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صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر 
 رئيـــس جملـــس الشـــورى   

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

معاليكم    خطاب  إلى  )باإلشارة  ف    650رقم   / ب  م  ل  17بتاريخ    ( 4د  5ص 

الموضوعابخصوص  ،  م 2021أكتوبر   دراسة  الدمواصلة  قيد  التي الزالت  لدى ت  رس 

 اللجنة من دور االنعقاد السابق وإعداد تقاريرها. 

لجنة  تقرير  معاليكم  إلى  أرفع  أن  لي  بشأن    يطيب  والبيئة  العامة  مشروع المرافق 

( برقم  جديدة  مادة  بإضافة  بالمرسوم 11قانون  الصادر  البلديات  قانون  إلى  مكرًرا   )

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

 برجاء التفضل بالنظر والتوجيه باتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر. ، (النواب

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،،  

الدكتور حممد علي حسن علي           
رئيــس جلنــة املرافـق العامـة والبيئة

المرفقات:  
- ملخص تنفیذي لتقریر اللجنة. 

.    ۱. تقریر اللجنة
ن.    ۲. رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة في مشروع القانو

.    ۳.  رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة في التعدیل الذي اقترحتھ اللجنة
.    ٤. مذكرة المستشار القانوني باللجنة، المتضمنة للرأي القانوني
.    ٥.  رأي وزارة األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني

.    ٦.  رأي مجلس أمانة العاصمة
.    ۷. رأي المجلس البلدي للمنطقة الجنوبیة
.    ۸. رأي المجلس البلدي للمنطقة الشمالیة
   ۹.  قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاتھ. 



 
 

 

4د  5ف  /ل م بص  650الرقــــم:    

   م  2021أكتوبر  17التاريـخ: 

 

 

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

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

إشااااااا قراإ اااااااجاسااااااااعقاالثاااااااعاع   ااااااا ا اع     ااااااا اع  ااااااا   اع    ااااااا ا
ا عصااااااا  املقعوااااااا اع   ااااااا    اع ااااااا اابخصااااااا  ا،ام2021أك ااااااا بااا17ب ااااااا ق  ا

االازع تاسي اع  قسا  ىا    لماع  سارااناملوقاعال    ملاع س بق.

 ا اااااااجاإ ااااااا عملاع   ااااااا ق ااع     ااااااا اب  ااااااا اع  ااااااااو   اب ااااااا ع  اع ااااااا ا
إلملقع حااااا ا  اااااجا ااااا عو اأ  ااااا  اعاصااااا ا ح اع ،ل اااااا ،اوق، حااااا اإ ي ااااا ،ا  حيااااا  ا

اعاانا  ق خ .  س  اع    اع   ملا ا اا   اأسص هاثالث اأو بي

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 

 علي بن صاحل الصاحل               
 رئيس جملس الشورى              

 

 

 
 

ااا،ق:اك فاب        اسي اع  قعو ا  ىاع     .ا
 



 
 

 

 جلنة املرافق العامة والبيئة  املوضوعات قيد الدراسة لدىقائمة 
 

اع    عا  ق  اعإلح   اع س ب  اا

ا2018/ا23/05
( قسما ب    نا ع او ما أحل ما ب ضا ب    لا س   نا ب أناا1996(ا س  اا2ا اوعا ما

اإشغ  اع طاقاع   ا ا)ع   ا ا  ءاعالسرتعحاب    ناع   مااناا   اع   قى(.

ا2018/ا06/ا11
)ع   ا ا  ءاعالسرتعحااا اوعاس   نابإ   ءاص  وقا    لاع بي  اعآل   ا  س  طاا

اب    نا"بصيغ  اع     "اع   مااناا   اع   عب(ا

 2020/ا27/12
ساعقاا   اع   عبابخص  اساعقاا   اع   قىاب أناا اوعاس   ناب    لاع  ملرا

)ا59) ب      ناقسما ع ص ملقا ع    قي،ا ع ثس يلا )ع   ا اا2013(ا س  اا13(ااناس   نا م،ا
ا  اع     "اع   مااناا   اع   عب(.ا  ءاعالسرتعحاب    نا"بصيغ

ا2021/ا16/02
( قسما ب    نا ع او ما ب    لاب ضاأحل ما س   نا  اشأنااا1976(ا س  اا10ا اوعا

اعإلول نا)ع   ا ا  ءاعالسرتعحاب    نا"بصيغ  اع     "اع   مااناا   اع   عبا

 2021/ا08/03
( باسما ا ملرا    را بإ  ، ا س   نا ع ص ملقا(اا11ا اوعا ع ب     ا س   نا إ جا عا الاق 

)ع   ا ا  ءاعالسرتعحاب    ناع   مااناا   اااا2001(ا س  اا35ب  او ماب    ناقسما)
اع   عب(ا

 



 
 

 

ص تنفيذي لتقرير  م
َّ
 جلنة املرافق العامة والبيئة لخ

  
 العنوان

) مكرًرا إلى قانون  ۱۱مشروع قانون بإضافة مادة جدیدة برقم (
 ۲۰۰۱) لسنة ۳٥البلدیات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 اقتراح بقانون من مجلس النواب  أصل املشروع

 ) الفصل التشریعي الخامس  –دور االنعقاد العادي الرابع (  ۲۰۲۱أكتوبر   ۱۷آخر إحالة /  اإلحالة إىل اللجنة 

 ) الفصل التشریعي الخامس  –دور االنعقاد العادي الرابع ( ۲۰۲۱دیسمبر  ۷ انتهاء اللجنة من املناقشة 

 )  ۳( عدد االجتماعات

 مضمونه

مكرراً)    ۱۱بإضافة مادة جدیدة برقم ( ۲۰۰۱) لسنة ۳٥البلدیات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (قانون  تعدیل  −
ن   حكماً جدیداً یقضي باستحقاق أعضاء المجالس البلدیة للمكافأة المقررة لھم من تاریخ اكتساب العضویة  تتضمَّ

 إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي).  (أي من تاریخ إرسال شھادة العضویة
 سوة بما ھو معمول بھ مع أعضاء مجلس النواب الذین یستحقون المكافأة من تاریخ اكتساب العضویة.أ −
علیھ وعلى  الكبیرة  عواقب  ، وال على التأخیر في صرف المكافأة للعضو البلديبھدف تفادي السلبیات المترتبة   −

 تأدیة القَسم.أسرتھ؛ بسبب عدم وجود مصدر دخل خالل الفترة ما بین إعالن النتیجة حتى 

 دیباجة + مادتان  بنيته

 ) ١رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية (
من ناحیة المالءمة القانونیة أوصت اللجنة األخذ  وعدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور، 

 والرأي القانوني. باالعتبارات والمالحظات القانونیة الواردة في مذكرتي الحكومة وھیئة التشریع 

 ) ٢رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية (
مكرًرا) الواردة بمشروع القانون، وكذلك تعدیل   ۱۱تعدیل نص المادة (كانت (لجنة المرافق) قد رأت 

) النافذ من قانون البلدیات، بما یسمح للموظف الفائز في االنتخابات بالعودة إلى وظیفتھ  ٦نص المادة ( 
واستمراره فیھا إلى حین حلف الیمین، وتم استطالع رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة في ذلك  

 ). اتالمرفقضمن حیث رأت عدم االتفاق مع التعدیل المقترح ألسباب أوردتھا برأیھا (

 خالصة

 آراء اجلهات املختصة

 طلبت إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء مالحظاتھا اآلتیة: الحكومة الموقرة:= 
  ۲۰۰۱) لسنة  ۳٥) من المرسوم بقانون رقم (۹) مكرراً المقترحة مع نص المادة (۱۱تعارض نص المادة ( .۱

بإصدار قانون البلدیات، حیث یترتب علیھ ازدواجیة في صرف المكافأة ألعضاء المجلس البلدي القدیم وألعضاء 
 س البلدي الجدید في وقت واحد. المجل

إن العبرة في ممارسة عضو المجلس البلدي لعملھ، ومن ثّم یكون استحقاقھ للمكافأة المقررة من تاریخ تشكیل   .۲
 المجلس البلدي الجدید، ولیس من تاریخ اكتساب العضویة. 

ن مجلسي الشورى  بشأ  ۲۰۰۲) لسنة  ۱٥) من المرسوم بقانون رقم ( ٤۰ال یمكن القیاس على نص المادة ( .۳
یعدّ   إذ  البلدیة؛  المجالس  النواب عن  الشورى ومجلس  لكل من مجلس  القانوني  الوضع  والنواب؛ بسبب تغایر 
عضو مجلس النواب نائباً عن الشعب بأكملھ، مھامھ الرئیسیة ھي التشریع والرقابة، وغایتھ األساسیة ھي خدمة  

دي ال یكتسب ھذه الصفة، وینحصر نطاق عملھ في الدائرة  الوطن (كامل الوطن)، في حین أّن عضو المجلس البل
 أو المنطقة المنتخب فیھا دون سواھا.

 التوافق مع الرأي الذي انتھت إلیھ الحكومة الموقرة.  وزارة األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني:= 
)  ۱۱المجلس موافقتھ على مشروع القانون المذكور، على أن یكون نص المادة (  بین  العاصمة: مجلس أمانة  =  

"تستحق مكافأة أعضاء مجلس أمانة العاصمة من تاریخ صدور مرسوم التعیین، وأعضاء المجالس البلدیة من  
 .تاریخ إعالن النتیجة العامة لالنتخابات"

: الموافقة على أن یكون استحقاق مكافأة  نطقة الشمالیةالمجلس البلدي للمنطقة الجنوبیة، والمجلس البلدي للم=  
 أعضاء المجالس البلدیة من تاریخ اكتساب العضویة ولیس من تاریخ القسم. 

 توصي اللجنة بعدم الموافقة، من حیث المبدأ، على مشروع القانون توصية اللجنة 

 بالتعدیالت المجراة علیھالموافقة على مشروع القانون  قرار جملس النواب 



 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
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 األولاملرفق 
 

 تقرير اللجنة 
 

 
 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



 

 ۹ من  ۱ الصفحة
 

 

 

 م۲۰۲۱دیسمبر   ۷التاریخ: 

   ) ٦: (رقم  التقریر

 تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة 

ا إىل قانون البلديات الصادر ١١مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (بشأن  
ً
) مكرر

 (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) ٢٠٠١) لسنة ٣٥باملرسوم بقانون رقم (

 الفصل التشریعي الخامس – الرابعدور االنعقاد العادي 

 مقدمة:

اء على قرار مكـتب المجلس في   اریخ    اجتـماـعھبـن د بـت اني المنعـق   ۲۰۲۱أكتوبر    ۱۷الـث

صــاحب المعالي علي بن صــالح الصــالح رئیس مجلس الشــورى بموجب   فقد طلب

مواصــلة   لجنة المرافق العامة والبیئة من) ٤د  ٥ص ل م ب / ف   ٦٥۰الخطاب رقم (

ــة  ــافة مادة جدیدة برقم دراس ــروع قانون بإض ) مكرًرا إلى قانون البلدیات،  ۱۱(مش

(المعد في ـضوء االقتراح بقانون    ۲۰۰۱) لـسنة ۳٥الـصادر بالمرـسوم بقانون رقم (

وإعداد تقریر یتضـــمن رأي اللجنة بشـــأنھ لعرضـــھ على  ؛ المقدم من مجلس النواب)

 المجلس.

 



 ۹ من  ۲ الصفحة
 

 
ً
 : إجراءات اللجنة: أوال

 االجتماعات التالیة:في  –آنف الذكر  –تدارست اللجنة مشروع القانون  )۱(

 الفصل  الدور  تاریخ االجتماع  رقم االجتماع

 ٥ ۳ م ۲۰۲۱ أبریل ۱۲ ۲۷

 ٥ ۳ ۲۰۲۱سبتمبر   ۲۷ ۳۰

 ٥ ٤ م ۲۰۲۱نوفمبر  ۱ ٤

 

 بھ والتي اشتملت على:  اطلعت اللجنة أثناء دراستھا لمشروع القانون على الوثائق المتعلقة )۲(

 (مرفق)  مشروع القانون. في والقانونیة بالمجلسرأي لجنة الشؤون التشریعیة  . أ

 (مرفق)  التعدیل الذي اقترحتھ اللجنة. فيرأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة  .ب

 (مرفق)  .مذكرة المستشار القانوني باللجنة، المتضمنة للرأي القانوني .ج

 (مرفق)رأي وزارة األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني.  . د

 (مرفق)رأي مجلس أمانة العاصمة.  . ه

 (مرفق) رأي المجلس البلدي للمنطقة الجنوبیة. .و 

 (مرفق) .الشمالیةرأي المجلس البلدي للمنطقة  . ز

 (مرفق)قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  .ح

ــر اجتماعوبدعوة  )۳( ــریعي   الرابعبدور االنعقاد  )  ٤رقم (  ھامن اللجنة حضــ ــل التشــ من الفصــ

 كل من:الخامس 

 وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
 وزیر األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني  سعادة السید عصام بن عبدهللا خلف 

 وكیل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحریة  د. نبیل محمد أبو الفتح 
 وكیل الوزارة لشؤون األشغال  أحمد عبدالعزیز الخیاطم. 

 الوكیل المساعد للخدمات البلدیة المشركة  م. شوقیة إبراھیم حمیدان



 ۹ من  ۳ الصفحة
 

 مدیر إدارة الرقابة البحریة  خالد عبد� الشیراوي
 لفة تقدیر رسوم البنیة التحتیةرئیس لجنة ك المھندس خالد أحمد األنصاري

 المستشار القانوني بشؤون البلدیات  الصالحي عبدالفتاح حلمي 
 المستشار القانوني بشؤون الزراعة والثروة البحریة  محمد األمین حسن الصادق

 شؤون جملسي الشورى والنواب وزارة 
 أخصائي تنسیق ومتابعة أول السیدة رباب عبدهللا العالي 

 

 من األمانة العامة لمجلس الشورى: اجتماعات اللجنة حضر و  )٤(

 هيئة املستشارين القانونيني
 .المستشار القانوني األستاذ عبدالرحیم علي عمر 

 أول.   باحث قانوني السید علي نادر الـسلوم 
 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان.  السید أیوب علي طریف 
 . مشرف شؤون اللجانالمكلف بأعمال  علي جواد القطان السـید 

 أمین سر لجنة. السیدة دانة إبراھیم الشیخ 
 إدارة العالقات واإلعالم 

 وتواصل  أخصائي إعالم السید صادق جعفر الحلواجي
 وتواصل  أخصائي إعالم عبدالجلیل   ءالسیدة سما 

 

ا: رأي جلنة الشث
ً
 ؤون التشريعية والقانونية:اني

لجنة   - أ القانون انتھت  مشروع  مخالفة  عدم  إلى  والقانونیة  التشریعیة    الشؤون 

الدستور،   وأحكام  القانونیة  ولمبادئ  المالءمة  ناحیة  األخذ  اللجنة    أوصتمن 

باالعتبارات والمالحظات القانونیة الواردة في مذكرتي الحكومة وھیئة التشریع 

 (مرفق) .والرأي القانوني

(  -ب المادة  نص  تعدیل  رأت  قد  اللجنة  بمشروع   ۱۱وكانت  الواردة  مكرًرا) 

) النافذ من قانون البلدیات، بما یسمح للموظف ٦القانون، وكذلك تعدیل نص المادة (



 ۹ من  ٤ الصفحة
 

الفائز في االنتخابات بالعودة إلى وظیفتھ واستمراره فیھا إلى حین حلف الیمین،  

وال التشریعیة  الشؤون  لجنة  رأي  استطالع  عدم  وتم  رأت  حیث  ذلك  في  قانونیة 

 االتفاق مع التعدیل المقترح لألسباب التي أوردتھا برأیھا (المرفق).

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

أفادت وزارة األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني بأن الوزارة تؤید المالحظات    

 القانونیة والرأي الذي انتھت إلیھ الحكومة الموقرة بشأن مشروع القانون.

 
ً
حضورهم ا:  رابع عند  العمراني  والتخطيط  البلديات  وشؤون  األشغال  بوزارة  املختصني  رأي 

 . م٢٠٢١نوفمرب  ١اجتماع اللجنة الرابع بتاريخ 

في حال تطبیق ھذا المشروع ستصبح ھناك ازدواجیة في صرف  أوضحت الوزارة أنھ  

إذ ستصرف لعضوین في وقت واحد ھما عضو المجلس البلدي القدیم والعضو المنتخب   ة،أ المكاف

للعضو القدیم، وانتھاء واجباتھ كعضو بلدي، ھو وقت ة  أالمكافالجدید، باعتبار أن انتھاء صرف  

سیؤثر وینتقص من میزانیة الدولة، فضًال عن أن تنفیذ ھذا المشروع  أداء القسم للعضو الجدید، ما  

 ) من القانون النافذ.۱۲) و(۹یتعارض مع جوانب في المادة رقم (

أن خدمات العضو البلدي الحالي تستمر بكامل صالحیاتھ في المجلس لحین   ت الوزارةوبیَّن

لس الجدید، وأن ھذا العضو الجدید وقت أداء العضو البلدي المنتخب للقسم في بدایة دورة المج

تھ عن أربع سنوات كاملة، ثمانیة وأربعین شھًرا، حتى استالم أعلى كافة األحوال سیستلم مكاف

 العضو التالي لھ لمھامھ بأدائھ للقسم.

أن   الوأضافت  العام  القانون  أحكام  مع  یتعارض  القانون  بعدم جواز تمشروع  تقضي  ي 

الحكومة راتبین من  بین  المكافو،  الجمع  استحقاق  في  العبرة  المجلس أأن  ة ھي ممارسة عضو 

البلدي لعملھ، ومن ثّم یكون استحقاقھ للمكافأة المقررة من تاریخ تشكیل المجلس البلدي الجدید، 



 ۹ من  ٥ الصفحة
 

إنما تقررت مقابل خدمة واقعیة یقدمھا العضو ة  أالمكافولیس من تاریخ اكتساب العضویة، إذ أن  

 البلدي. 

) من المرسوم بقانون رقم  ٤۰(  ال یمكن القیاس على نص المادةأنھ  ت الوزارة  وأوضح

بشأن مجلسي الشورى والنواب، بسبب تغایر الوضع القانوني لكل من مجلس   ۲۰۰۲) لسنة  ۱٥(

الشورى ومجلس النواب عن المجالس البلدیة، إذ یعدّ عضو مجلس النواب نائبًا عن الشعب بأكملھ، 

الوطن، كامل الوطن، في حین مھامھ الرئیسیة ھي التشریع والرقابة، وغایتھ األساسیة ھي خدمة  

المنطقة  أو  الدائرة  في  نطاق عملھ  وینحصر  الصفة،  ھذه  یكتسب  البلدي ال  المجلس  أّن عضو 

 المنتخب فیھا دون سواھا.

 
ً
 : (مرفق)جملس أمانة العاصمة واالس البلدية: رأي اخامس

أن یكون نص المادة   علىبین مجلس أمانة العاصمة موافقتھ على مشروع القانون المذكور،   

التعیین، وأعضاء )  ۱۱( "تستحق مكافأة أعضاء مجلس أمانة العاصمة من تاریخ صدور مرسوم 

المجالس البلدیة من تاریخ إعالن النتیجة العامة لالنتخابات"، وذلك لتحقیق األھداف المرجوة من 

ع وھي: تفعیل الدور الرقابي للمجلس، وكذلك حفظ حقوق مجلس أمانة العاصمة والمجالس  المشرو 

 كما أبدت المجالس البلدیة رأیھا بالموافقة على مشروع القانون المعروض.  البلدیة.

 
ً
 : رأي اللجنة: اسادس

إلى قانون البلدیات الصادر   ) مكرًرا۱۱ضافة مادة جدیدة برقم (بإ  تدارست اللجنة مشروع قانون

(المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)،    ۲۰۰۱) لسنة  ۳٥بالمرسوم بقانون رقم (

) ۱۱منھ على إضافة مادة جدیدة برقم (  المادة األولى عن الدیباجة من مادتین، نصت    الذي یتألف فضًال 

مكاف "تستحق  اآلتي:  نصھا  البلدیات  قانون  إلى  امكرر  المجالس  أعضاء  اكتساب  أة  تاریخ  من  لبلدیة 

 فجاءت تنفیذیة.  المادة الثانیة، أما العضویة"

منح أعضاء المجالس البلدیة المكافأة المقررة لھم من تاریخ اكتساب   یھدف مشروع القانون إلى

كما ھو معمول بھ  ،  أي من تاریخ إرسال شھادة العضویة إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي،  العضویة



 ۹ من  ٦ الصفحة
 

 ۲۰۰۲) لسنة  ۱٥) من المرسوم بقانون رقم ( ٤۰النواب بنص المادة (الشورى و   ي بالنسبة ألعضاء مجلس

.  و جاٍر مع أعضاء المجالس البلدیة الشورى والنواب، ولیس من تاریخ أداء القسم كما ھ  ي بشأن مجلس

خل یعولھ ھو وأسرتھ خالل الفترة ما  إذ قد یتأخر موعد القسم لسبب ما، وبالتالي ال یكون لھذا العضو د 

 .ن النتیجة وحتى تاریخ أداء القسم بین إعال

القانون وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاتھ حیث أعاد صیاغة   طلعت اللجنة على مواد مشروعا

من  العامة لالنتخابات" محل عبارة "  النتیجةالمادة األولى من المشروع بإحالل عبارة "من تاریخ إعالن  

الش لجنة  رأي  وعلى  المعنیة،  الجھات  رأي  على  اللجنة  أطلعت  كما  العضویة"،  اكتساب  ون  ؤتاریخ 

مع    على سالمة مشروع القانون من الناحیة الدستوریة  االذي جاء مؤكدً   ،بالمجلسالتشریعیة والقانونیة  

،  األخذ باالعتبارات والمالحظات القانونیة الواردة في مذكرتي الحكومة وھیئة التشریع والرأي القانوني

برأي    واالستئناسوبعد تداول وتبادل الرأي بین أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حول مشروع القانون  

 المستشار القانوني انتھت اللجنة إلى المالحظات اآلتیة:

مجلس النواب الموقر   بقراركما ورد بمشروع القانون، وكما ورد    ا) مكررً ۱۱أن نص المادة (   :أوالً 

المادة ( ب  ) من ۹یتعارض مع نص  الصادر  البلدیات  (قانون  بقانون رقم  لسنة  ۳٥المرسوم   (۲۰۰۱  ،

مدة كل مجلس من المجالس البلدیة أربع  والتي تنص على أنھ "  ۲۰۰٦) لسنة  ۳۸قانون رقم ( الالمعدل ب

سنوات میالدیة تبدأ من الیوم التالي لتاریخ إعالن النتیجة العامة لالنتخابات ... وتستمر المجالس البلدیة  

 . "القائمة في مباشرة مھامھا إلى حین اتمام تشكیل المجالس البلدیة الجدیدة

د ذلك أن مدة المجالس البلدیة أربع سنوات، وتعتبر المجالس قائمة ومستمرة في مباشرة  ومفا

 مھامھا إلى حین تمام تشكیل المجالس البلدیة الجدیدة. 

ولما كان تشكیل المجالس البلدیة ال یتم إال بعد أداء األعضاء المنتخبین الجدد للقسم المنصوص  

المادة ( البلدیا) من  ۱۰علیھ في  ، حال أن ۲۰۰۱) لسنة  ۳٥المرسوم بقانون رقم (ت الصادر بقانون 

النص الوارد بالمشروع یجعل استحقاق المكافأة من تاریخ اكتساب العضویة، أو من تاریخ إعالن النتیجة  

) ۹حسب قرار مجلس النواب الموقر، وھذا ما یتعارض صراحة مع نص المادة ( ،  العامة لالنتخابات

الذكر القدیم    فضًال   ، النافذ سالف  البلدي  المجلس  المكافأة ألعضاء  ازدواج صرف  إلى  یؤدي  أنھ  عن 

أو من تاریخ (د في وقت واحد، خالل الفترة من تاریخ اكتساب العضویة  یالجدالبلدي  وألعضاء المجلس  



 ۹ من  ۷ الصفحة
 

لالنتخابات العامة  النتیجة  الجدید  )إعالن  المجلس  تشكیل  تاریخ  القانون حتى  مشروع  فإن  ثم  ومن   ،

 . یرتب أعباء مالیة على المیزانیة العامة للدولة  المعروض سوف

على أنھ    ۲۰۰۱) لسنة  ۳٥المرسوم بقانون رقم ( الصادر بقانون البلدیات  ) من  ۱۱تنص المادة (  :ثانیًا

تحدد بقرار یصدر من رئیس مجلس الوزراء مكافأة الرئیس ونائبھ وأعضاء المجلس البلدي". ولذا فقد  "

بشأن تحدید مكافأة رئیس   ۲۰۰۲) لسنة  ۲۱مجلس الوزراء القرار رقم (أصدر صاحب السمو رئیس  

من تاریخ أداء األعضاء   منھ تحدید ھذه المكافأة اعتباًرا  وأعضاء المجلس البلدي، وتضمنت المادة األولى

 الیمین الالزمة لممارسة أعمالھم.

بصریح   مكافأةً یستحق  وإنما    و المجلس البلدي ال یستحق راتبًا أو أجًراأضف إلى ذلك فإن عض

البلدیات  ) من  ۱۱نص المادة (  سالف الذكر، ومن ثم فإن المكافأة ترتبط بتأدیة العمل، وھذا ال  قانون 

 إال بأداء القسم، وھو ما یتفق مع النص النافذ.  یتأتى

ا  أن المكافأة المستحقة لعضو المجلس البلدي تستحق مقابل العمل الذي یؤدیھ وتدور معھ وجودً   ا:ثالثً 

ا إلى القاعدة القانونیة المستقرة وھي قاعدة "األجر مقابل العمل"، حیث قضت محكمة  ا، استنادً وعدمً 

(الطع بالعمل..."  القیام  ھو  األجر...  استحقاق  "مناط  بأن  البحرین  بمملكة  رقم  التمییز  لسنة    ٤٤٤ن 

 ).٦۹٦ص  ۱٤، السنة ۲۰۰۳دیسمبر  ۰۱/ جلسة ۲۰۰۲

الفترة من تاریخ  البلدي في  النتیجة ثم اكتساب العضویة    ومن حیث أن عضو المجلس  إعالن 

مكافأة خالل ھذه  أیة  وحتى تاریخ تأدیة القسم ال یباشر ثمة أعمال للمجلس البلدي، لذلك فإنھ ال یستحق  

 الفترة. 

من تاریخ   افإن عضو المجلس البلدي في دولة الكویت یستحق المكافأة اعتبارً أضف إلى ذلك  

اعتبارً  قطر  دول  المجلس، وفي  فال    اانعقاد  العربیة  في جمھوریة مصر  أما  الیمین،  تاریخ حلف  من 

 س.لمجال یتقاضى عضو المجلس الشعبي المحلي أیة مكافآت نظیر تأدیتھ لعملھ في 

ب الموقر باستحقاق عضو المجلس البلدي للمكافأة من تاریخ إعالن النتیجة أن قرار مجلس النوا  رابعًا:

العامة لالنتخابات، یجعلھ في مركز قانوني متمیز عن عضو السلطة التشریعیة حیث یستحق أعضاء  



 ۹ من  ۸ الصفحة
 

) المادة  بنص  العضویة عمال  اكتساب  تاریخ  من  اعتبارا  المكافأة  والنواب  الشورى  من  ٤۰مجلسي   (

 بشأن مجلسي الشورى والنواب.  ۲۰۰۲) لسنة ۱٥قم (المرسوم بقانون ر

 ي ال محل لقیاس تاریخ استحقاق عضو المجلس البلدي للمكافأة، على مكافأة أعضاء مجلس   :خامًسا 

بشأن    ۲۰۰۲) لسنة  ۱٥) من المرسوم بقانون رقم ( ٤۰الشورى والنواب المنصوص علیھا بالمادة (

، حیث أن  مكل منھ   باختالف طبیعة ونطاق عملیر المراكز القانونیة  ي الشورى والنواب لتغامجلس

، السلطة التشریعیة التي ھي إحدى السلطات في المملكة  ونالشورى والنواب یمثل  يأعضاء مجلس

) في حین أن المجلس البلدي  ۱۰۳  –  ٥۱لمنصوص علیھا في الفصل الثالث من الدستور (المواد من  ا

، التي ھي جزء من السلطة التنفیذیة   من سلطات الدولة، بل ھو فرع تابع للبلدیةمستقلة  ال یعد سلطة  

التشریع والرقابة وبالتالي ومن ناحیة أخرى فإن عضو السلطة التشریعیة یمثل الشعب بأكملھ في مھام  

في   ینحصر عملھ  البلدي  المجلس  أن عضو  في حین  بأكملھ،  الوطن  یقدم خدمة عامة تخص  فإنھ 

الدائرة أو المنطقة التي ینتخب فیھا دون سواھا، ومن ثم فال وجھ للقیاس الختالف المراكز القانونیة  

 بین كل منھما.

ال  :سادًسا  العضویة"  اكتساب  "تاریخ  القانونأن عبارة  تاریخ   ،واردة في مشروع  أو عبارة "من 

إعالن النتیجة العامة لالنتخابات" الواردة بقرار مجلس النواب الموقر ھي عبارة غیر محددة الداللة، 

كلتا العبارتین إلى   تنصرففي ظل أحقیة غیر الفائز في االنتخابات في الطعن على النتیجة، فھل  

إلى  تنصرف  أم  دون طعن،  علیھا  الطعن  مواعید  وفوات  لالنتخابات  العامة  النتیجة  إعالن  تاریخ 

تاریخ صدور الحكم النھائي في الطعن ببطالن فوز العضو المطعون في صحة انتخابھ وبفوز العضو  

البساتھ ب الطعن ومالمرشح الذي یلیھ في عدد األصوات، خاصة وأنھ قد ترى المحكمة من أسبا

االنتخابات  بإعادة  دلیًال الحكم  یُعد  ال  االنتخابات  في  الفوز  معیار  فإن  ثم  ومن  ثبوت   اقاطعً   ،  على 

 العضویة أو صحة اكتسابھا.

ومما ھو جدیر بالذكر أن اللجنة وفي سبیل تحقیق أھداف مشروع القانون كانت قد رأت تعدیل   :سابعًا 

بعض النصوص النافذة واستطلعت رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة في ذلك، التي انتھت إلى 

  أوردتھا برأیھا (المرفق). لألسباب التي  المعروضمع التعدیل عدم االتفاق  



 ۹ من  ۹ الصفحة
 

 
 

ــي بـعدم الموافـقةوبـناء على   ــروع    ،ـما تـقدم ـفإن اللجـنة توصــ من حـیث المـبدأ، على مشــ

  .المعروض  القانون

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:: اسابع

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الـشورى، اتفقت اللجنة على اختیار ۳۹لنص المادة ( إعماًال 

 كل من:

 مقرًرا أصلیــــــًـا.   األستاذة منى یوسف خلیل المؤیــــد  -۱

 . ـًاــمقرًرا احتیاطی   األستاذ عبدهللا خلف راشد الدوسري -۲

 

 
ً
 توصية اللجنة:   :اثامن

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

 بما یلي:

) مكرًرا  ۱۱من حیث المبدأ، على مشروع قانون بإضافة مادة جدیدة برقم (عدم الموافقة،   -

االقتراح (المعد في ضوء    ۲۰۰۱) لسنة  ۳٥إلى قانون البلدیات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 بقانون المقدم من مجلس النواب). 

 الالزم،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ 
 

 
 

 مجعة حممد مجعة الكعبي

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 
 الدكتور حممد علي حسن علي

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 
 

 



 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
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 الثايناملرفق 
 

رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية  

 يف مشروع القانون 

 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 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 
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 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                             

 

 

 

 

 

 

 



 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
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 الثالثاملرفق 
 

رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية  

 يف التعديل الذي اقرتحته اللجنة 

 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



م2021مبر ديس  5التاريخ: 

صاحب املعايل/ السيـد علي بن صالـح الصالـح        املوقـــر 
 رئيـس جملـس الشـورى   

،،، تحية طيبة وبعد

م 2021  نوفمبر  21  المؤرخ في(  4د    5ف    ب /ص م م    78رقم )  إشارة إلى خطاب معاليكم     

الحصول على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية    المرافق العامة والبيئةبشأن طلب لجنة  

التعديالت التي أجرتها لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع قانون بإضافة مادة  بشأن  

( برقم  )11جديدة  رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البلديات،  قانون  إلى  لسنة  35(   )2001 

، يسرنا أن نرفق لمعاليكم الرأي )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 . لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةانتهت إليه  يلذ االقانوني 

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق االحترام والتقدير،،، 

 دالل جاسم الزايد         
رئيـــس جلنـــة الشؤون التشريعية والقانونية      

6 دیسمبر 2021
605 و ل ت ق
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 م2021 مبرديس  5: التاريخ

 
 

 

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

 
 

المرافق تها لجنة  أجرالتي    الشؤون التشريعية والقانونية بشأن التعديالترأي لجنة  الموضوع:  

الصادر   ،بلديات( إلى قانون ال11مادة جديدة برقم )على مشروع قانون بإضافة   العامة والبيئة

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

 . (نوابال

 

 

المجلس أرفق  ،  م2021  نوفمبر  21بتاريخ        رئيس  الصالح  بن صالح  السيد علي  ، معالي 

المرافق لجنة    هات أجري  ت ال  تالتعديالنسخة من  ،  (4د    5ف    /ص م م ب    78م )ضمن كتابه رق

الصادر   بلديات،( إلى قانون ال11مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )على    العامة والبيئة

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

 المرافق العامة والبيئة وذلك بناًء على رغبة لجنة  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،    ىإل  ،(نوابال

التشريعية   الشؤون  لجنة  رأي  على  الحصول  التعديالوالقانونية  في  أجرتهت ال  ت بشأن  على   اي 

 .مشروع القانون
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،  سااد  العقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونية اجتماعها  م  2021 نوفمبر  30وبتاريخ     

مشؤؤؤؤروع قؤانون  على    المرافق العؤامؤة والبيئؤةلجنؤة    اي قؤامؤع بهؤتال  ت التعؤديالحيؤ  اللعؤع على  

( لسؤؤنة 35( إلى قانون البلديات، الصؤؤادر بالمرمؤؤوم بقانون رقم )11بإضؤؤافة مادج جديدج برقم )

 .د في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب()المع  2001

 

 مع التعديل المعروض لألمباب التالية:   االتفاقإلى عدم    –ة والنقاش  بعد المداول  –وانتهع اللجنة        

 

 على أنه: من الدمتور (97)المادج تنص      

ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب، كما ال يجوز الجمع بين عضوية "

  .أي من المجلسين وتولي الوظائف العامة

 " .ويعين القانون حاالت عدم الجمع األخرى

 

، بشأن إصدار قانون البلديات   2001لسنة    (35)رقم  مرموم بقانون  من ال  (6المادج )وتنص        

 : نأ على

من اليوم التالي لقفل باب   يمنح كل موظف مرشح في االنتخابات إجازج خاصة بدون راتب ابتداءً "

الترشيح حتى انتهاء عملية االنتخاب، وال يجوز له خالل تلك الفترج ممارمة أي اختصاص من 

 اختصاصات الوظيفة. 

  .ويجوز للعضو أن يعود إلى مثل وظيفته بعد انتهاء عضويته

المجلس البلدي الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي من مجلسي السلطة   ال يجوز ألعضاء

 ".التشريعية أو الوظائف الحكومية

 

الالئحة بشأن    2002لسنة    (16)رقم    قرار رئيس مجلس الوزراء   ( من5كما تنص المادج )      

 ، على أن: 2001( لسنة  35التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرموم بقانون رقم ) 
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لم يكن له ي" إذا  البلدية إجازج خاصة بدون راتب  انتخابات المجالس  منح الموظف المرشح في 

وتبدأ من اليوم التالي لقفل   ،رصيد من اإلجازات يسمح بحصوله على هذه اإلجازج براتب كامل

وال يجوز له خالل تلك الفترج ممارمة أي اختصاص  ،  باب الترشيح حتى انتهاء عملية االنتخاب 

 ".اصات الوظيفةمن اختص

 

 ( من قانون البلديات مالف الذكر على أن:11)المادج كما نصع      

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

 

بشأن مكافأج ،  2002لسنة    (21)رقم  قرار رئيس مجلس الوزراء  وتنص المادج األولى من       

 ، على أن: المجالس البلديةرئيس وأعضاء 

نائب "ي يتقاضى  كما  دينار،  ومائتا  ألف  مقدارها  شهرية  مكافأج  البلدي  المجلس  رئيس  تقاضى 

من تاريخ أداء األعضاء   االرئيس وعضو المجلس مكافأج شهرية مقدارها ألف دينار، وذلك اعتبارً 

 ".اليمين الالزمة لممارمة أعمالهم

 

حاليًا(       القانوني  والرأي  التشرع  )هيئة  القانونية  الشؤون  دائرج  أصدرت  رقم  وقد    الفتوى 

بشأن للب الرأي القانوني حول عالقة العمل التي   ،19/6/2002  بتاريخ  2002لسنة  (  715)

إد مدير  بين  فيما  في تربط  فوزه  بعد  وذلك  االجتماعية  للتأمينات  العامة  بالهيئة  المشاريع  ارج 

 ، بأنه:انتخابات المجالس البلدية

( من قانون البلديات الصادر بالمرموم بقانون رقم 6ومن حي  أن الفقرج األخيرج من المادج )"

لسنة  35) بين عضو  2001(  الجمع  البلدي  المجلس  يجوز ألعضاء  "ال  أن  على  ية قد نصع 

  ".المجلس وعضوية أي من مجلسي السلطة التشريعية أو الوظائف الحكومية

ومن حي  أن الرأي قد امتقر على اعتبار الموظف الحكومي الفائز في انتخابات المجالس البلدية  

تحقيقؤً مستقيال حكم )  ؤًاا من وظيفته  المادج  الفقرج األخيرج من  آنف6لنص  إليها  المشار  ا، على ؤً ( 

تيقن حكم هذه المادج قبل ترشحه النتخابات المجالس البلدية وبالرغم من ذلك فإنه قد اعتبار أنه قد  

يضحى وبالتالي  نفسه،  في ؤً راغب   رشح  فاز  ما  إذا  عمله  جهة  مع  الوظيفية  عالقته  إنهاء  في  ا 

https://www.eastlaws.com/data/fatwa/details/19383
https://www.eastlaws.com/data/fatwa/details/19383
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 االنتخابات. 

ا من رً من وظيفته بالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية اعتبايال  وحي  كان ذلك، فإنه يعتبر مستق

 "تاريخ فوزه في االنتخابات.

 

، ومنها ما امتقرت الدمتورنص  أن الدمتور أرمى دعائم منها ما جاء بصريح    يبين مما تقدم،     

وأن الدمتور وإن كان قد عليه السيامة التشريعية اعتباًرا لمبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، 

ح بالنص على عدم جواز وعدم جواز  الشورى ومجلس النواب،  الجمع بين عضوية مجلس    صرَّ

 ،امهم النيابية أثناء اضطالعهم بمه  الجمع بين عضوية أي من المجلسين وتولي الوظائف العامة

ا بهم ؤً نأيو  ومظان امتغالل النفوذ،عن موالن الشبهات    المجلسينأن يسمو بأعضاء  لغاية مؤداها  

المنشود، الوجه  على  المهام  بهذه  قيامهم  في  يؤثر  ما  كل  ويعملو  عن  للشعب  ممثلين   ن كونهم 

ي  ، فإن تلك الغاية م  للمصلحة العامة وهدفه   مثل بلديتهتحققة بالنسبة لعضو المجلس البلدي الذي 

العام فقد ع  الصالح  المشر  م  ، وبالتالي  )د  المادج  الحظر في  النص على هذا  إلى  قانون 6ع  ( من 

ال يتم الخروج على مقتضى فإنه من المالءمات الدمتورية أ  البلديات مالف اإلشارج إليه، وبالتالي

 على عضو المجلس البلدي.   هاذات  المسألةعند تطبيق    من الدمتور  (97وغايات أحكام نص المادج )

 

من قانون البلديات الصادر  (  6يتعارض مع صريح نص المادج )  كما أن التعديل المعروض     

ال يجوز ألعضاء المجلس البلدي     هأنعليه بنصع  ، فيما  2001( لسنة  35بالمرموم بقانون رقم )

، ةالتشريعية أو الوظائف الحكومي  الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي من مجلسي السلطة

عودج للوظيفة العامة أن عودج الموظف الفائز في االنتخابات لعمله لحين حلف اليمين ت عد بمثابة    إذ

رغم كونه عضًوا بالمجلس البلدي حسبما أمفرت نتيجة التي يكتسب معها صفة الموظف العام  

 يفة وهو أمر حظره القانون.االنتخابات، وبالتالي يكون قد جمع بين العضوية والوظ

امتقر    إذ قد  الرأي  الذكر،  أن  مالفة  الفتوى  في بحسب  الفائز  الحكومي  الموظف  اعتبار  على 

( 6ا لنص الفقرج األخيرج من المادج )ؤً ا من وظيفته تحقيقؤً انتخابات المجالس البلدية مستقيال حكم

ل ترشحه النتخابات المجالس البلدية ا، على اعتبار أنه قد تيقن حكم هذه المادج قبؤً المشار إليها آنف
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ا في إنهاء عالقته الوظيفية مع جهة ؤً وبالرغم من ذلك فإنه قد رشح نفسه، وبالتالي يضحى راغب

  عمله إذا ما فاز في االنتخابات. 

 

 
 
 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                          

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 

 

 

 



 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
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 الرابع املرفق 
 

مذكرة املستشار القانوني باللجنة،  

 املتضمنة للرأي القانوني 

 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



 المستشار عبدالرحیم علي                3 من  1 صفحة    مذكرة بالرأي القانوني 

 

 م ۲۰۲۱نوفمبر   ۱٥

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 مذكرة بالرأي القانوني 
 إلى قانون البلدیات  ا) مكررً ۱۱قانون بإضافة مادة جدیدة برقم (ال في مشروع 

 (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)  ۲۰۰۱) لسنة ۳٥الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
 

 

 نص مشروع القانون: : أوالً 
عن الدیباجة من مادتین، نصت المادة األولى منھ على    یتألف مشروع القانون فضًال 

) مكرر إلى قانون البلدیات نصھا اآلتي: "تستحق مكافأة ۱۱إضافة مادة جدیدة برقم (
فجاءت  الثانیة  المادة  أما  العضویة"،  اكتساب  تاریخ  من  البلدیة  المجالس  أعضاء 

 تنفیذیة.
 

 : قرار مجلس النواب الموقر: ایً ثان
إحالل عبارة (من تاریخ إعالن النتیجة العامة لالنتخابات) محل عبارة (من تاریخ  

 اكتساب العضویة). 
 

 : الرأي القانوني: اثالثً 
بعد االطالع على مشروع القانون المعروض، وعلى قرار مجلس النواب الموقر، 

وعلى أحكام الدستور والقانون، فإننا وعلى آراء الجھات المعنیة وسائر األوراق،  
 نرى عدم الموافقة على مشروع القانون من حیث المبدأ لألسباب اآلتیة: 

المادة (  : أوالً   - القانون، وكما ورد   ا) مكررً ۱۱أن نص  كما ورد بمشروع 
) المادة  نص  مع  یتعارض  الموقر  النواب  مجلس  المرسوم ۹بصیاغة  من   (

بإصدار قانون البلدیات، المعدل بالقانون رقم   ۲۰۰۱) لسنة  ۳٥بقانون رقم (
والتي تنص على أنھ "مدة كل مجلس من المجالس البلدیة   ۲۰۰٦) لسنة  ۳۸(

من   تبدأ  میالدیة  سنوات  العامة أربع  النتیجة  إعالن  لتاریخ  التالي  الیوم 
إلى حین  مھامھا  مباشرة  في  القائمة  البلدیة  المجالس  وتستمر   ... لالنتخابات 

ومفاد ذلك أن مدة المجالس البلدیة أربع   اتمام تشكیل المجالس البلدیة الجدیدة".
تمام   حین  إلى  مھامھا  مباشرة  في  ومستمرة  قائمة  المجالس  وتعتبر  سنوات، 

 كیل المجالس البلدیة الجدیدة.تش



 المستشار عبدالرحیم علي                3 من  2 صفحة    مذكرة بالرأي القانوني 

 

ولما كان تشكیل المجالس البلدیة ال یتم إال بعد أداء األعضاء المنتخبین الجدد 
) لسنة ۳٥) من المرسوم بقانون رقم (۱۰للقسم المنصوص علیھ في المادة (

یجعل   ۲۰۰۱ بالمشروع  الوارد  النص  أن  حال  البلدیات،  قانون  بإصدار 
تاریخ من  المكافأة  النتیجة   استحقاق  إعالن  تاریخ  من  أو  العضویة،  اكتساب 

یتعارض  ما  وھذا  الموقر،  النواب  مجلس  قرار  حسب  لالنتخابات  العامة 
) المادة  نص  مع  فضًال ۹صراحة  الذكر،  سالف  النافذ  إلى   )  یؤدي  أنھ  عن 

المجلس  وألعضاء  القدیم  البلدي  المجلس  ألعضاء  المكافأة  صرف  ازدواج 
الفترة من تاریخ اكتساب العضویة أو من تاریخ الجدد في وقت واحد، خالل  

إعالن النتیجة العامة لالنتخابات حتى تاریخ تشكیل المجلس الجدید، ومن ثم  
فإن مشروع القانون المعروض سوف یترتب علیھ أعباء مالیة على المیزانیة  

 العامة للدولة بالمخالفة ألحكام القانون. 

بإصدار   ۲۰۰۱) لسنة  ۳٥قانون رقم () من المرسوم ب۱۱تنص المادة (  ثانیًا:
قانون البلدیات على أنھ "تحدد بقرار یصدر من رئیس مجلس الوزراء مكافأة 
الرئیس ونائبھ وأعضاء المجلس البلدي". ولذا فقد أصدر صاحب السمو رئیس 

) رقم  القرار  الوزراء  لسنة  ۲۱مجلس  رئیس   ۲۰۰۲)  مكافأة  تحدید  بشأن 
وتضمن البلدي،  المجلس  المكافأة وأعضاء  ھذه  تحدید  منھ  األولى  المادة  ت 

 اعتباًرا من تاریخ أداء األعضاء الیمین الالزمة لممارسة أعمالھم.
أضف إلى ذلك فإن عضو المجلس البلدي ال یستحق راتبًا أو أجًرا وإنما یستحق  

  ۲۰۰۱) لسنة  ۳٥) من المرسوم بقانون رقم (۱۱مكافأة بصریح نص المادة (
فإن المكافأة ترتبط بتأدیة العمل، وھذا ال یتأتى إال بأداء   سالف الذكر، ومن ثم 

 القسم، وھو ما یتفق مع النص النافذ. 

أن المكافأة المستحقة لعضو المجلس البلدي تستحق مقابل العمل الذي    ثالثًا:
، استنادا إلى القاعدة القانونیة المستقرة وھي اوعدمً   ایؤدیھ وتدور معھ وجودً 

مقابل العمل"، حیث قضت محكمة التمییز بمملكة البحرین بأن قاعدة "األجر  
/ ۲۰۰۲لسنة    ٤٤٤"مناط استحقاق األجر... ھو القیام بالعمل..." (الطعن رقم  

 ). ٦۹٦ص  ۱٤، السنة ۲۰۰۳دیسمبر   ۰۱جلسة 

ثم   النتیجة  إعالن  تاریخ  من  الفترة  في  البلدي  المجلس  أن عضو  ومن حیث 
یة القسم ال یباشر ثمة أعمال للمجلس البلدي، اكتساب العضویة وحتى تاریخ تأد

 لذلك فإنھ ال یستحق ثمة مكافأة خالل ھذه الفترة.

أن قرار مجلس النواب الموقر باستحقاق عضو المجلس البلدي للمكافأة   رابعًا: 
من تاریخ إعالن النتیجة العامة لالنتخابات، یجعلھ في مركز قانوني متمیز عن 

حی التشریعیة  السلطة  والنواب عضو  الشورى  مجلسي  أعضاء  یستحق  ث 



 المستشار عبدالرحیم علي                3 من  3 صفحة    مذكرة بالرأي القانوني 

 

اعتبارً  عمًال   االمكافأة  العضویة  اكتساب  تاریخ  (  من  المادة  من ٤۰بنص   (
 بشأن مجلسي الشورى والنواب. ۲۰۰۲) لسنة  ۱٥المرسوم بقانون رقم (

ال محل لقیاس تاریخ استحقاق عضو المجلس البلدي للمكافأة، على   خامًسا: 
) من  ٤۰والنواب المنصوص علیھا بالمادة (مكافأة أعضاء مجلسي الشورى  

بشأن مجلسي الشورى والنواب لتغایر   ۲۰۰۲) لسنة  ۱٥المرسوم بقانون رقم ( 
أعضاء   أن  حیث  منھا،  كل  عمل  ونطاق  طبیعة  باختالف  القانونیة  المراكز 
مجلسي الشورى والنواب یمثالن السلطة التشریعیة التي ھي إحدى السلطات 

 ٥۱یھا في الفصل الثالث من الدستور (المواد من  في المملكة المنصوص عل
) في حین أن المجلس البلدي ال یعد سلطة من سلطات الدولة، بل ھو ۱۰۳  إلى

فرع تابع للبلدیة، ومن ناحیة أخرى فإن عضو السلطة التشریعیة یمثل الشعب 
بأكملھ في مھام التشریع والرقابة وبالتالي فإنھ یقدم خدمة عامة تخص الوطن 

ملھ، في حین أن عضو المجلس البلدي ینحصر عملھ في الدائرة أو المنطقة بأك
المراكز  الختالف  للقیاس  وجھ  فال  ثم  ومن  سواھا،  دون  فیھا  ینتخب  التي 

 القانونیة بین كل منھما.

أن عبارة "تاریخ اكتساب العضویة" الواردة في مشروع القانون، أو    سادًسا: 
ال النتیجة  إعالن  تاریخ  "من  مجلس عبارة  بقرار  الواردة  لالنتخابات"  عامة 

الفائز في  أحقیة غیر  الداللة، في ظل  الموقر ھي عبارة غیر محددة  النواب 
تاریخ  إلى  العبارتین  كلتا  تنصرف  فھل  النتیجة،  الطعن على  في  االنتخابات 
إعالن النتیجة العامة لالنتخابات وفوات مواعید الطعن علیھا دون طعن، أم 

تاریخ إلى  العضو    تنصرف  فوز  ببطالن  الطعن  في  النھائي  الحكم  صدور 
عدد  في  یلیھ  الذي  المرشح  العضو  وبفوز  انتخابھ  صحة  في  المطعون 
األصوات، خاصة وأنھ قد ترى المحكمة من أسباب الطعن ومالبساتھ الحكم 
بإعادة االنتخابات، ومن ثم فإن معیار الفوز في االنتخابات ال یُعد دلیال قاطعا 

 لعضویة أو صحة اكتسابھا. على ثبوت ا

 

تقدم    ما  على  مشروع نرى  وبناء  على  المبدأ،  حیث  من  الموافقة،  عدم 
 القانون المعروض.

 

 المستشار عبدالرحیم علي 



 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
 

 

 

  

 
;

flÁÖue’\;Ï“÷π;
Ÿzqz’\;ä÷zzçzzÓÑÊ;

å;ÎÑ\Äbzz’\;‡Âızq÷zz‡];

 
 

 اخلامساملرفق 
 

رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات  

 والتخطيط العمراني 

 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



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



 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
 

 

 

  

 
;

flÁÖue’\;Ï“÷π;
Ÿzqz’\;ä÷zzçzzÓÑÊ;

å;ÎÑ\Äbzz’\;‡Âızq÷zz‡];

 
 

 السادساملرفق 
 

 رأي جملس أمانة العاصمة 

 
 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



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 ) -

 



 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
 

 

 

  

 
;

flÁÖue’\;Ï“÷π;
Ÿzqz’\;ä÷zzçzzÓÑÊ;

å;ÎÑ\Äbzz’\;‡Âızq÷zz‡];

 
 

 السابعاملرفق 
 

 رأي الس البلدي للمنطقة اجلنوبية 

 
 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



ht 

Deena 

1972
  20



 

 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   20 التاري    خ: 
 

م األخ الفاضل غانم بن فضل البوعيني    سعادة   المحتر

  وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،، 

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

 
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 / 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         ال         ا  ع       
  ض       د التع       ديال  ال       اب

روع ق       اا   باض      ا ة م       ا    دي       د  ب       رقم  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 االقتب

ار          لس       عا تكم مرئي       ا  الم ل         الال       د  لالدي       ة الم ط        ة ال   بي       ة و ل         بم           تتاب       ه رق       م               
، وا           تم م ا           اتكم بمرئي          ا  الم           ال  الالدي          ة ا            ر              ر ) مر              س           ة(  387460/ 4349

 م        كم الترض       ل بات        ا  اإل        رادا  الال م       ة ا          ع        ا   مع       ا   رئ          م ل         ورو ه       ا عل         ا 
، را        م  

  ر . الش

 ،، والتقدير، وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية  
 

 

 

  هللا خلف عصام بن عبد 

         

hassan
البريد الوارد











 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
 

 

 

  

 
;

flÁÖue’\;Ï“÷π;
Ÿzqz’\;ä÷zzçzzÓÑÊ;

å;ÎÑ\Äbzz’\;‡Âızq÷zz‡];

 
 
 الثامناملرفق 
 

 رأي الس البلدي للمنطقة الشمالية 

 
 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



ht 

Deena

1918
 18
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 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  15 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 النواب عىل  شماليةال مرئيات مجلس الموضوع: 
ي ضوء التعديالت التر

 
ف

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

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

 مجلس النواب(

وم / 1409إ  كت         ا  ا         عا تكم رق          م وباإلش         ار  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 

و  ق       اا   ب ض       ا ة م       ا      أمراه       ا م ل         ال         ا  ع       ى م         
  ض        ي التع       ديال  ال       ب 

مدي       د  ب       رقم ف 
 إ  ق        اا   الال        ديا  الص        ا ر بالمرا         م ب         اا   رق        م ) 11) 

و
) المع        د ب         اي  2001( لس         ة 35( م         ررا

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

وذل         بم م         كتاب       ه رق       م                ش       ماليةار          لس       عا تكم مرئي       ا  الم ل         الال       د  لالدي       ة الم ط        ة ال
، وا                                              تم م2021أبري                                             ل  13( الم                                             ر  349765/أم ) 2021/ 387460م   ش /   ق/ 

، رام         ا  م         كم الت ض        ل بات         اذ م ا         اتكم بمرئي        ا  الم         ال  الالدي        ة ا          ر            ر ورو ه        ا إل          ا 
 اإلمرايا  الالزمة ا   إ ا   معا   رئي  م ل  الش ر . 

 ،، والتقدير، وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية  
 

 

 

  هللا خلف عصام بن عبد 

         

hassan
البريد الوارد





 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
 

 

 

  

 
;

flÁÖue’\;Ï“÷π;
Ÿzqz’\;ä÷zzçzzÓÑÊ;

å;ÎÑ\Äbzz’\;‡Âızq÷zz‡];

 
 

 التاسعاملرفق 
 

 قرار جملس النواب املوقر ومرفقاته

 
 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



٨ - ٣ - ٢٠٢١م

١٢٦ ف ٥ د ٣
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