القيد والتسجيل بالسجل العقاري .12

 .رسوم الخدمات التعليمية .13

 .ضيات األسواق العامة واألرصفةرسوم استخدام أر .14

 .رسوم االنتفاع بمواقف نقل الركاب والبضائع .15

 .عائدات استغالل المحاجر ورسوم استغالل الشواطئ والسواحل .16

حصيلة التصرف باألرضي والعقارات الحكومية في إطـار الوحـدة اإلداريـة وقيمهـا               .17
 .اإليجارية

لخـدمات التـي تقـدمها وعائـداتها        المواد التي تحصل عليها األجهزة التنفيذية نظيـر ا         .18
 .االستثمارية

الرسوم التي يجري جبايتها وتحصيلها باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير            .19
 : المحلية وذلك على النحو المبين فيها يلي

  .الرسوم المضاف على فواتير الكهرباء والمياه والتلفون  . أ 
 .ر والحصى والرملالرسوم المقرر على خموالت وسائل نقل األحجا  . ب 

 .الرسوم المقرر على نقل الركاب براً  . ج 



  .رسوم تراخيص مزاولة المهن المختلفة وتجديداتها .20
 .الرسوم المضاف على الرسوم المقررة على الطرود البريدية .21

الرسوم السياحية ورسم اإلقامة في الفنادق والمنشآت السياحية والترفيهية ورسوم دخـول             .22
 .واألماكن األثريةالمتاحف 

 .ضريبة المهن الحرة .23

الرسوم والضرائب األخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضـها بموجـب القـوانين               .24
 ،والقرارات النافذة

 .كافة الغرامات المرتبطة بالضرائب والرسوم المبينة في البنود السابقة وتجديداتها .25

 .الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من األفراد واألشخاص االعتبارية .26

الهبات والتبرعات المساعدات التي تقدميها الهيئات والمنظمات الخارجية عبـر األجهـزة        .27
 .المركزية

  
الموارد التي تجبى في مديريات     : الموارد المشتركة على المستوى المحافظة وهي      

 :المحافظة لمصلحة المحافظة ككل وتتكون من
 .من حصيلة اإليرادات الزكوية بمختلف أنوعها% 50 .1

 . المستحقة على الريع العقاريالضريبة .2

 .ضريبة استهالك القات .3

 .رسوم القيد في السجل التجاري .4

 .رسوم تراخيص قيادة وسائل النقل .5

 .تراخيص تسيير وسائل النقلرسوم  .6

 .رسوم نقل ملكية وسائل النقل .7

 .غرامات المخالفات المرورية .8

 .رسم الخدمات الصحية الطبية .9

 .هارسوم الشهادات الصحية بمختلف أنواع .10

 .رسوم تراخيص االصطياد .11

 .رسوم تراخيص حفر اآلبار االرتوازية .12

 .رسوم جوازات السفر .13

 .الرسوم المقررة على الطرود الواصلة إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية .14

 .ضرائب كسب العمل للمهن الحرة .15

 .تراخيص المنشآت التعليمية والصحية الخاصةرسوم  .16



 .مختبرات والمخازن بكل أنواعها والواألشعةرسوم فتح الصيدليات  .17

 .،رسوم إنشاء مكاتب اإلرشاد الزراعي والمشاتل والمزاع الخاصة .18

 .رسوم المخططات العمرانية والمساحية .19

 .غرامات افتقاد العاملين لبطاقة اللياق الصحية .20

 .رسوم تراخيص مدارس تدريب قيادة السيارات .21

 .داتهارسوم تصاريح العمل واإلقامة للعرب واألجانب وتمدي .22

الرسوم والضرائب األخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجـب القـوانين              .23
 . كمورد مشتركوالقرارات النافذة

 .كافة الغرامات المرتبطة بالضرائب والرسوم المبينة في البنود السابقة وتجديداتها .24

 .الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من األفراد واألشخاص االعتبارية .25

لهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الخارجية عبر األجهزة          ا .26
 .المركزية

من الزيادة الفعلية من الموارد المحصلة عما هو مخطط له في تقديرات الموازنة             % 50 .27
 .السنوية العامة للدولة، مالم تكن هذه الزيادة ناتجة عن ضريبة أو رسوم جديدة

  



  : امة مشتركةموارد ع: ثالثاً
ما يجرى جبايته وتحصيله مركزياً باسـم التعـاون والمجـالس المحليـة               . أ 

  : التطوير المحلية وهيوصناديق
 .الرسوم المفروضة على تذاكر السفر الجوية والبحرية 

 .ديزل أو جاز يباع للمحطات الرسوم المقرر على كل برميل بترول أو 

  :من الموارد السنوية للصناديق التالية% 30  . ب 
 .ندوق رعاية النشئ والشباب والرياضةص 

 .صندوق صيانة الطرق 

 .صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي 

على أن تخصص هذه المواد لذات األغراض التي أنشئت الصناديق من أجلها، ولهـذه الغايـة يـتم                  
ارية بمـا   التشاور مع الوزراء المعنيين وقت اقتراح التوزيع السنوي لهذه المواد على الوحدات اإلد            

  .يكفل توظيف هذه المواد توظيفاً مجدياً في مجاالتها
  :الدعم المركزي: رابعاً

  .  ما تخصصه الدولة من دعم مالي مركزي سنوات للوحدات اإلدارية على مستوى الجمهورية
  

 
     


