
 

 

 م.2020 نوفمبر 03التاريــــــخ: 

 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر
 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

تقرير لجنة المرافق لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن  تقريريسرني أن أرفع إلى معاليكم  

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم العامة والبيئة السابقة بشأن 

م )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(، 2001( لسنة 35بقانون رقم )

( لسنة 35قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )( من 20ومشروع قانون بتعديل المادة )

برجاء التفضل بالنظر . ،ح بقانون المقدم من مجلس الشورى(م )المعد في ضوء االقترا2001

 والتوجيه باتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.

 

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،،

 

                                             

                              

 الدكتور حممد علي حسن علي  
 رئيــس جلنــة املرافـق العامـة والبيئة              

 المرفقات: 

 تقرير اللجنة. .1
 جدول بمواد مشروع القانون. .2

 رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.  .3
 ومرفقاته.تقرير اللجنة السابقة  .4
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ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 (املرافق العامة والبيئةجلنة )لخ

 العنوان

روع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة السابقة بشأن مش
(، مجلس النوابم )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من 2001( لسنة 35بالمرسوم بقانون رقم )

م 2001( لسنة 35( من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )20ومشروع قانون بتعديل المادة )
 (مجلس الشورى)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من 

 النوابا الشورى ومجلس أصل مشروع القانون

 اإلحالة إىل اللجنة
 الفصل التشريعي الخامس –األول دور االنعقاد السنوي العادي  -م2018ديسمبر  24

 الفصل التشريعي الخامس – الثالثدور االنعقاد السنوي العادي  -م2020أكتوبر  09

 من الفصل التشريعي الخامس الثالثمن دور االنعقاد العادي  م2020نوفمبر  02 انتهاء اللجنة من املناقشة

 2 عدد االجتماعات

 === العرض على اجللسة

 مضمونه

إلى تفعيل دور المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية  مشروع القانون األوليهدف 
في نطاق حدود بلديته وفقًا الختصاصه، وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية لكل محافظة وفقًا 

 دية.للسياسة العامة للمملكة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة، والحفاظ على استقالل المجالس البل

إلى سد الثغرة القانونية في آلية الرقابة التي يمارسها وزير شؤون البلديات  مشروع القانون الثانييهدف و
على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها والتي من شأنها إطالة إجراءات الرقابة، حيث أن النص النافذ 

رارات وتوصيات المجالس البلدية إذا في القانون القائم محل التعديل حدد مدة العتراض الوزير على ق
كانت مخالفة للقانون أو مخالفة للسياسة العامة للمملكة ولم يحدد مدة لرد تلك المجالس على اعتراضات 

 الوزير مما يترك موضوع االختالف معلقًا أمًدا طويًلا دون حسم للمسائل المختلف عليها.

 بنيته
( فضاًل المقدم من مجلس النوابيتألف مشروع القانون األول )الُمعد بناء على االقتراح بقانون  -1

 الديباجة من سبع مواد.عن 

( فضال المقدم من مجلس الشورىيتألف مشروع القانون الثاني )المعد بناء على االقتراح بقانون  -2
 الديباجة من مادتين.عن 

رأي جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 .مشروع القانون من الناحية الدستورية سالمة

خالصة آراء اجلهات املختصة 
لدى حضورها مناقشات 

 الشورىجملس 

 :رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
بشأن مواد مشروع توافق الوزارة مع مذكرة الحكومة الواردة بمشروع القانون مع إبداء مالحظاتها 

 القانون عبر رأي مكتوب قدمته للجنة.

 رأي مجلس النواب:  قرار جملس النواب
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(، 4( من الفصل التشريعي )4( من دور االنعقاد العادي )37في جلسته رقم ) انتهى مجلس النواب
م إلى الموافقة على مشروع القانون وما أجري عليه من 2018يونيو  26المنعقدة يوم الثالثاء الموافق 

( من الالئحة الداخلية 115تعديالت بصفة نهائية وفقًـا لرخصة االستعجال المنصوص عليها في المادة )
 ( من الدستور.81لمجلس والتي وافق عليها المجلس، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى، استناًدا للمادة )ل

توصية اللجنة مبجلس 
 الشورى

 .الموافقة على مشروع القانون



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق األول
 

 تقرير اللجنة
 
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 2020نوفمبر  03التاريخ: 

 (5رقم التقرير: )

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بتعديل  
م )املعد يف ضوء  2001( لسنة 35بعض أحكام قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

( من قانون  20جملس النواب(، ومشروع قانون بتعديل املادة ) االقرتاح بقانون املقدم من 
م )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم  2001( لسنة 35البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 من جملس الشورى(. 

 الفصل التشريعي اخلامس -دور االنعقاد العادي الثالث 

 مقدمة: 

(، وبناًء على 3د 5ص ل م ب / ف 412رقم ) م، وبموجب الخطاب2020أكتوبر  19بتاريخ 

م، بخصوص إعادة 2020أكتوبر  18قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والتي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة 

المعالي علي لخامس؛ فقد أرسل صاحب  خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ا

تقرير لجنة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن  بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

المرافق العامة والبيئة السابقة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر 

اح بقانون المقدم من مجلس م )المعد في ضوء االقتر2001( لسنة  35بالمرسوم بقانون رقم )

( من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون 20النواب(، ومشروع قانون بتعديل المادة )

لمناقشته   م )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(،2001( لسنة  35رقم )

 موقر.ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس ال
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 أوالً: إجراءات اللجنة: 

في دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي   –آنف الذكر    –تدارست اللجنة مشروع القانون   -1

نوفمبر من العام  02أكتوبر و 26( المنعقدان بتاريخ 4( و)3الخامس في اجتماعيها رقمي )

 م.2020

 البحث والدراسة على الوثائق المتعلقةاطلعت اللجنة أثناء دراستها لمشروع القانون موضوع   -2

 به )من الدور السابق( والتي اشتملت على ما يلي:

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من الناحية الدستورية.  ▪

 مرئيات وزارة االشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.  ▪

 رأي مستشار اللجنة.  ▪

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  ▪
 

 ماع من مجلس الشورى: حضر االجت -3

 هيئة المستشارين القانونيين •

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  السـيــد عبدالرحيم علي محمد

 باحث قانوني. السـيــد عـلــي نــادر الســلـــــوم

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان. السيد أيوب علي طريف



 

3 
 

 لجنة مساعد.أمين سر  السيدة دانة إبراهيم الشيخ

 إدارة العالقات واإلعالم

 مشرف إعالم. السيـد عـلـــي عباس العرادي

 أخصائي إعالم السيد صادق جعفر الحلواجي

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:  
ً
 -ثاني

 08اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس المؤرخ 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات م، والذي انتهى إلى سالمة  2018أكتوبر  

م )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم 2001( لسنة  35الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

( من قانون البلديات الصادر 20قانون بتعديل المادة )من مجلس النواب(، ومشروع 

م )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من 2001( لسنة 35بالمرسوم بقانون رقم )

 من الناحية الدستورية. مجلس الشورى(

 

ا: رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني: 
ً
 ثالث

رأيهم بشأن  وشؤون البلديات والتخطيط العمراني()وزارة األشغال أوضح ممثال 

 )مرفق(بعض المواد، حيث قدموا مذكرة برأيهم حول بعض مواد مشروع القانون. 
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ا: قرار جملس النواب املوقر: 
ً
 رابع

( من الفصل 4( من دور االنعقاد العادي )37في جلسته رقم ) انتهى مجلس النواب

م إلى الموافقة على مشروع القانون 2018يونيو    26(، المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  4التشريعي )

وما أجري عليه من تعديالت بصفة نهائية وفقـًا لرخصة االستعجال المنصوص عليها في المادة  

لمجلس والتي وافق عليها المجلس، وقرر إحالته إلى مجلس ( من الالئحة الداخلية ل115)

 ( من الدستور.81الشورى، استناًدا للمادة )

 

ا: نصوص املواد املتعلقة برأي اللجنة: 
ً
 خامس

 ( من الدستور: 4نص المادة ) -

 

العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة واألمن 

والطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها 

 الدولة. 

 

 ( من الدستور:18نص المادة ) -

     

الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات 

 األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.العامة، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو 
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 ( من الدستور: 107نص المادة ) -
 

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها ال يكون إال بقانون، وال يُعفى أحد من أدائها كلها أو  .أ

بعضها إال في األحوال المبينة بالقانون. وال يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب 

 والتكاليف إال في حدود القانون.والرسوم 

يبين القانون األحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من األموال العامة،  .ب

 وبإجراءات صرفها.

يبين القانون األحكام الخاصة بحفظ أمالك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود  .ج

 التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه األمالك.

 

 ( بإصدار قانون البلديات:2001( لسنة )35( من المرسوم بقانون رقم )36المادة ) نص -

 

تبـين الالئحـة التـنـفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تـنـفيذا لـه، بعد موافقة مجلس الوزراء، 

الطابع القواعد واإلجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات 

البلدي وعلى األخص الرسوم البلدية التي تستحق على المباني واألراضي، كما توضح تلك 

الالئحة والقرارات طريقة التـظلم من هذه الرسوم وحاالت تخـفيضها أو اإلعفاء منها وطرق 

 تحصيلها.
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بشأن مجلسي الشورى  2002( لسنة 15/ب( من المرسوم بقانون رقم )11نص المادة ) -

 لنواب:وا
 

مع عدم االخالل باألحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن 

 يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب:

أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على األقل،  .أ

األعضاء بمجلس التعاون وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول  

ً بكافة حقوقه  لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعا

 المدنية والسياسية.

 أن يكون اسمه مدرًجا في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها. .ب

 أال تقل سنه يوم االنتخاب عن ثالثين سنة كاملة. .ج

 اللغة العربية وكتابتها.أن يجيد قراءة  .د

أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي  أال تكون عضويته بمجلس الشورى .ه

ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو االعتبار أو بسبب اإلخالل بواجبات العضوية. ومع ذلك يجوز 

ط لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خالله قرار إسقا

العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء األثر المانع من الترشيح 

المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور االنعقاد الذي صدر خالله قرار إسقاط 

 العضوية.
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بشأن الميزانية العامة المعدل  2002( لسنة 39( من المرسوم بقانون رقم )24نص المادة ) -

 :2012( لسنة 40رسوم بقانون رقم )بالم
 

 )تقديم مشروع قانون الميزانية لمجلسي الشورى والنواب(

يعرض الوزير مشروع قانون اعتماد الميزانية الذي تم إعداده وفقًا ألحكام هذا القانون على 

مجلس الوزراء إلقراره، ويجب إتمام إقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه إلى مجلسي 

الشورى والنواب، قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على األقل لمناقشته والنظر فيه وفقاً 

  ألحكام الدستور. 

 

ا: رأي الـلــجنـة: 
ً
 سـادسـ

بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم  تدارست اللجنة مشروع القانون

)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(،  2001( لسنة 35بقانون رقم )

( من قانون البلديات المذكور )المعد في ضوء االقتراح بقانون 20ومشروع قانون بتعديل المادة )

 المقدم من مجلس الشورى(.

)الُمعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس   مشروع القانون األول  وتبين للجنة أن 

منه على استبدال  المادة األولىمن سبع مواد كاالتي: نصت  الديباجةالنواب( يتألف فضالً عن 

 -و -ج -( البنود )ب19(، )18( الفقرة األولى، )13(، )11( البند )هـ(، )7(، )4المواد أرقام )

( الفقرة الثانية، 35(، )33(، )32(، )30(، )29(، )20خ(، ) -ت -ش -ر -ق -ف -م -ي -ز

بندين  المادة الثالثة(. وأضافت 19البند )ض( إلى المادة ) المادة الثانية( وأضافت 42(، )36)
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 38مادتين جديدتين برقمي )  المادة الرابعة(، وأضافت  35جديدين برقمي )هـ(، )و( إلى المادة )

على استبدال كلمة )وللملك( بكلمة )لألمير(  المادة الخامسة(، ونصت 1راً مكر38مكرراً(، )

/و( وجاءت 31/أ( و)24بعض الكلمات إلى المادتين )  المادة السادسة(، وأضافت  35في المادة )

 تنفيذية. المادة السابعة

 القانون  كما ورد في المذكرة اإليضاحية لمشروع ويهدف هذا المشروع بقانون األول 

ى تفعيل دور المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته إل

ً للسياسة   وفقاً الختصاصه، وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية لكل محافظة وفقا

 .العامة للمملكة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة، والحفاظ على استقالل المجالس البلدية

( من قانون البلديات الصادر  20الخاص بتعديل المادة ) مشروع القانون الثانيويتألف  

)المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس  2001( لسنة 35بالمرسوم بقانون رقم )

( من 20منهما تعديل المادة ) المادة األولىمن مادتين تناولت  الديباجةالشورى( فضال عن 

ديات سالف الذكر بتحديد مدة لرد المجالس البلدية على اعتراض الوزير المختص قانون البل

 تنفيذية.  المادة الثانيةبشؤون البلديات على قرارات وتوصيات هذه المجالس البلدية، بينما جاءت  

إلى سد    القانون  كما ورد في المذكرة اإليضاحية لمشروع  ويهدف مشروع القانون الثاني 

القانونية في آلية الرقابة التي يمارسها وزير شؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية الثغرة  

وتوصياتها والتي من شأنها إطالة إجراءات الرقابة، حيث أن النص النافذ في القانون القائم محل 

التعديل حدد مدة العتراض الوزير على قرارات وتوصيات المجالس البلدية إذا كانت مخالفة 

للقانون أو مخالفة للسياسة العامة للمملكة ولم يحدد مدة لرد تلك المجالس على اعتراضات الوزير 

  مما يترك موضوع االختالف معلقاً أمًدا طوياًل دون حسم للمسائل المختلف عليها.
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بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وسماع مالحظات ممثلي   ولقد تم تبادل وجهات النظر

، وتم تداول الرأي في حضور المستشار )مرفق(بلديات والتخطيط العمراني وزارة شؤون ال

القانوني للجان، وأطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكداً 

، كما اطلعت اللجنة على )مرفق(لسالمة مشروعي القانونين المعروضين من الناحية الدستورية  

( لمقدمة المادة األولى، كما أضاف مقدمة 10مرفقاته الذي أضاف المادة )قرار مجلس النواب و 

( 19( والبند )ر( من المادة )13( والبند )هـ( منها، وحذف الفقرة األولى من المادة )19المادة )

واستبدل بعض المواد وأقر بعض مواد مشروع القانون وحذف البعض اآلخر على نحو ما هو 

 جدول المرفق.وارد بهذا التقرير وال

استعرضت اللجنة مشروع القانون وناقشت نصوص مواده وفاضلت بينها وبين النصوص 

القائمة والمقترحة والصياغات البديلة ورجحت أنسبها للمصلحة العامة، ملتزمة في ذلك ما رسمه 

الدستور من ضوابط وقيود تأكيًدا للشرعية وإعماال لمضمونها وإعالء لشأنها، ولذا خلصت 

 -جنة إلى المالحظات اآلتية: الل

ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات  -( من الدستور على أن "أ50تنص المادة ) أوالً:

اإلدارة البلدية بما يكفل لها االستقالل في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات االدارة 

 طاقها والرقابة عليها....".البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في ن 

ومفاد ذلك أن هيئات اإلدارة البلدية وإن كان قد كفل لها الدستور نوًعا من االستقالل في 

إدارة المرافق ذات الطابع المحلي إال أن هذا االستقالل في حدود ما يقتضيه الدستور من الناحيتين 

حة العامة وخدمة المواطنين في ضوء المالية واإلدارية، وهو استقالاًل مرهوًنا بتحقيق المصل

 ةتوجه الدولة ورقابتها والتزاًما بسياستها وبرامجها التنموية وبالتنسيق مع باقي األجهزة التنفيذي 

 .األخرى
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أن مجلس األمانة والمجالس البلدية وإن كان لكل منهما سلطة إصدار اللوائح  ثانياً:

اص كل منها، إال أنها مستقلة تماًما عن الجهاز والقرارات واألوامر ومراقبة ذلك في حدود اختص

التنفيذي لكل منها الختالف طبيعة مهامها واستقاللها عنه طبقًا للقواعد القانونية األصولية التي 

تأبى أن تجتمع سلطة إصدار التشريعات مع سلطة تنفيذها، ومن ثم فإن الجهاز التنفيذي ليس 

جالس البلدية وإنما هو فقط جهاز لتنفيذ اللوائح والقرارات جزًءا أو تابعًا لمجلس األمانة أو الم

 واألوامر.

الموافقة  على قرار مجلس النواب الموقر في اإلبقاء على النص النافذ اللجنة رأت  ثالثاً:

( من مشروع القانون األول، حيث أن هذه الفقرة خاصة 13بالنسبة للفقرة األولى من المادة )

ة خالل ستين يوًما على األكثر في حالة خلو مكان عضو المجلس البلدي، بإجراء انتخابات تكميلي 

حال أن النص النافذ نص على أنه في حالة خلو مكان عضو المجلس البلدي يحل محله المرشح 

الذي حصل على أعلى األصوات، فإذا لم يوجد وجب إجراء االنتخابات التكميلية ... وذلك ألن 

القائمة على إدارة المرافق البلدية تقتضي عدم وجود المكان شاغًرا   طبيعة عمل المجالس البلدية 

تفادًيا لتعطيل بعض المصالح الخاصة بالدائرة وهو ما يتطلب سرعة شغل المكان مراعاة لمصالح 

المواطنين دون انتظار إلجراء انتخابات جديدة إال في حالة عدم وجود مرشح حاصل على أعلى 

 خال مقعده فحينئذ يتم إجراء االنتخابات التكميلية.األصوات بعد العضو الذي 

كذلك وافقت اللجنة قرار مجلس النواب في اإلبقاء على النص النافذ بالنسبة للبند )ر( من  

( من مشروع القانون الخاص باختصاص المجلس البلدي بتحديد الرسوم ذات الطابع 19المادة )

رق تحصيلها وذلك ألن النص النافذ نص على اقتراح البلدي وتعديلها واالعفاء منها وإلغائها وط

فرض الرسوم وهو ما يتمشى مع طبيعة اختصاص المجلس البلدي، خاصة وأن فرض الرسوم 

وألن ترك تحديد الرسوم   ،( من الدستور107البد أن يكون في حدود القانون عمال بنص المادة )
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سوم تختلف عن المجلس البلدي اآلخر للمجالس البلدية مؤداه انفراد كل مجلس بلدي بتحديد ر

وبالتالي تتعدد الرسوم بتعدد المجالس رغم تعلقها بنشاط واحد، وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين 

( من الدستور، أضف إلى ما تقدم فإن تحديد 18(، )4المواطنين المنصوص عليه بالمادتين )

تحصيلها والتظلم منها بينتها أسس وفئات الرسوم وحاالت تخفيضها أو اإلعفاء منها وطرق 

( من المرسوم 36الالئحة التنفيذية لقانون البلديات بعد موافقة مجلس الوزراء عمال بنص المادة )

 بإصدار قانون البلديات. 2001( لسنة 35بقانون رقم )

( وذلك 19وافقت اللجنة قرار مجلس النواب في تعديل البندين )ب، ج( من المادة ) رابعًا:

في كال البندين، وكذلك وافقت قرار مجلس النواب في   "للدولة"بكلمة    "للمملكة"ل كلمة  باستبدا

تعديل البند )ز( المتعلق بوضع األنظمة الخاصة باإلعالنات الدعائية واقتراح الرسوم المتعلقة 

بها وتحديد ضوابط الفتات المحال التجارية والصناعية وذلك بإضافة عبارة "غير الدعائية" 

حال الصناعية" كي يكون النص عاما وشامال، وأيضا وافقت اللجنة قرار مجلس النواب و"الم

في تعديل البند )ي( المتعلق بوضع االشتراطات واألنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق 

إلى النص لكي يشمل  والمطاعم والمقاهي بإضافة عبارة "المنشآت السياحية وما في حكمها"

( بحيث 29المحال العامة، وكذلك وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب في تعديل المادة )جميع  

يكون  لكل أمانة أو بلدية جهاز تنفيذي يشكل من وحدات إدارية تبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 اختصاصاتها وتوزيع العمل بينها، وكذلك وافقت اللجنة قرار مجلس النواب في تعديل صياغة

 ( من القانون وذلك على النحو الموضح تفصيال بالجدول المرفق.33المادة )

كما وافقت اللجنة أيًضا على قرار مجلس النواب في حذف المادة الثانية من المشروع  

( من القانون الخاص برقابة المجلس البلدي على  19المتعلقة بإضافة البند )ض( إلى المادة )

ع قراراته ألن ذلك يتعارض مع استقاللية الجهاز التنفيذي، وكذلك الجهاز التنفيذي، وعلى جمي 
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وافقت اللجنة مجلس النواب في حذف المادة الثالثة من مشروع القانون المتعلقة بإضافة البندين 

( من القانون التي تنص على الموارد المالية للبلدية لمخالفتهما لصحيح 35)هـ(، )و( إلى المادة )

يقضي البند )هـ( بإضافة نسبة من الرسوم التي تحصلها المؤسسات الرسمية   حكم القانون، حيث

من المعامالت واألنشطة التي تمارسها إلى البلديات، حال أن الصحيح أن هذه الرسوم التي 

تحصلها المؤسسات الرسمية تؤول إلى الخزانة العامة وال يجوز من ثم اقتطاع جزء منها 

خاص بالرسوم التي تحصل من مواقف السيارات في الشوارع العامة   للبلديات، أما البند )و( فهو 

والطرقات، والواقع العملي أن هذه الرسوم تقوم البلديات بتحصيلها بالفعل لصالحها ومن ثم فال 

 حاجة للنص عليها.

خالفت اللجنة قرار مجلس النواب وانتهت إلى عدم الموافقة على مشروع القانون  خامًسا:

(، 18(، )11( بند هـ، )7(، )4النصوص النافذة في القانون القائم بالنسبة للمواد ) واإلبقاء على

( وكذلك الفقرة 35(، الفقرة الثانية من المادة )19ت( من المادة )–ش  –ق  -و -البنود )هـ 

/أ(، 24(، والمادة السادسة من المشروع الخاصة بالمادتين )42(، والمادة )36الثانية من المادة )

( فإن الجهاز التنفيذي مستقل 4و( من القانون القائم، وذلك ألسباب حاصلها: بالنسبة للمادة )/31)

/هـ( من القانون القائم 7عن األمانة العامة والمجالس البلدية، وألن النص الوارد في المادة ) 

رقم /ب( من المرسوم بقانون  11المتعلقة بشروط عضوية المجالس البلدية يتفق مع نص المادة )

( من المشروع 11بشأن مجلسي الشورى والنواب، باإلضافة إلى أن المادة ) 2002( لسنة 15)

خلطت بين الوظيفة العامة والمجالس البلدية المنتخبة، وألن النص المقترح من مجلس النواب 

 ( بإجراء االنتخابات خالل ستين يوًما فأن هذه المدة غير كافية حال أن18بشأن تعديل المادة )

( 19النص النافذ أقرها أربعة أشهر وهي مدة مناسبة، أضف إلى ذلك فإن البند )هـ( من المادة )

خاص بإنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة حال أن النص المعدل من مجلس النواب 
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مختلف تماًما إذ هو يتناول تأجير السكن الجماعي، وألن التعديل الوارد من الحكومة ومجلس 

على البند )و( باشتراط موافقة مجلس األمانة أو المجلس البلدي على تنفيذ المشروعات  النواب

ذات الطابع المحلي من مياه وطرق ومنتزهات وصرف وإنارة وإقامة مدارس.. إنما يمثل تدخل 

في أعمال السلطة التنفيذية، كما أن اشتراط أخذ الموافقة من شأنه عرقلة تنفيذ المشروعات أو 

قل تأخيرها، علما بأن النص النافذ ينص على التنسيق بشأن تلك المشروعات بين البلديات على األ

( فهو خاص 19والجهات المختصة وإقرار أولويات تنفيذها، أما بخصوص البند )ق( من المادة )

باقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها حال أن التعديل الوارد من مجلس النواب أعطى المجلس 

ة إقرار مواقع تنفيذ المشروعات حال أن ذلك من اختصاص السلطة التنفيذية، أما البلدي سلط

بالنسبة للبند )ش( من القانون النافذ فهو خاص بإبداء الرأي مقدما في استغالل المرافق حال أن 

النص المعدل من مجلس النواب خاص بإدارة واستغالل المرافق، وهو اختصاص ال يدخل ضمن 

( فهو خاص باإلشراف على تنفيذ العقود 19لدي، وكذلك البند )ت( من المادة )سلطة المجلس الب 

طبقًا للنص القائم حال أن مجلس النواب انتهى في تعديله إلى النظر في العقود والموافقة عليها، 

 علًما بأن هذه الموافقة تعد عماًل تنفيذًيا، وهو ما يحظر على المجالس البلدية.

فهي خاصة بإيداع حصيلة إيرادات البلديات في   (35لثانية من المادة )للفقرة اأما بالنسبة  

صندوق مشترك وتوزع هذه اإليرادات على البلديات بقرار من مجلس الوزراء طبقًا للنص النافذ 

حال أن التعديل الوارد من مجلس النواب اشترط أن يكون التوزيع بقرار من مجلس الوزراء 

قية مكونة من رؤساء المجالس البلدية وهو ما يجعل لتلك اللجنة بناء على قرار من لجنة تنسي 

 وصاية على مجلس الوزراء بالمخالفة ألحكام القانون.

النافذ فهو خاص ببيان الالئحة التنفيذية للقانون بعد موافقة   (36المادة )أما بخصوص نص  

حساب الرسوم مجلس الوزراء للقواعد واإلجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات 
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ذات الطابع المحلي حال أن النص الوارد بمشروع القانون اشترط موافقة اللجنة المشتركة بدال 

من موافقة مجلس الوزراء، بينما التعديل الوارد من مجلس النواب اشترط لموافقة مجلس الوزراء 

الفًا لنص المادة الثالثة أن يكون بناًء على اقتراح اللجنة التنسيقية مما يجعل تعديل النص النافذ مخ 

من مواد إصدار الالئحة التنفيذية لقانون البلديات التي أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار 

الالئحة التنفيذية، ويجعل من اللجنة المشتركة أو اللجنة التنسيقية المشّكلة من رؤساء البلدية سلطة 

ا، أضف إلى ذلك فإن قانون البلديات  أعلى من سلطة رئيس مجلس الوزراء وهو ما ال يجوز قانوًن 

( النافذ قد فوض السلطة التنفيذية في تحديد أسس وفئات وإجراءات 36بموجب نص المادة )

حساب جميع الرسوم البلدية حتى تكون هناك مرونة في تعديل فئاتها لتكون تلك الرسوم متالئمة 

د على السلطة التنفيذية بالنسبة مع الخدمات التي تؤديها البلديات، ومن ثم فال يجوز وضع قيو 

 لهذه الرسوم..

بسريان األنظمة الخاصة  -طبقا للنص النافذ –فهي خاصة  (42بالمادة )أما فيما يتعلق 

بموظفي الحكومة على موظفي البلديات، وكذلك سريان قانون تنظيم المعاشات والتقاعد عليهم، 

حال أن التعديل الوارد من مجلس النواب أضاف إلى النص إعطاء السلطة لرئيس مجلس األمانة 

بلديات إلى التحقيق حال أن الصحيح أنه ال توجد ورئيس المجلس البلدي في إحالة موظفي ال

 سلطة لهؤالء على موظفي البلديات ألنهم تابعين للسلطة التنفيذية.

/أ( ، 24من مشروع القانون الخاصة بتعديل المادتين ) بالمادة السادسةوفيما يتعلق 

له ألن هذه الفقرة /أ( في غير مح 24/و( من القانون القائم، فأن التعديل الوارد على المادة )31)

خاصة بدور انعقاد المجلس البلدي وهو عشرة أشهر تبدأ في األسبوع األول   -طبقا للنص النافذ  –

من شهر سبتمبر من كل عام وأجاز النص النافذ لمجلس الوزراء تأجيل هذه الموعد بقرار لمدة 

س الوزراء مسببا وهو ال تزيد عن ستين يوماً والتعديل الوارد عليها استلزم أن يكون قرار مجل
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ما يعد قيًدا على مجلس الوزراء بتسبيب القرار وهو ما يخضعه للرقابة القضائية في حالة عدم 

وجود تسبيب كاٍف، ولذا فقد انتهت اللجنة إلى االبقاء على النص النافذ، وبخصوص الفقرة )و( 

امي وعرضها على المجلس ( فأن هذه الفقرة خاصة بإعداد الميزانية والحساب الخت 31من المادة )

البلدي، والتعديل استلزم وجود كلمة "إلقرارها" أي إقرار الميزانية من المجلس البلدي حال أن 

( من المرسوم 24الصحيح أن إقرار الميزانية من اختصاص مجلس الوزراء عمال بنص المادة )

ية على المجلس البلدي بشان الميزانية العامة، وألن عرض الميزان  2002( لسنة  39بقانون رقم )

 لإلحاطة فقط ولذا فقد انتهت اللجنة اإلبقاء على النص النافذ.

رأت اللجنة مخالفة قرار مجلس النواب فيما انتهى إليه من إضافة كلمتي "مجلس  سادًسا:

األمانة" قبل كلمتي "المجلس البلدي" في بعض النصوص وانتهت اللجنة إلى استخدام كلمة 

 ة شاملة تنصرف إلى كال المجلسين."المجلس" وهي كلم

( الواردة بمشروع القانون الثاني المقدم من مجلس 20أما فيما يتعلق بتعديل المادة )  سابعًا:

الشورى، فإن اللجنة رأت مخالفة قرار مجلس النواب الذي منح الحق للوزير المختص بشؤون 

ا، وللمجلس حق الرد على البلديات في االعتراض على قرارات المجلس خالل خمسة عشر يوم

اعتراضات الوزير خالل شهر، وللوزير الحق في عرض األمر على مجلس الوزراء خالل 

خمسة عشر يوما، وعلى مجلس الوزراء أن يبت في األمر خالل ثالثين يوما وأيًضا على مجلس 

يوما الوزراء بناء على عرض الوزير القيام بأي عمل من اختصاص المجالس بعد مرور ثالثين  

ولكل من الوزير والمجلس الحق في الطعن على هذه القرارات خالل ستين يوما أمام المحكمة 

 المختصة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو إبالغها.

ولما كانت هذه المواعيد من شأنها عرقلة قرارات الوزير والمجلس لذا رأت اللجنة إعادة 

تراض على قرارات المجلس خالل ثالثين يوما من صياغة النص ليكون من حق الوزير االع
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تاريخ رفعها إليه وللمجلس الحق في الرد على تلك االعتراضات خالل ثالثين يوما، فإذا أصر  

المجلس على قراره أو توصياته عرض الوزير األمر على مجلس الوزراء التخاذ ما يراه مناسبا، 

 وهي صياغة ميسرة تحقق الهدف المنشود.

أما بالنسبة لباقي المواد فقد انتهت اللجنة إلى تعديل بعضها، وإعادة صياغتها على  ثامنًا:

 النحو الموضح بالجدول المرفق.

 

ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: 
ً
 سابع

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار 39إعماالً لنص المادة )

 كل من:

 مقرًرا أصليــــــًـا.   عبدهللا خلف راشد الدوسري -1

 مقرًرا احتياطيـــًا.   منى يوسـف خليل المؤيـــــد -2

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

ا: توصية اللجنة: 
ً
 ثامن

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدى من آراء أثناء دراسة مشروعي القانون 

 المعروضين، فأن اللجنة توصي باآلتي:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر الموافقة، من حيث المبدأ، على   -

بصيغته -م )المعد في ضوء االقتراح بقانون 2001( لسنة 35بالمرسوم بقانون رقم )

( من قانون 20المقدم من مجلس النواب(، ومشروع قانون بتعديل المادة ) -المعدلة

- م )المعد في ضوء االقتراح  2001( لسنة  35نون رقم )البلديات الصادر بالمرسوم بقا

 .بقانون المقدم من مجلس الشورى( -صيغته المعدلةب

 الموافقة على نصوص مواد مشروعي القانون كما وردت تفصيال بالجدول المرفق. -

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم

  

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي                        الكعبي مجعة مجعة حممد    

 رئيس اللجنة                                                                نائب رئيس اللجنة        

 



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق الثاين
 

 جدول مقارن مبواد مشروع القانون
 

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس
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(، ابجملس النوم )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من 2001( لسنة 35مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 (س الشورىجملبقانون املقدم من  م )املعد يف ضوء االقرتاح2001( لسنة 35( من قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم )20ومشروع قانون بتعديل املادة )

 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 مسمى مشروع القانون مسمى المرسوم بقانون

 

 

 

 

 

 

 

مشروع قانون رقم )  ( 

لسنة )  ( بتعديل بعض 

أحكام قانون البلديات 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 2001( لسنة 35رقم )

 مسمى مشروع القانون

 

 

 

 

 

 

 

مشروع قانون رقم )  ( 

لسنة )  ( بتعديل المادة 

( من قانون البلديات 20)

الصادر بالمرسوم بقانون 

 2001( لسنة35رقم )

 مسمى مشروع القانون

 

  الموافقة على مسمى

 مشروع القانون األول.

 

نص مسمى المشروع كما 

ورد في المشروع بقانون 

 األول:

مشروع قانون رقم )  ( 

لسنة )  ( بتعديل بعض 

أحكام قانون البلديات 

ن الصادر بالمرسوم بقانو

 2001( لسنة 35رقم )

 مسمى مشروع القانون

 

  الموافقة على مسمى

 مشروع القانون األول.

 

نص مسمى المشروع كما 

ورد في المشروع بقانون 

 األول:

مشروع قانون رقم )  ( 

لسنة )  ( بتعديل بعض 

أحكام قانون البلديات 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 2001( لسنة 35رقم )

 مسمى مشروع القانون

 

 

 

 

 

 

 

مشروع قانون رقم )  ( 

لسنة )  ( بتعديل بعض 

أحكام قانون البلديات 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 2001( لسنة 35رقم )
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

 قرر المجلس ما يأتي: 

 

  الموافقة على نص

الديباجة كما وردت في 

مشروع القانون األول مع 

 إجراء التعديالت اآلتية:

 

تصويب كلمة  -

)اإلطالع( لتصبح 

 )االطالع(.

إضافة كلمة  -

من  بدًل  وتعديالته،()،

)المعدل بالقانون عبارة 

( 2006( لسنة 38رقم )

 الديباجة

 

 

  الموافقة على قرار

لموافقة امجلس النواب ب

 على نص الديباجة كما ورد

في مشروع القانون األول 

 مع إجراء التعديالت اآلتية:

تصويب كلمة  -

)اإلطالع( لتصبح 

 )االطالع(.

إضافة كلمة  -

 من بدًل  وتعديالته،()،

)المعدل بالقانون عبارة 

( 2006( لسنة 38رقم )

 الديباجة
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل 

دولة  أمير         خليفة 

 .البحرين

الدستور،  بعد اإلطالع على

 وعلى ميثاق العمل الوطني،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمد بن عيسى آل  نحن

خليفة       ملك مملكة 

 البحرين.

 بعد اإلطالع على الدستور،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل 

خليفة       ملك مملكة 

 البحرين.

 بعد الطالع على الدستور،

وعلى قانون البلديات 

)وعلى  الواردة بعد عبارة

قانون البلديات الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 

وذلك (؛ 2001( لسنة 35)

 لورود أكثر من تعديل عليه.

وضع فاصلة )،( قبل  -

كلمة )وتعديالته( في الفقرة 

 األخيرة.

 

 )النص بعد التعديل(:

حن حمد بن عيسى آل ن

خليفة      ملك مملكة 

 البحرين.

 على الدستور، االطالعبعد 

وعلى قانون البلديات 

)وعلى  الواردة بعد عبارة

قانون البلديات الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 

وذلك (؛ 2001( لسنة 35)

 لورود أكثر من تعديل عليه.

وضع فاصلة )،( قبل  -

كلمة )وتعديالته( في الفقرة 

 األخيرة.

 

 )النص بعد التعديل(:

نحن حمد بن عيسى آل 

ة      ملك مملكة خليف

 البحرين.

 على الدستور، االطالعبعد 

وعلى قانون البلديات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل 

خليفة      ملك مملكة 

 البحرين.

 على الدستور، االطالعبعد 

وعلى قانون البلديات 
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

ي رقم وعلى األمر األمير

 ،1975( لسنة 4)

وعلى قانون بلدية المنامة 

( يوليو 20الصادر في )

 ،1920سنة 

وعلى النظام األساسي 

 ،1951للبلدية الصادر سنة 

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشـــأن  1973( لسنة 16)

إنشاء هيئة بلدية مركزية 

مؤقتة إلدارة شئون 

 البلديات، 

وعلى المرسوم األميري 

 1975ة ( لسن18رقـم )

 

 

وعلى قانون البلديات 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 2001( لسنة 35رقم )

( 38المعدل بالقانون رقم )

 ، 2006لسنة 

 

 

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن نظام  2002( لسنة 3)

انتخاب أعضاء المجالس 

 ديالته، البلدية وتع

أقر مجلس الشورى 

ومجلس النواب القانون 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 2001( لسنة 35رقم )

 يالته، وتعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أقر مجلس الشورى 

ومجلس النواب القانون 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 ،2001( لسنة 35رقم )

 وتعديالته،

 

 

 

 

 

 

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن نظام  2002( لسنة 3)

انتخاب أعضاء المجالس 

 وتعديالته،  ،البلدية

رى أقر مجلس الشو

ومجلس النواب القانون 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 ،2001( لسنة 35رقم )

 وتعديالته،

 

 

 

 

 

 

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن نظام  2002( لسنة 3)

انتخاب أعضاء المجالس 

 وتعديالته،  ،البلدية

أقر مجلس الشورى 

ن ومجلس النواب القانو

الصادر بالمرسوم بقانون 

 ،2001( لسنة 35رقم )

 وتعديالته،

 

 

 

 

 

 

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن نظام  2002ة ( لسن3)

انتخاب أعضاء المجالس 

 وتعديالته،  ،البلدية

أقر مجلس الشورى 

ومجلس النواب القانون 
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

بإعادة التـنظيم اإلداري 

للدولة والمراسيم األميرية 

 المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم 

 1998( لسنة 11)

بتـفويض وزير اإلسكان 

اختصاصات رئيس الهيئة 

 البلدية المركزية المؤقـتة،

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن  1996( لسنة 16)

 نظام المحافظات،

( 14وعلى المرسوم رقم )

بتعيـينات  2001لسنة 

 وزارية،

اآلتي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:

اآلتي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:

اآلتي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:

اآلتي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:

اآلتي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

( 32وعلى المرسوم رقم )

بإنشاء  2001لسنة 

 المحافظة الوسطى،

وبناًء على عرض وزير 

الدولة لشئون البلديات 

 وشئون البـيئة،

وبعد أخذ رأي مجلس 

 الشورى،

وبعد موافقة مجلس 

 الوزراء،

 رسمنا بالقانون اآلتي:
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى

 

 مقدمة المادة:

  قرر المجلس الموافقة

على نص مقدمة المادة كما 

مشروع القانون ورد في 

مع إجراء التعديالت  األول

 اآلتية عليها: 

( 10إضافة المادة ) -

ً لقرار  لمقدمة المادة تبعا

المجلس بحذف المادة 

الخامسة من مشروع 

القانون، اكتفاًء بالتعديل 

الذي أُجري عليها في هذه 

 المادة.

 المادة األولى

 

 مقدمة المادة:

 الموافقة ب توصي اللجنة

على نص مقدمة المادة كما 

مشروع القانون ورد في 

مع إجراء التعديالت  األول

 اآلتية عليها: 

على قرار الموافقة  -

إضافة مجلس النواب ب

 مقدمة المادةو ،(10المادة )

( والبند )هـ( منها، 19)

وحذف الفقرة األولى من 

(، والبند )ر( من 13المادة )

 (.19المادة )

 المادة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستبدل بنصوص المواد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 20يستبدل بنص المادة )

حذف كما توصي اللجنة ب -

الفقرة  –( 13)المادة )

األولى( في ضوء ما انتهت 

إليه اللجنة بالتوصية بعدم 

الموافقة عليها، حسبما 

 رد ذكره في موضعه.سي  

إضافة مقدمة المادة  -

( والبند )هـ( منها 19)

(، 19ضمن بنود المادة )

وحذف البند )ر( من ذات 

المادة، حسبما سي رد ذكره 

 في موضعه.

)نص مقدمة المادة بعد 

 التعديل(

يستبدل بنصوص المواد 

(، البند 4حذف المواد ) -

، (11(، )7)هـ( من المادة )

و، ق، هـ، البنود )(، 18)

(، 19ش، ت( من المادة )

الفقرة الثانية من المادة 

(35( ،)36( ،)42.) 

 

 

 

 

 

 

)نص مقدمة المادة بعد  

 التعديل(

يستبدل بنصوص المواد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستبدل بنصوص المواد 
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

 

( البند )هـ(، 7(، )4أرقام )

لفقرة األولى، ( ا13(، )11)

( البنود )ب( 19(، )18)

و)ج( و)و( و)ز( و)ي( 

و)م( و)ف( و)ق( و)ر( 

(، 20و)ش( و)ت( و)خ(، )

(29( )30( ،)32( ،)33 ،)

(، 36( الفقرة الثانية، )35)

( من قانون البلديات 42)

الصادر بالمرسوم بقانون 

، 2001( لسنة 35رقم )

 النصوص اآلتية:

 

 

 

من قانون البلديات الصادر 

( 35بالمرسوم بقانون رقم )

 ، النص اآلتي: 2001لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

( البند )هـ(، 7(، )4أرقام )

(10،) (11( ،)18 ،)

ود ( والبن19) مقدمة المادة

، و، ز، ي، م، هـ)ب، ج، 

ف، ق، ش، ت، خ(، 

(20( ،)29( ،)30 ،)

( الفقرة 35(، )33(، )32)

( من 42(، )36الثانية، )

قانون البلديات الصادر 

( 35بالمرسوم بقانون رقم )

، النصوص 2001لسنة 

 اآلتية:

 

 مقدمة المادةو(، 10)أرقام 

ز،  ( والبنود )ب، ج،19)

(، 20(، )، خ، تي، م، ف

(29،) (30 ،)(32 ،)

ديات (، من قانون البل33)

الصادر بالمرسوم بقانون 

، 2001( لسنة 35رقم )

 النصوص اآلتية:

 

 

 مقدمة المادةو(، 10)أرقام 

ز، ( والبنود )ب، ج، 19)

(، 20(، )ت، خ، ي، م، ف

(29،) (30 ،)(32 ،)

(، من قانون البلديات 33)

بقانون الصادر بالمرسوم 

، 2001( لسنة 35رقم )

 النصوص اآلتية:
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 (4مادة )

 

 

 

 

السلطات في كل  يتولى

 بلدية:

مجلسسسسسسسسسسسسس األمانسسسسسسسسسسسسة   ) أ (

مسسار  تو والمجسسالس البلديسسة

سسسسسسسسلطة إصسسسسسسسدار اللسسسسسسسوائح 

والقسسسسسسسسسسرارات واألوامسسسسسسسسسسر 

حسدود   ومراقبة كل ذلك فسي

 .كل منهااختصاصات 

 

الجهسسسسسسسسسسساز التسسسسسسسسسسسـنفيذي  )ب(

 (:4ة )ماد

 

 

 

 

يتولى السلطات في كل 

 بلدية:

مجلس بلدي منتخب  -أ

وفق النظام الذي يصدر 

بقانون، ويمار  سلطة 

إصدار اللوائح والقرارات 

واألوامر ومراقبة كل ذلك 

في حدود اختصاصات 

 المجلس البلدي.

الجهاز التنفيذي  -ب

 (:4مادة ) 

 جلس إعادة قرر الم

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 )نص المادة بعد التعديل(

يتولى السلطات في األمانة 

 أو البلدية:

مجلس األمانة أو  .أ

المجلس البلدي، ويمارس 

سلطة إصدار اللوائح 

والقرارات واألوامر 

ومراقبة كل ذلك في حدود 

 اختصاصاته.

الجهاز التنفيذي ويتبع  .ب

مجلس مجلس األمانة أو ال

 (:4مادة )

  توصي اللجنة بعدم

أي الموافقة على المادة، 

 .النافذى النص اإلبقاء عل
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 ويمار  سلطة التـنفيذ.

 

ويتبع المجلس البلدي 

ويمار  سلطة تنفيذ 

 قراراته.

البلدي ويمارس سلطة 

 التنفيذ.

 

 (7مادة )

يشسسسسسترط فسسسسسيمن يرشسسسسسح 

نفسسسسسسسه عضسسسسسسواً بسسسسسسالمجلس 

لبلدي ذكراً كان أو أنـثى ما ا

 :يلي

ن يكسسسسسسون بحرينسسسسسسي أ  ) أ (

 الجنسية .

ن يكسسسسون بالمسسسساً مسسسسن أ  )ب(

ين سسسنة ميالديسسة العمسسر ثالثسس

 كاملة .

أن يجيد اللمسة العربيسة )ج ( 

 ( البند )هـ(:7مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( البند )هـ(:7مادة ) 

  قرر المجلس الموافقة

ليها كما وردت في ع

 مشروع القانون األول.

 

 

 

 

 

)النَص كما ورد في 

 مشروع القانون األول(

 

 البند )هـ(: (7مادة )

  بعدم اللجنة توصي

أي على المادة،  الموافقة

 .النافذاإلبقاء على النص 
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 قراءة وكتابة .

أن يكون متمتعاً بكافسة  ) د (

 حقوقه المدنية والسياسية .

أن يكسسسون مقيسسسداً فسسسي  )هــــ (

جداول النساخبين فسي السدائرة 

النـتخابية التي يرشح نفسسه 

فسسي نطسساق فيهسسا ، وأن يقسسيم 

 . البلدية طوال مدة عضويته

ون قسسسسسسد سسسسسسسدد أن يكسسسسسس ) و(

الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً 

 بها قانوناً .

 

 

 

داً في أن يكون مقي -هـ 

جداول الناخبين إلحدى 

الدوائر النـتخابية للبلدية 

المعنية، وأن يقيم في نطاق 

 البلدية طوال مدة عضويته.

 

 

 

 

داً في أن يكون مقي -هـ 

جداول الناخبين إلحدى 

الدوائر النـتخابية للبلدية 

المعنية، وأن يقيم في نطاق 

 البلدية طوال مدة عضويته.

 

 (10مادة )

 

 (10مادة )

 

 

 

 (10مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 (10مادة )

  توصي اللجنة بالموافقة

النص كما ورد في على 

، (مشروع القانون )األول

 (10مادة )
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

 

يؤدي عضو المجلس البلدي 

فسسسي جلسسسسسة علنيسسسة برئاسسسسسة 

أكبسسسر األعضسسساء سسسسناً أمسسسام 

المجلسسسسسس وقبسسسسسل ممارسسسسسسة 

" أعمالسسسسه اليمسسسسين التاليسسسسة: 

أقسم بـا  العيـيم أن أكـون 

ل للــــوطن ول ميــــر،  مخلصـــا

ــــرم القــــانون، وأن  وأن أحت

مانــــــــة أؤدي أعمــــــــالي باأل

 .والصدق"

 

 

 

 

يؤدي عضو المجلس البلدي 

في جلسة علنية برئاسة 

ً أمام  أكبر األعضاء سنا

المجلس وقبل ممارسة 

أعماله اليمين التالية: " أقسم 

باهلل العظيم أن أكون 

ً للوطن  ، ول ميرمخلصا

وأن أحترم القانون، وأن 

أؤدي أعمالي باألمانة 

 والصدق". 

 

 

 

 

 )النص بعد التعديل(

مجلس األمانة يؤدي عضو 

عضو المجلس البلدي في و

جلسة علنية برئاسة أكبر 

ً أمام المجلس  األعضاء سنا

وقبل ممارسة أعماله اليمين 

التالية: " أقسم باهلل العظيم 

ً للوطن  أن أكون مخلصا

حترم ، وأن أوالملك

الدستور وقوانين الدولة، 

وأن أؤدي أعمالي باألمانة 

 والصدق". 

"والملك"  مع تعديل كلمة

 لتصبح "وللملك".

 

 )النص بعد التعديل(

يؤدي عضو المجلس البلدي 

في جلسة علنية برئاسة 

ً أمام أكبر األعضاء س نا

المجلس وقبل ممارسة 

أعماله اليمين التالية: " أقسم 

باهلل العظيم أن أكون 

، وأن لملكلومخلصاً للوطن 

أحترم الدستور وقوانين 

الدولة، وأن أؤدي أعمالي 

 باألمانة والصدق".

 

 

 

 

يؤدي عضو المجلس البلدي 

في جلسة علنية برئاسة 

ً أمام  أكبر األعضاء سنا

لس وقبل ممارسة المج

أعماله اليمين التالية: " أقسم 

باهلل العظيم أن أكون 

، وأن لملكلومخلصاً للوطن 

أحترم الدستور وقوانين 

الدولة، وأن أؤدي أعمالي 

 باألمانة والصدق".
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 (11مادة )

 

 

 

 

 

 

 

تحسسسسدد بقسسسسرار يصسسسسدر مسسسسن 

رئسسسسسيس مجلسسسسسس السسسسسوزراء 

مكافسسسسسسأة السسسسسسسرئيس ونائبسسسسسسسه 

 وأعضاء المجلس البلدي. 

 

 (:11ادة )م

تضاف لسنوات خدمة 

رئيس وأعضاء المجلس 

البلدي خمس سنوات خدمة 

ً لنظام التأمين  اعتبارية وفقا

الذي يخضع له وذلك عند 

انتهاء مدة المجلس أو في 

حالة وفاته، وتدفع من 

 الميزانية العامة للدولة.

وتحدد بقرار يصدر من 

رئيس مجلس الوزراء 

مكافأة الرئيس ونائبه 

لمجلس البلدي وأعضاء ا

بحيث يكون الرئيس في 

درجة وكيل وزارة، 

 (11مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 

 

 

 

 

يتقاضى رئيس مجلس 

األمانة ونائبه، ورئيس 

المجلس البلدي ونائبه، 

مكافأةل شهريةل تعادل راتب 

اضى وكيل وزارة، ويتق

باقي األعضاء مكافأةل 

 (11مادة )

  توصي اللجنة بحذف

ى أي اإلبقاء علالمادة، 

نظام ذلك أن ، والنافذالنص 

الوظيفة العامة يختلف عن 

نظام المجالس البلدية 

 المنتخبة.
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

واآلخرين في درجة وكيل 

 وزارة مساعد.

شهريةل تعادل راتب وكيل 

 وزارة مساعد.

 (13مادة )

إذا خسسسال مكسسسان عضسسسو فسسسي 

المجلس يحل محله المرشسح 

علسسسسى أعلسسسسى  السسسسذي حصسسسسل

األصسسسسوات بعسسسسده. فسسسسإن لسسسسم 

يوجسسسسسسسسد وجسسسسسسسسب إجسسسسسسسسراء 

النسسـتخابات التكميليسسة خسسالل 

السسسستين يومسسساً التاليسسسة علسسسى 

األكثر إلعالن خلسو المحسل، 

ويكمل العضو الجديسد المسدة 

وإذا وقسسسع   المتبقيسسسة لسسسسلفه.

الخلو خسالل األشسهر الثالثسة 

 ( الفقرة األولى:13مادة )

 

إذا خال مكان عضو في 

المجلس، وجب إجراء 

خالل النـتخابات التكميلية 

ً التالية على  الستين يوما

األكثر، إلعالن خلو المحل، 

ويكمل العضو الجديد المدة 

المتبقية لسلفه، وإذا وقع 

الخلو خالل األشهر الثالثة 

السابقة على انـتهاء مدة 

المجلس، فال يجرى 

 انـتخاب عضو بديل

 ( الفقرة األولى:13مادة ) 

  قرر المجلس عدم

الموافقة على المادة، أي 

إلبقاء على النص الحالي ا

 في القانون القائم.

 

 ( الفقرة األولى:13مادة )

  بالموافقة توصي اللجنة

على قرار مجلس النواب 

عدم الموافقة على المادة، ب

أي اإلبقاء على النص 

 .النافذ
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

السسسسابقة علسسسى انسسسـتهاء مسسسدة 

المجلس، ولم يكن هناك مسن 

عسسسسدد األصسسسسوات يليسسسسه فسسسسي 

الصسسسسسسحيحة، فسسسسسسال يجسسسسسسرى 

 انـتخاب عضو بديل.

وإذا بلغ عدد المستـقيلين 

نصف عدد األعضاء يعتبسر 

المجلسسسس مسسسنحال ً، ويسسسدعى 

خسسالل إلسى انسـتخابات جديسدة 

ثالثسسسسسة أشسسسسسسهر مسسسسسسن  خسسسسسسر 

 .استـقالة

 (18مادة )

 

 

 

 (:18مادة )

 

 

 

 (:18مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 (:18مادة )

 توصي اللجنة بعدم 

الموافقة على المادة، أي 

 .النافذى النص اإلبقاء عل
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

يجسسوز حسسل المجلسسس البلسسدي 

بمرسسسسوم قبسسسل انسسسـتهاء مسسسدة 

وليتسسه إذا ارتكسسب مخالفسسات 

ة متكسسسررة أدت إلسسسى جسسسسيم

إلحسسسسساق الضسسسسسرر بمصسسسسسالح 

البلديسسة علسسى أن يسستم إجسسراء 

النسـتخابات للمجلسس البلسدي 

أشسسهر  الجديسسد خسسالل أربعسسة

مسسسسن تسسسساريل صسسسسدور ذلسسسسك 

 .المرسوم

 

ويعسسسسين المرسسسسسوم الصسسسسادر 

بحسسل المجلسسس لجنسسة تسسـتولى 

اختصاصسات المجلسسس حتسسى 

 

ز حل المجلس البلدي يجو

بمرسوم قبل انـتهاء مدة 

وليته، إذا ارتكب مخالفات 

جسيمة متكررة أدت إلى 

إلحاق الضرر بمصالح 

البلدية بناء على حكم 

قضائي، على أن يتم إجراء 

النـتخابات للمجلس البلدي 

الجديد خالل شهرين من 

 تاريل صدور ذلك الحكم.

 

وتعين لجنة بمرسوم تـتولى 

مال المجلس تصريف أع

البلدي لحين تشكيل مجلس 

 )النَص بعد التعديل(

يجوز حل مجلس األمانة  .أ

أو المجلس البلدي بمرسوم 

قبل انـتهاء مدة واليته، إذا 

ارتكب مخالفات جسيمة 

أدت إلى إلحاق الضرر 

ة أو البلدية، بمصالح األمان

على أن يُعيَن مجلس جديد 

ل مانة ويتم إجراء انتخاب 

المجلس البلدي الجديد 

ل من تاريخ  خالل ستين يوما

 إعالن المرسوم.

يُعي ِّن المرسوم  .ب

الصادر بالحل لجنة تتولى 

اختصاصات مجلس األمانة 



 18 

 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 يستم تسسـشكيل المجلسسس البلسسدي

   .الجديد

 

 بلدي جديد.

 

أو المجلس البلدي حتى يتم 

تشكيل المجلس الجديد، 

وتُعرض القرارات التي 

خذها هذه اللجنة على تت

المجلس الجديد في أول 

جلسة يعقدها بعد تشكيله 

 التخاذ ما يراه بشأنها.

 

 

 

 (19مادة )

 

 

ود ب، ج، ( البن19مادة )

ق، ر،  ،و، ز، ي، م، ف

 ش، ت، خ:

 

 

( البنود ب، ج، 19مادة ) 

هـ، و، ز، ي، م، ف، ق، 

 ر، ش، ت، خ

  قرر المجلس إدراج

(، والبند 19مقدمة المادة )

البنود و( 19مادة )مقدمة ال

و، ز، ي، م، هـ، ب، ج، 

 ف، ق، ر، ش، ت، خ

 

 توصي اللجنة باآلتي:

البنود و (19مادة )مقدمة ال

 :، خب، ج، ز، ي، م، ف
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نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)هـ( منها ضمن البنود 

المعدًلة، وإعادة صياغتهما 

والبنود الواردة في مشروع 

فقة القانون، مع عدم الموا

على نص البند )ر(، وذلك 

 على النحو الوارد أدناه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 )النص بعد التعديل(

توصي اللجنة بإعادة  -

غة نص مقدمة المادة صيا

 على النحو اآلتي:

بوجه عام  المجلسيختص 

في حدود السياسة العامة 

للدولة وخططها التنموية 

في  البلديةبتقديم الخدمات 

على  دائرة اختصاصه، وله

 األخص ما يلي:

توصي اللجنة بالموافقة  -

على قرار مجلس النواب 

 بحذف البند )ر(.

، قو، حذف البنود )هـ،  -

 ش، ت(.

 المادة بعد التعديل: نص
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 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

يخسسسسستص المجلسسسسسس البلسسسسسدي 

بوجسسسسسسه عسسسسسسام فسسسسسسي حسسسسسسدود 

السياسسسسسسسة العامسسسسسسة للدولسسسسسسة 

ا التسسسـنموية بتسسسـقديم وخططهسسس

رة الخسسدمات البلديسسة فسسي دائسس

اختصاصسسسسسسسه ولسسسسسسسه علسسسسسسسى 

 :األخص ما يلي

 

اقسسسسسسسسسـترا  األنظمسسسسسسسسسة  )ب(

الخاصسسسسة بالصسسسسحة العامسسسسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقـترا  األنظمة  -ب 

الخاصة بالصحة العامة 

 

( البنود ب، ج، 19مادة )

هـ، و، ز، ي، م، ف، ق، 

 :ش، ت، خ

يختص مجلس األمانة 

والمجالس البلدية بوجه 

عام في حدود السياسة 

العامة للدولة وخططها 

التنموية بتقديم الخدمات 

في دائرة  البلدية

ختصاصها، ولها على ا

 األخص ما يلي:

 

اقـتراح األنيمة الخاصة ب.

بالصحة العامة بالتـنسيق 

 

البنود و( 19مادة )مقدمة ال

 :، خ، م، فيز،  ب، ج،

 

بوجه عام  المجلسيختص 

في حدود السياسة العامة 

للدولة وخططها التنموية 

في  البلديةبتقديم الخدمات 

على  دائرة اختصاصه، وله

 األخص ما يلي:

 

 

 

الموافقة على : البند )ب(

نص البند كما أقره مجلس 

 

 

 

 

بوجه عام  المجلسيختص 

في حدود السياسة العامة 

للدولة وخططها التنموية 

في  البلديةبتقديم الخدمات 

على  دائرة اختصاصه، وله

 يلي:األخص ما 

 

 

 

اقـتراح األنيمة الخاصة ب.

بالصحة العامة بالتـنسيق 
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بالتسسـنسيق مسسع الجهسسات ذات 

الصسسسلة ، بمسسسا يكفسسسل الراحسسسة 

للمسسسسسواطن ويعطسسسسسى وجهسسسسسا 

 0مشرقا للدولة

 

العمسسسسل علسسسسى حمايسسسسة  )ج (

البيئة من التلوث على ضوء 

المختسسسسسـلفة  تجسسسسسارب السسسسسدول

وأنظمسسة المؤسسسسات الدوليسسة 

فسسسسي مجسسسسسال البسسسسـيئة وذلسسسسسك 

بالتسسسسسسـنسيق مسسسسسسسع الجهسسسسسسسات 

المختصة بشسئون البسـيئة فسي 

 0الدولة

 

تسسسسسسسـقرير إنشسسسسسسساء   )هــــــــ ( 

بالتـنسيق مع الجهات ذات 

الصلة، بما يكفل الراحة 

للمواطن والمقيم، ويعطي 

 كة.وجهـًا مشرقـًا للممل

 

ماية البيئة العمل على ح -ج 

من التلوث ووضع 

الشتراطات الخاصة بها 

على ضوء تجارب الدول 

المختـلفة وأنظمة 

المؤسسات الدولية في 

مجال البـيئة، وذلك 

بالتـنسيق مع الجهات 

المختصة بشئون البـيئة في 

 المملكة.

مع الجهات المختصة، بما 

يكفل الراحة للمواطن 

والمقيم ويعطي وجهال 

ل للمملكة.  مشرقا

 

العمل على حماية البيئة ج .

من التلوث على ضوء 

تجارب الدول المختـلفة 

وأنيمة المؤسسات الدولية 

جال البـيئة وذلك في م

بالتـنسيق مع الجهات 

المختصة بشئون البـيئة في 

 المملكة.

 

وضع وإقرار اشتراطات هـ.

 .النواب

 

 

 

 

الموافقة على البند )ج(: 

نص البند كما أقره مجلس 

 النواب.

 

 

 

 

 

 

توصي اللجنة البند )هـ(: 

مع الجهات المختصة، بما 

يكفل الراحة للمواطن 

والمقيم ويعطي وجهال 

ل للمملكة.  مشرقا

 

العمل على حماية البيئة ج .

من التلوث على ضوء 

تجارب الدول المختـلفة 

وأنيمة المؤسسات الدولية 

في مجال البـيئة وذلك 

ق مع الجهات بالتـنسي

المختصة بشئون البـيئة في 

 المملكة.
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وتطسسسسسسسسسسسسسسسوير الحسسسسسسسسسسسسسسسدائق 

والمتـنـزهات العامة وأماكن 

الترفيسسسه وحمايسسسة الشسسسواط  

مسسن التلكسسل والتسسـلوث وذلسسك 

بالتسسسسسسـنسيق مسسسسسسسع الجهسسسسسسسات 

 0المختصة 

 

قسسسسـترا  المشسسسسروعات ا ()و

ذات الطسسسسابع المحلسسسسي التسسسسي 

تسسدخل فسسي نطاقهسسا والمتعلقسسة 

بالميسسسسسسسسسسسسسسسسساه والطسسسسسسسسسسسسسسسسسرق 

والمتسسسسسسسـنزهات والصسسسسسسسرف 

الصسسسسحي واإلنسسسسارة وإقامسسسسة 

المسسسسسسسسسسسسدار  والمسسسسسسسسسسسسساكن 

والمراكز الصحية ومواقـف 

 

 

 

 

 

 

 

اقـترا  المشروعات  -و 

ذات الطابع المحلي التي 

في نطاقها والمتعلقة تدخل 

بالمياه والطرق 

والمتـنزهات والصرف 

الصحي واإلنارة وإقامة 

المدار  والمساكن 

والمراكز الصحية ومواقـف 

تأجير السكن الجماعي أو 

المشترك للعقارات الكائنة 

في دائرة األمانة أو البلدية 

ل للقوانين واللوائح  طبقا

المعمول بها وبالتنسيق مع 

 الجهات المختصة.

 

ذات  .اقـتراح المشروعاتو

الطابع المحلي الداخلة في 

نطاقها المتعلقة بالمياه 

واإلنارة والصرف الصحي 

وتصريف مياه األمطار 

والطرق وإقامة المدارس 

والمعاهد والمساكن 

والمراكز الصحية 

بعدم الموافقة على البند 

ى النص أي اإلبقاء عل )هـ(.

 القائم.في القانون  النافذ

 

 

 

 

توصي اللجنة البند )و(: 

بعدم الموافقة على البند 

ى النص أي اإلبقاء عل )و(.

 .النافذ
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السسسسسسسيارات وغيرهسسسسسسا مسسسسسسن 

ة المنافـسسسـع والخسسسدمات العامسسس

والمشسسسسسروعات التسسسسسي تهسسسسسم 

تسسسسسسسسسـنسيق ، والالمسسسسسسسسسواطنين

ع الجهسسسسسسسسسات بشسسسسسسسسسأنها مسسسسسسسسس

وإقسسسسسسسسسسسسسرار  ،المختصسسسسسسسسسسسسسة

 . األولويات في تـنفيذها

 

 

 

 

 

وضسسع السسنظم الخاصسسة  ز() 

باإلعالنسسسسسسسسسسسات الدعائيسسسسسسسسسسسة 

الرسسسسوم المتعلقسسسة  واقسسسـترا 

السيارات والخدمات العامة 

والمشروعات التي تهم 

المواطنين، والتـنسيق 

بشأنها مع الجهات 

المختصة، والمشاركة في 

دراسة ووضع وإقرار 

ه أولويات تنفيذ هذ

المشروعات، ول يجوز 

ألي جهة تنفيذ أي مشروع 

ذي طابع محلي إل بعد أخذ 

الموافقة من المجالس البلدية 

 المختصة.

وضع النظم الخاصة  -ز 

باإلعالنات الدعائية وغير 

الدعائية وتحديد الرسوم 

والمتنزهات ومواقـف 

السيارات وغيرها من 

المشروعات والخدمات 

المحلية التي تهم 

المواطنين والمقيمين، 

بشأنها مع  والتـنسيق

الجهات المختصة، وإقرار 

أولويات تنفيذها.  وال 

يجوز تنفيذ المشروعات 

ذات الطابع المحلي إال بعد 

موافقة مجلس األمانة أو 

 المجلس البلدي المختص.

ز.  وضع األنيمة الخاصة 

باإلعالنات الدعائية وغير 

الدعائية، واقتراح الرسوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توصي اللجنة البند )ز(: 

الموافقة على نص البند ب

 .كما أقره مجلس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز.  وضع األنيمة الخاصة 

باإلعالنات الدعائية وغير 

الدعائية، واقتراح الرسوم 
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، وتحديسد ضسوابو وضسع بها

المحسسسسال التجاريسسسسة  لفسسسسـتات

 .والمحال العامة

 

 

 

وضسسسسسسسسسسسع األنظمسسسسسسسسسسسة  ()ي

الخاصسسسسسة بالمحسسسسسال العامسسسسسة 

كالفنسسسسسسسسسسسسادق والمطسسسسسسسسسسسساعم 

ا والمحسسال والمقسساهي وغيرهسس

التجاريسسسسسسسسسسسة والصسسسسسسسسسسسناعية 

والمحسسسال الخطسسسرة والمقلقسسسة 

للراحسسسة والضسسسارة بالصسسسحة 

والباعسسسسسة الجسسسسسسائلين وذلسسسسسسك 

بالتسسسسسسـنسيق مسسسسسسسع الجهسسسسسسسات 

المتعلقة بها، وتحديد 

ضوابو وضع لفـتات 

المحال التجارية والصناعية 

 والمحال العامة.

 

 

وضع الشتراطات  -ي 

واألنظمة الخاصة بالمحال 

العامة كالفنادق والمنشلت 

السياحية والمطاعم 

والمقاهي والصالت العامة 

وغيرها والمحال التجارية 

والصناعية، والمحال 

الخطرة والمقلقة للراحة 

والضارة بالصحة والباعة 

المتعلقة بها، وتحديد 

تات ضوابط وضع الفـ

المحال التجارية 

والصناعية والمحال 

 العامة.

 

وضع االشتراطات ي.

واألنيمة الخاصة بالمحال 

العامة كالفنادق والمنشآت 

السياحية وما في حكمها 

والمطاعم والمقاهي 

والصاالت العامة وغيرها، 

والمحال التجارية 

والصناعية، والمحال 

الخطرة والمقلقة للراحة 

 

 

 

 

 

 

توصي اللجنة البند )ي(: 

الموافقة على نص البند ب

 .كما أقره مجلس النواب

 

 

 

 

 

 

المتعلقة بها، وتحديد 

ضوابط وضع الفـتات 

المحال التجارية 

والمحال والصناعية 

 العامة.

 

االشتراطات وضع ي. 

الخاصة بالمحال  األنيمةو

العامة كالفنادق والمنشآت 

السياحية وما في حكمها 

والمطاعم والمقاهي 

والصاالت العامة وغيرها، 

والمحال التجارية 

والصناعية، والمحال 

الخطرة والمقلقة للراحة 
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 المختصة.

 

 

 

 

اقسسسسسسسسسسسسـترا  تسسسسسسسسسسسسسسمية ( )م

حيسسسسسسسسسسسساء الضسسسسسسسسسسسسواحي واأل

والشسسسسسسسسسسسسوارع والطسسسسسسسسسسسسرق 

، وذلسسك بالتسسـنسيق والميسسادين

مع كل من الوزير المختص 

بشسسئون البلسسديات والمجسسالس 

 بلدية األخرى.ال

 

 

النظسسسسر فسسسسي الشسسسسكاوى  )ف(

المتجولين، وذلك بالتـنسيق 

 مع الجهات المختصة.

 

 

 

سمية الضواحي ت -م 

واألحياء والشوارع 

والطرق والميادين أو 

تمييرها ضمن حدود 

المحافظة ويتم التـنسيق مع 

المجالس البلدية األخرى في 

 الحدود المشتركة.

 

 

النظر في الشكاوى  -ف 

اعة والضارة بالصحة، والب

المتجولين، وذلك 

بالتـنسيق مع الجهات 

 المختصة.

 

م.  اقتراح تسمية المدن 

واألحياء والقرى 

والضواحي والشوارع 

والميادين والتقاطعات أو 

تغييرها بالتـنسيق مع 

الوزير المختص بشؤون 

البلديات ومجلس األمانة 

 والمجالس البلدية األخرى.

 

فحص ودراسة ومتابعة ف.

 

 

 

 

 

توصي اللجنة البند )م(: 

الموافقة على نص البند ب

، مع كما أقره مجلس النواب

ومجلس عبارة " حذف

انة والمجالس البلدية األم

 ."األخرى

 

 

 

توصي اللجنة البند )ف(: 

والضارة بالصحة، والباعة 

المتجولين، وذلك 

بالتـنسيق مع الجهات 

 المختصة.

 

م.  اقتراح تسمية المدن 

واألحياء والقرى 

والضواحي والشوارع 

والميادين  والطرق

والتقاطعات أو تغييرها 

بالتـنسيق مع الوزير 

 المختص بشؤون البلديات.

 

 

نظر في الشكاوى ال -ف 
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قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

التسسسسسي يقسسسسسدمها المواطنسسسسسون 

والجهسسسسات األخسسسسرى بشسسسسأن 

تسسسسي تسسسسدخل فسسسسي المسسسسسائل ال

. اختصسساص المجلسسس البلسسدي

وللمجلسسسسسس أن يطلسسسسسب مسسسسسن 

الجهسسات المختصسسة البيانسسات 

الالزمسسسسسسسسسة لبحسسسسسسسسسث هسسسسسسسسسذه 

 الشكاوى.

 

 

 

 

 

اقسسسسـترا  المشسسسسروعات  )ق(

ومواقسسع تسسـنفيذها فسسي شسسئون 

التي يقدمها المواطنون 

والمقيمون والجهات 

األخرى بشأن المسائل التي 

تدخل في اختصاص 

هازه المجلس البلدي وج

التنفيذي.  وللمجلس أن 

يطلب من الجهات المختصة 

البيانات الالزمة لبحث هذه 

الشكاوى واتخاذ القرارات 

 الالزمة.

 

 

 

القـترا  والمشاركة  -ق 

في إقرار المشروعات 

ة من الشكاوى المقدم

المواطنين والمقيمين 

والجهات األخرى بشأن 

المسائل والخدمات المحلية 

الداخلة في اختصاص 

مجلس األمانة أو المجلس 

البلدي، ولمجلس األمانة أو 

المجلس البلدي أن يطلب 

من الجهات المختصة 

المعلومات الالزمة لنير 

هذه الشكاوى واتخاذ 

 القرار الالزم بشأنها.

 

قرار مواقع ق.  اقـتراح وإ

تنفيذ المشاريع ذات الطابع 

الموافقة على البند كما ورد ب

، األولفي مشروع القانون 

 إعادة الصياغة كاآلتي:مع 

النظر في الشكاوى - ف

التي يقدمها المواطنون 

والمقيمون والجهات 

األخرى بشأن المسائل التي 

تدخل في اختصاص 

أن  وللمجلس .المجلس

من الجهات المختصة  يطلب

البيانات الالزمة لبحث هذه 

 الشكاوى.

 

توصي اللجنة البند )ق(: 

، أي البندالموافقة على  بعدم

التي يقدمها المواطنون 

والمقيمون والجهات 

األخرى بشأن المسائل التي 

تدخل في اختصاص 

أن  سوللمجل .المجلس

يطلب من الجهات المختصة 

البيانات الالزمة لبحث هذه 

 الشكاوى.
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

يسسر، وتسسـنظيم العمسران والتعم

المنسساطق السسسكنية والتجاريسسة 

والصسسسسسسسسسسسناعية، وتحديسسسسسسسسسسسد 

الشسوارع والطسرق وخطسوط 

التسسـنظيم، واقسسـترا  األنظمسسة 

المتعلقسسـة بسسالجيوب والزوايسسا 

من األراضي المترتبسة علسى 

ذلسسك بالتسسـنسيق مسسع الجهسسات 

المختصسسسسسسسسسسسسسة، وإقسسسسسسسسسسسسسرار 

 .األولويات في تـنفيذها

 

 

الرسوم  اقترا  فرض -ر

دي وتعديلها ذات الطابع البل

واإلعفاء منها وإلمائها 

ومواقع تـنفيذها في شئون 

العمران والتعمير، وتـنظيم 

المناطق السكنية والتجارية 

والصناعية، وتحديد 

والطرق وخطوط  الشوارع

التـنظيم، ووضع األنظمة 

المتعلقة بالجيوب والزوايا 

من األراضي المترتبة على 

ذلك بالتـنسيق مع الجهات 

المختصة، وإقرار 

 األولويات في تـنفيذها.

 

تحديد الرسوم ذات  -ر

الطابع البلدي وتعديلها 

واإلعفاء منها وإلمائها 

المحلي في مجال التعمير 

والعمران وتنييم المناطق 

السكنية والتجارية 

والصناعية، وتحديد 

الشوارع والطرق وخطوط 

التنييم، ووضع األنيمة 

المتعلقة بالجيوب والزوايا 

من األراضي المترتبة على 

ذلك بالتنسيق مع الجهات 

المختصة، وإقرار 

 لويات في تنفيذها.  األو

 

دم الموافقة عالبند )ر(: 

والتمسك ، )ر( على البند

 النافذ.بالنص 

 .النافذى النص اإلبقاء عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند )ر(: توصي اللجنة 

بالموافقة على قرار مجلس 

النواب بعدم الموافقة على 
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 وطرق تحصيلها.

 

إبداء الرأي مقسدما فسي  )ش(

اسسسسسستمالل أي مرفسسسسسق عسسسسسام 

يسدخل فسي حسدود اختصسساص 

 البلدية.

 

إلشسسسراف علسسسى تسسسـنفيذ ا )ت(

العقسسسود التسسسي ترتسسسب حقوقسسساً 

ماليسسسة للبلديسسسة أو التسسسـزامات 

 عليها.

 

 

 

 

 وطرق تحصيلها.

 

دارة واستمالل أي إ -ش

ق عام يدخل في مرف

 اختصاص المجلس البلدي.

 

 

إبرام العقود واإلشراف –ت 

على تنفيذها والتي ترتب 

ً مالية للبلدية أو  حقوقا

التـزامات عليها ول يعتبر 

العقد نافذاً إل بعد موافقة 

 المجلس البلدي.

 

 

 

 

ش.  إدارة واستغالل أي 

مرفق عام ذي طابع محلي 

يدخل في دائرة اختصاص 

 األمانة أو البلدية.

 

النير في العقود التي  .ت

ل والتـزامات  ترتب حقوقا

على األمانة أو البلدية قبل 

فقة عليها، إبرامها، والموا

 واإلشراف على تنفيذها. 

 

 

 

اإلبقاء على أي البند، 

 .النافذالنص 

توصي اللجنة ش(: البند )

، أي البندالموافقة على  بعدم

 .النافذى النص اإلبقاء عل

 

 

توصي اللجنة البند )ت(: 

الموافقة على نص عدم ب

ورد في مشروع البند كما 

أي اإلبقاء على ، القانون

 .النص النافذ

 

توصي اللجنة  البند )خ(:

على  البندبإعادة صياغة 
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

الالئحسة الداخليسة  إقرار ()خ

در ، وتصسسسسللمجلسسسسس البلسسسسدي

مسن السوزير المخستص بقرار 

 .بشئون البلديات

 

وضع وإقرار الالئحة  –خ 

الداخلية للمجلس البلدي بما 

 ل يتعارض مع هذا القانون

وتصدر بقرار من رئيس 

المجلس البلدي وتنشر في 

 الجريدة الرسمية.

 

 

 

خ.  وضع وإقرار الالئحة 

الداخلية لمجلس األمانة أو 

المجلس البلدي، وتصدر 

بقرار من الوزير المختص 

 بشؤون البلديات.

 

 :النحو اآلتي

اخلية إقرار الالئحة الدخ.  

، وتصدر بقرار من للمجلس

الوزير المختص بشؤون 

 البلديات.

 

 

 

 

إقرار الالئحة الداخلية خ.  

، وتصدر بقرار من للمجلس

الوزير المختص بشؤون 

 البلديات.

 

 (20مادة )

 

 

يرفع كل مجلس بلدي 

 (:20مادة )

 

 

 

 

 

 (:20مادة )

 

 

 

 

 

 (:20مادة )

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 )النَص بعد التعديل(

 

 (:20مادة )

 إعادة ب توصي اللجنة

غ المادة على النحو صو

 :الوارد أدناه

 )النَص بعد التعديل(

 

 (:20مادة )
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

قراراته وتوصياته إلى 

الوزير المختص بشئون 

   بلديات.ال

وفسسسسسسي حالسسسسسسة مسسسسسسا إذا رأى 

الوزير أن هذه القسرارات أو 

التوصسسسسسسسسسيات أو بعضسسسسسسسسسها 

يخسسسسسسرج عسسسسسسن اختصسسسسسساص 

المجلسسس البلسسدي أو يتضسسمن 

مخالفسسة للقسسسانون أو خروجسسسا 

على السياسة العامة للدولسة، 

كسسان لسسـه العتسسراض عليهسسا 

خالل خمسة عشر يوماً مسن 

تسسسسسسساريل رفسسسسسسسع القسسسسسسسرار أو 

وإعادتسسسسـها  التوصسسسسية إليسسسسه،

يرفع كل مجلس بلدي 

قراراته وتوصياته إلى 

الوزير المختص بشئون 

البلديات، فإذا رأى الوزير 

أن هذه القرارات أو 

التوصيات أو بعضها يخرج 

عن اختصاص المجلس 

البلدي أو يتضمن مخالفة 

للقانون أو خروجا على 

السياسة العامة للدولة، كان 

لـه العتراض عليها خالل 

خمسة عشر يوماً من تاريل 

رفع القرار أو التوصية 

إليه، وإعادتـها إلى المجلس 

لدي مشفوعة بأسباب الب

يرفع كل مجلس بلدي 

قراراته وتوصياته إلى 

الوزير المختص بشئون 

البلديات، فإذا رأى الوزير 

أن هذه القرارات أو 

التوصيات أو بعضها يخرج 

عن اختصاص المجلس 

البلدي أو يتضمن مخالفة 

للقانون أو خروجا على 

ة للدولة، كان السياسة العام

لـه العتراض عليها خالل 

ً من تاريل رفع  ثالثين يوما

القرار أو التوصية إليه 

وإعادتـها إلى المجلس 

البلدي مشفوعة بأسباب 

مع مراعاة أحكام الفقرة   .أ

( 24)أ( من المادة رقم )

من هذا القانون، للوزير 

المختص بشؤون البلديات 

االعتراض على أي حق 

قرارات أو توصيات صادرة 

عن مجلس األمانة أو 

المجلس البلدي إذا خرجت 

عن اختصاصاته المحددة 

في هذا القانون والئحته 

التنفيذية أو خالفت 

القوانين أو اللوائح أو 

السياسة العامة للدولة، 

وذلك خالل خمسة عشر 

ل من تاريخ إبالغه بها،  يوما

 المجلس قراراتهيرفع 

إلى الوزير  وصياتهوت

المختص بشؤون البلديات، 

فإذا رأى الوزير أن هذه 

القرارات أو التوصيات أو 

ا يخرج عن مبعضه

المجلس، أو اختصاص 

للقانون أو تضمن مخالفة ت

خروًجا عن السياسة العامة 

للدولة كان له حق 

العتراض عليها خالل 

ثالثين يوًما من تاريل رفع 

القرارات أو التوصيات إليه 

 المجلسوإعادتها إلى 

 ،حسب األحوال ،المختص

يرفع المجلس قراراته 

وتوصياته إلى الوزير 

المختص بشؤون البلديات، 

فإذا رأى الوزير أن هذه 

أو التوصيات أو القرارات 

بعضهما يخرج عن 

اختصاص المجلس، أو 

تتضمن مخالفة للقانون أو 

خروًجا عن السياسة العامة 

للدولة كان له حق 

العتراض عليها خالل 

ثالثين يوًما من تاريل رفع 

القرارات أو التوصيات إليه 

وإعادتها إلى المجلس 

المختص، حسب األحوال، 
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

المجلسسسسسسسسس البلسسسسسسسسدي  إلسسسسسسسسى

سسسسسسسسسسسسسسسسباب مشسسسسسسسسسسسسسسسفوعة بأ

العتسسسراض إلعسسسادة النظسسسر 

   .فيها

 

 

  

فإذا أصر المجلس البلدي 

أو توصيته أو على قراره 

ضمنها مخالفة جديدة، 

عرض األمر على مجلس 

ذ ما يراه ، لتخاالوزراء

 .بشأنها

 

العتراض إلعادة النظر 

فيها، فإن لم يعيدها للمجلس 

خالل المدة المذكورة 

اعتبرت القرارات أو 

التوصيات صحيحة، 

ووجب اتخاذ اإلجراءات 

القانونية إلصدارها 

 ونشرها.

وللمجلس البلدي أن يصّر 

على قراره أو توصيته، 

ويجب عندئذ على الوزير 

عرض األمر على مجلس 

لوزراء لتخاذ ما يراه ا

 مناسباً بشأنها.

 

العتراض إلعادة النظر 

وعلى المجلس البلدي فيها، 

الرد على اعتراض الوزير 

خالل ثالثين يوما من تاريل 

 ةالقرار أو التوصيإعادة 

إذا أصر المجلس ف، إليه

البلدي على قراره أو 

توصيته أو ضمنها مخالفة 

جديدة، عرض الوزير 

األمر على مجلس الوزراء 

 لتخاذ ما يراه بشأنها.

وللوزير المختص بشئون 

البلديات إحالة ما يراه من 

مشروعات قرارات أو 

مقترحات إلى المجلس 

 وله إعادتها إلى مجلس

األمانة أو المجلس البلدي 

الذي أصدرها مشفوعة 

بأسباب االعتراض، فإذا لم 

ْدها خالل تلك المدة  يُعِّ

اعتُبرت صحيحة ونافذة 

وتتخذ إجراءات إصدارها 

 ونشرها.

على مجلس األمانة أو  .ب

المجلس البلدي المختص 

الرد على اعتراض الوزير 

خالل شهر من تاريخ إعادة 

الوزير القرارات أو 

صيات إليه، فإذا أصَر التو

مجلس األمانة أو المجلس 

مشفوًعا بأسباب العتراض 

وعلى  .إلعادة النظر فيها

الرد على  المجلس

اعتراضات الوزير خالل 

ن يوما من تاريل إعادة ثيثال

إليه، فإن أصر على القرار 

ها قراره أو توصيته أو ضمن

مخالفة جديدة، عرض 

الوزير األمر على مجلس 

الوزراء لتخاذ ما يراه 

 مناسبًا.

 

مشفوًعا بأسباب العتراض 

ة النظر فيها. وعلى إلعاد

المجلس الرد على 

اعتراضات الوزير خالل 

ثالثين يوما من تاريل إعادة 

القرار إليه، فإن أصر على 

قراره أو توصيته أو ضمنها 

مخالفة جديدة، عرض 

الوزير األمر على مجلس 

الوزراء لتخاذ ما يراه 

 مناسبًا.
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

البلدي المعني إلبداء الرأي 

ي فيها، وعلى المجلس البلد

أن يبدي رأيه في هذه 

المشروعات أو المقترحات 

خالل ثالثين يوًما من تاريل 

إحالتها إليه، ويعتبر مضي 

هذه المدة دون إبداء 

المجلس البلدي رأيه خاللها 

بمثابة قبول لهذه 

 المشروعات أو المقترحات.

وفي حالة رفض المجلس 

البلدي للمشروعات أو 

المقترحات المشار إليها، 

زير المختص يكون للو

األمر  رفع بشؤون البلديات

البلدي على قراراته أو 

توصياته أو ضمنَها مخالفة 

جديدة َعرَض الوزير األمر 

على مجلس الوزراء خالل 

ل من  خمسة عشر يوما

 تاريخ إبالغه بها.

ويقوم مجلس الوزراء 

بالبت  في القرارات أو 

التوصيات الُمعترض عليها 

ل  من تاريخ  خالل ثالثين يوما

َعرض األمر ويكون قراره 

ل،  في هذا الشأن نهائيا

ويعتبر مرور هذه المدة 

دون َرد  بمثابة موافقة على 

 القرار أو التوصية.
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 إلى مجلس الوزراء لتخاذ

 ما يراه بشأنها.

 

ج. لرئيس مجلس الوزراء 

بناءل على عرض الوزير 

المختص بشؤون البلديات 

اتخاذ أي قرار أو القيام 

بأي عمل كان يجب أو 

يتعين على مجلس األمانة 

المجلس البلدي القيام به  أو

ل للقوانين واللوائح، إذا  وفقا

كان االمتناع عن ذلك غير 

ه  قائم على سبب يقر 

القانون وكان قد تم تنبيهه 

إلى القيام به، وذلك بعد 

ل من  مرور ثالثين يوما

تاريخ استالمه لخطاب 

 تنبيه مسجل بعلم الوصول. 
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

د. في جميع األحوال يجوز 

ص لكل من الوزير المخت

بشؤون البلديات، ومجلس 

األمانة، والمجلس البلدي، 

الطعن في القرارات 

الصادرة تنفيذال ألحكام هذه 

المادة أمام المحكمة 

ل  المختصة خالل ستين يوما

من تاريخ نشرها في 

الجريدة الرسمية أو 

 إبالغها.

وال تحسب إجازة المجلس 

فيما بين أدوار االنعقاد 

ضمن المدد المنصوص 

 هذه المادة.  عليها في
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 (29مادة )

 

 

 

 

 

يكون لكل بلدية جهاز 

ن وحدات تـنفيذي يشكل م

إدارية وتبين اختصاصاتها 

وتوزيع العمل بينها في 

الالئحة التـنفيذية لهذا 

 القانون .

 (:29مادة )

 

 

 

 

 

يكون لكل بلدية جهاز 

تـنفيذي يتبع المجلس البلدي 

ويشكل من وحدات إدارية، 

وتبين اختصاصاتها وتوزيع 

العمل بها في الالئحة 

 التـنفيذية لهذا القانون.

 (:29مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 )النَص بعد التعديل(

 

يكون لكل أمانة أو بلدية 

جهاز تنفيذي يُشَكل من 

وحدات إدارية تبين الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون 

اختصاصاتها وتوزيع العمل 

 بينها. 

 (:29مادة )

  توصي اللجنة بالموافقة

على قرار مجلس النواب 

 عادة صوغ المادة.إب

 )النَص بعد التعديل(

 

يكون لكل أمانة أو بلدية 

جهاز تنفيذي يُشَكل من 

وحدات إدارية تبين الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون 

اختصاصاتها وتوزيع العمل 

 بينها.

 (:29مادة )
 
 

 

 

 

يكون لكل أمانة أو بلدية 

جهاز تنفيذي يُشك ل من 

وحدات إدارية تبين الالئحة 

فيذية لهذا القانون التن

اختصاصاتها وتوزيع العمل 

 بينها. 

 

 (30مادة )

 

 (:30مادة )

 

 (:30مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

 (:30مادة )

  الموافقة بتوصي اللجنة

 (:30مادة )

 



 36 

 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

از التـنفيذي لكل يرأ  الجه

، يصدر بلدية مدير عام

بتعيـينه مرسوم وهو الذي 

له أمام القضاء وفي يمثـ

   .مواجهة المير

 

 

 

 

يرأ  الجهاز التـنفيذي لكل 

بلدية مدير عام يكون 

البلدي  مسئولً أمام المجلس

ويعين المدير العام بمرسوم 

بناء على ترشيح من 

 المجلس البلدي.

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 )النَص بعد التعديل(

يرأس الجهاز التـنفيذي في 

كل أمانة أو بلدية مدير عام 

يصدر بتعيينه مرسوم، 

ويمثله أمام القضاء وفي 

ير، ويكون مواجهة الغ

مسئوالل أمام مجلس األمانة 

 أو المجلس البلدي.

قرار مجلس النواب على 

بإعادة صوغ المادة، مع 

توصية اللجنة بحذف عبارة 

ويكون مسئوالل أمام )

مجلس األمانة أو المجلس 

(، الواردة في عجز البلدي

المادة، وذلك ألنها تخل 

 لجهاز التنفيذي.باستقاللية ا

 

 

 

يرأس الجهاز التـنفيذي في 

كل أمانة أو بلدية مدير عام 

يصدر بتعيينه مرسوم، 

ويمثله أمام القضاء وفي 

 .مواجهة الغير

 

 (32مادة )

 

 

 

 

 (:32مادة )

 

 

 

 

 (:32مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 )النَص بعد التعديل(

 (:32مادة )

 إعادة توصي اللجنة ب

على النحو  المادةصوغ 

 اآلتي:

 

 (:32مادة )
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

يقسسدم مسسدير عسسام البلديسسة إلسسى 

رئسسسسسسيس المجلسسسسسسس خسسسسسسالل 

الشسسسهرين األولسسسين مسسسن كسسسل 

سسسسسنة ماليسسسسة تسسسسـقريراً ماليسسسساً 

 ً عسسن أعمسسال البلديسسة  وإداريسسا

خسسالل السسسنة السسسابقة تمهيسسداً 

لعرضسسسسسسه علسسسسسسى المجلسسسسسسس 

 ي.البلد

 

 

ويجسسوز أن يعهسسد مسسدير عسسام 

البلديسسة بسسبعض اختصاصسساته 

الماليسة أو اإلداريسسة إلسسى أحسسد 

مسسسن معاونيسسسه أو أكثسسسر مسسسن 

 

يقدم مدير عام البلدية إلى 

رئيس المجلس خالل 

لشهرين األولين من كل ا

سنة مالية تـقريراً مالياً 

ً عن أعمال البلدية  وإداريا

خالل السنة السابقة، تمهيداً 

لعرضه على المجلس 

 .إلقرارهماالبلدي 

 

 

ويجوز أن يعهد مدير عام 

البلدية ببعض اختصاصاته 

المالية أو اإلدارية إلى أحد 

من معاونيه أو أكثر من 

 

م مدير عام األمانة   .أ يقدِّ

أو البلدية إلى رئيس 

مجلس األمانة أو المجلس 

البلدي خالل الشهرين 

األولين من كل سنة مالية 

ل عن  ل وإداريا تـقريرال ماليا

ال األمانة أو البلدية أعم

خالل السنة السابقة تمهيدال 

للعرض على مجلس 

 األمانة أو المجلس البلدي. 

يجوز أن يعهد مدير  .ب

عام األمانة أو البلدية 

ببعض اختصاصاته المالية 

أو اإلدارية إلى أحد 

 

م   .أ مدير عام كل من يقدِّ

األمانة أو البلدية إلى 

رئيس مجلس األمانة أو 

 المختص المجلس البلدي

خالل الشهرين األولين من 

ا ا ماليل تـقريرل كل سنة مالية 

عن أعمال األمانة  اوإداريل 

أو البلدية خالل السنة 

السابقة تمهيدال للعرض 

 . المجلسعلى 

يعهد مدير  يجوز أن .ب

عام األمانة أو البلدية 

ببعض اختصاصاته المالية 

أو اإلدارية إلى أحد 

 

مدير عام كل من يقِدم   .أ

رئيس األمانة أو البلدية إلى 

مجلس األمانة أو المجلس 

خالل  المختص البلدي

الشهرين األولين من كل 

ا ا ماليً تـقريرً  ماليةسنة 

عن أعمال األمانة  اوإداريً 

أو البلدية خالل السنة 

السابقة تمهيداً للعرض على 

 مجلس ال

يجوز أن يعهد مدير  .ب

عام األمانة أو البلدية 

ببعض اختصاصاته المالية 
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 األقسام. المديرين أو رؤساء

 

سام المديرين أو رؤساء األق

 بعد موافقة رئيس المجلس.

 

معاونيه أو أكثر من 

المديرين أو رؤساء 

 األقسام. 

معاونيه أو أكثر من 

المديرين أو رؤساء 

 األقسام.

أو اإلدارية إلى أحد معاونيه 

أو أكثر من المديرين أو 

 رؤساء األقسام. 

 (33مادة )

 

 

 

 

 

تكون الجهساز التسـنفيذي ي ()أ

للبلديسسسسسة مسسسسسن عسسسسسدد مسسسسسسن 

الوحسسدات اإلداريسسة يصسسدر 

شسسائها قسسرار مسسن رئسسيس بإن

 .مجلس الوزراء

 

 (:33مادة )

 

 

 

 

 

يتكون الجهاز التـنفيذي  -أ 

للبلدية من عدد من الوحدات 

ا اإلدارية يصدر بإنشائه

قرار من رئيس مجلس 

الوزراء بناء على اقترا  

المجلس البلدي وذلك 

 (:33مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 

 نَص بعد التعديل()ال

يتكون الجهاز التـنفيذي  .أ

ل مانة أو البلدية من عدد 

من الوحدات اإلدارية التي 

يصدر بإنشائها قرار من 

 رئيس مجلس الوزراء.

 

 (:33مادة )

  توصي اللجنة بالموافقة

ب على قرار مجلس النوا

 إعادة صوغ المادة.ب

 

 )النَص بعد التعديل(

يتكون الجهاز التـنفيذي  .أ

ل مانة أو البلدية من عدد 

من الوحدات اإلدارية التي 

يصدر بإنشائها قرار من 

 رئيس مجلس الوزراء.

 

 (:33مادة )

 
 

 

 

تـنفيذي يتكون الجهاز ال .أ

لألمانة أو البلدية من عدد 

من الوحدات اإلدارية التي 

يصدر بإنشائها قرار من 

 رئيس مجلس الوزراء.
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

يصسسدر رئسسيس مجلسسس  )ب(

ات بتعيسسـين السسوزراء قسسرار

 .مديري إدارات البلدية

 

بالتنسيق مع الوزير 

 المختص.

جلس يصدر رئيس م -ب 

الوزراء قرارات بتعيـين 

مديري إدارات البلدية بناًء 

على ترشيح من المجلس 

 البلدي.

 

 

 

يعين مديرو إدارات  .ب

األمانة أو البلدية بقرار من 

 رئيس مجلس الوزراء.

 

 

 

 

 

 

يعين مديرو إدارات  .ب

األمانة أو البلدية بقرار من 

 رئيس مجلس الوزراء.

 

 

 

يعين مديرو إدارات  .ب

األمانة أو البلدية بقرار من 

 رئيس مجلس الوزراء.

 

 (35مادة )

تكون المسسسسسسوارد الماليسسسسسسة تسسسسسسـ

 -: منللبلدية 

الرسسسسسوم التسسسسي تحصسسسسلها  ()أ

بسسسسالمرافق  مقابسسسل النـتسسسسـفاع

والخسسسسسسدمات التسسسسسسي تتسسسسسسولى 

 ( الفقرة الثانية:35مادة )

 

 

 

 

 

 ( الفقرة الثانية:35مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 

 بعد التعديل()النَص 

 ( الفقرة الثانية:35مادة )

  توصي اللجنة بعدم

أي الموافقة على المادة، 

 .النافذى النص اإلبقاء عل
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

إدارتهسسا أو اإلشسسراف عليهسسا 

بمقتضى أحكسام هسذا القسانون 

أو أي نظام يصسدر استـسـناداً 

خسسر إليسسه أو إلسسى أي قسسانون  

يسسنص علسسى اسسستيفاء رسسسوم 

 .للبلدية

ن المبالغ التي تحصلها م )ب(

بيسسسسسسع وإيجسسسسسسار واستسسسسسسـثمار 

 .أمالكها

 العتمسسادات المخصصسسة )ج(

يسسسسة العامسسسسة لهسسسسا فسسسسي الميزان

 .للدولة

التبرعسسسسسسسات والهبسسسسسسسات  () د

والوصسسسسسسسايا التسسسسسسسي يقسسسسسسسرر 

 المجلس البلدي قبولها .
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

وتودع جميع إيرادات 

البلديات من الرسوم البلدية 

على المحال واألماكن 

التجارية والصناعية وكذلك 

إيجارات أمالك البلدية من 

المباني التجارية في 

صندوق مشترك ينشأ لهذا 

اداته المرض، وتوزع إير

البلديات بقرار من  بين

 . مجلس الوزراء

 

 

وتودع جميع إيرادات 

البلديات من الرسوم البلدية 

على المحال واألماكن 

التجارية والصناعية وكذلك 

ايجارات أمالك الدولة من 

المباني التجارية في 

صندوق مشترك ينشأ لهذا 

توزع إيراداته المرض، و

بين البلديات بقرار من 

اللجنة المشتركة، والمكونة 

من رؤساء المجالس البلدية 

والتي ترأ  بشكل دوري، 

ول يجوز التصرف بأمالك 

وأموال البلدية إل بقرار من 

 

وتودع جميع إيرادات 

البلديات من الرسوم البلدية 

وإيجار أمالك البلدية من 

المباني التجارية في 

صندوق مشترك ينشأ لهذا 

الغرض، وتوزع إيراداته 

بين األمانة والبلديات بقرار 

من مجلس الوزراء بناء 

على قرار اللجنة التنسيقية 

 المكونة من رئيس مجلس

األمانة ورؤساء المجالس 

البلدية برئاسة الوزير، وال 

يجوز الصرف من األموال 
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 المجلس.

 

التي تخصص ل مانة أو 

البلدية إال بموافقة 

 المجلس.

 

 (36مادة )

 

 

 

لهذا  تبـين الالئحـة التـنـفيذية

القانون والقرارات الصسادرة 

تـنسسسسـفيذا لسسسسـه، بعسسسسد موافقسسسسة 

مجلسسسسس السسسسوزراء، القواعسسسسد 

واإلجسسسسسسسسسراءات الخاصسسسسسسسسسة 

 (:36مادة )

 

 

 

 

 

تبـين الالئحـة التـنـفيذية لهذا 

القانون والقرارات الصادرة 

تـنـفيذاً لـه، بعد موافقة 

اللجنة المشتركة، القواعد 

واإلجراءات الخاصة 

 (:36مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 

 التعديل()النَص بعد 

تبـين الالئحـة التـنـفيذية 

لهذا القانون والقرارات 

الصادرة لتـنـفيذه، بعد 

موافقة مجلس الوزراء 

بناءل على اقتراح اللجنة 

 (:36مادة )

  توصي اللجنة بعدم

أي الموافقة على المادة، 

 .النافذى النص اإلبقاء عل
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

بتحديسسسسسسسسد أسسسسسسسسسس وفئسسسسسسسسات 

وإجسسسسراءات حسسسسساب جميسسسسع 

الرسسسوم ذات الطسسابع البلسسدي 

وعلسسسسسى األخسسسسسص الرسسسسسسوم 

البلديسسسة التسسسي تسسسستحق علسسسى 

المبسسسساني واألراضسسسسي، كمسسسسا 

توضسسسسسسسسح تلسسسسسسسسك الالئحسسسسسسسسة 

تسسسـظلم والقسسسرارات طريقسسسة ال

مسسسن هسسسذه الرسسسسوم وحسسسالت 

تخسسـفيضها أو اإلعفسسساء منهسسسا 

 وطرق تحصيلها.

 

بتحديد أسس وفئات 

وإجراءات حساب جميع 

الطابع البلدي  الرسوم ذات

وعلى األخص الرسوم 

البلدية التي تستحق على 

المباني واألراضي، كما 

توضح تلك الالئحة 

والقرارات طريقة التـظلم 

من هذه الرسوم وحالت 

تخـفيضها أو اإلعفاء منها 

 وطرق تحصيلها.

 

التنسيقية، القواعد 

واإلجراءات الخاصة 

بتحديد أسس وفئات 

وإجراءات حساب جميع 

الرسوم ذات الطابع البلدي 

وعلى األخص الرسوم 

قة على البلدية المستح

المباني واألراضي، كما 

توضح تلك الالئحة 

والقرارات طريقة التـيلم 

من هذه الرسوم وحاالت 

تخـفيضها أو اإلعفاء منها 

 وطرق تحصيلها.

 (:42مادة ) (42مادة )

 

 (:42مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

 (:42مادة )

  توصي اللجنة بعدم
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

مسسسسسع مراعسسسسساة أحكسسسسسام هسسسسسذا 

ى موظفي القانون تسري عل

البلديسسسسة األنظمسسسسة الخاصسسسسة 

بمسسسسسوظفي الحكومسسسسسة، كمسسسسسا 

تسري عليهم أحكسام القسانون 

 1975( لسسسسسسسسنة 13رقسسسسسسسم )

بشسسسسسسأن تسسسسسسـنظيم معاشسسسسسسات 

ومكافسسلت التسسـقاعد لمسسوظفي 

 . الحكومة

 

 

 

 

مع مراعاة أحكام هذا 

القانون تسري على موظفي 

البلدية األنظمة الخاصة 

بموظفي الحكومة، كما 

ليهم أحكام القانون تسري ع

م 1975( لسنة 13رقم )

بشأن نظام معاشات 

ومكافلت التـقاعد لموظفي 

الحكومة، ويكون لرئيس 

المجلس اتخاذ اإلجراءات 

التأديبية بشأن موظفي 

 البلدية.

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 )النَص بعد التعديل(

ا مع مراعاة أحكام هذ

القانون، تسري على 

موظفي األمانة أو البلدية 

أحكام قانون الخدمة 

المدنية والئحته التنفيذية، 

( 13وأحكام القانون رقم )

بشأن تـنييم  1975لسنة 

معاشات ومكافآت التـقاعد 

لموظفي الحكومة، ويكون 

لرئيس مجلس األمانة 

ورئيس المجلس البلدي 

سلطة اقتراح إحالتهم إلى 

أي الموافقة على المادة، 

 .النافذى النص اإلبقاء عل
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

حالة إخاللهم  التحقيق في

بمقتضيات واجباتهم 

 الوظيفية.

 

 الثانيةالمادة  

( من 19يضاف إلى المادة )

قانون البلديات الصادر 

( 35بالمرسوم بقانون رقم )

بند جديد برقم  2001لسنة 

 )ض(، نصه اآلتي: 

 (:19مادة )

الرقابة واإلشراف  –ض 

على الجهاز التنفيذي للبلدية 

وجميع قراراته، ويجوز 

التظلم من هذه القرارات 

 الثانيةالمادة  

  قرر المجلس حذف

المادة، مع مراعاة إعادة 

ترقيم المواد الالحقة من 

 روع بقانون.المش

 الثانيةالمادة 

  توصي اللجنة بالموافقة

على قرار مجلس النواب 

حذف المادة، مع مراعاة ب

إعادة ترقيم المواد الالحقة 

 من المشروع بقانون.
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

أمام رئيس المجلس البلدي 

ويكون له تأييد هذه 

القرارات أو إلمائها أو 

 تعديلها.

 (35مادة )

تسسسسسـتكون المسسسسسوارد الماليسسسسسة 

 -للبلدية من :

الرسسوم التسي تحصسلها  ) أ (

مقابسسسل النـتسسسـفاع بسسسالمرافق 

لى والخسسسسسسدمات التسسسسسسي تتسسسسسسو

إدارتهسسا أو اإلشسسراف عليهسسا 

بمقتضى أحكام هسذا القسانون 

أو أي نظام يصدر استـسـناداً 

إليسسه أو إلسسى أي قسسانون  خسسر 

يسسنص علسسى اسسستيفاء رسسسوم 

 المادة الثالثة

يضاف إلى الفقرة األولى 

( من قانون 35من المادة )

البلديات الصادر بالمرسوم 

( لسنة 35بقانون رقم )

بندين جديدين هما  2001

 ، نصهما اآلتي: )و( و )هـ(

 

 (:35مادة )

نسبة من الرسوم التي  –هـ 

تحصلها المؤسسات 

 المادة الثالثة 

  قرر المجلس حذف

المادة، مع مراعاة إعادة 

ترقيم المواد الالحقة من 

 مشروع القانون.

 الثالثةالمادة 

  توصي اللجنة بالموافقة

قرار مجلس النواب على 

حذف المادة، مع مراعاة ب

إعادة ترقيم المواد الالحقة 

 من المشروع بقانون.
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 للبلدية .

المبسسالغ التسسي تحصسسلها  )ب(

ن بيسسع وإيجسسار واستسسـثمار مسس

 .أمالكها

العتمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسادات  )ج(

لهسسسسسسسا فسسسسسسسي  المخصصسسسسسسسة

 .الميزانية العامة للدولة

رعات والهبات التب ()د

التي يقرر  والوصايا

 .المجلس البلدي قبولها

وتسسسسسسودع جميسسسسسسع إيسسسسسسرادات 

البلديات مسن الرسسوم البلديسة 

علسسسسسسى المحسسسسسسال واألمسسسسسساكن 

التجارية والصناعية وكسذلك 

إيجسسارات أمسسالك البلديسسة مسسن 

الرسمية من المعامالت 

 تي تمارسها.واألنشطة ال

الرسوم التي تحصلها  –و 

من مواقف السيارات في 

الشوارع العامة والطرقات 

والمواقع التي تخصصها 

 البلدية لهذا المرض.
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

المبسسسسسسساني التجاريسسسسسسسسة فسسسسسسسسي 

صسسندوق مشسسترك ينشسسأ لهسسذا 

المسسسرض، وتسسسوزع إيراداتسسسه 

بسسسسين البلسسسسديات بقسسسسرار مسسسسن 

 مجلس الوزراء. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

يضاف إلى قانون البلديات 

 المادة الرابعة 

)المادة الثانية بعد إعادة 

 الترقيم(

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 

 )النَص بعد التعديل(

 

قانون البلديات  يضاف إلى

 المادة الرابعة

)المادة الثانية بعد إعادة 

 الترقيم(

  توصي اللجنة بإعادة

على  صوغ مقدمة المادة

 النحو الوارد أدناه.

 

 )النَص بعد التعديل(

 

يضاف إلى قانون البلديات 

 المادة الثانية
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 2001( لسنة 35رقم )

( 38مادتان جديدتان برقم )

( مكررا 38مكررا و )

 ي: (، نصهما اآلت1)

 ( مكررا: 38مادة )

يشكل المجلس األعلى 

للقضاء نيابة لشؤون 

البلديات تختص بالمخالفات 

والجرائم التي تحيلها إليها 

 البلديات.

 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 2001( لسنة 35رقم )

مادتان جديدتان برقمي 

ا و )38) ا 38( مكررل ( مكررل

 (، نصهما اآلتي:1)

 

 ( مكررا: 38مادة )

تنشأ نيابة عامة لشئون 

البلديات تختص بالتحقيق 

في مخالفات أحكام هذا 

القانون والئحته التنفيذية 

ي أو القوانين األخرى الت

يحيلها إليها مجلس األمانة 

أو المجلس البلدي 

 المختص.

الصادر بالمرسوم بقانون 

 2001( لسنة 35رقم )

( 38) برقمة جديد ةماد

ا  ا اآلتي:(، نصهمكررل

 

 

 ( مكررا: 38مادة )

  توصي اللجنة بعدم

الموافقة على قرار مجلس 

 .النواب بإضافة هذه المادة
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 :(1ا )( مكررل 38مادة ) 

 

 

 

 

ينشأ في كل بلدية جهاز يتبع 

إداريا الجهاز التنفيذي، 

ويمنح أعضاؤه صفة 

ي الضبو القضائي مأمور

بقرار من وزير العدل 

والشئون اإلسالمية، 

ويختص هذا الجهاز بضبو 

المخالفات وتحرير 

 المحاضر.

 (:1ا )( مكررل 38مادة ) 

 

 

 

 

يصدر الوزير المختص 

بشؤون العدل باالتفاق مع 

الوزير المختص بشؤون 

البلديات قرارال بتحديد 

موظفي الجهاز التنفيذي 

دية الذين في األمانة أو البل

لهم صفة الضبط القضائي 

لضبط األعمال التي تقع في 

دائرة اختصاصهم 

بالمخالفة ألحكام هذا 

 :(1) ا( مكررل 38مادة )

  بإعادة توصي اللجنة

صياغة المادة على النحو 

 اآلتي:

 :ا( مكررل 38مادة )

الجهاز يكون لموظفي ))

 األمانة أو البلديةبالتنفيذي 

الذين يخولهم الوزير 

المختص بشؤون العدل 

باالتفاق مع الوزير 

المختص بشؤون البلديات 

صفة مأموري الضبط 

في ضبط القضائي 

وتحرير المخالفات 

بالنسبة للجرائم المحاضر 

 :ا( مكررل 38مادة )

 

 

 

 

الجهاز يكون لموظفي 

 األمانة أو البلديةبالتنفيذي 

الذين يخولهم الوزير 

المختص بشؤون العدل 

بالتفاق مع الوزير 

المختص بشؤون البلديات 

صفة مأموري الضبو 

في ضبو القضائي 

وتحرير المخالفات 

للجرائم بالنسبة المحاضر 
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

القانون والئحته التنفيذية 

أو أي قانون آخر، وتحرير 

محاضر الضبط، وإحالتها 

 إلى الجهة المختصة.

 

المنصوص عليها في هذا 

ه التنفيذية القانون والئحت

والتي تقع في دوائر 

 .اختصاصهم

المنصوص عليها في هذا 

القانون ولئحته التنفيذية 

والتي تقع في دوائر 

 .اختصاصهم

 (10مادة )

يؤدي عضو المجلس 

البلدي في جلسة علنية 

برئاسة أكبر األعضاء سناً 

أمام المجلس وقبل ممارسة 

" أعماله اليمين التالية: 

أقسم با  العييم أن أكون 

ل للوطن ول مير،  مخلصا

ن أحترم القانون، وأن وأ

 المادة الخامسة

 

يستبدل بكلمة "ولألمير" 

( من 10الواردة في المادة )

قانون البلديات الصادر 

( 35بالمرسوم بقانون رقم )

كلمة  2001لسنة 

 . "وللملك"

 المادة الخامسة 

 

  قرر المجلس حذف

المادة اكتفاًء بالتعديل 

عليها ضمن المادة المقتر  

األولى من المشروع 

بقانون، مع مراعاة إعادة 

 ترقيم المواد الالحقة.

 المادة الخامسة

 

  توصي اللجنة بالموافقة

على قرار مجلس النواب 

حذف المادة اكتفاًء بالتعديل ب

المقتر  عليها ضمن المادة 

األولى من المشروع 

بقانون، مع مراعاة إعادة 

 .ترقيم المواد الالحقة
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

أؤدي أعمالي باألمانة 

 والصدق".

 

 

 

 

 :(24مادة )

مـــدة دور انعقاد  )أ(

عشرة  البلديالمجلس 

أشهر، تبدأ في األسبوع 

األول من شهر سبتمبر من 

ومع ذلك يجوز   كل عام.

بقرار من مجلس الوزراء 

تأجيل هذا الموعد لمدة ل 

تـزيد على ستين يوماً، وفي 

 السادسةالمادة 

 

 

 

 

 

 

تضاف كلمة "مسبب" إلى 

(، 24الفقرة )أ( من المادة )

وتضاف كلمة "إلقرارها" 

 السادسةالمادة  

 )المادة الثالثة بعد التعديل(

 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 )النَص بعد التعديل(

تضاف عبارة )مجلس 

األمانة أو( قبل عبارة 

)المجلس البلدي(، وكلمة 

 السادسةالمادة 

 

 

  باآلتي:توصي اللجنة 

 (:24مادة )

 "البلدي"حذف كلمة 

بند )أ( الواردة في صدر ال

من المادة، وعدم الموافقة 

على التعديالت التي أجراها 

مجلس النواب الموقر، حيث 

 السادسةالمادة 

 :(24مادة )

مـــدة دور انعقاد  )أ(

المجلس عشرة أشهر، تبدأ 

في األسبوع األول من شهر 

ومع   سبتمبر من كل عام.

ذلك يجوز بقرار من مجلس 

تأجيل هذا الموعد  الوزراء

لمدة ل تـزيد على ستين 

يوماً، وفي هذه الحالة فإن 
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

هذه الحالة فإن مدة التأجيل 

تحسب ضمن مدة دور 

 النعقاد.

عقد المجلس البلدي )ب( ي

اجتماعا عاديا مرتين كل 

شهر على األقل بدعوة من 

ويجوز لرئيس   رئيسه.

المجلس أن يدعو المجلس 

إلى اجتماع غير عادي 

ألسباب يقدرها، أو إذا طلب 

عقد هذا الجتماع أربعة 

أعضاء على األقل. ول 

ينظر المجلس في الجتماع 

غير العادي إل المسائل 

 ر فيها.التي دعي للنظ

إلى نهاية البند )و( من 

(، من قانون 31المادة )

البلديات الصادر بالمرسوم 

( لسنة 35بقانون رقم )

عد كلمة وتأتي ب 2001

 "بقرار".

)مسبب( بعد كلمة )بقرار( 

في الفقرة )أ( من المادة 

عبارة  (، وتضاف24)

)مجلس األمانة أو( قبل 

عبارة )المجلس البلدي(، 

وكلمة )إلقرارهما( إلى 

نهاية البند )و( من المادة 

(، من قانون البلديات 31)

الصادر بالمرسوم بقانون 

 .  2001( لسنة 35رقم )

 

 

 

 

أن اشتراط تسبيب القرار 

يضع قيدا على سلطة 

 مجلس الوزراء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدة التأجيل تحسب ضمن 

 النعقاد.مدة دور 

)ب( يعقد المجلس البلدي 

اجتماعا عاديا مرتين كل 

شهر على األقل بدعوة من 

ويجوز لرئيس   رئيسه.

المجلس أن يدعو المجلس 

إلى اجتماع غير عادي 

ذا طلب ألسباب يقدرها، أو إ

عقد هذا الجتماع أربعة 

أعضاء على األقل. ول 

ينظر المجلس في الجتماع 

غير العادي إل المسائل 

 التي دعي للنظر فيها.

ويكون انعقاد الجتماع  )ج(
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

ويكون انعقاد الجتماع  )ج(

األول للمجلس بدعوة من 

رئيسه خالل مدة ل تتجاوز 

ثالثين يوما من تاريل 

 اكتمال تشكيل المجلس.

وتوجـــه الدعوة إلى  )د(

الجتماع كتابة قبل الموعـد 

المحدد له بثالثة أيام على 

األقل مرفقا بها جدول 

األعمال. ويجوز تـقصير 

ي حالة هذا الميعاد ف

 الستعجال.

 :(31مادة )

يقوم مدير عام البلدية في 

 كل بلدية بما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:31مادة )

الموافقة على النص النافذ 

، حيث أن دون تعديل

األول للمجلس بدعوة من 

رئيسه خالل مدة ل تتجاوز 

ثالثين يوما من تاريل 

 اكتمال تشكيل المجلس.

ى توجـــه الدعوة إلو )د(

الجتماع كتابة قبل الموعـد 

المحدد له بثالثة أيام على 

األقل مرفقا بها جدول 

األعمال. ويجوز تـقصير 

هذا الميعاد في حالة 

 الستعجال.
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

تـنفيذ قرارات المجلس  )أ(

 البلدي.

)ب( اإلشراف على إدارات 

وأقسام البلدية ومتابعة ما 

به أو يسند إليها من  تـقوم

 أعمال.

)ج( التوقيع عن البلدية على 

عقود المشتريات والمبيعات 

لحدود ا وسائر العقود في

المرخص له بها من 

المجلس البلدي، ومراقبة 

األعمال التي تـنفذ لحساب 

 البلدية.

)د( دراسة الموضوعات 

التي ستعرض على المجلس 

اشتراط إقرار الميزانية من 

المادة ص نالمجلس يخالف 

( 39( من القانون رقم )24)

بشأن الميزانية  2002لسنة 

الذي أناط بمجلس  ،العامة

 الوزراء إقرار الميزانية.
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

البلدي وتـقديم نتائج الدراسة 

لرئيس المجلس تمهيدا 

 لعرضها على المجلس.

)هـ( وضع الخطو اإلدارية 

والمالية لشئون البلدية 

وعات وإعداد برنامج المشر

المقتر  القيام بهـا خالل 

السنة المالية وعرضه على 

رئيس المجلس تمهيدا 

لعرضه على المجلس 

 البلدي.

)و( إعداد مشروعي 

الميزانية والحساب الختامي 

وعرضهما على رئيس 

المجلس البلدي تمهيدا 
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 لعرضهما على المجلس. 

)ز( التـنسيق مـــع األجهزة 

ة اإلدارية والتـنفيذية العاملــ

في نطاق البلدية لتيسير 

تـنفيذ األعمال المشتركة 

 بينها.

 

 

 

 

 

 

 السابعةالمادة  

 

 

 

 الثانيةالمادة 

 

 

 

 السابعةالمادة 

)المادة الرابعة بعد إعادة 

 الترقيم(

  قرر المجلس الموافقة

 السابعةالمادة 

بعد إعادة  الثالثة)المادة 

 الترقيم(

 الموافقة توصي اللجنة ب

 الثالثةالمادة 
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 القانون النافذ()
قانون البلديات الصادر 

( 35باملرسوم بقانون رقم )
 2001لسنة 

 نصوص مواد
 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 ةتوصية اللجن
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

كل فيما  –على الوزراء 

تنفيذ هذا القانون،  –يخصه 

ويُعمل به اعتباراً من اليوم 

التالي لتاريل نشره في 

 دة الرسمية.الجري

 

 

 

على رئيس مجلس الوزراء 

كل فيما يخصه  –والوزراء 

نفيذ أحكام هذا القانون، ت –

ويعمل به اعتباراً من اليوم 

التالي لتاريل نشره في 

 الجريدة الرسمية.

وردت في  على المادة كما

 مشروع القانون الثاني.

 )نص المادة(

على رئيس مجلس الوزراء 

كل فيما يخصه  –والوزراء 

نفيذ أحكام هذا القانون، ت –

ويعمل به اعتباراً من اليوم 

التالي لتاريل نشره في 

 الجريدة الرسمية.

ى المادة كما وردت في عل

 مشروع القانون الثاني.

 

 

 

 

على رئيس مجلس الوزراء 

كل فيما يخصه  –والوزراء 

نفيذ أحكام هذا القانون، ت –

ويعمل به اعتباراً من اليوم 

التالي لتاريل نشره في 

 الجريدة الرسمية.

 



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 لثاملرفق الثا
رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات 

 والتخطيط العمراين.
 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس















 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الرابعاملرفق 
 .تقرير اللجنة السابقة ومرفقاته

 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس
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 م2018أكتوبر  8التاريخ: 
 

 

 المحترم سعادة الدكتور/ محمد علي حسن علي 

 رئيــس لجنة المرافق العامة والبيئة 

 

 
مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام  قانون البلديات الصادر  الموضوع:

م )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 2001( لسنة 35رقم ) بالمرسوم بقانون

( من قانون البلديات الصادر 20النواب(، ومشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

م )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 2001( لسنة 35رقم ) بالمرسوم بقانون

 الشورى(.

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

، ضمن السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسم، أرفق معالي 2018يوليو  1بتاريخ      

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل  ، نسخة من(4د  4ص ل ت ق/ ف  826م )كتابه رق

م )المعد في ضوء 2001( لسنة 35رقم ) بعض أحكام  قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون

االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(، ومشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة 

م )المعد في ضوء 2001( لسنة 35رقم ) ( من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون20)

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(، 

 لمناقشتهما وإبداء المالحظات عليهما للجنة المرافق العامة والبيئة.



2 

 

األول من دور عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م 2018أكتوبر  8وبتاريخ     

 شرررررررروعي القانونين، حيث اطلعت على ماالنعقاد غير العادي من الفصلللللللل التشلللللللريعي الراب 

 وذلك بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان.، وقرار مجلس النواب بشأنهما، المذكورين

 

لمبادئ وأحكام  إلى عدم مخالفة مشرررررروعي القانونين –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 الدستور.  

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام  قانون البلديات الصادر  ترى اللجنة سالمة  

م )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 2001( لسنة 35رقم ) بالمرسوم بقانون

( من قانون البلديات الصادر 20النواب(، ومشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

م )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 2001( لسنة 35رقم ) بالمرسوم بقانون

 من الناحية الدستورية.، الشورى(

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























































































































 

 

  

 

 

 
 

 

 التكميليالتقرير 
 

 ( الثالث) 

 
 

 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

  

 

 

 
 

 

 التكميليالتقرير 
 

 ( الثاني) 

 
 

 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

  

 

 

 
 

 

 التكميليالتقرير 
 

 ) األول (

 
 

 



































































































































































































































































































































































































































































































 

 

  

 

 

 

 

 

 ) األول (التقرير 
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