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 لموقر.الالزم لعرضه على المجلس ا
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ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 جلنة املرافق العامة والبيئةلخ

( مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون 11مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ) العنوان

 2001( لسنة 35رقم )

 اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب أصل املشروع

 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد السنوي العادي الثالث  -م 2021 مارس 08 اإلحالة إىل اللجنة

انتهاء اللجنة من 
 املناقشة

 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد السنوي العادي الثالث  -م 2021أبريل  12

 ( 1) عدد االجتماعات

 مضمونه

  11بإضافة مادة جديدة برقم ) 2001( لسنة 35البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )قانون تعديل 

ن  حكماً جديداً يقضي باستحقاق أعضاء المجالس البلدية للمكافأة المقررة لهم من تاريخ مكرراً( تتضمَّ

 إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي(. اكتساب العضوية )أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية

  أسوة بما هو معمول به مع أعضاء مجلس النواب الذين يستحقون المكافأة من تاريخ اكتساب

 العضوية.

  ما يترتَّب على التأخير في صرف المكافأة للعضو البلدي من عواقب وخيمة عليه وعلى أسرته؛

 بسبب عدم وجود مصدر دخل خالل الفترة ما بين إعالن النتيجة حتى تأدية القَسم.

 ديباجة + مادتان بنيته

رأي جلنة الشؤون 
 التشريعية والقانونية

 سالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية

 خالصة
 آراء اجلهات املختصة

 الحكومة الموقرة : 

 طلبت إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء مالحظاتها اآلتية:

( 35المرسوم بقانون رقم )( من 9( مكرراً المقترحة مع نص المادة )11تعارض نص المادة ) .1

، حيث يترتب عليه ازدواجية في صرف المكافأة ألعضاء المجلس بإصدار قانون البلديات 2001لسنة 

 البلدي القديم وألعضاء المجلس البلدي الجديد في وقت واحد.

البلدي لعمله، ومن ثّم يكون استحقاقه للمكافأة المقررة من إن العبرة في ممارسة عضو المجلس  .2

 تاريخ تشكيل المجلس البلدي الجديد، وليس من تاريخ اكتساب العضوية.

بشأن مجلسي  2002( لسنة 15المرسوم بقانون رقم ) ( من40ال يمكن القياس على نص المادة ) .3

الشورى ومجلس النواب عن المجالس  ؛ بسبب تغاير الوضع القانوني لكل من مجلسالشورى والنواب

البلدية؛ إذ يعدّ عضو مجلس النواب نائباً عن الشعب بأكمله، مهامه الرئيسية هي التشريع والرقابة، 

وغايته األساسية هي خدمة الوطن )كامل الوطن(، في حين أّن عضو المجلس البلدي ال يكتسب هذه 

 المنتخب فيها دون سواها. الصفة، وينحصر نطاق عمله في الدائرة أو المنطقة

 وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني : 

 التوافق مع الرأي الذي انتهت إليه الحكومة الموقرة.
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 مجلس أمانة العاصمة: 

( "تستحق مكافأة 11بين المجلس موافقته على مشروع القانون المذكور، على أن يكون نص المادة ) 

من تاريخ صدور مرسوم التعيين، وأعضاء المجالس البلدية من تاريخ  أعضاء مجلس أمانة العاصمة

إعالن النتيجة العامة لالنتخابات"، وذلك لتحقيق األهداف المرجوة من المشروع وهي: تفعيل الدور 

 الرقابي للمجلس، وكذلك حفظ حقوق مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية.

 عدم الموافقة على مشروع القانون  توصية اللجنة

 الموافقة على مشروع القانون بالتعديالت المجراة عليه قرار جملس النواب



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 األولاملرفق 
 

 تقرير اللجنة
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالتشريعي الفصل 
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 م2021 أبريل 14التاريخ: 

 (19التقرير: )

 

( مكررًا 11تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )

)املعد يف ضوء االقرتاح  2001( لسنة 35إىل قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 بقانون املقدم من جملس النواب(

 

 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 مقدمة:

(، أرسل 3د 5ص ل م ب / ف 584، وبموجب الخطاب رقم )م2021 مارس 08بتاريخ 

إلى لجنة المرافق العامة والبيئة  صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

الصادر بالمرسوم  ،إلى قانون البلديات ( مكرًرا11ضافة مادة جديدة برقم )مشروع قانون بإ

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

أي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات عليه وإعداد تقرير يتضمن ر

 على المجلس الموقر.
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 في االجتماعات التالية: –آنف الذكر  –تدارست اللجنة مشروع القانون  -1

 الفصل الدور تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 5 3 م2021 أبريل 12 27

 

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

 به والتي اشتملت على: المتعلقة

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.  .أ

 )مرفق(رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.  .ب

 (مرفق) .مانة العاصمةأمجلس ي أر .ج

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته.  .د

 

 حضر االجتماع من األمانة العامة بمجلس الشورى كل من: -3

 المستشارين القانونيينهيئة 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. األستاذ عبدالرحيم علي محمد

 باحث قانوني. السـيــد عـلــي نـادر الســلـوم
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 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان. السيد أيوب علي طريف

 أمين سر لجنة. السيدة دانة إبراهيم الشيخ

 إدارة العالقات واالعالم

 أخصائي إعالم السيد صادق جعفر الحلواچي

 

ا: رأي جلنة الش
ً
 ؤون التشريعية والقانونية: )مرفق(ثاني

لمبادئ وأحكام  انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى عدم مخالفة مشروع القانون  

والمالحظات القانونية األخذ باالعتبارات اللجنة  فأوصت، أما من ناحية المالءمة القانونية الدستور

 .الواردة في مذكرتي الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني

 

ا: رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني: )مرفق(
ً
 ثالث

وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة تؤيد المالحظات أفادت   

 إليه الحكومة الموقرة بشأن مشروع القانون.القانونية والرأي الذي انتهت 
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ا
ً
 : )مرفق(جملس أمانة العاصمة واجملالس البلدية: رأي رابع

أن يكون نص  علىبين مجلس أمانة العاصمة موافقته على مشروع القانون المذكور،  

"تستحق مكافأة أعضاء مجلس أمانة العاصمة من تاريخ صدور مرسوم التعيين، ( 11)المادة 

، وذلك لتحقيق األهداف وأعضاء المجالس البلدية من تاريخ إعالن النتيجة العامة لالنتخابات"

المرجوة من المشروع وهي: تفعيل الدور الرقابي للمجلس، وكذلك حفظ حقوق مجلس أمانة 

 العاصمة والمجالس البلدية.

 

ا
ً
 : رأي اللجنة:خامس

إلى قانون البلديات  ( مكرًرا11برقم )ضافة مادة جديدة بإ تدارست اللجنة مشروع قانون

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

منه على إضافة  المادة األولىمجلس النواب(، الذي يتألف فضالً عن الديباجة من مادتين، نصت 

تي: "تستحق مكافأة أعضاء المجالس ( مكرر إلى قانون البلديات نصها اآل11مادة جديدة برقم )

 فجاءت تنفيذية. المادة الثانية، أما لبلدية من تاريخ اكتساب العضوية"ا

منح أعضاء المجالس البلدية المكافأة المقررة لهم من تاريخ  يهدف مشروع القانون إلى

دي كما هو اكتساب العضوية أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البل

( من المرسوم بقانون رقم 40النواب بنص المادة )الشورى و يمعمول به بالنسبة ألعضاء مجلس

و جاٍر مع الشورى والنواب، وليس من تاريخ أداء القسم كما ه يبشأن مجلس 2002( لسنة 15)

العضو دخل . إذ قد يتأخر موعد القسم لسبب ما، وبالتالي ال يكون لهذا أعضاء المجالس البلدية

 .ن النتيجة وحتى تاريخ أداء القسميعوله هو وأسرته خالل الفترة ما بين إعال
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القانون وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته حيث أعاد  أطلعت اللجنة على مواد مشروع

العامة لالنتخابات"  النتيجةصياغة المادة األولى من المشروع بإحالل عبارة "من تاريخ إعالن 

من تاريخ اكتساب العضوية"، كما أطلعت اللجنة على رأي الجهات المعنية، وعلى محل عبارة "

رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكداً على سالمة مشروع القانون من 

الناحية الدستورية، وبعد تداول وتبادل الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حول مشروع 

 برأي المستشار القانوني انتهت اللجنة إلى المالحظات اآلتية: ستئناسواالالقانون 

 

( مكرراً كما ورد بمشروع القانون، وكما ورد بصياغة مجلس النواب 11أن نص المادة ) :أوالً 

ر قانون دابإص 2001( لسنة 35( من المرسوم بقانون رقم )9الموقر يتعارض مع نص المادة )

مدة كل مجلس من والتي تنص على أنه " 2006( لسنة 38رقم ) قانونالالبلديات، المعدل ب

المجالس البلدية أربع سنوات ميالدية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعالن النتيجة العامة لالنتخابات 

... وتستمر المجالس البلدية القائمة في مباشرة مهامها إلى حين اتمام تشكيل المجالس البلدية 

 ."الجديدة

أن مدة المجالس البلدية أربع سنوات، وتعتبر المجالس قائمة ومستمرة في  ومفاد ذلك

 مباشرة مهامها إلى حين تمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة.

ولما كان تشكيل المجالس البلدية ال يتم إال بعد أداء األعضاء المنتخبين الجدد للقسم 

بإصدار قانون  2001( لسنة 35) ( من المرسوم بقانون رقم10المنصوص عليه في المادة )

البلديات، حال أن النص الوارد بالمشروع يجعل استحقاق المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية، 

أو من تاريخ إعالن النتيجة العامة لالنتخابات حسب قرار مجلس النواب الموقر، وهذا ما يتعارض 

يؤدي إلى ازدواج صرف المكافأة  فضالً عن أنه ،( النافذ سالف الذكر9صراحة مع نص المادة )

ألعضاء المجلس البلدي القديم وألعضاء المجلس الجدد في وقت واحد، خالل الفترة من تاريخ 

 اكتساب العضوية أو من تاريخ إعالن النتيجة العامة لالنتخابات حتى تاريخ تشكيل المجلس الجديد.
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بإصدار قانون البلديات على  2001سنة ( ل35( من المرسوم بقانون رقم )11تنص المادة ) :ثانيًا

تحدد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء مكافأة الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس البلدي". أنه "

بشأن تحديد  2002( لسنة 21ولذا فقد أصدر صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء القرار رقم )

من  منه تحديد هذه المكافأة اعتباًرا مكافأة رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وتضمنت المادة األولى

 تاريخ أداء األعضاء اليمين الالزمة لممارسة أعمالهم.

 مكافأةوإنما يستحق  و المجلس البلدي ال يستحق راتبًا أو أجًراأضف إلى ذلك فإن عض

سالف الذكر، ومن ثم فإن  2001( لسنة 35( من المرسوم بقانون رقم )11بصريح نص المادة )

 إال بأداء القسم، وهو ما يتفق مع النص النافذ. يتأتىالمكافأة ترتبط بتأدية العمل، وهذا ال 

 

 يال محل لقياس تاريخ استحقاق عضو المجلس البلدي للمكافأة، على مكافأة أعضاء مجلس ا:ثالثً 

 2002( لسنة 15( من المرسوم بقانون رقم )40الشورى والنواب المنصوص عليها بالمادة )

 يير المراكز القانونية بين كل منها، حيث أن أعضاء مجلسي الشورى والنواب لتغابشأن مجلس

الشورى والنواب يمثالن السلطة التشريعية التي هي إحدى السلطات في المملكة المنصوص عليها 

( في حين أن المجلس البلدي ال يعد سلطة 103 – 51الثالث من الدستور )المواد من  في الفصل

من سلطات الدولة، بل هو فرع تابع للبلدية، ومن ناحية أخرى فإن عضو السلطة التشريعية يمثل 

الشعب بأكمله في مهام التشريع والرقابة وبالتالي فإنه يقدم خدمة عامة تخص الوطن بأكمله، في 

عضو المجلس البلدي ينحصر عمله في الدائرة أو المنطقة التي ينتخب فيها دون سواها،  حين أن

 ومن ثم فال وجه للقياس الختالف المراكز القانونية بين كل منهما.

 

أو عبارة "من تاريخ  ،أن عبارة "تاريخ اكتساب العضوية" الواردة في مشروع القانون :رابعًا

إعالن النتيجة العامة لالنتخابات" الواردة بقرار مجلس النواب الموقر هي عبارة غير محددة 

كلتا  تنصرفالداللة، في ظل أحقية غير الفائز في االنتخابات في الطعن على النتيجة، فهل 
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عن عليها دون طعن، أم العبارتين إلى تاريخ إعالن النتيجة العامة لالنتخابات وفوات مواعيد الط

تنصرف إلى تاريخ صدور الحكم النهائي في الطعن ببطالن فوز العضو المطعون في صحة 

انتخابه وبفوز العضو المرشح الذي يليه في عدد األصوات، خاصة وأنه قد ترى المحكمة من 

 أسباب الطعن ومالبساته الحكم بإعادة االنتخابات.

 

وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كل من توصي اللجنة وأخيًرا  ا:خامسً 

لصرف مكافأة أعضاء المجالس البلدية أو بالنظر في اتخاذ اإلجراءات الالزمة والجهات المعنية 

أداء القسم بالنسبة لمن جزء منها خالل الفترة من تاريخ إعالن النتيجة العامة لالنتخابات إلى حين 

اتب من جهة عملهم وذلك لتوفير دخل لهم وألسرهم خالل الفترة حصلوا على إجازات بدون ر

 .المذكورة

من حيث المبدأ، على مشيييييييروع  ،بعدم الموافقة توصيييييييياللجنة  فإنوبناء على ما تقدم  

  .المعروض القانون

 

اساد
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:: س

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

 كل من:

 مقرًرا أصليــــــًـا.  األستاذة منى يوسف خليل المؤيــــد -1

 .مقرًرا احتياطيـًا  األستاذ عبدهللا خلف راشد الدوسري -2
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 س
ً
 توصية اللجنة: ا:ابع

فإن اللجنة توصي  ،قانونالفي ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع 

 بما يلي:

 

( مكرًرا إلى 11مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )من حيث المبدأ، على عدم الموافقة،  -

)المعد في ضوء االقتراح  2001( لسنة 35قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 .بقانون المقدم من مجلس النواب(

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

  الدكتور حممد علي حسن علي                               الكعبي مجعة مجعة حممد      

 اللجنةرئيس                                                      نائب رئيس اللجنة            



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الثايناملرفق 
 

 لقانونيةرأي جلنة الشؤون التشريعية وا
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالتشريعي الفصل 

 



 

1 

 

 

 م2021 مارس 10التاريخ: 
 

 
 المحترمسعادة الدكتور/ محمد علي حسن       

 المرافق العامة والبيئة رئيــس لجنة 

 

 
الصادر ( مكرًرا إلى قانون البلديات 11مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )الموضوع: 

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

 النواب(.

 
 

 تحية طيبة وبعد،،
 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسم، أرفق 2021مارس  8 بتاريخ     

مادة جديدة برقم  مشروع قانون بإضافة ، نسخة من(3د  5ص ل ت ق/ ف  585)م كتابه رق

)المعد في  2001( لسنة 35( مكرًرا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )11)

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

  والبيئة.لجنة المرافق العامة لعليه لمناقشته وإبداء المالحظات 

 
 



2 

 

 الساااااااب عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا  م2021 مارس 10وبتاريخ     

، كما بشؤؤؤؤؤؤ نهمجلس النواب  ، وقرارالمذكور مشؤؤؤؤؤؤرون القانون ، حيث اطلعت علىينشاااااارعوال

 .اطلعت على مذكرة معدة من قبل المستشار القانوني للجنة

 

لمبادئ وأحكام مشرون القانون إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة      

مالحظات القانونية الواردة في مذكرتي الحكومة لاباالعتبار خذ ألبا كما توصي اللجنة ،الدستور

 .ي القانونيأوهيئة التشريع والر

 

  

 

 رأي اللجنة:

( مكرًرا إلى قانون البلديات 11مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )سالمة  ترى اللجنة     

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

  .الدستوريةة من الناحي، مجلس النواب(

 

 

 

 

  دلال جاسم الزايد                                            

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الثالثاملرفق 
 

وزارة األشغال وشؤون البلديات رأي 
 والتخطيط العمراين

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالتشريعي الفصل 

 



ra 

Deena 

1471
  18



 

 مملكة البحرين، 21021 ص.ب، 97317532511+ فاكس، 97317545515+ اتفه

Tel: +97317545511, Fax: +97317532511, p.o. Box 21021, Kingdom of Bahrain 

 / ـه م  2021 / 387460/ ر ص الرقم: 

 م 2021 مارس 17 التاري    خ: 
 

 

م األخ الفاضل غانم بن فضل البوعيني    سعادة   المحتر

  وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،، 

وع  الموضوع:  ي أجراها مجلس النواب عىل مشر
ي ضوء التعديالت التر

 
مرئيات الوزارة ف

 إىل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون 11قانون بإضافة مادة جديدة برقم )
ً
( مكررا

اح بقانون المقدم من مجلس النواب( 2001(لسنة 35رقم)  ) المعد بناء عىل االقتر

وم / 1408وباإلش         ار  ع  تت         ا  ا         عا تكم رق          م ه         د  ا         عا تكم           ال  الت ي         ا ،  يطي                 
المتض                ما ر ا                ة ل                  ة المرا                   العام                ة وال                   ة و  م2021 م                ارس 15الم                 ر   2021ش  / 

  ال ص             ع          ى ش           ر بم ل            ال
    راه          ا  ف 

                التع          ديال  ال            
مرئي          ا  ال           اار  مالت ب          ة ف 

 ع  ق       اا   الال       ديا  11 دي       د  م       رقم   روع ق       اا   ما        ا ة م       ا    م ل         ال         ا  ع       ى مش        
ن
( مال       ررا

ا  بق       اا   المق       دم م       ا    2001 ( لس        ة35   بالمرا        م بق       اا   رق       م الص       ا ر  المع       د م        ا  ع       ى امق         
 م ل  ال  ا (. 

ال ال م      ة الم       قر  مإ      اا ال ص       ص   ا       ا  ش      ار   ر  ا         ع       ا   ا      عا تكم ب ا      ه وبع      د ا الع       ا ع      ى 
روع الم        ات ر، را             م         كم  واؤي        د المالحن        ا  القاا اي        ة وال        ر   ال        ا  ااتإ          علي        ه  ش           المش         
 التفضل بات اذ اإل را ا  الالامة ا   ع ا   معا   رئي  م ل  الش ر . 

 ،، والتقدير، وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية  
 

 

 

  هللا خلف عصام بن عبد 

         

hassan
البريد الوارد



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الرابعاملرفق 
 

 جملس أمانة العاصمةرأي 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالتشريعي الفصل 

 



ht 

Deena

1900
 14

١٤ - ٤ - ٢٠٢١م

٥٤٧ و و ش ن



 

 مملكة البحرين، 21021 ص.ب، 97317532511+ فاكس، 97317545515+ اتفه

Tel: +97317545511, Fax: +97317532511, p.o. Box 21021, Kingdom of Bahrain 

 / ـه م  2021 / 387460/ ر ص الرقم: 

 م 2021 أبريل 14 التاري    خ: 
 

م األخ الفاضل غانم بن فضل البوعيني    سعادة   المحتر

  وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،، 

ي أجراها مجلس  أمانة العاصمة مرئيات مجلس الموضوع: 
ي ضوء التعديالت التر

 
ف

وع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )  إىل قانون البلديات 11النواب عىل مشر
ً
( مكررا

اح بقانون  2001(لسنة 35الصادر بالمرسوم بقانون رقم) ) المعد بناء عىل االقتر

 المقدم من مجلس النواب(

وم / 1409وباإلش         ار  ع  تت         ا  ا         عا تكم رق          م ه         د  ا         عا تكم           ال  الت ي         ا ، أيطي              أ  

المتض                ما ر ا                ة ل                  ة المرا                   العام                ة وال                   ة و  م2021 م                ار  15الم                 ر   2021ش  / 

  ال ص           ع        ى ش         ر بم ل          ال
مرئي        ا  م ل          أماا        ة العاو        مة والم         ال  الالدي        ة م ت ب        ة  ف 

  أ راه      ا م ل         
  ض       د التع       ديال  ال         

روع ق       اا   باض      ا ة م       ا    دي       د  ب       رقم  ال         ا  ع      ى مش        ف 

 ع  ق        اا   الال        ديا  الص        ا ر بالمرا         م ب         اا   رق        م ) 11) 
و
) المع        د ب         اد  2001( لس         ة 35( م         ررا

اح ب اا   الم دم ما م ل  ال  ا (.   عى االقت 

 387460/ 4331بم             تتاب         ه رق         م  العاو         مة و ل          م ل           أماا         ة ار            لس         عا تكم مرئي         ا  

، وا           تم م ا           اتكم بمرئي          ا  الم           ال  الالدي          ة ا            ر              ر ورو ه          ا 2021أبري          ل  11 الم           ر 

 م كم التفضل باتخا  اإل رادا  الالزمة ا   ع ا   معا   رئي  م ل  الش ر . علي ا 
 ، را ي  

 ،، والتقدير، وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية  
 

 

 

  هللا خلف عصام بن عبد 

hassan
البريد الوارد



  

  

Done by: Hussain Ali Jaffer 
 

 (387460) 4331 :الــرقــم

 م11/04/2021 التاريــخ:

 سعادة األخ الفاضل/     المهندس عصام بن عبدهللا خلف              الموقر

 وشئون البلديات والتخطيط العمراني األشغالوزير 

 

 مجلس أمانة العاصمةقرارات وتوصيات 

 

 مـجـــلـــس أمــــانــــة الـعــاصـــــمــة اسم المجلس

 07/04/2021 التاريخ 16 الجلسةرقم 

 الـخـامــســــة الدورة البلدية لثالـثــا دور االنعقاد

 قــــرار  توصية 
 

 (2021ع/ /45/16/3): توصيةرقم ال

 

مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم  خصوصبمرئيات مجلس أمانة العاصمة الموضوع: 

 2001( لسنة 35( مكرر إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )11)
 

 :التوصيةنَـصُّ 

( التي اتخذها مجلس أمانة العاصمة في جلسته 45/16/3/2021وباإلشارة إلى التوصية رقم )

مجلس الشورى الحصول على مرئيات  طلبم بشأن 07/04/2021( التي عقدت بتاريخ 16رقم )

مجلس أمانة العاصممممممة بخصمممممو  التعديرت التي أجراها مجلس الشواع على مشمممممرو  قانون 

( 35( مكرر إلى قانون البلديات الصممممادر بالمربمممموم بقانون رقم )11بإضممممافة مادة جديدة برقم )

 :والتي تشص على التالي 2001لسشة 

( مكرر إلى قانون البلديات الصررادر 11الموافقة على مشررروع قانون بإضررافة مادة جديدة برقم )

تستحق مكافأة "، على أن يكون نصها حسب التالي: 2001( لسنة 35بالمرسوم بقانون رقم )

أعضاء مجلس أمانة العاصمة من تاريخ صدور مرسوم التعيين، وأعضاء المجالس البلدية من 

 ."لنتيجة العامة لالنتخاباتتاريخ إعالن ا

 راجين من بمممعادتكم اتخاا ما يلإم إزاذ هذل التوصممميةي شممماررين ومقدرين لكم كسمممن تعاونكم

 معشا.

 
 

 

 

 المرفقات:

 توصية اللجشة المالية ومرفقاتها. - -

 
 المهندس صالح طاهر طرادة

 رئيس مجلس أمانة العاصمة
 



  

  

Done by: Khalil Ahmed Al-Aswad 

 

 387460/2021 -( م) لم أ ع / الرقم: 

 م 25/03/2021التاريخ: 

 املالية والقانونيةتقرير اللجنة 

 المحترم        ةالسيد الفاضل / المهندس صالح طاهر طراد

 رئيس مجلس أمانة العاصمة

 
 

 
 

 

 ( مكرر إلى قانون البلديات11مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ) الموضوع:

  2001( لسنة 35الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 

 المقدمـــــــة:

 

الخطةا  م 22/03/2021( المنعاةد تتةاريخ 28رقةم ) اللجنة الماليةة االاانونيةة  ةج ااتما هةا ناقشت

لجنة المرا ق العامة االبيئة تمجلة  الشةورا الحلةول  تشأن طلبرد من سعادة ازير األشغال االو

مشةراع التعديالت التج أاراها مجل  النةوا   لةى   لى مرئيات مجل  أمانة العاصمة تخلوص

( 35ون البلديات اللادر تالمرسوم تاانون رقم )( مكرر إلى قان11قانون تإضا ة مادة اديدة ترقم )

  .  لى االقتراح تاانون المادّم من مجل  النوا ( )المعد تناء   2001لسنة 

 األهداف:

 تهدف اللجنة من دراسة هذا الموضوع إلى التالج:

 .تفعيل الدار الرقاتج للمجل  .1

 .االمجال  البلديةحفظ حاوق مجل  أمانة العاصمة  .2

 

 

 3/2021/ 28م/19التوصية رقم:
 



  

  

Done by: Khalil Ahmed Al-Aswad 

 

 الدراسة:

 22/03/2021( تتاريخ 28رقم ) الداري م ج ااتما ه المالية االاانونيةأ ضاء اللجنة  اطلع •

طلةةب لجنةةة المرا ةةق العامةةة االبيئةةة  الخطةةا  الةةوارد مةةن سةةعادة ازيةةر األشةةغال تشةةأن لةةى 

تمجل  الشةورا الحلةول  لةى مرئيةات مجلة  أمانةة العاصةمة تخلةوص التعةديالت التةج 

( مكةرر إلةى قةانون 11راع قانون تإضةا ة مةادة اديةدة تةرقم )أاراها مجل  النوا   لى مش

 لةى االقتةراح تاةانون  )المعةد تنةاء   2001( لسةنة 35البلديات اللادر تالمرسوم تاانون رقم )

، االتةج تةنع  لةى: )تسةتحق مكا ةأة أ ضةاء المجةال  البلديةة مةن المادّم من مجل  النةوا (

 .  تاريخ إ الن النتيجة العامة لالنتخاتات(

 لةةى كلةةو، أاصةةت اللجنةةة تر ةةع توصةةية للجنةةة العامةةة الدائمةةة مفادهةةا: )الموا اةةة  لةةى  اتنةةاء   •

( مكةرر إلةى قةانون البلةديات اللةادر تالمرسةوم 11مشراع قانون تإضا ة مادة اديةدة تةرقم )

،  لةى االقتةراح تاةانون الماةدّم مةن مجلة  النةوا ( )المعد تناء   2001( لسنة 35تاانون رقم )

أن يكون نلها حسب التالج: تسةتحق مكا ةأة أ ضةاء مجلة  أمانةة العاصةمة مةن تةاريخ  لى 

صةةةدار مرسةةةوم التعيةةةين، اأ ضةةةاء المجةةةال  البلديةةةة مةةةن تةةةاريخ إ ةةةالن النتيجةةةة العامةةةة 

 .  لالنتخاتات(

 :التوصية

( مكةةرر إلةةى قةةانون البلةةديات 11الموافقةةة ىلةةى مشةةروع قةةانون بإضةةافة مةةادة جديةةدة بةةرقم )

ىلةى اققتةراب بقةانون المقةد م  )المعةد بنةا    2001( لسنة 35الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

من مجلس النواب(، ىلى أن يكون نصها حسب التالي: تستحق مكافأة أىضا  مجلس أمانة 

ور مرسةوم التعيةةين، وأىضةا  المجةالس البلديةةة مةن تةاري  إىةة ن العاصةمة مةن تةةاري  صةد

 النتيجة العامة ل نتخابات.  

 

 

 

 م. محمد تو يق آل  باس

 المالية والقانونيةرئيس اللجنة 
 المرفقات:

 .(85خطا  سعادة الوزير  ج النظام مر ق ) -

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 اخلامساملرفق 
 

 املوقر ومرفقاتهقرار جملس النواب 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالتشريعي الفصل 

 



 

 

 

 3د 5ص ل م ب/ ف 584الرقـــم: 
م 1202 مارس 8التاريخ:   



 علي   احملرتم  / حممد علي حسن   سعادة الدكتور 
 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــ ــ  ل ـ ــر ق  قر ـ ــي لـ ــرقم  م يطيـ ــ    ـ ــاد    يـ ــا ي مـ ــاضا   ماـ ــرقا قـ ( 11مشـ
  2001( لســـــ ي 35م ـــــررا  الـــــب قـــــاضا  الاملـــــ يان الرـــــادر  ا ر ـــــام   ـــــاضا  رقـــــم  

 .  ا ع  يف ااء االقرتاح   اضا  ا   م من مجملس ال ااب(
 

 ر ــــــاء م اقشــــــتع قدرا ــــــتع قاتــــــ اد م ريــــــر  شــــــ ضع مت ــــــ  ا  رقي ــــــم 
 ثي ق ا يع من ماريخع.لعراع تملب ا جملس خالل مات  ققراه ثال

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، 
 

 

 

 عـلي بن صـاحل الصـاحل
 رئيـس جملـس الشورى
 

 

 



٨ - ٣ - ٢٠٢١م

١٢٦ ف ٥ د ٣
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