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 (1ملحق رقم )
 

 قرار خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

 الشورى جملس قرار بشأن النواب جملس

 بعض بتعديل قانون مشروع خبصوص

 ومكافآت معاشات تنظيم قانون أحكام

 البحرين دفاع قوة وأفراد لضباط التقاعد

 رقم بقانون باملرسوم الصادر العام واألمن

 ضوء يف املعد) م،1976 لسنة( 11)

 املقدم - املعدلة بصيغته - بقانون االقرتاح

 .(النواب جملس من
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 م2020أكتوبر  26التاريخ: 

 (7التقرير رقم )

 

 تقرير جلنة اخلدمات بشأن تقرير اللجنة ) السابقة ( 

الشورى خبصوص مشروع قانون بتعديل بشأن قرار جملس النواب حول قرار جملس 
بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع 

م )املعد بناء 1976( لسنة 11البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس النواب(

 الفصل التشريعي اخلامس -لثالث ا دور االنعقاد العادي

 

 :مقدمــة

(، 3د  5ص ل خ ت / ف  411م، وبموجب الخطاب رقم )2020أكتوبر  19بتاريخ  

م، 2020أكتوبر  18وبناًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

بخصوص إعادة النظر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة السابقة خالل دور 

تشريعي الخامس؛ أرسل صاحب المعالي السيد علي االنعقاد العادي الثاني من الفصل ال

بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى لجنة الخدمات تقرير اللجنة السابقة بشأن 

قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض 

واألمن أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 
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م )المعد بناء على االقتراح 1976( لسنة 11العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

والمتخذ في الجلسة الثامنة المنعقدة بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(، 

م، من دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 2019ديسمبر 8يوم األحد  

ظر في التقرير المذكور، على أن ترفع اللجنة تقريرها في موعد ، إلعادة النالخامس

 أقصاه خمسة أيام من تاريخه.

 إجراءات اللجنة:-أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية:

 

 تدارست اللجنة القرار المذكور في االجتماعات اآلتية: (1)

 الفصل الدور التاريخ رقـم االجتمـاع

 5 2 م2020أبريل   6 23

 5 2 م2020أبريل   13 24

 5 3 م2020أكتوبر 26 2

 

اللجنة أثناء دراستتتتتتقا للقرار موضتتتتتوع البح  والدراستتتتتة على الوثائ  اطلعت  (2)

 المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي: 
 

 تقرير لجنة الخدمات ) السابقة ( والمتضمن: -

 

  قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة 

م 1976( لسنة 11دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
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لس )المعتتد بنتتاء على االقتراح بقتتانون "بصتتتتتتتيغتتته المعتتدلتتة" المقتتدم من مج

 ( مرفقالنواب(.) 

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع 
 

 المنصب االسم  

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني  محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن هاشم 

 أمين سر اللجنة المساعد دانة ابراهيم الشيخ

 إدارة البحوث والدراسات

 مشرف بحوث منى ابراهيم العيد

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم علي سلمــان محمــدالسيد 

 أخصائي إعالم السيدة سما عبدالجليل علي

 أخصائي إعالم السيد صادق جعفر الحلواجي

    

 

ا: رأي اللجنـة:
ً
 ثانيـ

( بشأن قرار مجلس النواب حول قرار  تدارست اللجنة تقرير اللجنة ) السابقة  

مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات 

ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم 

م )المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" 1976( لسنة 11بقانون رقم )
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م من مجلس النواب(، بعد إعادته للجنة بناًء على خطاب معالي رئيس المجلس المقد

بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة 

 السابقة خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس.

 

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أصتتحاب الستتعادة أعضتتاء 

خلصتتتت اللجنة إلل التمستتتي بتوصتتتية اللجنة ) الستتتابقة ( بالتمستتتي بالقرار اللجنة؛ 

بعدم الموافقة علل مشتتروع القانون من حي   الستتابق لمجلا الشتتورل والقا تتي

 المبدأ، وذلي لالعتبارات اآلتية:

 

 

القانون يتعارض مع فلسفة أنظمة التأمين االجتماعي، والتي تحدد  إن مشروعأوالً: 

شتتروط المستتتحقين للمعات التقاعدي للمتوفى، وتتضتتمن العديد من الضتتوابط 

قا وقف  بالمستتتتتتتتحقين للمعات، ومن قة  ية المتعل قانون عند تنظيمقا لألحكام ال

يتوقف  المعات التقاعدي في حال انتفاء الحاجة لإلعالة، وعلى ستتتتتتتبيل المثال

صتترف نصتتيب البنت من المعات المستتتح  لقا عن والديقا إذا تكوجت، كما 

ينقطع نصيب االبن من المعات المستح  له عن والديه عند بلوغه سن الثانية 

 والعشرين.

 

 

ا:  ( من 18( و )5إن تحقي  مبدأ المستتتتاواة المنصتتتتوص عليه في المادتين )ثانيـتتتتتتتتتتتً

ا الدستور يقتضي عدم منح الكوج استحقا ا )عاما مطلقـتتتتتتً ( في دون أي قيدقـتتتتتتً

معات كوجته المتوفاة، بل التمستتتتت  بما ورد في القانون الحالي وبخالف ذل  

يختتتل مبتتدأ المستتتتتتتتتاواة بينتته وبين غيره من المستتتتتتتتحقين بتتاعتبتتار أن جميع 

المستحقين قيدت حقوققم بقيود وضوابط، وقد خال مشروع القانون من إدراج 

 الكوج. أي ضوابط متعلقة باستحقا 
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وقد قضتتتتت المحكمة الدستتتتتورية البحرينية:" أن مبدأ المستتتتاواة أمام القانون،  

ليس مبدًءا تلقينًيا جامًدا منافًيا للضتتتتتتترورة العملية، وال يقوم على معارضتتتتتتتة 

إذ إن من بينها ما يستتتتتتتند إلل أستتتتتا جميع صتتتتتتور التمييك بين المواطنين؛ 

( من 18( و)4المادتين )مو تتتتوعية، وال ينبوي بالتالي علل مخالفة لن  

؛ بما مؤداه أن التمييك المنقى عنه بموجبقا هو ما يكون تحكمًيا، ذل  الدستتتور

أن كل تنظيم تشتتتتتتتريعي ال يعتبر مقصتتتتتتتوًدا لذاته، بل لتحقي  أغراض بعينقا 

يعتبر هذا التنظيم ُملبًيا لقا. وتعكس مشروعية هذه األغراض إطاًرا للمصلحة 

ع لبلوغقا متخًذا من القواعد القانونية التي يقوم عليقا العامة التي يسعى الُمشر  

هذا التنظيم سبياًل إليقا" )حكم المحكمة الدستورية البحرينية في القضية رقم د 

، ورقم 2013/  1، وأيضا أحكام المحكمة في القضايا: رقم ح / 2016/  1 /

 ( قضائية(.1لسنة ) 5/1/03( قضائية، رقم 5لسنة ) 3/07د/

 

ا:  ا أن الكوج مكلف باإلنفا  على كوجته وأوالده ثالثـتتتتتتتً ا وقانونـتتتتتتتً األصل شرعـتتتتتتتً

القصتتر، وال تكل ف الكوجة في حياتقا باإلنفا  على كوجقا أو أوالدها القصتتر 

عن العمل، ولذل  ال يجوك تخصتيص  حتى وإن كان الكوج معستتًرا أو عاجًكا

الي عندما أعطى نصتتتتتتتيب من معات الكوجة بعد وفاتقا للكوج، والنص الح

ا في معات كوجته قصرها على حالة عجكه عن العمل، وجاء  الكوج نصيبـتتتتتتً

 ذل  على سبيل االستثناء لمعالجة حالة إنسانية وال يجوك التوسع به.

 

 

ا : إن مشروع القانون في حال إقراره قد يؤدي إلى كيادة األعباء المالية على رابعـتتتتتً

ضتترورة إجراء دراستتة اكتوارية حوله  الصتتنادي  التقاعدية، حي  ترى اللجنة

 للوقوف على مدى تأثيره على الصنادي  وعلى كيادة العجك فيقا.
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ا:  ترى اللجنة أن استحقا  الكوج لنصيب في معات كوجته المتوفاة سيؤدي خامسـتتً

إلى االنتقاص من نصتتتيب بقية المستتتتحقين واإلضتتترار بمصتتتالحقم، حي  إن 

ا للقانون الناف –المعات   يتم صتتترفه بالكامل ألبناء الكوجة وبناتقا  -ذ وفقـتتتتتتتتتتً

 الذين تتوفر فيقم شروط استحقا  المعات. 

ومن جقة أخرى، فإن الكوَج مستتتتتتؤولإل عن اإلنفا  على أبنائه القصتتتتتتر، وإن 

ستحقاققم لمعات والدتقم المتوفاة ال يضر بمصلحة الكوج، بل سوف يخفف  ا

 عنه عند اإلنفا  عليقم.

 

ا: يكفل قانون األسرة ح  الكوج في الحصول على نفقة من أحد األبناء أو  سادسـتتتتتتتً

( من قانون رقم 64جميعقم في حال عجكه عن الكستتب، حي  نصتتت المادة )

يجب علل الولد الموسر بإصدار قانون األسرة على أن: ) 2017( لسنة 19)

 ق منه.(كبيًرا كان أو صغيًرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن اإلنفا

 

م بشتتأن الضتتمان االجتماعي 2006( لستتنة 18إضتتافة لذل ، فإن القانون رقم )

نص في المادة الثالثة منه على استتتتتتتتحقا  العاجكين عن العمل والمستتتتتتتنين 

ا لقذا القانون، والكوج قد يكون عاجًكا عن  للمساعدة االجتماعية المقررة وفقـتتً

ا أوجكئيـتتتتتً  ا من كسب عيشه أو عيت العمل بسبب إصابته بمرض يمنعه كليـتتتتتً

ا تجاوك سن الستين وليس  أسرته التي يعولقا ولم يجاوك سن الستين، أو مسنـتتتتً

له عائل مقتدر ملكم باإلنفا  عليه وال مال كاٍف يعتمد عليه في معيشتتتتته، ففي 

 هذه األحوال يستح  المساعدات االجتماعية المقررة في القانون.

 

ا لخليجية والعربية كتشتتتتريعات دولة الكويت : تتواف  أغلب التشتتتتريعات استتتتابعـتتتتتتتتتتتً

والمملكة العربية الستتتتعودية وستتتتلطنة عمان والمملكة األردنية القاشتتتتمية على 
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ا بالعجك عن  عدم استحقا  الكوج لمعات كوجته المتوفاة، إال إذا كان مصابـتتتتتً

 العمل أو الكسب. 

  

( بالتمس  بالقرار  وفي ضوء ما تقدم، توصي اللجنة بالتمس  بتوصية اللجنة ) السابقة

الساب  لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حي  المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض 

أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن 

م )المعد بناء على االقتراح 1976( لسنة 11العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

يغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(، والمتخذ في الجلسة الثامنة المنعقدة بقانون "بص

م، من دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل 2019ديسمبر  8يوم األحد المواف  

 التشريعي الخامس.

ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
ً
 ثالثـ

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

 اختيار كل من:

 

 مقرًرا أصليـًا. الدكتــور منصـــور محمــــد سرحـــــان سعادة .1

 مقرًرا احتيابًيا. عبدالحسن المنصوراألستاذ عبدالوهاب سعادة  .2

 

ا: توصية اللجنة:
ً
 رابعـ

 يلي:في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما   

 بالقرار الستتابق لمجلا الشتتورل التمستتي بتوصتتية اللجنة ) الستتابقة ( بالتمستتي -

بعدم الموافقة من حي  المبدأ علل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم 

معاشتتتات ومكافات التقاعد ل تتتباب وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصتتتادر 
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م )المعد بناء علل االقتراح بقانون 1976( لستتتتتتتنة 11بالمرستتتتتتتوم بقانون رقم )

ثامنة "بصتتتتتتتيغته المعدلة" المقدم من مجلا النواب(،  والمتخذ في الجلستتتتتتتتة ال

م، من دور االنعقاد العادي الثاني من 2019ديستتمبر  8المنعقدة يوم األحد الموافق 

  الفصل التشريعي الخاما.

 

 واألمر معروض علل المجلا الموقر التخاذ الالزم،،،

 

   

 األستاذة هالة رمزي فايز                       الدكتــورة جهــاد عبداهلل الفاضــل         

 رئيس جلنة اخلدمـات                  نائب رئيس جلنة اخلدمات        
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 م2020نوفمبر  9 التاريخ:
 

 

 ةاحملرتم  جهاد عبداهلل حممد الفاضل /الدكتورةسعادة 
 اخلدمات رئيــس جلنة  

 
( من قانون تنظيم معاشات ومكافآت 43مشروع قانون بتعديل المادة )الموضوع: 

التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

)المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من  1976( لسنة 11)

 .النواب(مجلس 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس أرفق م، 2020نوفمبر  4بتاريخ      

مشروع قانون بتعديل ، (3د  5ص ل ت ق/ ف  445م )، ضمن كتابه رقالمجلس

( من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع 43المادة )

)المعد بناء  1976( لسنة 11الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) البحرين واألمن العام

إلى لجنة ، على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

 للجنة الخدمات.ته وإبداء المالحظات عليه الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا  م2020نوفمبر  9وبتاريخ     

 ،، وقرار مجلس النواب بشتتتأنهالمذكور مشؤؤؤرول القانون، حيث اطلعت على الخامس

 .للجنة القانوني باح القانوني المعد من قبل رأي الالناقشت كما 

لمبادئ  قانونمشؤؤؤؤؤؤرول الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

  .وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

( من قانون تنظيم معاشات 43مشروع قانون بتعديل المادة ) سالمة ترى اللجنة  

ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم 

المعدلة" )المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته  1976( لسنة 11بقانون رقم )

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية، المقدم من مجلس النواب(

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                            

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

 قرار خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

 الشورى جملس قرار بشأن النواب جملس

 بعض بتعديل قانون مشروع خبصوص

 م1975 لسنة( 13) رقم القانون أحكام

 التقاعد ومكافآت معاشات تنظيم بشأن

 ضوء يف املعد) احلكومة، ملوظفي

 املقدم - املعدلة بصيغته - بقانون االقرتاح

 (.النواب جملس من
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 م2020أكتوبر  26التاريخ: 

 (9رقم )التقرير 

 

 تقرير جلنة اخلدمات بشأن تقرير اللجنة ) السابقة ( 

مشروع قانون بتعديل قرار جملس الشورى خبصوص  علىقرار جملس النواب بشأن 
م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت 1975( لسنة 13بعض أحكام القانون رقم )

التقاعد ملوظفي احلكومة )املعد بناء على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم 
 املوقر( لس النوابمن جم

 امساخلالفصل التشريعي  - الثالث دور االنعقاد العادي
 

 :مقدمــة

 (،3د  5ف /  خ تص ل  411رقم ) خطابال، وبموجب م2020 أكتوبر 19تاريخ ب 

م، 2020أكتوبر  18وبناًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

بخصوص إعادة النظر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة السابقة خالل دور 

االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس؛ أرسل صاحب المعالي السيد علي 

الخدمات تقرير اللجنة السابقة بشأن الشورى إلى لجنة  بن صالح الصالح رئيس مجلس

مشروع قانون بتعديل بعض قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص 
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م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي 1975( لسنة 13أحكام القانون رقم )

دم من مجلس النواب الحكومة )المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المق

م، من دور 2019ديسمبر 8نعقدة يوم األحد الم الثامنةوالمتخذ في الجلسة ، الموقر(

، إلعادة النظر في التقرير المذكور، من الفصل التشريعي الخامس الثانياالنعقاد العادي 

 على أن ترفع اللجنة تقريرها في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخه.

 اللجنة:إجراءات - أوالً 

 :اآلتيةلتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات 

 

 تدارست اللجنة القرار المذكور في االجتماعات اآلتية: (3)
 

رقـم 

 االجتمـاع
 الفصل الدور التاريخ

 5 2 م2020أبريل   6 23

 5 2 م2020أبريل   13 24

 5 3 م2020أكتوبر 26 2

 

 

 

على الوثائ  اللجنة أثناء دراستتتتتقا للقرار موضتتتتوع البح  والدراستتتتة اطلعت  (4)

  يلي:والتي اشتملت على ما  بهالمتعلقة 

 تقرير لجنة الخدمات ) السابقة ( والمتضمن: -

  مشتتتروع قانون قرار مجلس النواب بشتتتأن قرار مجلس الشتتتورى بخصتتتوص

م، بشتتأن تنظيم معاشتتات 1975( لستتنة 13بتعديل بعض أحكام القانون رقم )
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ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة )المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته 

 ( مرفق) .  المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشار  في اجتماع -  -

 المنصب االسم 

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني  محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن هاشم 

 أمين سر اللجنة المساعد دانة ابراهيم الشيخ

 إدارة البحوث والدراسات

 مشرف بحوث ابراهيم العيدمنى 

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم علي سلمــان محمــدالسيد 

 أخصائي إعالم السيدة سما عبدالجليل علي

 أخصائي إعالم السيد صادق جعفر الحلواجي

 

ا
ً
 : رأي اللجنـة:ثانيـ

قرار قرار مجلس النواب حول تقرير اللجنة ) السابقة ( بشأن تدارست اللجنة   

( 13مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )مجلس الشورى بخصوص 

م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة )المعد بناء 1975لسنة 

، (الموقر على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب

والمستشار  من قبل أعضاء اللجنةواستعرضت وجقات النظر التي دارت حوله 

 .القانوني لشؤون اللجان
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وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أصتتحاب الستتعادة أعضتتاء 

خلصتتتت اللجنة إلل التمستتتي بتوصتتتية اللجنة ) الستتتابقة ( بالتمستتتي بالقرار اللجنة؛ 

بعدم الموافقة علل مشتتروع القانون من حي   يالستتابق لمجلا الشتتورل والقا تت

 المبدأ، وذلي لالعتبارات اآلتية:

 

 

إن مشروع القانون يتعارض مع فلسفة أنظمة التأمين االجتماعي، والتي تحدد أوالً: 

قين للمعات التقاعدي للمتوفى، وتتضتتمن العديد من الضتتوابط شتتروط المستتتح

ب قة  ية المتعل قانون قا وقف عند تنظيمقا لألحكام ال المستتتتتتتتحقين للمعات، ومن

وعلى ستتتتتتتبيل المثال يتوقف  ،المعات التقاعدي في حال انتفاء الحاجة لإلعالة

صتترف نصتتيب البنت من المعات المستتتح  لقا عن والديقا إذا تكوجت، كما 

ينقطع نصيب االبن من المعات المستح  له عن والديه عند بلوغه سن الثانية 

 والعشرين.

 

 

ا:  ( من 18( و )5إن تحقي  مبدأ المستتتتاواة المنصتتتتوص عليه في المادتين )ثانيـتتتتتتتتتتتً

ا  ا )عاًما مطلقـتتتتتتً ( في دون أي قيدالدستور يقتضي عدم منح الكوج استحقاقـتتتتتتً

معات كوجته المتوفاة، بل التمستتتتت  بما ورد في القانون الحالي وبخالف ذل  

جميع  يختتتل مبتتدأ المستتتتتتتتتاواة بينتته وبين غيره من المستتتتتتتتحقين بتتاعتبتتار أن

المستحقين قيدت حقوققم بقيود وضوابط، وقد خال مشروع القانون من إدراج 

 أي ضوابط متعلقة باستحقا  الكوج.

أن مبدأ المستتتتاواة أمام القانون، وقد قضتتتتت المحكمة الدستتتتتورية البحرينية:"  

ليس مبدأ تلقينًيا جامًدا منافًيا للضرورة العملية، وال يقوم على معارضة جميع 

إذ إن من بينها ما يستند إلل أسا مو وعية، تمييك بين المواطنين؛ صور ال

؛ بما ( من الدستور18( و)4وال ينبوي بالتالي علل مخالفة لن  المادتين )
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مؤداه أن التمييك المنقى عنه بموجبقا هو ما يكون تحكمًيا، ذل  أن كل تنظيم 

يعتبر هذا التنظيم تشتريعي ال يعتبر مقصتوًدا لذاته، بل لتحقي  أغراض بعينقا 

ُملبًيا لقا. وتعكس مشروعية هذه األغراض إطاًرا للمصلحة العامة التي يسعى 

ع لبلوغقا متخًذا من القواعد القانونية التي يقوم عليقا هذا التنظيم سبياًل  الُمشر 

، 2016/  1رقم د / القضتتتتتية في البحرينية المحكمة الدستتتتتتورية  " )حكمإليقا

لستنة  3/07رقم د/، و2013/  1رقم ح / في القضتتايا:  وأيضتتا أحكام المحكمة

 (( قضائية1لسنة ) 5/1/03رقم ، ( قضائية5)

 

ا:  ا أن الكوجثالثـتتتتتتتً ا وقانونـتتتتتتتً  مكلف باإلنفا  على كوجته وأوالده األصل شرعـتتتتتتتً

اإلنفا  على كوجقا أو أوالدها القصتتر بلكوجة في حياتقا تكل ف ا القصتتر، وال

تخصتيص عن العمل، ولذل  ال يجوك  معستتًرا أو عاجًكاحتى وإن كان الكوج 

نصتتتتتتتيب من معات الكوجة بعد وفاتقا للكوج، والنص الحالي عندما أعطى 

ا في معات كوجته قصرها على حالة عجكه عن العمل، وجاء  الكوج نصيبـتتتتتتً

 ذل  على سبيل االستثناء لمعالجة حالة إنسانية وال يجوك التوسع به.

 

 

 

ا : إن مشتتتتتروع القانون في حال إقراره قد يؤدي إلى كيادة األعباء المالية على رابعـتتتتتتتتتتتتً

الصتتنادي  التقاعدية، حي  ترى اللجنة ضتترورة إجراء دراستتة اكتوارية حوله 

 للوقوف على مدى تأثيره على الصنادي  وعلى كيادة العجك فيقا.

 

ا متوفاة سيؤدي إلى ترى اللجنة أن استحقا  الكوج لنصيب في معات كوجته ال :خامسـتتتتً

االنتقاص من نصيب بقية المستحقين واإلضرار بمصالحقم، حي  إن المعات                 
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ا للقانون النافذ  – يتم صرفه بالكامل ألبناء الكوجة وبناتقا الذين تتوفر  -وفقـتتتتتً

 فيقم شروط استحقا  المعات. 

القصتتتتتتر، وإن ومن جقة أخرى، فإن الكوَج مستتتتتتؤولإل عن اإلنفا  على أبنائه 

ستحقاققم لمعات والدتقم المتوفاة ال يضر بمصلحة الكوج، بل سوف يخفف  ا

 عنه عند اإلنفا  عليقم.

 

ا: يكفل قانون األستترة ح  الكوج في الحصتتول على نفقة من أحد األبناء أو  ستتادستتـتتتتتتتتتً

( من قانون رقم 64المادة )جميعقم في حال عجكه عن الكستتب، حي  نصتتت 

ر علل الولد الموس يجبعلى أن: ) بإصدار قانون األسرة 2017( لسنة 19)

 (نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن اإلنفاق منه.ا كان أو صغيرً ا كبيرً 

م بشتتأن الضتتمان االجتماعي 2006( لستتنة 18إضتتافة لذل ، فإن القانون رقم )

نص في المادة الثالثة منه على استتتتتتتتحقا  العاجكين عن العمل والمستتتتتتتنين 

ا لقذا القانون، والكوج قد يكون عاجًكا عن  للمساعدة االجتماعية المقررة وفقـتتً

ا من كسب ا أوجكئيـتتتتتً عيشه أو عيت  العمل بسبب إصابته بمرض يمنعه كليـتتتتتً

ا تجاوك سن الستين وليس  أسرته التي يعولقا ولم يجاوك سن الستين، أو مسنـتتتتً

له عائل مقتدر ملكم باإلنفا  عليه وال مال كاٍف يعتمد عليه في معيشتتتتته، ففي 

 هذه األحوال يستح  المساعدات االجتماعية المقررة في القانون.

 

 

 

 

ا ة والعربية كتشتتريعات دولة الكويت والمملكة : تتواف  أغلب التشتتريعات الخليجيستتابعـتتتتتتتتتً

العربية الستتتتتتتعودية وستتتتتتتلطنة عمان والمملكة األردنية القاشتتتتتتتمية على عدم 
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ا بالعجك عن العمل  ـً استحقا  الكوج لمعات كوجته المتوفاة، إال إذا كان مصاب

 أو الكسب. 

  

( بالتمس   بتوصية اللجنة ) السابقةبالتمس  توصي اللجنة  ،في ضوء ما تقدمو

مشروع بالقرار الساب  لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حي  المبدأ على 

م، بشأن تنظيم 1975( لسنة 13قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة )المعد بناء على االقتراح بقانون 

، والمتخذ في الجلسة الثامنة "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر(

م، من دور االنعقاد العادي الثاني 2019ديسمبر  8المنعقدة يوم األحد المواف  

 من الفصل التشريعي الخامس.

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ثالثـ

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

 اختيار كل من:

 

 مقرًرا أصليـًا. نــــد سرحـــــاور محمـــور منصــالدكت سعادة .3

 مقرًرا احتيابًيا. عبدالحسن المنصوراألستاذ عبدالوهاب سعادة  .4

 

 

ا
ً
 توصية اللجنة: :رابعـ

 ، فإن اللجنة توصي بما يلي:دار من مناقشات وما أبدي من آراءفي ضوء ما   
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 بالقرار الستتابق لمجلا الشتتورل بالتمستتي الستتابقة (بتوصتتية اللجنة ) التمستتي  -

مشتتروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  علل بعدم الموافقة من حي  المبدأ

م، بشتتتتنن تنظيم معاشتتتتات ومكافات التقاعد لموظفي الحكومة 1975( لستتتتنة 13)

)المعد بناء علل االقتراح بقانون "بصتتتتتتتيغته المعدلة" المقدم من مجلا النواب 

ديستتتتتتتمبر  8الثامنة المنعقدة يوم األحد الموافق والمتخذ في الجلستتتتتتتتة الموقر(، 

  .الخامامن الفصل التشريعي  الثاني، من دور االنعقاد العادي م2019

 

 ،،،علل المجلا الموقر التخاذ الالزمواألمر معروض 

 

   

 األستاذة هالة رمزي فايز                       الدكتــورة جهــاد عبداهلل الفاضــل         

 رئيس جلنة اخلدمـات                   نائب رئيس جلنة اخلدمات        
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 م2020نوفمبر  10 التاريخ:
 

 

 ةاحملرتم  جهاد عبداهلل حممد الفاضل /الدكتورةسعادة 
 اخلدمات رئيــس جلنة  

 
( 13مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعون من القانون رقم )الموضوع: 

م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة )المعد في 1975لسنة 

 .ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس أرفق م، 2020نوفمبر  4بتاريخ      

مشروع قانون بتعديل المادة  (3د  5ص ل ت ق/ ف  447م )، ضمن كتابه رقالمجلس

م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت 1975( لسنة 13السابعة والسبعون من القانون رقم )

قانون "بصيغته المعدلة" المقدم التقاعد لموظفي الحكومة )المعد في ضوء االقتراح ب

ته وإبداء إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش ،من مجلس النواب(

 للجنة الخدمات.المالحظات عليه 

 

عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا  م2020نوفمبر  9وبتاريخ     

 ،وقرار مجلس النواب بشتتتأنه، المذكور مشؤؤؤرول القانون، حيث اطلعت على الخامس

 .للجنة القانوني باح القانوني المعد من قبل رأي الالناقشت كما 
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لمبادئ  قانونمشؤؤؤؤؤؤرول الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

  .وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

والسبعون من القانون مشروع قانون بتعديل المادة السابعة  ترى اللجنة سالمة     

م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة 1975( لسنة 13رقم )

من ، )المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

  .الناحيتين الدستورية والقانونية

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 قرار خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

 جملس قرار بشأن النواب جملس

 بتعديل قانون مشروع خبصوص الشورى

 االجتماعي التأمني قانون أحكام بعض

 لسنة( 24) رقم بقانون باملرسوم الصادر

 االقرتاح ضوء يف املعد) ،م1976

 من املقدم - املعدلة بصيغته - بقانون

 (.النواب جملس
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 م2020أكتوبر  26: التاريخ

  )8التقرير رقم )

 

 تقرير جلنة اخلدمات بشأن تقرير اللجنة ) السابقة ( 

مشروع قانون بتعديل قرار جملس الشورى خبصوص  علىقرار جملس النواب بشأن 
م 1976( لسنة 24بعض أحكام قانون التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم رقم )

 املوقر( لس النواب)املعد بناء على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جم

 اخلامسالفصل التشريعي  - الثالث دور االنعقاد العادي
 

 :مقدمــة

 (،3د  5ف /  خ تص ل  411رقم ) خطابال، وبموجب م2020 أكتوبر 19تاريخ ب 

م، 2020أكتوبر  18وبناًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

بخصوص إعادة النظر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة السابقة خالل دور 

حب المعالي السيد علي االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس؛ أرسل صا

الخدمات تقرير اللجنة السابقة بشأن بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى لجنة 

مشروع قانون بتعديل بعض قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص 

)المعد بناء م 1976( لسنة 24أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم رقم )

والمتخذ قانون ) بصيغته المعدلة ( المقدم من مجلس النواب الموقر(، على االقتراح ب
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 الثانيم، من دور االنعقاد العادي 2019ديسمبر 8نعقدة يوم األحد الم الثامنةفي الجلسة 

على أن ترفع اللجنة ، إلعادة النظر في التقرير المذكور، من الفصل التشريعي الخامس

 من تاريخه.تقريرها في موعد أقصاه خمسة أيام 

 إجراءات اللجنة:- أوالً 

 :اآلتيةلتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات 

 

 تدارست اللجنة القرار المذكور في االجتماعات اآلتية: (5)
 

 الفصل الدور التاريخ رقـم االجتمـاع

 5 2 م2020أبريل   6 23

 5 2 م2020أبريل   13 24

 5 3 م2020أكتوبر 26 2

 

 

 

على الوثائ  اللجنة أثناء دراستتتتتقا للقرار موضتتتتوع البح  والدراستتتتة اطلعت  (6)

  يلي:والتي اشتملت على ما  بهالمتعلقة 
 

 تقرير لجنة الخدمات ) السابقة ( والمتضمن: -

  مشروع قانون قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي الصتتتتتتتادر بالمرستتتتتتتوم رقم 

)المعد بناء على االقتراح بقانون "بصتتيغته المعدلة" م 1976( لستتنة 24)

 ( مرفق) .       المقدم من مجلس النواب(
 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشار  في اجتماع -
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 المنصب االسم

 المستشارين القانونيينهيئة 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني  محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن هاشم 

 أمين سر اللجنة المساعد دانة ابراهيم الشيخ

 إدارة البحوث والدراسات

 بحوثمشرف  منى ابراهيم العيد

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم السيدة سما عبدالجليل علي

 أخصائي إعالم السيد صادق جعفر الحلواجي

      

ا
ً
 : رأي اللجنـة:ثانيـ

قرار قرار مجلس النواب حول تقرير اللجنة ) السابقة ( بشأن تدارست اللجنة   

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين مجلس الشورى بخصوص 

)المعد بناء على االقتراح م 1976( لسنة 24االجتماعي الصادر بالمرسوم رقم )

بعد إعادته للجنة بناًء ، (الموقر بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب

 على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين

من  الثانيالتي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي 

 الفصل التشريعي الخامس.

 

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أصتتحاب الستتعادة أعضتتاء 

خلصتتتت اللجنة إلل التمستتتي بتوصتتتية اللجنة ) الستتتابقة ( بالتمستتتي بالقرار اللجنة؛ 
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بعدم الموافقة علل مشتتروع القانون من حي   لشتتورل والقا تتيالستتابق لمجلا ا

 المبدأ، وذلي لالعتبارات اآلتية:

 

 

إن مشروع القانون يتعارض مع فلسفة أنظمة التأمين االجتماعي، والتي تحدد أوالً: 

قين للمعات التقاعدي للمتوفى، وتتضتتمن العديد من الضتتوابط شتتروط المستتتح

قا وقف عند تنظيمقا لألحكام  بالمستتتتتتتتحقين للمعات، ومن قة  ية المتعل قانون ال

وعلى ستتتتتتتبيل المثال يتوقف  ،المعات التقاعدي في حال انتفاء الحاجة لإلعالة

صتترف نصتتيب البنت من المعات المستتتح  لقا عن والديقا إذا تكوجت، كما 

ينقطع نصيب االبن من المعات المستح  له عن والديه عند بلوغه سن الثانية 

 ن.والعشري

 

 

ا:  ( من 18( و )5إن تحقي  مبدأ المستتتتاواة المنصتتتتوص عليه في المادتين )ثانيـتتتتتتتتتتتً

ا  ا )عاًما مطلقـتتتتتتً ( في دون أي قيدالدستور يقتضي عدم منح الكوج استحقاقـتتتتتتً

معات كوجته المتوفاة، بل التمستتتتت  بما ورد في القانون الحالي وبخالف ذل  

المستتتتتتتتحقين بتتاعتبتتار أن جميع يختتتل مبتتدأ المستتتتتتتتتاواة بينتته وبين غيره من 

المستحقين قيدت حقوققم بقيود وضوابط، وقد خال مشروع القانون من إدراج 

 أي ضوابط متعلقة باستحقا  الكوج.

أن مبدأ المستتتتاواة أمام القانون، وقد قضتتتتت المحكمة الدستتتتتورية البحرينية:"  

على معارضتتتتتتتة تلقينًيا جامًدا منافًيا للضتتتتتتترورة العملية، وال يقوم  مبدًءاليس 

إذ إن من بينها ما يستتتتتتتند إلل أستتتتتا  المواطنين؛جميع صتتتتتتور التمييك بين 

( من 18( و)4مو تتتتوعية، وال ينبوي بالتالي علل مخالفة لن  المادتين )

؛ بما مؤداه أن التمييك المنقى عنه بموجبقا هو ما يكون تحكمًيا، ذل  الدستتتور

ل لتحقي  أغراض بعينقا أن كل تنظيم تشتتتتتتتريعي ال يعتبر مقصتتتتتتتوًدا لذاته، ب
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يعتبر هذا التنظيم ُملبًيا لقا. وتعكس مشروعية هذه األغراض إطاًرا للمصلحة 

ع لبلوغقا متخًذا من القواعد القانونية التي يقوم عليقا  العامة التي يسعى الُمشر 

رقم د القضية في البحرينية المحكمة الدستورية  " )حكمهذا التنظيم سبياًل إليقا

ًضا أحكام المحكمة في القضايا: 2016/  1 / رقم ، و2013/  1رقم ح / ، وأي

 (( قضائية1لسنة ) 5/1/03رقم ، ( قضائية5لسنة ) 3/07د/

 

ا:  ا أن الكوجثالثـتتتتتتتً ا وقانونـتتتتتتتً  مكلف باإلنفا  على كوجته وأوالده األصل شرعـتتتتتتتً

اإلنفا  على كوجقا أو أوالدها القصتتر بلكوجة في حياتقا تكل ف ا القصتتر، وال

تخصتيص عن العمل، ولذل  ال يجوك  حتى وإن كان الكوج معستتًرا أو عاجًكا

نصتتتتتتتيب من معات الكوجة بعد وفاتقا للكوج، والنص الحالي عندما أعطى 

ا في معات كوجته قصرها على حالة عجكه عن العمل، وجاء  الكوج نصيبـتتتتتتً

 ذل  على سبيل االستثناء لمعالجة حالة إنسانية وال يجوك التوسع به.

 

 

ا : إن مشروع القانون في حال إقراره قد يؤدي إلى كيادة األعباء المالية على رابعـتتتتتً

الصتتنادي  التقاعدية، حي  ترى اللجنة ضتترورة إجراء دراستتة اكتوارية حوله 

 للوقوف على مدى تأثيره على الصنادي  وعلى كيادة العجك فيقا.

 

ا وجته المتوفاة سيؤدي ترى اللجنة أن استحقا  الكوج لنصيب في معات ك :خامسـتتً

إلى االنتقاص من نصتتتيب بقية المستتتتحقين واإلضتتترار بمصتتتالحقم، حي  إن 

ا للقانون النافذ  –المعات                  يتم صتتتتتترفه بالكامل ألبناء  -وفقـتتتتتتتتتتتتتً

 الكوجة وبناتقا الذين تتوفر فيقم شروط استحقا  المعات. 

أبنائه القصتتتتتتر، وإن ومن جقة أخرى، فإن الكوَج مستتتتتتؤولإل عن اإلنفا  على 

ستحقاققم لمعات والدتقم المتوفاة ال يضر بمصلحة الكوج، بل سوف يخفف  ا

 عنه عند اإلنفا  عليقم.
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ا: يكفل قانون األسرة ح  الكوج في الحصول على نفقة من أحد األبناء أو  سادسـتتتتتتتً

( من قانون رقم 64المادة )جميعقم في حال عجكه عن الكستتب، حي  نصتتت 

ر علل الولد الموس يجبعلى أن: ) بإصدار قانون األسرة 2017( لسنة 19)

 (نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن اإلنفاق منه.ا كان أو صغيرً ا كبيرً 

م بشتتأن الضتتمان االجتماعي 2006( لستتنة 18إضتتافة لذل ، فإن القانون رقم )

نص في المادة الثالثة منه على استتتتتتتتحقا  العاجكين عن العمل والمستتتتتتتنين 

ا لقذا القانون، والكوج قد يكون عاجًكا عن  للمساعدة االجتماعية المقررة وفقـتتً

ا من كسب ا أوجكئيـتتتتتً عيشه أو عيت  العمل بسبب إصابته بمرض يمنعه كليـتتتتتً

ا تجاوك سن الستين وليس  أسرته التي يعولقا ولم يجاوك سن الستين، أو مسنـتتتتً

له عائل مقتدر ملكم باإلنفا  عليه وال مال كاٍف يعتمد عليه في معيشتتتتته، ففي 

 هذه األحوال يستح  المساعدات االجتماعية المقررة في القانون.

 

ا العربية كتشتتتتريعات دولة الكويت : تتواف  أغلب التشتتتتريعات الخليجية وستتتتابعـتتتتتتتتتتتً

والمملكة العربية الستتتتعودية وستتتتلطنة عمان والمملكة األردنية القاشتتتتمية على 

ا بالعجك عن  عدم استحقا  الكوج لمعات كوجته المتوفاة، إال إذا كان مصابـتتتتتً

 العمل أو الكسب. 

   

بالقرار ( بالتمس   بتوصية اللجنة ) السابقةبالتمس  توصي اللجنة  ،في ضوء ما تقدمو

مشروع قانون بتعديل بعض الساب  لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حي  المبدأ على 

)المعد بناء م 1976( لسنة 24أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم رقم )

على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر(، والمتخذ في 

م، من دور االنعقاد العادي 2019ديسمبر  8ة الثامنة المنعقدة يوم األحد المواف  الجلس

 الثاني من الفصل التشريعي الخامس.

 



97 
 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ثالثـ

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

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا. نــــد سرحـــــاور محمـــور منصــالدكت سعادة .5

 مقرًرا احتيابًيا. عبدالحسن المنصوراألستاذ عبدالوهاب سعادة  .6
 

ا
ً
 توصية اللجنة: :رابعـ

 ، فإن اللجنة توصي بما يلي:دار من مناقشات وما أبدي من آراءفي ضوء ما   

 بالقرار الستتابق لمجلا الشتتورل بالتمستتي ) الستتابقة ( اللجنةالتمستتي بتوصتتية  -

قة من حي  المبدأ عدم المواف عديل بعض أحكام قانون  علل ب مشتتتتتتتروع قانون بت

)المعد بناء علل م 1976( لستتتنة 24التنمين االجتماعي الصتتتادر بالمرستتتوم رقم )

والمتخذ في االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلا النواب الموقر(، 

، من دور االنعقاد م2019ديستتتتمبر  8المنعقدة يوم األحد الموافق الثامنة الجلستتتتة 

  .الخامامن الفصل التشريعي  الثانيالعادي 

 

 ،،،علل المجلا الموقر التخاذ الالزمواألمر معروض 

 

   

 

 األستاذة هالة رمزي فايز                      الدكتــورة جهــاد عبداهلل الفاضــل         

 رئيس جلنة اخلدمـات                   نائب رئيس جلنة اخلدمات        
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 م2020نوفمبر  10 التاريخ:

 

 

 ةاحملرتم  جهاد عبداهلل حممد الفاضل /الدكتورةسعادة 
 رئيــس جلنة اخلدمات 

 
( من قانون التأمين االجتماعي الصادر 144مشروع قانون بتعديل المادة )الموضوع: 

م )المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته 1976( لسنة 24بقانون رقم )بالمرسوم 

 .المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

 

 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس أرفق م، 2020نوفمبر  4بتاريخ      

مشروع قانون بتعديل ، (3د  5ص ل ت ق/ ف  443م )، ضمن كتابه رقالمجلس

( لسنة 24قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )( من 144المادة )

م )المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس 1976

ته وإبداء المالحظات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش ىإل، النواب(

 للجنة الخدمات.عليه 

 

 

عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا  م2020نوفمبر  9وبتاريخ     

 ،، وقرار مجلس النواب بشتتتأنهالمذكور مشؤؤؤرول القانون، حيث اطلعت على الخامس

 .للجنة المساعد مستشار القانونيالقانوني المعد من قبل رأي الالناقشت كما 
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لمبادئ  قانونمشؤؤؤؤؤؤرول الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

  .وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

( من قانون التأمين 144مشروع قانون بتعديل المادة ) ترى اللجنة سالمة  

م )المعد بناء على 1976( لسنة 24االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

الناحيتين من ، االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

  .الدستورية والقانونية

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                    
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 خبصوص والبيئة العامة املرافق جلنة تقرير

 قانون أحكام بعض بتعديل قانون مشروع

( 35) رقم بقانون باملرسوم الصادر البلديات

 بقانون االقرتاح ضوء يف املعد) ،م2001 لسنة

 قانون ومشروع ،(النواب جملس من املقدم

 الصادر البلديات قانون من( 20) املادة بتعديل

 ،م2001 لسنة( 35) رقم بقانون باملرسوم

 من املقدم بقانون االقرتاح ضوء يف املعد)

 (.الشورى جملس
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 2020نوفمبر  03التاريخ: 

 (5رقم التقرير: )

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

م )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(، ومشروع قانون 2001
( لسنة 35( من قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم )20بتعديل املادة )
 قرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(.م )املعد يف ضوء اال2001

 الفصل التشريعي اخلامس -دور االنعقاد العادي الثالث 

 مقدمة:

(، 3د 5ص ل م ب / ف 412م، وبموجب الخطاب رقم )2020أكتوبر  19بتاريخ 

م، 2020أكتوبر  18وبناًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والتي أُعدت 

قاد العادي الثاني من الفصل التشريعي تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنع

 المعالي علي بن صالح الصالح رئيا مجلا الشورلالخامس؛ فقد أرسل صاحب 

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة السابقة إلى لجنة المراف  العامة والبيئة بشأن 

بشنن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون 

م )المعد في  وء االقتراح بقانون المقدم من مجلا النواب(، 2001( لسنة 35) رقم

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

م )المعد في  وء االقتراح بقانون المقدم من مجلا 2001( لسنة 35رقم )
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ضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه مت الشورل(،

 المجلس الموقر.

 أوالً: إجراءات اللجنة:

في دور االنعقاد الثال  من  –آنف الذكر  –تدارست اللجنة مشروع القانون  -1

 26( المنعقدان بتاريخ 4( و)3الفصل التشريعي الخامس في اجتماعيقا رقمي )

 م.2020نوفمبر من العام  02أكتوبر و

دراستقا لمشروع القانون موضوع البح  والدراسة على اطلعت اللجنة أثناء  -2

 به )من الدور الساب ( والتي اشتملت على ما يلي: الوثائ  المتعلقة

  .رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من الناحية الدستورية 

  .مرئيات وكارة االشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 

  .رأي مستشار اللجنة 

  .قرار مجلس النواب ومرفقاته 
 

 ح ر االجتماع من مجلا الشورل:  -3

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. السـيــد عبدالرحيم علي محمد

 باح  قانوني. السـيــد عـلــي نــادر الســلـــــوم

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان. السيد أيوب علي طريف

 أمين سر لجنة مساعد. السيدة دانة إبراهيم الشيخ
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 إدارة العالقات واإلعالم

 مشرف إعالم. السيـد عـلـــي عباس العرادي

 أخصائي إعالم السيد صاد  جعفر الحلواجي

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: 
ً
 -ثاني

اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس 

مشروع قانون بتعديل م، والذي انتقى إلى سالمة 2018أكتوبر  08المؤرخ 

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

قانون )المعد في  وء االقتراح بقانون المقدم من مجلا النواب(، ومشروع 

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

من  م )المعد في  وء االقتراح بقانون المقدم من مجلا الشورل(2001لسنة 

 الناحية الدستورية.

 

ا: رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
ً
 ثالث

 البلديات والتخبيب العمراني()وزارة األشغال وشؤون أوضح ممثال 

رأيقم بشأن بعض المواد، حي  قدموا مذكرة برأيقم حول بعض مواد مشروع 

 )مرفق(القانون. 

ا: قرار جملس النواب املوقر:
ً
 رابع

( من 4( من دور االنعقاد العادي )37في جلسته رقم ) انتهل مجلا النواب

م إلى الموافقة 2018يونيو  26(، المنعقدة يوم الثالثاء المواف  4الفصل التشريعي )
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على مشروع القانون وما أجري عليه من تعديالت بصفة نقائية وفقـًا لرخصة 

لمجلس والتي ( من الالئحة الداخلية ل115االستعجال المنصوص عليقا في المادة )

( من 81واف  عليقا المجلس، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى، استناًدا للمادة )

 الدستور.

 

ا: نصوص املواد املتعلقة برأي اللجنة:
ً
 خامس

 ( من الدستور: 4ن  المادة ) -

 

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

ينة والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين واألمن والطمأن

 دعامات للمجتمع تكفلقا الدولة.

 

 ( من الدستور:18ن  المادة ) -

     

الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقو  

أو اللغة أو الدين والواجبات العامة، ال تمييك بينقم في ذل  بسبب الجنس أو األصل 

 أو العقيدة.

 ( من الدستور: 107ن  المادة ) -
 

إنشاء الضرائب العامة وتعديلقا وإلغاؤها ال يكون إال بقانون، وال ُيعفى أحد من  .أ

أدائقا كلقا أو بعضقا إال في األحوال المبينة بالقانون. وال يجوك تكليف أحد بأداء 

 في حدود القانون.غير ذل  من الضرائب والرسوم والتكاليف إال 
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يبين القانون األحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من األموال  .ب

 العامة، وبإجراءات صرفقا.

يبين القانون األحكام الخاصة بحفظ أمال  الدولة وإدارتقا وشروط التصرف فيقا،  .ج

 والحدود التي يجوك فيقا التناكل عن شيء من هذه األمال .

 

( بإصدار قانون 2001( لسنة )35ن المرسوم بقانون رقم )( م36ن  المادة ) -
 البلديات:

 

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

الوكراء، القواعد واإلجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع 

الرسوم البلدية التي تستح  على المباني  الرسوم ذات الطابع البلدي وعلى األخص

واألراضي، كما توضح تل  الالئحة والقرارات طريقة التـظلم من هذه الرسوم 

 وحاالت تخـفيضقا أو اإلعفاء منقا وطر  تحصيلقا.

 

بشنن مجلسي  2002( لسنة 15ب( من المرسوم بقانون رقم )/11ن  المادة ) -
 الشورل والنواب:

 

باألحكام المقررة في قانون مباشرة الحقو  السياسية، يشترط مع عدم االخالل 

 فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب:

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

على األقل، وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول 

خليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية األعضاء بمجلس التعاون لدول ال

 بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

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

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

 أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتقا. .د
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أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس  ته بمجلس الشورىأال تكون عضوي .ه

الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو االعتبار أو بسبب اإلخالل بواجبات العضوية. 

ومع ذل  يجوك لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي 

كان عضواً  صدر خالله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي

فيه بإلغاء األثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور 

 االنعقاد الذي صدر خالله قرار إسقاط العضوية.

 

بشنن الميزانية  2002( لسنة 39( من المرسوم بقانون رقم )24ن  المادة ) -

 :2012( لسنة 40العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم )
 

 مشروع قانون الميكانية لمجلسي الشورى والنواب( )تقديم

يعرض الوكير مشروع قانون اعتماد الميكانية الذي تم إعداده وفًقا ألحكام هذا القانون 

على مجلس الوكراء إلقراره، ويجب إتمام إقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه 

بشقرين على األقل  إلى مجلسي الشورى والنواب، قبل انتقاء السنة المالية الجارية

  لمناقشته والنظر فيه وفقاً ألحكام الدستور. 

 

ا: رأي الـلــجنـة:
ً
 سـادسـ

بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر  تدارست اللجنة مشروع القانون

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

( من قانون البلديات المذكور 20ن بتعديل المادة )مجلس النواب(، ومشروع قانو

 )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(.

)الُمعد بناء على االقتراح بقانون المقدم  مشروع القانون األولوتبين للجنة أن  

المادة من سبع مواد كاالتي: نصت  الديباجةمن مجلس النواب( يتألف فضالً عن 
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( الفقرة األولى، 13(، )11( البند )هـ(، )7(، )4منه على استبدال المواد أرقام ) األولل

(، 29(، )20خ(، ) -ت -ت -ر -  -ف -م -ي -ك -و -ج -( البنود )ب19(، )18)

البند  المادة الثانية( وأضافت 42(، )36( الفقرة الثانية، )35(، )33(، )32(، )30)

بندين جديدين برقمي )هـ(، )و( إلى  ة الثالثةالماد(. وأضافت 19)ض( إلى المادة )

مكرراً(،  38مادتين جديدتين برقمي ) المادة الرابعة(، وأضافت 35المادة )

على استبدال كلمة )وللمل ( بكلمة )لألمير(  المادة الخامسة(، ونصت 1مكرراً 38)

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

 تنفيذية. المادة السابعةو( وجاءت /31و)

  كما ورد في المذكرة اإليضاحية لمشروع ويهدف هذا المشروع بقانون األول 

القانون إلى تفعيل دور المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في 

تية نطا  حدود بلديته وفقاً الختصاصه، وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التح

لكل محافظة وفقاً للسياسة العامة للمملكة بالتنسي  مع الوكارات والقيئات المختصة، 

 والحفاظ على استقالل المجالس البلدية.

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

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

منقما  المادة األوللمن مادتين تناولت  الديباجةالمقدم من مجلس الشورى( فضال عن 

( من قانون البلديات سالف الذكر بتحديد مدة لرد المجالس البلدية 20تعديل المادة )

على اعتراض الوكير المختص بشؤون البلديات على قرارات وتوصيات هذه 

 تنفيذية. المادة الثانيةالمجالس البلدية، بينما جاءت 

كما ورد في المذكرة اإليضاحية لمشروع  ويهدف مشروع القانون الثاني 

القانون إلى سد الثغرة القانونية في آلية الرقابة التي يمارسقا وكير شؤون البلديات 

على قرارات المجالس البلدية وتوصياتقا والتي من شأنقا إطالة إجراءات الرقابة، 

لنافذ في القانون القائم محل التعديل حدد مدة العتراض الوكير على حي  أن النص ا
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قرارات وتوصيات المجالس البلدية إذا كانت مخالفة للقانون أو مخالفة للسياسة العامة 

للمملكة ولم يحدد مدة لرد تل  المجالس على اعتراضات الوكير مما يتر  موضوع 

  ائل المختلف عليقا.االختالف معلقاً أمًدا طوياًل دون حسم للمس

بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وسماع  ولقد تم تبادل وجهات النظر

، وتم تداول )مرفق(مالحظات ممثلي وكارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني 

الرأي في حضور المستشار القانوني للجان، وأطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون 

مؤكداً لسالمة مشروعي القانونين المعروضين من  التشريعية والقانونية والذي جاء

، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته )مرفق(الناحية الدستورية 

( والبند 19( لمقدمة المادة األولى، كما أضاف مقدمة المادة )10الذي أضاف المادة )

( واستبدل 19لمادة )( والبند )ر( من ا13)هـ( منقا، وحذف الفقرة األولى من المادة )

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

 وارد بقذا التقرير والجدول المرف .

استعرضت اللجنة مشروع القانون وناقشت نصوص مواده وفاضلت بينقا وبين 

مة، النصوص القائمة والمقترحة والصياغات البديلة ورجحت أنسبقا للمصلحة العا

ملتكمة في ذل  ما رسمه الدستور من ضوابط وقيود تأكيًدا للشرعية وإعماال 

 -لمضمونقا وإعالء لشأنقا، ولذا خلصت اللجنة إلى المالحظات اآلتية: 

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

ل في ظل توجيه الدولة ورقابتقا، وبما وهيئات اإلدارة البلدية بما يكفل لقا االستقال

يكفل لقيئات االدارة البلدية إدارة المراف  ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاققا 

 والرقابة عليقا....".

ومفاد ذل  أن هيئات اإلدارة البلدية وإن كان قد كفل لقا الدستور نوًعا من 

أن هذا االستقالل في حدود ما  االستقالل في إدارة المراف  ذات الطابع المحلي إال

يقتضيه الدستور من الناحيتين المالية واإلدارية، وهو استقالاًل مرهوًنا بتحقي  



109 
 

المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء توجه الدولة ورقابتقا والتكاًما بسياستقا 

 وبرامجقا التنموية وبالتنسي  مع باقي األجقكة التنفيذية األخرى.

مجلس األمانة والمجالس البلدية وإن كان لكل منقما سلطة إصدار أن  ثانياً:

اللوائح والقرارات واألوامر ومراقبة ذل  في حدود اختصاص كل منقا، إال أنقا 

مستقلة تماًما عن الجقاك التنفيذي لكل منقا الختالف طبيعة مقامقا واستقاللقا عنه 

جتمع سلطة إصدار التشريعات مع طبًقا للقواعد القانونية األصولية التي تأبى أن ت

سلطة تنفيذها، ومن ثم فإن الجقاك التنفيذي ليس جكًءا أو تابًعا لمجلس األمانة أو 

 المجالس البلدية وإنما هو فقط جقاك لتنفيذ اللوائح والقرارات واألوامر.

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

( من مشروع القانون األول، حي  13النص النافذ بالنسبة للفقرة األولى من المادة )

أن هذه الفقرة خاصة بإجراء انتخابات تكميلية خالل ستين يوًما على األكثر في حالة 

لنص النافذ نص على أنه في حالة خلو خلو مكان عضو المجلس البلدي، حال أن ا

مكان عضو المجلس البلدي يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى األصوات، 

فإذا لم يوجد وجب إجراء االنتخابات التكميلية ... وذل  ألن طبيعة عمل المجالس 

البلدية القائمة على إدارة المراف  البلدية تقتضي عدم وجود المكان شاغًرا  تفادًيا 

تعطيل بعض المصالح الخاصة بالدائرة وهو ما يتطلب سرعة شغل المكان مراعاة ل

لمصالح المواطنين دون انتظار إلجراء انتخابات جديدة إال في حالة عدم وجود مرشح 

حاصل على أعلى األصوات بعد العضو الذي خال مقعده فحينئذ يتم إجراء االنتخابات 

 التكميلية.

مجلس النواب في اإلبقاء على النص النافذ بالنسبة كذل  وافقت اللجنة قرار  

( من مشروع القانون الخاص باختصاص المجلس البلدي 19للبند )ر( من المادة )

بتحديد الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلقا واالعفاء منقا وإلغائقا وطر  تحصيلقا 

طبيعة وذل  ألن النص النافذ نص على اقتراح فرض الرسوم وهو ما يتمشى مع 

اختصاص المجلس البلدي، خاصة وأن فرض الرسوم البد أن يكون في حدود القانون 
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( من الدستور، وألن تر  تحديد الرسوم للمجالس البلدية 107عمال بنص المادة )

مؤداه انفراد كل مجلس بلدي بتحديد رسوم تختلف عن المجلس البلدي اآلخر وبالتالي 

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

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

تحديد أسس وفئات الرسوم وحاالت تخفيضقا أو اإلعفاء منقا وطر  تحصيلقا والتظلم 

مجلس الوكراء عمال بنص منقا بينتقا الالئحة التنفيذية لقانون البلديات بعد موافقة 

 بإصدار قانون البلديات. 2001( لسنة 35( من المرسوم بقانون رقم )36المادة )

 

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

في كال البندين، وكذل  وافقت  "للدولة"بكلمة  "للمملكة"( وذل  باستبدال كلمة 19)

نواب في تعديل البند )ك( المتعل  بوضع األنظمة الخاصة باإلعالنات قرار مجلس ال

الدعائية واقتراح الرسوم المتعلقة بقا وتحديد ضوابط الفتات المحال التجارية 

والصناعية وذل  بإضافة عبارة "غير الدعائية" و"المحال الصناعية" كي يكون النص 

واب في تعديل البند )ي( المتعل  عاما وشامال، وأيضا وافقت اللجنة قرار مجلس الن

بوضع االشتراطات واألنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفناد  والمطاعم والمقاهي 

بإضافة عبارة "المنشآت السياحية وما في حكمقا" إلى النص لكي يشمل جميع المحال 

( بحي  29العامة، وكذل  وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب في تعديل المادة )

ون  لكل أمانة أو بلدية جقاك تنفيذي يشكل من وحدات إدارية تبين الالئحة التنفيذية يك

لقذا القانون اختصاصاتقا وتوكيع العمل بينقا، وكذل  وافقت اللجنة قرار مجلس 

( من القانون وذل  على النحو الموضح تفصيال 33النواب في تعديل صياغة المادة )

 بالجدول المرف .
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لجنة أيًضا على قرار مجلس النواب في حذف المادة الثانية من كما وافقت ال 

( من القانون الخاص برقابة 19المشروع المتعلقة بإضافة البند )ض( إلى المادة )

المجلس البلدي على الجقاك التنفيذي، وعلى جميع قراراته ألن ذل  يتعارض مع 

واب في حذف المادة الثالثة استقاللية الجقاك التنفيذي، وكذل  وافقت اللجنة مجلس الن

( من القانون 35من مشروع القانون المتعلقة بإضافة البندين )هـ(، )و( إلى المادة )

التي تنص على الموارد المالية للبلدية لمخالفتقما لصحيح حكم القانون، حي  يقضي 

البند )هـ( بإضافة نسبة من الرسوم التي تحصلقا المؤسسات الرسمية من المعامالت 

األنشطة التي تمارسقا إلى البلديات، حال أن الصحيح أن هذه الرسوم التي تحصلقا و

المؤسسات الرسمية تؤول إلى الخكانة العامة وال يجوك من ثم اقتطاع جكء منقا 

للبلديات، أما البند )و( فقو خاص بالرسوم التي تحصل من مواقف السيارات في 

ي أن هذه الرسوم تقوم البلديات بتحصيلقا الشوارع العامة والطرقات، والواقع العمل

 بالفعل لصالحقا ومن ثم فال حاجة للنص عليقا.

 

خالفت اللجنة قرار مجلس النواب وانتقت إلى عدم الموافقة على  خامًسا:

(، 4مشروع القانون واإلبقاء على النصوص النافذة في القانون القائم بالنسبة للمواد )

(، الفقرة 19ت( من المادة )–ت  –   -و -نود )هـ (، الب18(، )11( بند هـ، )7)

(، والمادة 42(، والمادة )36( وكذل  الفقرة الثانية من المادة )35الثانية من المادة )

و( من القانون القائم، وذل  /31أ(، )/24السادسة من المشروع الخاصة بالمادتين )

مستقل عن األمانة العامة  ( فإن الجقاك التنفيذي4ألسباب حاصلقا: بالنسبة للمادة )

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

ب( من المرسوم بقانون /11بشروط عضوية المجالس البلدية يتف  مع نص المادة )

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

روع خلطت بين الوظيفة العامة والمجالس البلدية المنتخبة، وألن النص من المش

( بإجراء االنتخابات خالل ستين 18المقترح من مجلس النواب بشأن تعديل المادة )
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يوًما فأن هذه المدة غير كافية حال أن النص النافذ أقرها أربعة أشقر وهي مدة مناسبة، 

( خاص بإنشاء وتطوير الحدائ  19ة )أضف إلى ذل  فإن البند )هـ( من الماد

والمتنكهات العامة حال أن النص المعدل من مجلس النواب مختلف تماًما إذ هو يتناول 

تأجير السكن الجماعي، وألن التعديل الوارد من الحكومة ومجلس النواب على البند 

ات )و( باشتراط موافقة مجلس األمانة أو المجلس البلدي على تنفيذ المشروعات ذ

الطابع المحلي من مياه وطر  ومنتكهات وصرف وإنارة وإقامة مدارس.. إنما يمثل 

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

المشروعات أو على األقل تأخيرها، علما بأن النص النافذ ينص على التنسي  بشأن 

والجقات المختصة وإقرار أولويات تنفيذها، أما تل  المشروعات بين البلديات 

( فقو خاص باقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها 19بخصوص البند ) ( من المادة )

حال أن التعديل الوارد من مجلس النواب أعطى المجلس البلدي سلطة إقرار مواقع 

للبند )ت( تنفيذ المشروعات حال أن ذل  من اختصاص السلطة التنفيذية، أما بالنسبة 

من القانون النافذ فقو خاص بإبداء الرأي مقدما في استغالل المراف  حال أن النص 

المعدل من مجلس النواب خاص بإدارة واستغالل المراف ، وهو اختصاص ال يدخل 

( فقو خاص باإلشراف 19ضمن سلطة المجلس البلدي، وكذل  البند )ت( من المادة )

القائم حال أن مجلس النواب انتقى في تعديله إلى النظر على تنفيذ العقود طبًقا للنص 

في العقود والموافقة عليقا، علًما بأن هذه الموافقة تعد عماًل تنفيذًيا، وهو ما يحظر 

 على المجالس البلدية.

 

فقي خاصة بإيداع حصيلة إيرادات  (35للفقرة الثانية من المادة )أما بالنسبة 

ع هذه اإليرادات على البلديات بقرار من مجلس البلديات في صندو  مشتر  وتوك

الوكراء طبًقا للنص النافذ حال أن التعديل الوارد من مجلس النواب اشترط أن يكون 

التوكيع بقرار من مجلس الوكراء بناء على قرار من لجنة تنسيقية مكونة من رؤساء 
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ء بالمخالفة المجالس البلدية وهو ما يجعل لتل  اللجنة وصاية على مجلس الوكرا

 ألحكام القانون.

 

النافذ فقو خاص ببيان الالئحة التنفيذية للقانون  (36المادة )أما بخصوص نص 

بعد موافقة مجلس الوكراء للقواعد واإلجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات 

وإجراءات حساب الرسوم ذات الطابع المحلي حال أن النص الوارد بمشروع القانون 

لجنة المشتركة بدال من موافقة مجلس الوكراء، بينما التعديل الوارد اشترط موافقة ال

من مجلس النواب اشترط لموافقة مجلس الوكراء أن يكون بناًء على اقتراح اللجنة 

التنسيقية مما يجعل تعديل النص النافذ مخالًفا لنص المادة الثالثة من مواد إصدار 

ناطت برئيس مجلس الوكراء إصدار الالئحة الالئحة التنفيذية لقانون البلديات التي أ

لة من رؤساء البلدية  التنفيذية، ويجعل من اللجنة المشتركة أو اللجنة التنسيقية المشك 

سلطة أعلى من سلطة رئيس مجلس الوكراء وهو ما ال يجوك قانوًنا، أضف إلى ذل  

نفيذية في تحديد ( النافذ قد فوض السلطة الت36فإن قانون البلديات بموجب نص المادة )

أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم البلدية حتى تكون هنا  مرونة في تعديل 

فئاتقا لتكون تل  الرسوم متالئمة مع الخدمات التي تؤديقا البلديات، ومن ثم فال يجوك 

 وضع قيود على السلطة التنفيذية بالنسبة لقذه الرسوم..

 

بسريان األنظمة  -طبقا للنص النافذ –فقي خاصة  (42بالمادة )أما فيما يتعل  

الخاصة بموظفي الحكومة على موظفي البلديات، وكذل  سريان قانون تنظيم 

المعاشات والتقاعد عليقم، حال أن التعديل الوارد من مجلس النواب أضاف إلى النص 

بلديات إعطاء السلطة لرئيس مجلس األمانة ورئيس المجلس البلدي في إحالة موظفي ال

إلى التحقي  حال أن الصحيح أنه ال توجد سلطة لقؤالء على موظفي البلديات ألنقم 

 تابعين للسلطة التنفيذية.
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من مشروع القانون الخاصة بتعديل المادتين  بالمادة السادسةوفيما يتعل  

أ( في غير /24و( من القانون القائم، فأن التعديل الوارد على المادة )/31أ( ، )/24)

خاصة بدور انعقاد المجلس البلدي وهو  -طبقا للنص النافذ –حله ألن هذه الفقرة م

عشرة أشقر تبدأ في األسبوع األول من شقر سبتمبر من كل عام وأجاك النص النافذ 

لمجلس الوكراء تأجيل هذه الموعد بقرار لمدة ال تكيد عن ستين يوماً والتعديل الوارد 

لس الوكراء مسببا وهو ما يعد قيًدا على مجلس عليقا استلكم أن يكون قرار مج

الوكراء بتسبيب القرار وهو ما يخضعه للرقابة القضائية في حالة عدم وجود تسبيب 

كاٍف، ولذا فقد انتقت اللجنة إلى االبقاء على النص النافذ، وبخصوص الفقرة )و( من 

تامي وعرضقا على ( فأن هذه الفقرة خاصة بإعداد الميكانية والحساب الخ31المادة )

المجلس البلدي، والتعديل استلكم وجود كلمة "إلقرارها" أي إقرار الميكانية من 

المجلس البلدي حال أن الصحيح أن إقرار الميكانية من اختصاص مجلس الوكراء 

بشان الميكانية  2002( لسنة 39( من المرسوم بقانون رقم )24عمال بنص المادة )

نية على المجلس البلدي لإلحاطة فقط ولذا فقد انتقت اللجنة العامة، وألن عرض الميكا

 اإلبقاء على النص النافذ.

 

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

"مجلس األمانة" قبل كلمتي "المجلس البلدي" في بعض النصوص وانتقت اللجنة إلى 

 لمة شاملة تنصرف إلى كال المجلسين.استخدام كلمة "المجلس" وهي ك

( الواردة بمشروع القانون الثاني المقدم 20أما فيما يتعل  بتعديل المادة ) سابًعا:

من مجلس الشورى، فإن اللجنة رأت مخالفة قرار مجلس النواب الذي منح الح  

للوكير المختص بشؤون البلديات في االعتراض على قرارات المجلس خالل خمسة 

وما، وللمجلس ح  الرد على اعتراضات الوكير خالل شقر، وللوكير الح  عشر ي
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في عرض األمر على مجلس الوكراء خالل خمسة عشر يوما، وعلى مجلس الوكراء 

أن يبت في األمر خالل ثالثين يوما وأيًضا على مجلس الوكراء بناء على عرض 

ن يوما ولكل من الوكير القيام بأي عمل من اختصاص المجالس بعد مرور ثالثي

الوكير والمجلس الح  في الطعن على هذه القرارات خالل ستين يوما أمام المحكمة 

 المختصة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو إبالغقا.

 

ولما كانت هذه المواعيد من شأنقا عرقلة قرارات الوكير والمجلس لذا رأت 

العتراض على قرارات المجلس اللجنة إعادة صياغة النص ليكون من ح  الوكير ا

خالل ثالثين يوما من تاريخ رفعقا إليه وللمجلس الح  في الرد على تل  االعتراضات 

خالل ثالثين يوما، فإذا أصر المجلس على قراره أو توصياته عرض الوكير األمر 

 على مجلس الوكراء التخاذ ما يراه مناسبا، وهي صياغة ميسرة تحق  القدف المنشود.

 

أما بالنسبة لباقي المواد فقد انتقت اللجنة إلى تعديل بعضقا، وإعادة  ثامًنا:

 صياغتقا على النحو الموضح بالجدول المرف .

 

ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
ً
 سابع

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

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليــــــًـا.   هللا خلف راشد الدوسريعبد -1

 مقرًرا احتيابيـــًا.   منل يوسـف خليل المؤيـــــد -2
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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 الموافقة، من حي  المبدأ، على  -

م )المعد في  وء 2001( لسنة 35البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

المقدم من مجلا النواب(، ومشروع  -بصيغته المعدلة-االقتراح بقانون 

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

بقانون  -بصيغته المعدلة-د في  وء االقتراح م )المع2001( لسنة 35)

 .المقدم من مجلا الشورل(

الموافقة على نصوص مواد مشروعي القانون كما وردت تفصيال بالجدول  -

 المرف .

 

 واألمر معروض علل المجلا الموقر التخاذ الالزم

  

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي               مجعة حممد مجعة الكعبي   

 رئيس اللجنة                                             نائب رئيس اللجنة      

 

 



117 
 

ومشروع قانون بتعديل (، جملس النوابم )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من 2001( لسنة 35مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 (جملس الشورىم )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من 2001( لسنة 35( من قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم )20املادة )

 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 مسمل مشروع القانون مسمل المرسوم بقانون

 

 

 

 

 

 

 

 مسمل مشروع القانون

 

 

 

 

 

 

 

 مسمل مشروع القانون

 

  مسمى الموافقة على

 مشروع القانون األول.

 

ن  مسمل المشروع كما 

ورد في المشروع بقانون 

 األول:

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 

)  ( بتعديل بعض أحكام 

 مسمل مشروع القانون

 

  الموافقة على مسمى

 مشروع القانون األول.

 

كما  ن  مسمل المشروع

ورد في المشروع بقانون 

 األول:

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 

)  ( بتعديل بعض أحكام 

 مسمل مشروع القانون
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

لسنة  مشروع قانون رقم )  (

)  ( بتعديل بعض أحكام 

قانون البلديات الصادر 

( 35بالمرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 

( من 20)  ( بتعديل المادة )

قانون البلديات الصادر 

( 35بالمرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة

قانون البلديات الصادر 

( 35بالمرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

قانون البلديات الصادر 

( 35بالمرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

لسنة  مشروع قانون رقم )  (

)  ( بتعديل بعض أحكام 

قانون البلديات الصادر 

( 35بالمرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 الديباجة

 

 

 

 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 الديباجة

 قرر المجلس ما يأتي: 

 

  الموافقة على نص

الديباجة كما وردت في 

مشروع القانون األول مع 

 إجراء التعديالت اآلتية:

 الديباجة

 

 

  الموافقة على قرار

لموافقة امجلس النواب ب

 على نص الديباجة كما ورد

 الديباجة

 

 

 

 

 



119 
 

 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصويب كلمة  -

)اإلطالع( لتصبح 

 )االبالع(.

إضافة كلمة  -

من  بداًل  وتعديالته،()،

)المعدل بالقانون رقم عبارة 

الواردة ( 2006( لسنة 38)

)وعلل قانون  بعد عبارة

البلديات الصادر بالمرسوم 

( لسنة 35بقانون رقم )

وذل  لورود أكثر (؛ 2001

 من تعديل عليه.

في مشروع القانون األول 

 مع إجراء التعديالت اآلتية:

تصويب كلمة  -

)اإلطالع( لتصبح 

 )االبالع(.

إضافة كلمة  -

من  بداًل  وتعديالته،()،

)المعدل بالقانون رقم عبارة 

الواردة ( 2006( لسنة 38)

)وعلل قانون  بعد عبارة

البلديات الصادر بالمرسوم 

( لسنة 35بقانون رقم )

وذل  لورود أكثر (؛ 2001

 من تعديل عليه.
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

نحن حمد بن عيسل آل 

أمير دولة          خليفة 

 .البحرين

الدستور،  بعد اإلطالع على

 وعلى ميثا  العمل الوطني،

وعلى األمر األميري رقم 

 ،1975( لسنة 4)

قانون بلدية المنامة  وعلى

( يوليو سنة 20الصادر في )

1920، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضع فاصلة )،( قبل  -

كلمة )وتعديالته( في الفقرة 

 األخيرة.

 

 )الن  بعد التعديل(:

نحن حمد بن عيسل آل 

خليفة      ملي مملكة 

 البحرين.

 على الدستور، االبالعبعد 

وعلى قانون البلديات 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 ،2001( لسنة 35رقم )

 وتعديالته،

وضع فاصلة )،( قبل  -

كلمة )وتعديالته( في الفقرة 

 األخيرة.

 

 )الن  بعد التعديل(:

نحن حمد بن عيسل آل 

ملي مملكة خليفة      

 البحرين.

 على الدستور، االبالعبعد 

وعلى قانون البلديات 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 ،2001( لسنة 35رقم )

 وتعديالته،
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

وعلى النظام األساسي 

 ،1951للبلدية الصادر سنة 

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشـــأن  1973( لسنة 16)

إنشاء هيئة بلدية مرككية 

مؤقتة إلدارة شئون 

 البلديات، 

وعلى المرسوم األميري 

 1975( لسنة 18رقـم )

داري بإعادة التـنظيم اإل

للدولة والمراسيم األميرية 

 المعدلة له،

نحن حمد بن عيسل آل 

ملي مملكة    خليفة    

 البحرين.

 بعد اإلطالع على الدستور،

 

 

 

وعلى قانون البلديات 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 2001( لسنة 35رقم )

( 38المعدل بالقانون رقم )

 ، 2006لسنة 

 

نحن حمد بن عيسل آل 

خليفة       ملي مملكة 

 البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون البلديات 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 2001( لسنة 35رقم )

 وتعديالته، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن نظام  2002( لسنة 3)

انتخاب أعضاء المجالس 

 وتعديالته،  ،البلدية

أقر مجلس الشورى ومجلس 

القانون اآلتي نصه، النواب 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

 

 

 

 

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن نظام  2002( لسنة 3)

انتخاب أعضاء المجالس 

 وتعديالته،  ،البلدية

أقر مجلس الشورى ومجلس 

نصه،  النواب القانون اآلتي

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

نحن حمد بن عيسل آل 

خليفة      ملي مملكة 

 البحرين.

 على الدستور، االبالعبعد 

وعلى قانون البلديات 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 ،2001( لسنة 35رقم )

 وتعديالته،
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

وعلى المرسوم بقانون رقم 

 1998( لسنة 11)

بتـفويض وكير اإلسكان 

اختصاصات رئيس القيئة 

 البلدية المرككية المؤقـتة،

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن  1996( لسنة 16)

 نظام المحافظات،

( 14وعلى المرسوم رقم )

بتعيـينات  2001لسنة 

 ارية،وك

 

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن نظام  2002( لسنة 3)

انتخاب أعضاء المجالس 

 البلدية وتعديالته، 

ومجلس أقر مجلس الشورى 

النواب القانون اآلتي نصه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

 

 

مجلس الشورى ومجلس أقر 

النواب القانون اآلتي نصه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن نظام  2002( لسنة 3)

انتخاب أعضاء المجالس 

 وتعديالته،  ،البلدية

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

( 32وعلى المرسوم رقم )

بإنشاء  2001لسنة 

 المحافظة الوسطى،

وبناًء على عرض وكير 

الدولة لشئون البلديات 

 وشئون البـيئة،

وبعد أخذ رأي مجلس 

 الشورى،

وبعد موافقة مجلس 

 الوكراء،

 رسمنا بالقانون اآلتي:
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولل

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولل

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولل

 

 مقدمة المادة:

  قرر المجلس الموافقة

على نص مقدمة المادة كما 

مشروع القانون ورد في 

مع إجراء التعديالت  األول

 اآلتية عليقا: 

( 10إضافة المادة ) -

لمقدمة المادة تبعاً لقرار 

 المادة األولل

 

 مقدمة المادة:

 الموافقة ب توصي اللجنة

على نص مقدمة المادة كما 

مشروع القانون ورد في 

مع إجراء التعديالت  األول

 اآلتية عليقا: 

على قرار الموافقة  -

إضافة المادة مجلس النواب ب

 المادة األولل
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجلس بحذف المادة 

الخامسة من مشروع 

القانون، اكتفاًء بالتعديل 

الذي أُجري عليقا في هذه 

 المادة.

حذف نة بكما توصي اللج -

الفقرة  –( 13)المادة )

األولى( في ضوء ما انتقت 

إليه اللجنة بالتوصية بعدم 

الموافقة عليقا، حسبما سَيرد 

 ذكره في موضعه.

إضافة مقدمة المادة  -

( والبند )هـ( منقا 19)

(، 19ضمن بنود المادة )

( 19) مقدمة المادةو ،(10)

والبند )هـ( منقا، وحذف 

الفقرة األولى من المادة 

(، والبند )ر( من المادة 13)

(19.) 

(، البند 4حذف المواد ) -

(، 11(، )7)هـ( من المادة )

(، البنود )هـ، و،  ، 18)

(، 19ت، ت( من المادة )

الفقرة الثانية من المادة 

(35( ،)36( ،)42.) 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحذف البند )ر( من ذات 

المادة، حسبما سَيرد ذكره 

 في موضعه.

المادة بعد )ن  مقدمة 

 التعديل(

يستبدل بنصوص المواد 

( البند )هـ(، 7(، )4أرقام )

(10،) (11( ،)18 ،)

( والبنود 19) مقدمة المادة

، و، ك، ي، م، هـ)ب، ج، 

(، 20ف،  ، ت، ت، خ(، )

(29( ،)30( ،)32 ،)

( الفقرة الثانية، 35(، )33)

( من قانون 42(، )36)

 

 

 

 

)ن  مقدمة المادة بعد  

 يل(التعد

يستبدل بنصوص المواد 

 مقدمة المادةو(، 10)أرقام 

ك،  ( والبنود )ب، ج،19)

(، 20(، )، ت، خي، م، ف

(29،) (30( ،)32 ،)

(، من قانون البلديات 33)
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

يستبدل بنصوص المواد 

( البند )هـ(، 7(، )4أرقام )

( الفقرة األولى، 13(، )11)

( البنود )ب( 19(، )18)

و)ج( و)و( و)ك( و)ي( 

و)م( و)ف( و) ( و)ر( 

(، 20و)ت( و)ت( و)خ(، )

(29( )30( ،)32( ،)33 ،)

(، 36( الفقرة الثانية، )35)

( من قانون البلديات 42)

الصادر بالمرسوم بقانون 

 

( 20يستبدل بنص المادة )

من قانون البلديات الصادر 

( 35بالمرسوم بقانون رقم )

 ، النص اآلتي: 2001لسنة 

 

 

 

 

 

 

البلديات الصادر بالمرسوم 

( لسنة 35) بقانون رقم

 ، النصوص اآلتية:2001

 

الصادر بالمرسوم بقانون 

، 2001( لسنة 35رقم )

 النصوص اآلتية:

 

 

 

يستبدل بنصوص المواد 

 مقدمة المادةو(، 10)أرقام 

ك، ( والبنود )ب، ج، 19)

(، 20(، )، ت، خي، م، ف

(29،) (30( ،)32 ،)

(، من قانون البلديات 33)

الصادر بالمرسوم بقانون 

، 2001( لسنة 35رقم )

 النصوص اآلتية:
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

، 2001( لسنة 35) رقم

 النصوص اآلتية:

 

 

 

 

 (4مادة )

 

 

 

 

 (:4مادة )

 

 

 

 

 (:4مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 )ن  المادة بعد التعديل(

 (: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 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

السلطات في كل  يتولى

 بلدية:

متتتتجتتتتلتتتتس األمتتتتانتتتتة   ) أ (

ية لد مارس تو والمجالس الب

ستتتتتتتلطتتة إصتتتتتتتتتدار اللوائح 

والتتتتتتقتتتتتترارات واألوامتتتتتتر 

حدود   ومراقبة كل ذل  في

 .كل منقااختصاصات 

 

الجقتتتاك التـتتتتتتتتتتتتتتنفيتتتذي  )ب(

 ويمارس سلطة التـنفيذ.

 

يتولى السلطات في كل 

 بلدية:

مجلس بلدي منتخب وف   -أ

النظام الذي يصدر بقانون، 

ويمارس سلطة إصدار 

اللوائح والقرارات واألوامر 

ومراقبة كل ذل  في حدود 

اختصاصات المجلس 

 البلدي.

الجقاك التنفيذي  -ب

ويتبع المجلس البلدي 

ويمارس سلطة تنفيذ 

 قراراته.

يتولل السلبات في األمانة 

 البلدية:أو 

مجلا األمانة أو  .أ

المجلا البلدي، ويمارا 

سلبة إصدار اللوائح 

والقرارات واألوامر 

ومراقبة كل ذلي في حدود 

 اختصاصاته.

الجهاز التنفيذي ويتبع  .ب

مجلا األمانة أو المجلا 

البلدي ويمارا سلبة 

 التنفيذ.
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 (7مادة )

يشتتتتتتتترط فيمن يرشتتتتتتتح 

نفستتتتتتتته عضتتتتتتتواً بالمجلس 

لبلدي ذكراً كان أو أنـتتتتتتتثى ا

 :ما يلي

ني   ) أ ( أن يكون بحري

 الجنسية .

أن يكون بتتتالغتتتاً من   )ب(

العمر ثالثين ستتتتتتنة ميالدية 

 كاملة .

أن يجيد اللغة العربية )ج ( 

 قراءة وكتابة .

 هـ(:( البند )7مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( البند )هـ(:7مادة ) 

  قرر المجلس الموافقة

عليقا كما وردت في 

 مشروع القانون األول.

 

 

 

 

 

)الَن  كما ورد في 

 القانون األول(مشروع 

 البند )هـ(: (7مادة )

  توصي اللجنة بعدم

أي الموافقة على المادة، 

 .النافذاإلبقاء على النص 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

أن يكون متمتعاً بكافة  ) د (

 حقوقه المدنية والسياسية .

أن يكون مقيداً في  )هـتتتتتتتتت (

لدائرة  ناخبين في ا جداول ال

االنـتخابية التي يرشح نفسه 

في نطتتا  فيقتتا ، وأن يقيم 

 . البلدية طوال مدة عضويته

أن يكون قتتتد ستتتتتتتتتتدد  ) و(

الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً 

 بقا قانوناً .

 

 

 

 

 

أن يكون مقيداً في  -هـ 

جداول الناخبين إلحدى 

الدوائر االنـتخابية للبلدية 

المعنية، وأن يقيم في نطا  

 البلدية طوال مدة عضويته.

 

 

 

 

 

أن يكون مقيداً في  -هـ 

جداول الناخبين إلحدى 

الدوائر االنـتخابية للبلدية 

المعنية، وأن يقيم في نطا  

 البلدية طوال مدة عضويته.
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 (10مادة )

 

 

 

 

 

يؤدي عضو المجلس البلدي 

في جلستتتتتتة علنية برئاستتتتتتة 

أكبر األعضتتتتتتاء ستتتتتتناً أمام 

المجلس وقبتتل ممتتارستتتتتتتتتة 

" أعمتتتالتتته اليمين التتتتاليتتتة: 

أقستتتم بال العظيم أن أكون 

 (10مادة )

 

 

 

 

 

 

 

يؤدي عضو المجلس البلدي 

لسة علنية برئاسة أكبر في ج

األعضاء سناً أمام المجلس 

 (10مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 

 

 

 )الن  بعد التعديل(

مجلا األمانة يؤدي عضو 

عضو المجلس البلدي في و

جلسة علنية برئاسة أكبر 

األعضاء سناً أمام المجلس 

 (10مادة )

  توصي اللجنة بالموافقة

على النص كما ورد في 

مشروع القانون )األول(، 

مع تعديل كلمة "والمل " 

 لتصبح "وللمل ".

 

 )الن  بعد التعديل(

يؤدي عضو المجلس البلدي 

في جلسة علنية برئاسة أكبر 

األعضاء سناً أمام المجلس 

وقبل ممارسة أعماله اليمين 

التالية: " أقسم باهلل العظيم 

 (10مادة )

 

 

 

 

 

 

 

يؤدي عضو المجلس البلدي 

في جلسة علنية برئاسة أكبر 

األعضاء سناً أمام المجلس 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

مخلصتتتتتتتتاً للوبن ول مير، 

وأن أحترم القتتتتانون، وأن 

أؤدي أعمتتتالي بتتتاألمتتتانتتتة 

 .والصدق"

وقبل ممارسة أعماله اليمين 

التالية: " أقسم باهلل العظيم 

أن أكون مخلصاً للوطن 

، وأن أحترم ول مير

القانون، وأن أؤدي أعمالي 

 باألمانة والصد ". 

 

وقبل ممارسة أعماله اليمين 

التالية: " أقسم باهلل العظيم 

أن أكون مخلصاً للوطن 

، وأن أحترم الدستور والملي

وقوانين الدولة، وأن أؤدي 

 أعمالي باألمانة والصد ". 

أن أكون مخلصاً للوطن 

، وأن أحترم الدستور لمليلو

وقوانين الدولة، وأن أؤدي 

 أعمالي باألمانة والصد ".

وقبل ممارسة أعماله اليمين 

التالية: " أقسم باهلل العظيم 

أن أكون مخلصاً للوطن 

، وأن أحترم الدستور لمليلو

وقوانين الدولة، وأن أؤدي 

 أعمالي باألمانة والصد ".

 (11مادة )

 

 

 

 (:11مادة )

تضاف لسنوات خدمة رئيس 

وأعضاء المجلس البلدي 

خمس سنوات خدمة 

اعتبارية وفقاً لنظام التأمين 

الذي يخضع له وذل  عند 

 (11مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 

 (11مادة )

  توصي اللجنة بحذف

ى أي اإلبقاء علالمادة، 

نظام ذل  أن النافذ، والنص 

الوظيفة العامة يختلف عن 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

 

تحتتتدد بقرار يصتتتتتتتتتتدر من 

رئتتيتتس متتجتتلتتس التتوكراء 

مكتتتتافتتتتأة الرئيس ونتتتتائبتتتته 

 وأعضاء المجلس البلدي. 

 

انتقاء مدة المجلس أو في 

حالة وفاته، وتدفع من 

 العامة للدولة. الميكانية

وتحدد بقرار يصدر من 

رئيس مجلس الوكراء 

مكافأة الرئيس ونائبه 

وأعضاء المجلس البلدي 

بحي  يكون الرئيس في 

درجة وكيل وكارة، 

واآلخرين في درجة وكيل 

 وكارة مساعد.

 

 

 

 

يتقا ل رئيا مجلا 

مانة ونائبه، ورئيا األ

المجلا البلدي ونائبه، 

مكافنًة شهريًة تعادل راتب 

وكيل وزارة، ويتقا ل 

باقي األع اء مكافنًة 

شهريًة تعادل راتب وكيل 

 وزارة مساعد.

البلدية  نظام المجالس

 المنتخبة.
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 (13مادة )

إذا خال مكتتان عضتتتتتتتو في 

المجلس يحل محله المرشح 

التتذي حصتتتتتتتتتل على أعلى 

األصتتتتتتتوات بعتتده. فتتإن لم 

يتتتتتوجتتتتتد وجتتتتتب إجتتتتتراء 

االنـتتتتخابات التكميلية خالل 

الستتتتتتتتين يومتاً التتاليتة على 

األكثر إلعالن خلو المحل، 

ويكمل العضتتو الجديد المدة 

وإذا وقع   المتبقية لستتتتتتتلفه.

الخلو خالل األشتتتقر الثالثة 

قة على انـتتتتتتتتتتقاء مدة الستتاب

المجلس، ولم يكن هنا  من 

 ( الفقرة األولل:13مادة )

 

كان عضو في إذا خال م

المجلس، وجب إجراء 

االنـتخابات التكميلية خالل 

الستين يوماً التالية على 

األكثر، إلعالن خلو المحل، 

ويكمل العضو الجديد المدة 

المتبقية لسلفه، وإذا وقع 

الخلو خالل األشقر الثالثة 

السابقة على انـتقاء مدة 

المجلس، فال يجرى انـتخاب 

 عضو بديل

 الفقرة األولل:( 13مادة ) 

  قرر المجلس عدم

الموافقة على المادة، أي 

اإلبقاء على النص الحالي 

 في القانون القائم.

 

 ( الفقرة األولل:13مادة )

  توصي اللجنة بالموافقة

على قرار مجلس النواب 

عدم الموافقة على المادة، ب

 .النافذأي اإلبقاء على النص 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

يليتته في عتتدد األصتتتتتتتوات 

الصتتتتتتتتحيحتتتتة، فال يجرى 

 انـتخاب عضو بديل.

وإذا بلغ عدد المستـقيلين 

نصف عدد األعضاء يعتبر 

ً ، ويتتتتدعى  المجلس منحال

خالل إلى انـتتتتتخابات جديدة 

ثتتالثتتتتة أشتتتتتتتتتقتتر متتن آختتر 

 .استـقالة

 (18مادة )

 

 

 (:18مادة )

 

 

 (:18مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 (:18مادة )

 توصي اللجنة بعدم 

الموافقة على المادة، أي 

 النافذ.ى النص اإلبقاء عل
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

البلتتدي يجوك حتتل المجلس 

بمرستتوم قبل انـتتتتتتتتتتقاء مدة 

فات  ته إذا ارتكب مخال والي

جستتتتتتتيمة متكررة أدت إلى 

إلحا  الضتتتتتترر بمصتتتتتتالح 

البلتتديتتة على أن يتم إجراء 

االنـتتتتخابات للمجلس البلدي 

أشتتتتتتتقر  الجديد خالل أربعة

من تتتاريخ صتتتتتتتتتدور ذلتت  

 .المرسوم

 

 

 

يجوك حل المجلس البلدي 

بمرسوم قبل انـتقاء مدة 

واليته، إذا ارتكب مخالفات 

جسيمة متكررة أدت إلى 

إلحا  الضرر بمصالح 

البلدية بناء على حكم 

ى أن يتم إجراء قضائي، عل

االنـتخابات للمجلس البلدي 

الجديد خالل شقرين من 

 تاريخ صدور ذل  الحكم.

 

 )الَن  بعد التعديل(

مجلا األمانة يجوز حل  .أ

أو المجلا البلدي بمرسوم 

قبل انـتهاء مدة واليته، إذا 

ارتكب مخالفات جسيمة 

أدت إلل إلحاق ال رر 

بمصالح األمانة أو البلدية، 

علل أن ُيعَين مجلا جديد 

ل مانة ويتم إجراء انتخاب 

المجلا البلدي الجديد 

خالل ستين يوماً من تاريخ 

 إعالن المرسوم.

ُيعيِّن المرسوم  .ب

الصادر بالحل لجنة تتولل 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

ويعين المرستتتتتوم الصتتتتتادر 

بحل المجلس لجنة تـتتتتتتتولى 

اختصتتاصتتات المجلس حتى 

 يتم تـتتتتشكيل المجلس البلدي

   .الجديد

 

وتعين لجنة بمرسوم تـتولى 

تصريف أعمال المجلس 

البلدي لحين تشكيل مجلس 

 بلدي جديد.

 

اختصاصات مجلا األمانة 

أو المجلا البلدي حتل يتم 

تشكيل المجلا الجديد، 

وُتعرض القرارات التي 

تتخذها هذه اللجنة علل 

المجلا الجديد في أول 

جلسة يعقدها بعد تشكيله 

 التخاذ ما يراه بشننها.
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 (19مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

ود ب، ج، و، ( البن19مادة )

ق، ر، ش،  ،ز، ي، م، ف

 ت، خ:

 

 

 

 

 

 

 

 

( البنود ب، ج، 19مادة ) 

هـ، و، ز، ي، م، ف، ق، ر، 

 ش، ت، خ

  قرر المجلس إدراج

(، والبند 19مقدمة المادة )

)هـ( منقا ضمن البنود 

المعًدلة، وإعادة صياغتقما 

والبنود الواردة في مشروع 

القانون، مع عدم الموافقة 

على نص البند )ر(، وذل  

 على النحو الوارد أدناه.

 

 

البنود و( 19مادة )مقدمة ال

و، ز، ي، م، هـ، ب، ج، 

 ف، ق، ر، ش، ت، خ

 

 توصي اللجنة باآلتي:

اللجنة بإعادة توصي  -

صياغة نص مقدمة المادة 

 على النحو اآلتي:

بوجه عام  المجلايخت  

في حدود السياسة العامة 

للدولة وخببها التنموية 

في  البلديةبتقديم الخدمات 

البنود و (19مادة )مقدمة ال

 ، خ:ب، ج، ز، ي، م، ف
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

 

 

 

بلتتتتدي  ل مجلس ا ل يختص ا

بوجه عام في حدود السياسة 

العتتتامتتتة للتتتدولتتتة وخططقتتتا 

التـتتتتنموية بتـتتتتقديم الخدمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )الن  بعد التعديل(

 

( البنود ب، ج، 19مادة )

هـ، و، ز، ي، م، ف، ق، 

 :ش، ت، خ

علل  دائرة اختصاصه، وله

 األخ  ما يلي:

توصي اللجنة بالموافقة  -

على قرار مجلس النواب 

 بحذف البند )ر(.

)هـ، و،  ، حذف البنود  -

 ت، ت(.

 ن  المادة بعد التعديل:

 

البنود و( 19مادة )مقدمة ال

 ، خ:، م، فيز،  ب، ج،
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

رة اختصاصه البلدية في دائ

 :وله على األخص ما يلي

 

اقـتتتتتتتتتتتتتتتراح األنظمتتة  )ب(

الخاصتتتتتتة بالصتتتتتتحة العامة 

بالتـتتتتتنسي  مع الجقات ذات 

الصتتتتتتتلة ، بما يكفل الراحة 

طن ويعتطتى وجقتتتتا  للتمتوا

 0مشرقا للدولة

 

العمتتتل على حمتتتايتتتة  )ج (

البيئة من التلو  على ضوء 

تجارب الدول المختـتتتتتتتتتتتتلفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يخت  مجلا األمانة 

والمجالا البلدية بوجه 

عام في حدود السياسة 

العامة للدولة وخببها 

التنموية بتقديم الخدمات 

في دائرة  البلدية

اختصاصها، ولها علل 

 األخ  ما يلي:

 

اقـتراح األنظمة الخاصة ب.

بالصحة العامة بالتـنسيق 

مع الجهات المختصة، بما 

يكفل الراحة للموابن 

بوجه عام  المجلايخت  

في حدود السياسة العامة 

للدولة وخببها التنموية 

في  البلديةبتقديم الخدمات 

علل  دائرة اختصاصه، وله

 األخ  ما يلي:

 

 

 

الموافقة على : البند )ب(

كما أقره مجلس نص البند 

 النواب.

 

 

 

 

بوجه عام  المجلايخت  

في حدود السياسة العامة 

للدولة وخببها التنموية 

في  البلديةبتقديم الخدمات 

علل  دائرة اختصاصه، وله

 األخ  ما يلي:
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

وأنظمة المؤستتستتات الدولية 

في مجال البـتتتتتتتتتتتتتتيئة وذل  

بالتـتتتتتتتتتتتتتنستتتتتتي  مع الجقات 

ختصة بشئون البـتتتيئة في الم

 0الدولة

 

تـتتتتتتتتتقرير إنشتتاء   )هـتتتتتتتتت ( 

وتتتتتتطتتتتتويتتتتتر التتتتتحتتتتتدائتتتتت  

والمتـتتتتتتتتتتنـتتتتتتتتتتكهات العامة 

وأمتتتاكن الترفيتتته وحمتتتايتتتة 

الشتتتتتتتتتواطتت  متتن التتتتتتتآكتتتتل 

والتـتتتتتلو  وذل  بالتـتتتتتنسي  

 0مع الجقات المختصة 

 

 

اقـتراح األنظمة  -ب 

الخاصة بالصحة العامة 

بالتـنسي  مع الجقات ذات 

الصلة، بما يكفل الراحة 

للمواطن والمقيم، ويعطي 

 للمملكة.وجقـًا مشرقـًا 

 

العمل على حماية البيئة  -ج 

من التلو  ووضع 

االشتراطات الخاصة بقا 

على ضوء تجارب الدول 

ويعبي وجهاً والمقيم 

 مشرقاً للمملكة.

 

العمل علل حماية البيئة ج .

من التلو  علل  وء 

تجارب الدول المختـلفة 

وأنظمة المؤسسات الدولية 

في مجال البـيئة وذلي 

بالتـنسيق مع الجهات 

المختصة بشئون البـيئة في 

 المملكة.

 

 

 

 

 

الموافقة على البند )ج(: 

نص البند كما أقره مجلس 

 النواب.

 

 

 

 

 

اقـتراح األنظمة الخاصة ب.

بالصحة العامة بالتـنسيق 

مع الجهات المختصة، بما 

يكفل الراحة للموابن 

والمقيم ويعبي وجهاً 

 مشرقاً للمملكة.

 

علل حماية البيئة  العملج .

من التلو  علل  وء 

تجارب الدول المختـلفة 

وأنظمة المؤسسات الدولية 

في مجال البـيئة وذلي 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

اقـتتتتتتتتراح المشروعات  ()و

ذات الطتتتتابع المحلي التي 

قة  تدخل في نطاققا والمتعل

بتتتتتالتتتتتمتتتتتيتتتتتاه والتتتتتطتتتتتر  

والمتـتتتتتتتتتتنكهات والصتتترف 

الصتتتتتتتحي واإلنتارة وإقتامتة 

التتتمتتتتدارس والتتتمستتتتتتتتتتتاكتتتن 

والمراكك الصحية ومواقـف 

الستتتتتتتيتتتتارات وغيرهتتتتا من 

ة المنافـتتتـتتتع والخدمات العام

والمشتتتتتتتروعتتتتات التي تقم 

تـتتتتتتتتتتتتنستتتتتي  ، والالمواطنين

متتع التتجتتقتتتتات  بشتتتتتتتتتتتأنتتقتتتتا

المختـلفة وأنظمة 

المؤسسات الدولية في مجال 

البـيئة، وذل  بالتـنسي  مع 

الجقات المختصة بشئون 

 البـيئة في المملكة.

 

 

 

 

 

 

و ع وإقرار اشترابات هـ.

تنجير السكن الجماعي أو 

ت الكائنة المشتري للعقارا

في دائرة األمانة أو البلدية 

ببقاً للقوانين واللوائح 

المعمول بها وبالتنسيق مع 

 الجهات المختصة.

 

.اقـتراح المشروعات ذات و

البابع المحلي الداخلة في 

نباقها المتعلقة بالمياه 

واإلنارة والصرف الصحي 

وتصريف مياه األمبار 

والبرق وإقامة المدارا 

 

 

توصي اللجنة البند )هـ(: 

بعدم الموافقة على البند 

ى النص أي اإلبقاء عل )هـ(.

 القائم.في القانون  النافذ

 

 

 

 

بالتـنسيق مع الجهات 

المختصة بشئون البـيئة في 

 المملكة.
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

وإقتتتترار  التتتتمتتتتختتتتتصتتتتتتتتتتتة،

 . األولويات في تـنفيذها

 

 

 

 

 

وضتتع النظم الخاصتتة  ز() 

بتتتتاإلعتتالنتتتتات التتتتدعتتتتائتتيتتتتة 

الرسوم المتعلقة  واقـتتتتتتتتراح

، وتحديد ضتتوابط وضتتع بقا

 

اقـتراح المشروعات  -و 

ذات الطابع المحلي التي 

تدخل في نطاققا والمتعلقة 

بالمياه والطر  

والمتـنكهات والصرف 

الصحي واإلنارة وإقامة 

المدارس والمساكن 

والمراكك الصحية ومواقـف 

السيارات والخدمات العامة 

والمشروعات التي تقم 

المواطنين، والتـنسي  

بشأنقا مع الجقات 

المختصة، والمشاركة في 

كن والمعاهد والمسا

والمراكز الصحية 

والمتنزهات ومواقـف 

السيارات وغيرها من 

المشروعات والخدمات 

المحلية التي تهم الموابنين 

والمقيمين، والتـنسيق 

بشننها مع الجهات 

المختصة، وإقرار أولويات 

تنفيذها.  وال يجوز تنفيذ 

المشروعات ذات البابع 

المحلي إال بعد موافقة 

مجلا األمانة أو المجلا 

 البلدي المخت .

توصي اللجنة البند )و(: 

 بعدم الموافقة على البند )و(.

 النافذ.ى النص أي اإلبقاء عل
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

المحال التجارية  الفـتتتتتتتتتتتات

 .والمحال العامة

 

 

 

وضتتتتتتتتتتع األنتتتظتتتمتتتتة  ()ي

عامة  الخاصتتتتتتتتة بالمحال ال

كتتتتالتتتفتتتنتتتتاد  والتتتمتتتطتتتتاعتتتم 

رها والمحال والمقاهي وغي

التجتتتاريتتتة والصتتتتتتتنتتتاعيتتتة 

والمحتتتال الخطرة والمقلقتتتة 

للراحة والضتتتتارة بالصتتتتحة 

والبتتتتاعتتتتة الجتتتتائلين وذلتتتت  

دراسة ووضع وإقرار 

يذ هذه أولويات تنف

المشروعات، وال يجوك 

ألي جقة تنفيذ أي مشروع 

ذي طابع محلي إال بعد أخذ 

الموافقة من المجالس البلدية 

 المختصة.

وضع النظم الخاصة  -ك 

باإلعالنات الدعائية وغير 

الدعائية وتحديد الرسوم 

المتعلقة بقا، وتحديد 

ضوابط وضع الفـتات 

المحال التجارية والصناعية 

 عامة.والمحال ال

ز.  و ع األنظمة الخاصة 

باإلعالنات الدعائية وغير 

الدعائية، واقتراح الرسوم 

المتعلقة بها، وتحديد 

 وابب و ع الفـتات 

المحال التجارية والصناعية 

 والمحال العامة.

 

و ع االشترابات ي.

واألنظمة الخاصة بالمحال 

العامة كالفنادق والمنشات 

ا السياحية وما في حكمه

والمباعم والمقاهي 

والصاالت العامة وغيرها، 

 

 

 

 

 

 

 

 

توصي اللجنة البند )ز(: 

الموافقة على نص البند كما ب

 .أقره مجلس النواب
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

بالتـتتتتتتتتتتتتتنستتتتتتي  مع الجقات 

 المختصة.

 

 

 

 

اقـتتتتتتتتتتتتتتتراح تستتتتتتتميتتة ( )م

حتتتتيتتتتاء الضتتتتتتتتتتتواحتتتتي واأل

والشتتتتتتتتتتتتوارع والتتتتتطتتتتتر  

، وذل  بالتـتتتتتنسي  والميادين

مع كل من الوكير المختص 

 

 

وضع االشتراطات  -ي 

واألنظمة الخاصة بالمحال 

العامة كالفناد  والمنشآت 

السياحية والمطاعم 

والمقاهي والصاالت العامة 

وغيرها والمحال التجارية 

والصناعية، والمحال 

الخطرة والمقلقة للراحة 

والضارة بالصحة والباعة 

المتجولين، وذل  بالتـنسي  

 مع الجقات المختصة.

والمحال التجارية 

والصناعية، والمحال 

الخبرة والمقلقة للراحة 

وال ارة بالصحة، والباعة 

المتجولين، وذلي بالتـنسيق 

 مع الجهات المختصة.

 

م.  اقتراح تسمية المدن 

واألحياء والقرل 

وال واحي والشوارع 

والميادين والتقابعات أو 

ييرها بالتـنسيق مع تغ

الوزير المخت  بشؤون 

 

 

 

 

 

 

توصي اللجنة البند )ي(: 

الموافقة على نص البند كما ب

 .أقره مجلس النواب

 

 

 

ز.  و ع األنظمة الخاصة 

باإلعالنات الدعائية وغير 

الدعائية، واقتراح الرسوم 

المتعلقة بها، وتحديد 

 وابب و ع الفـتات 

والصناعية المحال التجارية 

 والمحال العامة.

 

االشترابات و ع ي. 

األنظمة الخاصة بالمحال و

العامة كالفنادق والمنشات 

السياحية وما في حكمها 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

بشتتتتتئون البلديات والمجالس 

 البلدية األخرى.

 

 

كاوى  )ف( النظر في الشتتتتتتت

التي يقتتتتدمقتتتتا المواطنون 

والجقتتات األخرى بشتتتتتتتتتأن 

تي تتتدختتل في المستتتتتتتتتائتتل ال

. اختصتتتاص المجلس البلدي

لمجلس أن يطلتتتتب من  ول

الجقات المختصتتتتتة البيانات 

التتتتالكمتتتتة لتتتتبتتتتحتتتت  هتتتتذه 

 الشكاوى.

 

 

 

تسمية الضواحي  -م 

واألحياء والشوارع 

والطر  والميادين أو 

تغييرها ضمن حدود 

المحافظة ويتم التـنسي  مع 

المجالس البلدية األخرى في 

 الحدود المشتركة.

 

 

البلديات ومجلا األمانة 

 والمجالا البلدية األخرل.

 

فح  ودراسة ومتابعة ف.

الشكاول المقدمة من 

الموابنين والمقيمين 

والجهات األخرل بشنن 

المسائل والخدمات المحلية 

الداخلة في اختصا  

مجلا األمانة أو المجلا 

أو  البلدي، ولمجلا األمانة

المجلا البلدي أن يبلب 

من الجهات المختصة 

المعلومات الالزمة لنظر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توصي اللجنة البند )م(: 

الموافقة على نص البند كما ب

مقاهي والمباعم وال

والصاالت العامة وغيرها، 

والمحال التجارية 

والصناعية، والمحال 

الخبرة والمقلقة للراحة 

وال ارة بالصحة، والباعة 

المتجولين، وذلي بالتـنسيق 

 مع الجهات المختصة.

 

م.  اقتراح تسمية المدن 

واألحياء والقرل 

وال واحي والشوارع 

والميادين  والبرق

والتقابعات أو تغييرها 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

 

 

اقـتتتتتتتتراح المشروعات  )ق(

ومواقع تـتتتتتتنفيذها في شئون 

عمير، وتـتتتنظيم العمران والت

المناط  الستتتكنية والتجارية 

والصتتتتتتتنتتتتاعيتتتتة، وتحتتتتديتتتتد 

الشتتتوارع والطر  وخطوط 

التـتتنظيم، واقـتتتراح األنظمة 

النظر في الشكاوى  -ف 

التي يقدمقا المواطنون 

والمقيمون والجقات 

األخرى بشأن المسائل التي 

تدخل في اختصاص 

البلدي وجقاكه المجلس 

التنفيذي.  وللمجلس أن 

يطلب من الجقات المختصة 

البيانات الالكمة لبح  هذه 

الشكاوى واتخاذ القرارات 

 الالكمة.

 

 

هذه الشكاول واتخاذ القرار 

 الالزم بشننها.

 

ق.  اقـتراح وإقرار مواقع 

تنفيذ المشاريع ذات البابع 

المحلي في مجال التعمير 

والعمران وتنظيم المنابق 

السكنية والتجارية 

والصناعية، وتحديد 

الشوارع والبرق وخبوب 

التنظيم، وو ع األنظمة 

المتعلقة بالجيوب والزوايا 

من األرا ي المترتبة علل 

ذلي بالتنسيق مع الجهات 

، مع أقره مجلس النواب

ومجلا حذف عبارة "

األمانة والمجالا البلدية 

 ".األخرل

 

 

 

توصي اللجنة البند )ف(: 

الموافقة على البند كما ورد ب

، األولفي مشروع القانون 

 إعادة الصياغة كاآلتي:مع 

بالتـنسيق مع الوزير 

 المخت  بشؤون البلديات.

 

 

نظر في الشكاوى ال -ف 

التي يقدمقا المواطنون 

والمقيمون والجقات 

األخرى بشأن المسائل التي 

تدخل في اختصاص 

أن  وللمجلس .المجلس

يطلب من الجقات المختصة 

البيانات الالكمة لبح  هذه 

 الشكاوى.
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

المتعلقـتتتتة بالجيوب والكوايا 

من األراضتتي المترتبة على 

ذل  بالتـتتتتتتنسي  مع الجقات 

التتتتمتتتتختتتتتصتتتتتتتتتتتة، وإقتتتترار 

 .األولويات في تـنفيذها

 

 

الرسوم  اقتراح فرض -ر

بلدي وتعديلقا ذات الطابع ال

واإلعفاء منقا وإلغائقا 

 وطر  تحصيلقا.

 

 

االقـتراح والمشاركة  -  

في إقرار المشروعات 

ومواقع تـنفيذها في شئون 

العمران والتعمير، وتـنظيم 

المناط  السكنية والتجارية 

د والصناعية، وتحدي

الشوارع والطر  وخطوط 

التـنظيم، ووضع األنظمة 

المتعلقة بالجيوب والكوايا 

من األراضي المترتبة على 

ذل  بالتـنسي  مع الجقات 

المختصة، وإقرار 

 األولويات في تـنفيذها.

ة، وإقرار المختص

 األولويات في تنفيذها.  

 

البند )ر(: عدم الموافقة 

علل البند )ر(، والتمسي 

 بالن  النافذ.

 

 

ش.  إدارة واستغالل أي 

مرفق عام ذي بابع محلي 

يدخل في دائرة اختصا  

 األمانة أو البلدية.

النظر في الشكاوى التي - ف

يقدمقا المواطنون 

والمقيمون والجقات 

األخرى بشأن المسائل التي 

تدخل في اختصاص 

أن  وللمجلس .المجلس

يطلب من الجقات المختصة 

البيانات الالكمة لبح  هذه 

 الشكاوى.

 

توصي اللجنة البند )ق(: 

، أي البندالموافقة على  بعدم

 .النافذى النص اإلبقاء عل
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

إبداء الرأي مقدما في  )ش(

استتتتتتتتغالل أي مرف  عتتتام 

يدخل في حدود اختصتتتتاص 

 البلدية.

 

اإلشراف على تـتتتتتتتنفيذ  )ت(

العقود التي ترتتتتتب حقوقتتتتاً 

مالية للبلدية أو التـتتتتتتتتكامات 

 عليقا.

 

 

 

 

تحديد الرسوم ذات  -ر

الطابع البلدي وتعديلقا 

واإلعفاء منقا وإلغائقا 

 وطر  تحصيلقا.

 

واستغالل أي إدارة  -ت

مرف  عام يدخل في 

 اختصاص المجلس البلدي.

 

 

 

النظر في العقود التي  .ت

ترتب حقوقاً والتـزامات 

علل األمانة أو البلدية قبل 

برامها، والموافقة عليها، إ

 واإلشراف علل تنفيذها. 

 

 

 

 

خ.  و ع وإقرار الالئحة 

الداخلية لمجلا األمانة أو 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

الالئحة الداخلية  إقرار ()خ

لدي ، وتصتتتتتتتتدر للمجلس الب

من الوكير المختص بقرار 

 .بشئون البلديات

إبرام العقود واإلشراف –ت 

على تنفيذها والتي ترتب 

حقوقاً مالية للبلدية أو 

التـكامات عليقا وال يعتبر 

العقد نافذاً إال بعد موافقة 

 المجلس البلدي.

 

 

 

وضع وإقرار الالئحة  –خ 

الداخلية للمجلس البلدي بما 

مع هذا القانون  ال يتعارض

وتصدر بقرار من رئيس 

المجلا البلدي، وتصدر 

بقرار من الوزير المخت  

 بشؤون البلديات.

 

 

البند )ر(: توصي اللجنة 

بالموافقة علل قرار مجلا 

النواب بعدم الموافقة علل 

علل الن  البند، أي اإلبقاء 

 النافذ.

توصي اللجنة البند )ش(: 

، أي البندالموافقة على  بعدم

 .النافذى النص اإلبقاء عل
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

المجلس البلدي وتنشر في 

 الجريدة الرسمية.

 

 

توصي اللجنة البند )ت(: 

الموافقة على نص البند بعدم 

ورد في مشروع كما 

القانون، أي اإلبقاء على 

 .النص النافذ

توصي اللجنة  البند )خ(:

بإعادة صياغة البند على 

 :النحو اآلتي

إقرار الالئحة الداخلية خ.  

، وتصدر بقرار من للمجلا

الوزير المخت  بشؤون 

 البلديات.

 

 

 

 

 

 

 

إقرار الالئحة الداخلية خ.  

، وتصدر بقرار من للمجلا

الوزير المخت  بشؤون 

 البلديات.
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 (20مادة )

 

 

يرفع كل مجلس بلدي 

قراراته وتوصياته إلى 

الوكير المختص بشئون 

   البلديات.

وفتتي حتتتتالتتتتة متتتتا إذا رأى 

الوكير أن هذه القرارات أو 

التوصتتتتتتتيتات أو بعضتتتتتتتقتتا 

يخرج عن اختصتتتتتتتتتتتاص 

المجلس البلدي أو يتضتتتتمن 

 (:20مادة )

 

 

 

 

 

يرفع كل مجلس بلدي 

قراراته وتوصياته إلى 

الوكير المختص بشئون 

البلديات، فإذا رأى الوكير 

أن هذه القرارات أو 

التوصيات أو بعضقا يخرج 

 (:20مادة )

 

 

 

 

 

يرفع كل مجلس بلدي 

قراراته وتوصياته إلى 

الوكير المختص بشئون 

البلديات، فإذا رأى الوكير 

أن هذه القرارات أو 

التوصيات أو بعضقا يخرج 

 (:20مادة )

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 )الَن  بعد التعديل(

 

مع مراعاة أحكام الفقرة   .أ

( من 24)أ( من المادة رقم )

هذا القانون، للوزير 

المخت  بشؤون البلديات 

حق االعتراض علل أي 

قرارات أو توصيات صادرة 

عن مجلا األمانة أو 

 (:20مادة )

 إعادة ب توصي اللجنة

غ المادة على النحو صو

 :الوارد أدناه

 )الَن  بعد التعديل(

 

يرفع المجلس قراراته 

صياته إلى الوكير وتو

المختص بشؤون البلديات، 

فإذا رأى الوكير أن هذه 

القرارات أو التوصيات أو 

بعضقما يخرج عن 

اختصاص المجلس، أو 

 (:20مادة )

 

 

 

 

 

يرفع المجلس قراراته 

وتوصياته إلى الوكير 

المختص بشؤون البلديات، 

فإذا رأى الوكير أن هذه 

القرارات أو التوصيات أو 

بعضقما يخرج عن 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

مختالفتة للقتانون أو خروجتتا 

على السياسة العامة للدولة، 

كان لـتتتتتتته االعتراض عليقا 

خالل خمسة عشر يوماً من 

تتتتتاريتتتخ رفتتتع التتتقتتترار أو 

وإعادتـتتتتتتتتتقا  التوصتتية إليه،

بلدي مشفوعة إلى المجلس ال

ستتتتباب االعتراض إلعادة بأ

   .النظر فيقا

 

 

  

عن اختصاص المجلس 

البلدي أو يتضمن مخالفة 

للقانون أو خروجا على 

السياسة العامة للدولة، كان 

لـه االعتراض عليقا خالل 

تاريخ  خمسة عشر يوماً من

رفع القرار أو التوصية إليه، 

وإعادتـقا إلى المجلس 

البلدي مشفوعة بأسباب 

االعتراض إلعادة النظر 

فيقا، فإن لم يعيدها للمجلس 

خالل المدة المذكورة 

اعتبرت القرارات أو 

التوصيات صحيحة، ووجب 

عن اختصاص المجلس 

البلدي أو يتضمن مخالفة 

للقانون أو خروجا على 

السياسة العامة للدولة، كان 

لـه االعتراض عليقا خالل 

يوماً من تاريخ رفع  ثالثين

القرار أو التوصية إليه 

وإعادتـقا إلى المجلس 

البلدي مشفوعة بأسباب 

االعتراض إلعادة النظر 

وعلى المجلس البلدي فيقا، 

لى اعتراض الوكير الرد ع

خالل ثالثين يوما من تاريخ 

 ةالقرار أو التوصيإعادة 

المجلا البلدي إذا خرجت 

عن اختصاصاته المحددة 

في هذا القانون والئحته 

التنفيذية أو خالفت القوانين 

ئح أو السياسة أو اللوا

العامة للدولة، وذلي خالل 

خمسة عشر يوماً من تاريخ 

إبالغه بها، وله إعادتها إلل 

مجلا األمانة أو المجلا 

البلدي الذي أصدرها 

مشفوعة بنسباب 

االعتراض، فإذا لم ُيِعْدها 

خالل تلي المدة اعُتبرت 

صحيحة ونافذة وتتخذ 

تتضمن مخالفة للقانون أو 

خروًجا عن السياسة العامة 

للدولة كان له ح  

االعتراض عليقا خالل 

ثالثين يوًما من تاريخ رفع 

ه القرارات أو التوصيات إلي

وإعادتقا إلى المجلس 

المختص، حسب األحوال، 

مشفوًعا بأسباب االعتراض 

إلعادة النظر فيقا. وعلى 

المجلس الرد على 

اعتراضات الوكير خالل 

ثالثين يوما من تاريخ إعادة 

القرار إليه، فإن أصر على 

اختصاص المجلس، أو 

تتضمن مخالفة للقانون أو 

خروًجا عن السياسة العامة 

للدولة كان له ح  

االعتراض عليقا خالل 

ثالثين يوًما من تاريخ رفع 

القرارات أو التوصيات إليه 

وإعادتقا إلى المجلس 

المختص، حسب األحوال، 

مشفوًعا بأسباب االعتراض 

إلعادة النظر فيقا. وعلى 

على  المجلس الرد

اعتراضات الوكير خالل 

ثالثين يوما من تاريخ إعادة 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

فإذا أصر المجلس البلدي 

أو توصيته أو على قراره 

ضمنقا مخالفة جديدة، 

عرض األمر على مجلس 

ذ ما يراه ، التخاالوكراء

 .بشأنقا

 

اتخاذ اإلجراءات القانونية 

 إلصدارها ونشرها.

وللمجلس البلدي أن يصر  

قراره أو توصيته، على 

ويجب عندئذ على الوكير 

عرض األمر على مجلس 

الوكراء التخاذ ما يراه 

 مناسباً بشأنقا.

 

فإذا أصر المجلس ، إليه

البلدي على قراره أو 

توصيته أو ضمنقا مخالفة 

جديدة، عرض الوكير األمر 

على مجلس الوكراء التخاذ 

 ما يراه بشأنقا.

وللوكير المختص بشئون 

البلديات إحالة ما يراه من 

ت أو مشروعات قرارا

مقترحات إلى المجلس 

البلدي المعني إلبداء الرأي 

فيقا، وعلى المجلس البلدي 

أن يبدي رأيه في هذه 

المشروعات أو المقترحات 

إجراءات إصدارها 

 ونشرها.

علل مجلا األمانة أو  .ب

المجلا البلدي المخت  

الرد علل اعتراض الوزير 

خالل شهر من تاريخ إعادة 

الوزير القرارات أو 

التوصيات إليه، فإذا أصَر 

مجلا األمانة أو المجلا 

البلدي علل قراراته أو 

توصياته أو  مَنها مخالفة 

جديدة َعرَض الوزير األمر 

علل مجلا الوزراء خالل 

قراره أو توصيته أو ضمنقا 

مخالفة جديدة، عرض 

الوكير األمر على مجلس 

خاذ ما يراه الوكراء الت

 مناسًبا.

 

القرار إليه، فإن أصر على 

قراره أو توصيته أو ضمنقا 

مخالفة جديدة، عرض 

الوكير األمر على مجلس 

الوكراء التخاذ ما يراه 

 مناسًبا.
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

خالل ثالثين يوًما من تاريخ 

إحالتقا إليه، ويعتبر مضي 

هذه المدة دون إبداء المجلس 

البلدي رأيه خاللقا بمثابة 

قبول لقذه المشروعات أو 

 .المقترحات

وفي حالة رفض المجلس 

البلدي للمشروعات أو 

المقترحات المشار إليقا، 

يكون للوكير المختص 

األمر  رفع بشؤون البلديات

 إلى مجلس الوكراء التخاذ

 ما يراه بشأنقا.

ر يوماً من تاريخ خمسة عش

 إبالغه بها.

ويقوم مجلا الوزراء 

بالبّت في القرارات أو 

التوصيات الُمعترض عليها 

خالل ثالثين يوماً من تاريخ 

َعرض األمر ويكون قراره 

في هذا الشنن نهائياً، 

ويعتبر مرور هذه المدة 

دون َرّد بمثابة موافقة علل 

 القرار أو التوصية.

ج. لرئيا مجلا الوزراء 

بناًء علل عرض الوزير 

المخت  بشؤون البلديات 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

اتخاذ أي قرار أو القيام بني  

عمل كان يجب أو يتعين 

علل مجلا األمانة أو 

المجلا البلدي القيام به 

وفقاً للقوانين واللوائح، إذا 

كان االمتناع عن ذلي غير 

قائم علل سبب يقّره القانون 

إلل القيام وكان قد تم تنبيهه 

به، وذلي بعد مرور ثالثين 

يوماً من تاريخ استالمه 

لخباب تنبيه مسجل بعلم 

 الوصول. 

د. في جميع األحوال يجوز 

لكل من الوزير المخت  
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

بشؤون البلديات، ومجلا 

األمانة، والمجلا البلدي، 

البعن في القرارات 

الصادرة تنفيذاً ألحكام هذه 

المادة أمام المحكمة 

الل ستين يوماً المختصة خ

من تاريخ نشرها في 

الجريدة الرسمية أو 

 إبالغها.

وال تحسب إجازة المجلا 

فيما بين أدوار االنعقاد 

 من المدد المنصو  

 عليها في هذه المادة. 



159 
 

 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 (29مادة )

 

 

 

 

 

يكون لكل بلدية جقاك 

تـنفيذي يشكل من وحدات 

اختصاصاتقا إدارية وتبين 

وتوكيع العمل بينقا في 

الالئحة التـنفيذية لقذا 

 القانون.

 (:29مادة )

 

 

 

 

 

يكون لكل بلدية جقاك 

تـنفيذي يتبع المجلس البلدي 

ويشكل من وحدات إدارية، 

وتبين اختصاصاتقا وتوكيع 

العمل بقا في الالئحة 

 التـنفيذية لقذا القانون.

 (:29مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

المادة على النحو صوغ 

 الوارد أدناه.

 )الَن  بعد التعديل(

 

يكون لكل أمانة أو بلدية 

جهاز تنفيذي ُيشَكل من 

وحدات إدارية تبين الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون 

اختصاصاتها وتوزيع العمل 

 بينها. 

 (:29مادة )

  توصي اللجنة بالموافقة

على قرار مجلس النواب 

 إعادة صوغ المادة.ب

   بعد التعديل()النَ 

 

يكون لكل أمانة أو بلدية 

جهاز تنفيذي ُيشَكل من 

وحدات إدارية تبين الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون 

اختصاصاتها وتوزيع العمل 

 بينها.

 (:29مادة )

 

 

 

 

 

يكون لكل أمانة أو بلدية 

جقاك تنفيذي ُيشَكل من 

وحدات إدارية تبين الالئحة 

التنفيذية لقذا القانون 

اختصاصاتقا وتوكيع العمل 

 بينقا. 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 (30مادة )

 

 

اك التـنفيذي لكل يرأس الجق

، يصدر بلدية مدير عام

بتعيـينه مرسوم وهو الذي 

له أمام القضاء وفي يمثـ

   .مواجقة الغير

 

 (:30) مادة

 

 

 

 

يرأس الجقاك التـنفيذي لكل 

بلدية مدير عام يكون 

مسئوالً أمام المجلس البلدي 

ويعين المدير العام بمرسوم 

 (:30مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 )الَن  بعد التعديل(

يرأا الجهاز التـنفيذي في 

أمانة أو بلدية مدير عام كل 

يصدر بتعيينه مرسوم، 

ويمثله أمام الق اء وفي 

مواجهة الغير، ويكون 

مسئواًل أمام مجلا األمانة 

 أو المجلا البلدي.

 (:30مادة )

  توصي اللجنة بالموافقة

على قرار مجلس النواب 

بإعادة صوغ المادة، مع 

توصية اللجنة بحذف عبارة 

ويكون مسئوالً أمام )

األمانة أو المجلا مجلا 

(، الواردة في عجك البلدي

المادة، وذل  ألنقا تخل 

 باستقاللية الجقاك التنفيذي.

 (:30مادة )

 

 

 

 

يرأا الجهاز التـنفيذي في 

كل أمانة أو بلدية مدير عام 

يصدر بتعيينه مرسوم، 

ويمثله أمام الق اء وفي 

 .مواجهة الغير
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

بناء على ترشيح من 

 المجلس البلدي.

 

 (32مادة )

 

 

 

 

 

يقتدم متدير عتام البلتديتة إلى 

رئتتتيتتتس التتتمتتتجتتتلتتتس ختتتالل 

الشتتتتتتتقرين األولين من كل 

 (:32مادة )

 

 

 

 

 

يقدم مدير عام البلدية إلى 

رئيس المجلس خالل 

الشقرين األولين من كل 

 (:32مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 )الَن  بعد التعديل(

 

يقِدم مدير عام األمانة أو   .أ

البلدية إلل رئيا مجلا 

األمانة أو المجلا البلدي 

خالل الشهرين األولين من 

كل سنة مالية تـقريراً مالياً 

 (:32مادة )

 إعادة توصي اللجنة ب

على النحو  صوغ المادة

 اآلتي:

 

 

مدير عام كل من يقِدم   .أ

األمانة أو البلدية إلل رئيا 

مجلا األمانة أو المجلا 

خالل  المخت  البلدي

الشهرين األولين من كل 

 (:32مادة )

 

 

 

 

مدير عام كل من يقِدم   .أ

األمانة أو البلدية إلى رئيس 

مجلس األمانة أو المجلس 

خالل  المختص البلدي
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

ستتتنة مالية تـتتتتتتتتتتقريراً مالياً 

وإداريتتاً عن أعمتتال البلتتديتتة 

خالل الستتتنة الستتتابقة تمقيداً 

لعرضتتتتتتتتتتته على المجلس 

 ي.البلد

 

 

ويجوك أن يعقتتد متتدير عتتام 

البلدية ببعض اختصتتاصتتاته 

ية أو اإلدارية إلى أحد  مال ال

أو أكثر من من معتتتتاونيتتتته 

 األقسام. المديرين أو رؤساء

سنة مالية تـقريراً مالياً 

وإدارياً عن أعمال البلدية 

خالل السنة السابقة، تمقيداً 

لعرضه على المجلس البلدي 

 .إلقرارهما

 

 

عام ويجوك أن يعقد مدير 

البلدية ببعض اختصاصاته 

المالية أو اإلدارية إلى أحد 

من معاونيه أو أكثر من 

المديرين أو رؤساء األقسام 

 بعد موافقة رئيس المجلس.

وإدارياً عن أعمال األمانة 

أو البلدية خالل السنة 

السابقة تمهيداً للعرض 

علل مجلا األمانة أو 

 المجلا البلدي. 

يجوز أن يعهد مدير  .ب

مانة أو البلدية عام األ

ببعض اختصاصاته المالية 

أو اإلدارية إلل أحد معاونيه 

أو أكثر من المديرين أو 

 رؤساء األقسام. 

ا ا ماليً تـقريرً سنة مالية 

عن أعمال األمانة  اوإداريً 

أو البلدية خالل السنة 

السابقة تمهيداً للعرض 

 . المجلاعلل 

يجوز أن يعهد مدير عام  .ب

األمانة أو البلدية ببعض 

اختصاصاته المالية أو 

اإلدارية إلل أحد معاونيه أو 

أكثر من المديرين أو 

 ء األقسام.رؤسا

الشقرين األولين من كل 

ا ا ماليً سنة مالية تـقريرً 

ا عن أعمال األمانة وإداريً 

أو البلدية خالل السنة 

السابقة تمقيداً للعرض على 

 مجلس ال

يجوك أن يعقد مدير  .ب

عام األمانة أو البلدية ببعض 

اختصاصاته المالية أو 

اإلدارية إلى أحد معاونيه أو 

أكثر من المديرين أو رؤساء 

 األقسام. 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 (33مادة )

 

 

 

 

 

يتكون الجقاك التـتتنفيذي  ()أ

لتتلتتبتتلتتتتديتتتتة متتن عتتتتدد متتن 

الوحدات اإلدارية يصتتتتتدر 

 (:33مادة )

 

 

 

 

 

يتكون الجقاك التـنفيذي  -أ 

للبلدية من عدد من الوحدات 

اإلدارية يصدر بإنشائقا 

قرار من رئيس مجلس 

 (:33مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 

 )الَن  بعد التعديل(

يتكون الجهاز التـنفيذي  .أ

ل مانة أو البلدية من عدد 

من الوحدات اإلدارية التي 

قرار من يصدر بإنشائها 

 رئيا مجلا الوزراء.

 (:33مادة )

  توصي اللجنة بالموافقة

على قرار مجلس النواب 

 إعادة صوغ المادة.ب

 

 )الَن  بعد التعديل(

يتكون الجهاز التـنفيذي  .أ

ل مانة أو البلدية من عدد 

اإلدارية التي من الوحدات 

يصدر بإنشائها قرار من 

 رئيا مجلا الوزراء.

 (:33مادة )

 

 

 

 

يتكون الجقاك التـنفيذي  .أ

لألمانة أو البلدية من عدد 

من الوحدات اإلدارية التي 

يصدر بإنشائقا قرار من 

 رئيس مجلس الوكراء.
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

شتتتتتتائقا قرار من رئيس بإن

 .مجلس الوكراء

 

 

 

يصتتتتتدر رئيس مجلس  )ب(

ات بتعيـتتتتتين الوكراء قرار

 .مديري إدارات البلدية

 

الوكراء بناء على اقتراح 

المجلس البلدي وذل  

بالتنسي  مع الوكير 

 المختص.

مجلس يصدر رئيس  -ب 

الوكراء قرارات بتعيـين 

مديري إدارات البلدية بناًء 

على ترشيح من المجلس 

 البلدي.

 

 

 

يعين مديرو إدارات  .ب

األمانة أو البلدية بقرار من 

 رئيا مجلا الوزراء.

 

 

 

 

 

يعين مديرو إدارات  .ب

األمانة أو البلدية بقرار من 

 رئيا مجلا الوزراء.

 

 

 

 

يعين مديرو إدارات  .ب

األمانة أو البلدية بقرار من 

 رئيس مجلس الوكراء.

 

 ( الفقرة الثانية:35مادة ) (35مادة )

 

  ( الفقرة الثانية:35مادة ) ( الفقرة الثانية:35مادة ) 



165 
 

 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

تكون الموارد المالية تـتتتتتتتتتتتتتت

 -: منللبلدية 

الرستتتتتتوم التي تحصتتتتتتلقا  ()أ

مقابل االنـتتتتتتـتتتتتفاع بالمراف  

والتتختتتتدمتتتتات التتتتتي تتتتتتولتتى 

إدارتقا أو اإلشتتتتتراف عليقا 

بمقتضتتتى أحكام هذا القانون 

ـناداً  ـ أو أي نظام يصدر است

خر إليتته أو إلى أي قتتانون آ

ينص على استتتتتيفاء رستتتتوم 

 .للبلدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 

 )الَن  بعد التعديل(

 

 

 

 

 

 

  توصي اللجنة بعدم

أي الموافقة على المادة، 

 النافذ.ى النص اإلبقاء عل
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

قا  )ب( المبالغ التي تحصتتتتتتتل

ن بيع وإيجار واستـتتتتتتثمار م

 .أمالكقا

 االعتمادات المخصتتصتتة ج()

لقتتتا في الميكانيتتتة العتتتامتتتة 

 .للدولة

التبرعتتتتات والقبتتتتات  () د

قرر  لتي ي لوصتتتتتتتتتتتايتتتتا ا وا

 المجلس البلدي قبولقا .

وتودع جميع إيرادات 

البلديات من الرسوم البلدية 

على المحال واألماكن 

التجارية والصناعية وكذل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتودع جميع إيرادات 

البلديات من الرسوم البلدية 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

إيجارات أمال  البلدية من 

المباني التجارية في 

صندو  مشتر  ينشأ لقذا 

الغرض، وتوكع إيراداته 

البلديات بقرار من  بين

 . مجلس الوكراء

 

وتودع جميع إيرادات 

البلديات من الرسوم البلدية 

على المحال واألماكن 

التجارية والصناعية وكذل  

ايجارات أمال  الدولة من 

المباني التجارية في 

صندو  مشتر  ينشأ لقذا 

الغرض، وتوكع إيراداته 

بين البلديات بقرار من 

اللجنة المشتركة، والمكونة 

من رؤساء المجالس البلدية 

ي ترأس بشكل دوري، والت

وال يجوك التصرف بأمال  

البلدية من وإيجار أمالي 

المباني التجارية في 

صندوق مشتري ينشن لهذا 

الغرض، وتوزع إيراداته 

بين األمانة والبلديات بقرار 

من مجلا الوزراء بناء 

علل قرار اللجنة التنسيقية 

المكونة من رئيا مجلا 

األمانة ورؤساء المجالا 

البلدية برئاسة الوزير، وال 

يجوز الصرف من األموال 

مانة أو التي تخص  ل 

 البلدية إال بموافقة المجلا.
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

وأموال البلدية إال بقرار من 

 المجلس.

 (36مادة )

 

 

 

تبـتتتين الالئحـتتتة التـتتتنـتتتفيذية 

قرارات  لقتتتتانون وال لقتتتتذا ا

الصادرة تـتتتنـتتتفيذا لـتتته، بعد 

لوكراء،  فقتتتتة مجلس ا موا

التتتتتقتتتتتواعتتتتتد واإلجتتتتتراءات 

 (:36مادة )

 

 

 

 

 

تبـين الالئحـة التـنـفيذية لقذا 

القانون والقرارات الصادرة 

تـنـفيذاً لـه، بعد موافقة 

 (:36مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

النحو صوغ المادة على 

 الوارد أدناه.

 

 )الَن  بعد التعديل(

تبـين الالئحـة التـنـفيذية 

لهذا القانون والقرارات 

الصادرة لتـنـفيذه، بعد 

موافقة مجلا الوزراء 

بناًء علل 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 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

الخاصتتتتتتتتة بتحديد أستتتتتتتس 

وفئات وإجراءات حستتتتتتتاب 

جميع الرستتتتتتوم ذات الطابع 

التتتبتتتلتتتتدي وعتتتلتتتى األختتتص 

الرستتوم البلدية التي تستتتح  

على المباني واألراضتتتتتتتي، 

الالئحتتة كمتتا توضتتتتتتتح تلتت  

والقرارات طريقة التـتتتتتتتظلم 

من هذه الرستتتتتتتوم وحاالت 

تخـتتتتتتفيضقا أو اإلعفاء منقا 

 وطر  تحصيلقا.

 

اللجنة المشتركة، القواعد 

واإلجراءات الخاصة بتحديد 

وإجراءات أسس وفئات 

حساب جميع الرسوم ذات 

الطابع البلدي وعلى األخص 

الرسوم البلدية التي تستح  

على المباني واألراضي، 

كما توضح تل  الالئحة 

والقرارات طريقة التـظلم 

من هذه الرسوم وحاالت 

تخـفيضقا أو اإلعفاء منقا 

 وطر  تحصيلقا.

 

التنسيقية، القواعد 

واإلجراءات الخاصة بتحديد 

أسا وفئات وإجراءات 

حساب جميع الرسوم ذات 

وعلل البابع البلدي 

األخ  الرسوم البلدية 

المستحقة علل المباني 

واألرا ي، كما تو ح تلي 

الالئحة والقرارات بريقة 

التـظلم من هذه الرسوم 

وحاالت تخـفي ها أو 

اإلعفاء منها وبرق 

 تحصيلها.
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 (42مادة )

حكتتتتام هتتتتذا  مع مراعتتتتاة أ

القانون تسري على موظفي 

لدية األنظمة الخاصتتتتتتتتة  الب

بموظفي الحكومتتتتة، كمتتتتا 

تستتري عليقم أحكام القانون 

 1975( لستتتتتتتنتتتة 13رقم )

بشتتتتأن تـتتتتتتتتتتتنظيم معاشتتتتات 

ومكافآت التـتتتتتقاعد لموظفي 

 . الحكومة

 

 (:42مادة )

مع مراعاة أحكام هذا 

القانون تسري على موظفي 

الخاصة البلدية األنظمة 

بموظفي الحكومة، كما 

تسري عليقم أحكام القانون 

م 1975( لسنة 13رقم )

بشأن نظام معاشات 

ومكافآت التـقاعد لموظفي 

الحكومة، ويكون لرئيس 

المجلس اتخاذ اإلجراءات 

التأديبية بشأن موظفي 

 البلدية.

 (:42مادة ) 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 )الَن  بعد التعديل(

مع مراعاة أحكام هذا 

القانون، تسري علل 

موظفي األمانة أو البلدية 

أحكام قانون الخدمة المدنية 

والئحته التنفيذية، وأحكام 

( لسنة 13القانون رقم )

بشنن تـنظيم  1975

معاشات ومكافات التـقاعد 

 (:42مادة )

  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 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

لموظفي الحكومة، ويكون 

لرئيا مجلا األمانة 

لدي ورئيا المجلا الب

سلبة اقتراح إحالتهم إلل 

التحقيق في حالة إخاللهم 

بمقت يات واجباتهم 

 الوظيفية.

 

 الثانيةالمادة  

( من 19يضاف إلى المادة )

قانون البلديات الصادر 

( 35بالمرسوم بقانون رقم )

 الثانيةالمادة  

  قرر المجلس حذف

المادة، مع مراعاة إعادة 

ترقيم المواد الالحقة من 

 المشروع بقانون.

 الثانيةالمادة 

  توصي اللجنة بالموافقة

على قرار مجلس النواب 

حذف المادة، مع مراعاة ب
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

بند جديد برقم  2001لسنة 

 )ض(، نصه اآلتي: 

 (:19مادة )

الرقابة واإلشراف  –ض 

على الجقاك التنفيذي للبلدية 

وجميع قراراته، ويجوك 

التظلم من هذه القرارات 

أمام رئيس المجلس البلدي 

ويكون له تأييد هذه 

القرارات أو إلغائقا أو 

 تعديلقا.

إعادة ترقيم المواد الالحقة 

 من المشروع بقانون.

  الثالثةالمادة  المادة الثالثة  المادة الثالثة (35مادة )
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

تـتتتتتتتتتتتتتتتكون الموارد المالية 

 -للبلدية من :

الرسوم التي تحصلقا  ) أ (

مقابل االنـتتتتتـتتتتفاع بالمراف  

والتختتتتدمتتتتات التتتي تتتتولتى 

إدارتقا أو اإلشتتتتراف عليقا 

بمقتضتتى أحكام هذا القانون 

أو أي نظام يصدر استــناداً 

إليتته أو إلى أي قتتانون آخر 

ينص على استتتتيفاء رستتتوم 

 للبلدية .

يضاف إلى الفقرة األولى 

( من قانون 35من المادة )

البلديات الصادر بالمرسوم 

( لسنة 35بقانون رقم )

بندين جديدين هما  2001

 ، نصقما اآلتي: )و( و )هـ(

 

 (:35مادة )

نسبة من الرسوم التي  –هـ 

تحصلقا المؤسسات 

الرسمية من المعامالت 

 واألنشطة التي تمارسقا.

  قرر المجلس حذف

المادة، مع مراعاة إعادة 

د الالحقة من ترقيم الموا

 مشروع القانون.

  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 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

المبالغ التي تحصتتتتتلقا  )ب(

ن بيع وإيجار واستـتتتتتثمار م

 .أمالكقا

االعتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتادات  )ج(

لقتتتا في  المخصتتتتتتتصتتتتتتتتتتة

 .الميكانية العامة للدولة

التبرعات والقبات  ()د

التي يقرر  والوصايا

 .المجلس البلدي قبولقا

وتتتتودع جتتتمتتتيتتتع إيتتترادات 

البلديات من الرستتتوم البلدية 

عتتلتتى التتمتتحتتتتال واألمتتتتاكتتن 

التجارية والصتتناعية وكذل  

الرسوم التي تحصلقا  –و 

من مواقف السيارات في 

الشوارع العامة والطرقات 

والمواقع التي تخصصقا 

 البلدية لقذا الغرض.
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

إيجتتارات أمال  البلتتديتة من 

التتمتتبتتتتانتتي التتتتتجتتتتاريتتتتة فتتي 

و  مشتتتر  ينشتتأ لقذا صتتند

الغرض، وتوكع إيراداتتتتته 

بلتتتتديتتتتات بقرار من  بين ال

 مجلس الوكراء. 

 

 

 

 

 

 

 المادة الرابعة

 

 

 

 

 

 الرابعةالمادة  

)المادة الثانية بعد إعادة 

 الترقيم(

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 

 المادة الرابعة

)المادة الثانية بعد إعادة 

 الترقيم(

  توصي اللجنة بإعادة

على  صوغ مقدمة المادة

 النحو الوارد أدناه.

 

 المادة الثانية
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يضاف إلى قانون البلديات 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 2001( لسنة 35رقم )

( 38مادتان جديدتان برقم )

(، 1( مكررا )38مكررا و )

 نص ما اآلتي: 

 ( مكررا: 38مادة )

يشكل المجلس األعلى 

للقضاء نيابة لشؤون 

البلديات تختص بالمخالفات 

 )الَن  بعد التعديل(

 

يضاف إلى قانون البلديات 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 2001( لسنة 35رقم )

مادتان جديدتان برقمي 

( مكرًرا 38( مكرًرا و )38)

 (، نصهما اآلتي:1)

 

 ( مكررا: 38مادة )

تنشأ نيابة عامة لشئون 

البلديات تختص بالتحقيق 

في مخالفات أحكام هذا 

القانون والئحته التنفيذية 

 )الَن  بعد التعديل(

 

يضاف إلى قانون البلديات 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 ةماد 2001( لسنة 35رقم )

(، ( مكرًرا38) برقمة جديد

 ا اآلتي:نصه

 

 

 ( 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 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

 

والجرائم التي تحيل ا إلي ا 

 البلديات.

 

أو القوانين األخرى التي 

يحيلها إليها مجلس األمانة 

أو المجلس البلدي 

 المختص.

  

 :(1ا )( مكررً 38مادة ) 

 

 

 

 

ينشأ في كل بلدية جقاك يتبع 

إداريا الجقاك التنفيذي، 

ويمنح أعضاؤه صفة 

مأموري الضبط القضائي 

 (:1)ا ( مكررً 38مادة ) 

 

 

 

 

يصدر الوزير المخت  

بشؤون العدل باالتفاق مع 

الوزير المخت  بشؤون 

البلديات قراراً بتحديد 

 :(1) ا( مكررً 38مادة )

  توصي اللجنة بإعادة

صياغة المادة على النحو 

 اآلتي:

 :ا( مكررً 38مادة )

الجهاز يكون لموظفي ))

 األمانة أو البلديةبالتنفيذي 

الذين يخولهم الوزير 

 :ا( مكررً 38مادة )

 

 

 

 

الجقاك يكون لموظفي 

 األمانة أو البلديةبالتنفيذي 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

بقرار من وكير العدل 

والشئون اإلسالمية، 

ويختص هذا الجقاك بضبط 

المخالفات وتحرير 

 المحاضر.

موظفي الجهاز التنفيذي في 

األمانة أو البلدية الذين لهم 

صفة ال بب الق ائي 

ل بب األعمال التي تقع في 

دائرة اختصاصهم بالمخالفة 

ألحكام هذا القانون والئحته 

أي قانون آخر،  التنفيذية أو

وتحرير محا ر ال بب، 

وإحالتها إلل الجهة 

 المختصة.

 

المخت  بشؤون العدل 

باالتفاق مع الوزير 

المخت  بشؤون البلديات 

صفة منموري ال بب 

في  بب الق ائي 

المخالفات وتحرير 

بالنسبة للجرائم المحا ر 

المنصو  عليها في هذا 

القانون والئحته التنفيذية 

والتي تقع في دوائر 

 اختصاصهم.

الذين يخولقم الوكير 

المختص بشؤون العدل 

باالتفا  مع الوكير 

المختص بشؤون البلديات 

صفة مأموري الضبط 

القضائي في ضبط 

المخالفات وتحرير 

المحاضر بالنسبة للجرائم 

المنصوص عليقا في هذا 

القانون والئحته التنفيذية 

والتي تقع في دوائر 

 .ختصاصقما

 المادة الخامسة (10مادة )

 

 المادة الخامسة 

 

 المادة الخامسة
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

يؤدي عضو المجلس 

البلدي في جلسة علنية 

برئاسة أكبر األعضاء سناً 

أمام المجلس وقبل ممارسة 

" أعماله اليمين التالية: 

أقسم بال العظيم أن أكون 

مخلصاً للوبن ول مير، 

وأن أحترم القانون، وأن 

أؤدي أعمالي باألمانة 

 والصدق".

يستبدل بكلمة "ولألمير" 

( من 10الواردة في المادة )

قانون البلديات الصادر 

( 35بالمرسوم بقانون رقم )

كلمة  2001لسنة 

 . "وللملك"

  قرر المجلس حذف

المادة اكتفاًء بالتعديل 

المقترح عليقا ضمن المادة 

األولى من المشروع 

بقانون، مع مراعاة إعادة 

 المواد الالحقة.ترقيم 

  توصي اللجنة بالموافقة

على قرار مجلس النواب 

حذف المادة اكتفاًء بالتعديل ب

المقترح عليقا ضمن المادة 

األولى من المشروع 

بقانون، مع مراعاة إعادة 

 ترقيم المواد الالحقة.

 

 :(24مادة )

 السادسةالمادة 

 

 

 السادسةالمادة  

 )المادة الثالثة بعد التعديل(

 

 السادسةالمادة 

 

 

 السادسةالمادة 

 :(24مادة )
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

مـــدة دور انعقاد  )أ(

عشرة  البلديالمجلس 

أشقر، تبدأ في األسبوع 

األول من شقر سبتمبر من 

ومع ذل  يجوك   كل عام.

بقرار من مجلس الوكراء 

تأجيل هذا الموعد لمدة ال 

تـكيد على ستين يوماً، وفي 

هذه الحالة فإن مدة التأجيل 

تحسب ضمن مدة دور 

 االنعقاد.

)ب( يعقد المجلس البلدي 

اجتماعا عاديا مرتين كل 

شقر على األقل بدعوة من 

 

 

 

 

تضاف كلمة "مسبب" إلى 

(، 24الفقرة )أ( من المادة )

وتضاف كلمة "إلقرارها" 

إلى نقاية البند )و( من المادة 

(، من قانون البلديات 31)

الصادر بالمرسوم بقانون 

 2001( لسنة 35رقم )

 بعد كلمة "بقرار".وتأتي 

  قرر المجلس إعادة

صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 )الَن  بعد التعديل(

ت اف عبارة )مجلا 

األمانة أو( قبل عبارة 

)المجلا البلدي(، وكلمة 

)مسبب( بعد كلمة )بقرار( 

في الفقرة )أ( من المادة 

(، وت اف عبارة 24)

)مجلا األمانة أو( قبل 

عبارة )المجلا البلدي(، 

وكلمة )إلقرارهما( إلل 

نهاية البند )و( من المادة 

 :توصي اللجنة باآلتي 

 (:24مادة )

 "البلدي"حذف كلمة 

الواردة في صدر البند )أ( 

من المادة، وعدم الموافقة 

على التعديالت التي أجراها 

مجلس النواب الموقر، حي  

أن اشتراط تسبيب القرار 

يضع قيدا على سلطة مجلس 

 الوكراء.

 

 

مـــدة دور انعقاد  )أ(

المجلس عشرة أشقر، تبدأ 

في األسبوع األول من شقر 

ومع   سبتمبر من كل عام.

ذل  يجوك بقرار من مجلس 

الوكراء تأجيل هذا الموعد 

لمدة ال تـكيد على ستين 

يوماً، وفي هذه الحالة فإن 

مدة التأجيل تحسب ضمن 

 االنعقاد.مدة دور 

)ب( يعقد المجلس البلدي 

عا عاديا مرتين كل اجتما

شقر على األقل بدعوة من 

ويجوك لرئيس   رئيسه.
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

ويجوك لرئيس   رئيسه.

المجلس أن يدعو المجلس 

إلى اجتماع غير عادي 

ألسباب يقدرها، أو إذا طلب 

عقد هذا االجتماع أربعة 

أعضاء على األقل. وال 

ينظر المجلس في االجتماع 

غير العادي إال المسائل التي 

 للنظر فيقا. دعي

ويكون انعقاد االجتماع  )ج(

األول للمجلس بدعوة من 

رئيسه خالل مدة ال تتجاوك 

ثالثين يوما من تاريخ 

 اكتمال تشكيل المجلس.

(، من قانون البلديات 31)

رسوم بقانون الصادر بالم

 .  2001( لسنة 35رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجلس أن يدعو المجلس 

إلى اجتماع غير عادي 

ألسباب يقدرها، أو إذا طلب 

عقد هذا االجتماع أربعة 

أعضاء على األقل. وال 

ينظر المجلس في االجتماع 

غير العادي إال المسائل التي 

 دعي للنظر فيقا.

د االجتماع ويكون انعقا )ج(

األول للمجلس بدعوة من 

رئيسه خالل مدة ال تتجاوك 

ثالثين يوما من تاريخ 

 اكتمال تشكيل المجلس.
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

وتوجـــه الدعوة إلى  )د(

االجتماع كتابة قبل الموعـد 

المحدد له بثالثة أيام على 

األقل مرفقا بقا جدول 

األعمال. ويجوك تـقصير 

عاد في حالة هذا المي

 االستعجال.

 (:31مادة )

يقوم مدير عام البلدية في كل 

 بلدية بما يلي:

تـنفيذ قرارات المجلس  )أ(

 البلدي.

 

 

 

 

 

 (:31مادة )

الموافقة على النص النافذ 

، حي  أن دون تعديل

اشتراط إقرار الميكانية من 

جلس يخالف نص المادة الم

( 39( من القانون رقم )24)

بشأن الميكانية  2002لسنة 

وتوجـــه الدعوة إلى  )د(

االجتماع كتابة قبل الموعـد 

المحدد له بثالثة أيام على 

األقل مرفقا بقا جدول 

األعمال. ويجوك تـقصير 

هذا الميعاد في حالة 

 االستعجال.
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

)ب( اإلشراف على إدارات 

وأقسام البلدية ومتابعة ما 

به أو يسند إليقا من  تـقوم

 أعمال.

)ج( التوقيع عن البلدية على 

عقود المشتريات والمبيعات 

الحدود  في وسائر العقود

المرخص له بقا من المجلس 

البلدي، ومراقبة األعمال 

 التي تـنفذ لحساب البلدية.

)د( دراسة الموضوعات 

التي ستعرض على المجلس 

البلدي وتـقديم نتائج الدراسة 

العامة، الذي أناط بمجلس 

 الوكراء إقرار الميكانية.
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

لرئيس المجلس تمقيدا 

 لعرضقا على المجلس.

)هـ( وضع الخطط اإلدارية 

والمالية لشئون البلدية 

المشروعات وإعداد برنامج 

المقترح القيام بقـا خالل 

السنة المالية وعرضه على 

رئيس المجلس تمقيدا 

لعرضه على المجلس 

 البلدي.

)و( إعداد مشروعي 

الميكانية والحساب الختامي 

وعرضقما على رئيس 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

المجلس البلدي تمقيدا 

 لعرضقما على المجلس. 

)ك( التـنسي  مـــع األجقكة 

املــة اإلدارية والتـنفيذية الع

في نطا  البلدية لتيسير 

تـنفيذ األعمال المشتركة 

 بينقا.

 السابعةمادة ال 

 

 

 

 

 الثانيةالمادة 

 

 

 

 

 السابعةالمادة 

)المادة الرابعة بعد إعادة 

 الترقيم(

  قرر المجلس الموافقة

على المادة كما وردت في 

 مشروع القانون الثاني.

 السابعةالمادة 

بعد إعادة  الثالثة)المادة 

 الترقيم(

 الموافقة توصي اللجنة ب

على المادة كما وردت في 

 مشروع القانون الثاني.

 الثالثةالمادة 
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 )القانون النافذ(

قانون البلديات الصادر 
( 35باملرسوم بقانون رقم )

 2001لسنة 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 
 وردت من احلكومةكما 

 نصوص مواد 
 الثاني -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

كل فيما  –على الوكراء 

تنفيذ هذا القانون،  –يخصه 

وُيعمل به اعتباراً من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في 

 الجريدة الرسمية.

 

 

على رئيس مجلس الوكراء 

كل فيما يخصه  –والوكراء 

تنفيذ أحكام هذا القانون،  –

ويعمل به اعتباراً من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في 

 الجريدة الرسمية.

 )ن  المادة(

على رئيس مجلس الوكراء 

كل فيما يخصه  –والوكراء 

تنفيذ أحكام هذا القانون،  –

من اليوم  ويعمل به اعتباراً 

التالي لتاريخ نشره في 

 الجريدة الرسمية.

  

 

على رئيس مجلس الوكراء 

كل فيما يخصه  –والوكراء 

نون، تنفيذ أحكام هذا القا –

ويعمل به اعتباراً من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في 

 الجريدة الرسمية.
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 م2018أكتوبر  8التاريخ: 

 

 احملرتم سعادة الدكتور/ حممد علي حسن علي 

 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام  قانون البلديات  مشروع قانون رقم ) ( المو وع:

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

( 20المقدم من مجلا النواب(، ومشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

في  م )المعد2001( لسنة 35رقم ) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون

  وء االقتراح بقانون المقدم من مجلا الشورل(.

 

 تحية بيبة وبعد،،

 

السيد علي بن صالح الصالح رئيا م، أرف  معالي 2018يوليو  1بتاريخ      

مشروع قانون  ، نسخة من(4د  4ص ل ت  / ف  826م )، ضمن كتابه رقالمجلا

رقم  رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام  قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون

م )المعد في  وء االقتراح بقانون المقدم من مجلا النواب(، 2001( لسنة 35)

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

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

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذل  لمناقشتقما وإبداء من مجلا الشورل(، 

 المالحظات عليقما للجنة المراف  العامة والبيئة.
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عقدت لجنة الشتتتتتؤون التشتتتتتريعية والقانونية اجتماعقا م 2018أكتوبر  8وبتاريخ     

، حي  اطلعت على من دور االنعقاد غير العادي من الفصتتل التشتتريعي الرابع األول

وذل  بحضتتتتتتور ، وقرار مجلس النواب بشتتتتتتأنقما، المذكورين مشتتتتتتروعي القانونين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.

 

 إلى عدم مخالفة مشتتتتتتتروعي القانونين –بعد المداولة والنقات  –وانتقت اللجنة       

 لمبادئ وأحكام الدستور.  

 

 رأي اللجنة:

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

م )المعد في  وء االقتراح 2001( لسنة 35رقم ) البلديات الصادر بالمرسوم بقانون

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

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

 من الناحية الدستورية.، في  وء االقتراح بقانون المقدم من مجلا الشورل(

 

  دالل جاسم الزايد                                             

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                        
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 (5ملحق رقم )
 خبصوص والبيئة العامة املرافق جلنة تقرير

 القانون أحكام بعض بتعديل بقانون االقرتاح

 محاية بشأن م2012 لسنة( 35) رقم

 السعادة أصحاب من واملقدم املستهلك،

 الفاضل، عبداهلل جهاد الدكتورة: األعضاء

 علي حممد والدكتور فخرو، حممد ومجال

 البنمحمد، إمساعيل وبسام علي، حسن

 .العرادي عبداهلل وعلي

 

 

 

 

 



190 
 

 

 2021يناير  04: التاريخ

 (08)التقرير: 

 

 تقريـر جلنة املرافق العامة والبيئة

بشأن  2012( لسنة 35بعض أحكام القانون رقم )خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل 
واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد عبداهلل  محاية املستهلك،

الفاضل، مجال حممد فخرو، الدكتور حممد علي حسن، بسام إمساعيل البنمحمد، 
 علي عبداهلل العرادي.

 

 دور االنعقاد العادي الثال  من الفصل التشريعي الخاما

 

 :مقدمــة

 

صاحب المعالي/ علي بن صالح الصالح استلمت لجنة المراف  العامة والبيئة كتاب      

، 2020ديسمبر  09( المؤرخ في 3د 5ص ل م ب/ ف 473رقم ) رئيا مجلا الشورل

االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام  والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة

بشنن حماية المستهلي، والمقدم من أصحاب السعادة  2012( لسنة 35القانون رقم )

األع اء: الدكتورة جهاد عبدهللا الفا ل، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، 
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على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات، ، بسام إسماعيل البنمحمد، علي عبدهللا العرادي

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر. 

 

 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف المذكور 

 

 :تدارست اللجنة االقتراح بقانون المذكور في اجتماعقا .1

 الفصل الدور التاريخ االجتماع

 5 3 2020ديسمبر  14 11

 5 3 2020ديسمبر  28 13

 5 3 2021ينــــاير  04 14

 

المتعلقة اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتتقا لالقتراح بقانون المذكور على الوثائ   .2

 باالقتراح بقانون موضوع البح  والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(االقتراح بقانون ومذكرته اإليضاحية.  -

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 )مرفق( راي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية. -

 )مرفق( رأي وكارة الصناعة والتجارة والسياحة. -
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مقدمي االقتراح، أعضاء مجلس الشورى وبدعوة من اللجنة ألصحاب السعادة  .3

م، كل 2020ديستتتتمبر  28( المواف  13اجتماع اللجنة رقم ) )عن بعد( حضتتتتر

 من:

i. رو.ـــــــال محمد فخناألستاذ جم 

ii. .األستاذ بسام إسماعيل البنمحمد 

iii.  ل.ـــالدكتورة جهاد عبدهللا الفا 

iv.  رادي.ـــــعبدهللا العاألستاذ علي 

 

 شاري في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلا: .4

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان األستاذ عبدالرحيم علي عمر

 باح  قانوني. السيد علي نادر الـسلوم

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان. السـيد أيوب علي طريف

 أمين سر لجنة. السيدة دانة إبراهيم الشيخ

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم. السيد صاد  جعفر الحلواجي

 

 
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق(ا: ثاني

انتقت لجنة الشتتتتتتؤون التشتتتتتتريعية والقانونية في رأيقا إلى ستتتتتتالمة االقتراح 

 والقانونية. بقانون من الناحيتين الدستورية
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ا: راي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية: )مرفق(
ً
 رابع

رأت اللجنة أن التعديل الذي أتى به االقتراح ليس من شتتتتتتتأنه التأثير بشتتتتتتتكل 

مباشتتر على الميكانية العامة للدولة أو كيادة التكاماتقا المالية. وأضتتافت أن االقتراح 

ستتتتتتتتراتيجية الوطنية لألمن الغذائي، بقانون يعتبر خطوة هامة في تحقي  أهداف اال

األمر الذي يستتقم في توفير الستتلع الرئيستتية والحفاظ على النمو االقتصتتادي. وأكدت 

أن توقيت هذا االقتراح بشأن تنظيم المخكون االستراتيجي للسلع الغذائية في المملكة 

ة بشتتأن يعد مناستتًبا جًدا خاصتتة في ظل تصتتاعد المخاوف العالمية خالل الفترة الحالي

 توافر هذه السلع، وقيام بعض الدول بدراسة تقييد تدفققا.

ورأت اللجنة أن المخكون االستراتيجي للسلع يرتب آثاًرا اقتصادية إيجابية 

عديدة، حي  يصب في التركيك على استدامة وتعكيك الثروة الغذائية المستدامة، 

والمقيمين بتوافر المخكون والمحافظة على استقرار األسوا ، وطمأنة المواطنين 

 السلعي االستراتيجي طويل األمد، ويحافظ على استقرار األسعار.

ا: 
ً
 رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة: )مرفق(خامس

 م باآلتي:2020ديسمبر  23أفادت الوزارة بكتاب ا المؤرخ 

وإنما تعتمد إن الوزارة ال تقوم بعمليات التصدير واالستيراد ألية مادة غذائية  -

في ذلك على القطال الخاص فيما عدا سلعة الطحين المدعوم الذي تقوم الحكومة 

 الموقرة بدعمه من خالل شركة البحرين لمطاحن الدقيق.

إن موضول االقتراح يخرج عن مف وم مصطلح حماية المست لك، ألن هذا  -

المصطلح ال يتطرق إلى موضول ضمان توفير مخزون غذائي معيّن، وهو 

 األمر الذي يقع ضمن اختصاص عمل ج ات أخرى.

إن هناك لجنة مشّكلة من الج ات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج  -

 العربية تدرس موضول األمن الغذائي.
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أن هناك قانون موّحد لحماية المست لك تقوم على دراسته دول مجلس التعاون  -

لية وال يتطرق ذلك إلى األمن أو لدول الخليج العربية ليحل محل القوانين المح

 المخزون الغذائي.

أنه من األجدى إعداد قانون مستقل للمخزون الغذائي االستراتيجي ليكون قانونا  -

 خاصا قائما بذاته.

 
ً
 ا: رأي مقدمو االقرتاح:سادس

 والسياحة التجارةالصناعة وفاد أصحاب السعادة مقدمو االقتراح بأن رأي وزارة أ

أن أوضحوا وزارة، والقتراح تم تعديله على ضوء مالحظات وأن اال ،محل نظر

تلبية  الدولة ال بد أن يكون ل ا دور في المحافظة على المخزون االستراتيجي للسلع

بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجاالت  -حفظه هللا ورعاه –لدعوة جاللة الملك 

االستراتيجية التي تفي باحتياجات وتوفير المنتجات من السلع ، االكتفاء الذاتي

المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وتقدير االحتياجات الفعلية من السلع االستراتيجية 

وتحديد أصناف ا وكميات ا واالحتفاظ ب ا لمواج ة الظروف الطارئة واألزمات 

 والكوارث.

 

اابعس
ً
 رأي اللجنة: -ـ

من اللجنة باالتفاق مع  -غته المعدلةبصي-تدارست اللجنة االقتراح بقانون       

من أربع مواد، -فضال عن الديباجة -والذي يتألف  ،أصحاب السعادة مقدمي االقتراح

منه على أن يستبدل بعنوان الفصل التم يدي )تعاريف( من  المادة األولىنصت 

"، بشأن حماية المست لك، العنوان اآلتي: "أحكام تم يدية 2012( لسنة 35القانون رقم 

على إضافة تعريفا "المخزون االستراتيجي للسلع المادة الثانية فيما نصت 

( 35( من القانون رقم 1"و"مخزون األمان" بعد تعريف )المعلن( الواردة في المادة )

على أن تضاف إلى  المادة الثالثةبشأن حماية المست لك، كما نصت  2012لسنة 
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 1بشأن حماية المست لك مادتان جديدتان برقمي: ) 2012( لسنة 35القانون رقم )

(، فيما جاءت 2( إلى المادة )7مكرًرا(، كما يضاف بند جديد برقم ) 3مكرًرا(، و)

 تنفيذية. المادة الرابعة

إلى تلبية دعوة جاللة الملك حمد بن عيسى  -بصيغته المعّدلة –يهدف االقتراح بقانون 

في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح دور االنعقاد الثاني  -حفظه هللا ورعاه-فة آل خلي

من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني حيث قال جاللته: "وبالنظر إلى الج ود 

إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة اإلنسان واستمرار تمتعه بالعيش العالمية المتواصلة في 

ن، بكل جدية، بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجاالت الكريم، ......، تبادر البحري

متابعة والتأكد من توافر السلع ال ىإل بقانون ، كما ي دف االقتراحاالكتفاء الذاتي....."

االستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة 

، ع ومنع الممارسات االحتكاريةمما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السل

تحقيق أمن المست لك وحماية االقتصاد الوطني بدوام توفر السلع االستراتيجية  وكذلك

وبصفة خاصة األساسية من ا بكميات كافية وآمنة وهو ما يلزم التخطيط االستراتيجي 

المقترح ن التعديل أ ، إضافة إلىوالرقابة على هذه السلع وتوفير المخزون اآلمن من ا

يشكل صورة من صور التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص والتضامن 

 االجتماعي بين أفراد المجتمع بالصورة التي حرص علي ا الدستور.

واطلعت على مرئيات االقتراح بقانون المعروض، نصوص اللجنة  استعرضت

اء أصحاب السعادة ومالحظات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، واستمعت آلر

مقدمي االقتراح وتم التوافق بين م وبين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على تعديل 

في ضوء مالحظات وزارة الصناعة  -على النحو المعروض -صياغة االقتراح 

والتجارة والسياحة، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 

كما االقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية،  الذي جاء مؤكًدا لسالمة

ت أفاد تيعلى رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بالمجلس الأيًضا اطلعت اللجنة 

بأن االقتراح ليس من شأنه التأثير بشكل مباشر على الميزانية العامة للدولة أو زيادة 

 التزامات ا المالية.
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 لرأي واستعراض وج ات النظر التي دارت حولتبادل ابعد تداول وو  

أعضاء اللجنة وبعد االستئناس برأي أصحاب السعادة من قبل  االقتراح بقانون

 انت ت اللجنة إلى اآلتي:  ،المستشار القانوني لشؤون اللجان

( 35أحكام القانون رقم )مع ا جاء متفقً  -بصيغته المعدلة- بقانون أن االقتراح: أواًل 

التي تُلِزم اإلدارة  ه( من11المادة )وخاصة  ،بشأن حماية المست لك 2012لسنة 

بشأن  المختصة بالتنسيق والتعاون مع الج ات المعنية بتنفيذ السياسة العامة للمملكة 

تحقيق احتياجات المواطنين الكفيلة بحماية حرية المنافسة، وهذا ال يتأتى إال ب التدابير

ومراقبة التجار ، وضمان توافر المخزون من ا االستراتيجيةوالمقيمين من السلع 

وإلزام م بجميع القرارات الالزمة لتيسير حصول المست لك على السلع بجودة مقبولة 

 سعر مناسب وحمايته من الغش التجاري والممارسات االحتكارية.بو

 

أن المادة األولى من االقتراح استبدلت عنوان "أحكام تم يدية" بعنوان "الفصل  ثانيًا:

يكون وذلك لكي ا على التعاريف فقط، الذي كان قاصرً الوارد في القانون، التم يدي" 

 ( من القانون1أكثر شمواًل واتساًعا بحيث يشمل "التعاريف" المشار إلي ا بالمادة )

المضافة بالمادة مكرًرا(  1القانونية الواردة بالمادة ) ويشمل أيًضا المقررات القائم

، كما اضافت المادة الثانية من االقتراح بقانون أيًضا تعريفا من االقتراحالثالثة 

"المخزون االستراتيجي للسلع" و"مخزون األمان" بعد تعريف "المعلن" الواردة في 

اردة باالقتراح معّرفة ( من القانون، وذلك لكي تكون المصطلحات الو1المادة )

 ومنسجمة مع أحكام القانون القائم.

 

مكررا( تعمل بمقتضاها  1أضاف االقتراح بموجب المادة الثالثة منه مادة )ا: ثالثً 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع الج ات اإلدارية المختصة على توافر 

المخزون االستراتيجي للسلع السلع بكميات كافية ومستدامة وآمنة، وتحديد حجم 

االستراتيجية الواجب توافرها، ونسبة مخزون األمان، وتحديد أصناف وكمات السلع 

متابعة حجم است الك دراسة وتقدير االحتياجات الفعلية من السلع االستراتيجية، وو
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كل من ا، واتخاذ اإلجراءات التي تكفل مواج ة أي نقص في مخزون األمان، 

اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بحجم وكميات كذلك والمزودين، ومتابعت ا مع 

المخزون االستراتيجي للسلع، وإعداد قواعد وبيانات عن ا ومتابعت ا مع المزودين، 

 ..ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء بشأن ا.

 

ت مكرًرا( ألزم 3بموجب المادة الثالثة منه مادة برقم )بقانون أضاف االقتراح رابعا: 

المزّود من الباعة والتّجار ومقدمي الخدمة بتخزين السلع االستراتيجية في مخازن 

...، كما المواصفات التي تحددها الالئحة التنفيذيةآمنة تتوافر في ا االشتراطات و

( من 2( إلى المادة )7أضافت المادة الثالثة أيضا من االقتراح بقانون بنًدا جديًدا برقم )

قتضاه تقرير الحق في ضمان توفير وكفاية المخزون السلع القانون القائم م

االستراتيجية، كي يكون االقتراح بقانون متسقًا ومنسجًما مع أحكام قانون حماية 

 المست لك. 

 

تنص على  لمجلس الشورى ( من الالئحة الداخلية94ومن حيث أن المادة ) خامسا:

، وللجنة فكرتهأنه )يحيل الرئيس االقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة إلبداء الرأي في 

أن تأخذ رأي مقدم االقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه، وتعد اللجنة تقريرا يعرض 

 ، أو رفضه أو إرجائه....(جواز نظر االقتراحعلى المجلس متضمنا الرأي في 

تقدم، فقد رأت اللجنة جواز نظر هذا االقتراح بقانون ومن حيث أنه لما كان ما 

أهداف للمبررات واألسباب السابقة، حيث أنه سيس م في تحقيق  -بصيغته المعّدلة-

التنمية المستدامة، وكذلك تسريع الخطى نحو تحقيق األمن االستراتيجي من السلع 

  بإجراءات عملية تكفل له االستقرار واالستمرار.

 

 
ً
 يار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:اخت -اثامن
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( من الالئحة الداخلية لمجلس الشتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة 39إعماالً لنص المادة )     

 على اختيار كل من:

 مقرًرا أصليــًا.  األستاذ جمعـة محمد جمعة الكعبـــيسعادة  .1

 مقرًرا احتيابيـًا.  األستاذ عبدهللا خلف راشد الدوسريسعادة  .2

 

اعستا
ً
 توصية اللجنة: -ـ

 في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي:     

بتعديل بعض أحكام القانون  -بصيغته المعّدلة-جواز نظر االقتراح بقانون  -

بشنن حماية المستهلي، المقدم من أصحاب السعادة  2012( لسنة 35رقم )

الفا ل، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد  األع اء: الدكتورة جهاد عبدهللا

 علي حسن، بسام إسماعيل البنمحمد، علي عبدهللا العرادي.

 

 واألمر معروض علل المجلا الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

مجعة حممد مجعة الكعبي                       د.حممد علي حسن علي               
  

 رئيس اللجنة               اللجنة  نائب رئيس                        
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 م2020مبر ديس 15التاريخ: 

 

 

 

 سعادة الدكتور/ حممد علي حسن       احملرتم

 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 

 
 2012( لسنة 35االقتــراح بقانـــون بتعديـــل بعض أحكام القانون رقم )المو وع: 

بشأن حماية المستهلك، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد 

عبدهللا الفاضل، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، بسام إسماعيل 

 البنمحمد، علي عبدهللا العرادي.

 

 تحية بيبة وبعد،،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيا م، أرف  2020مبر ديس 9بتاريخ      

االقتــراح  ، نسخة من(3د  5ص ل ت  / ف  474م )، ضمن كتابه رقالمجلا

بشأن حماية  2012( لسنة 35بقانـــون بتعديـــل بعض أحكام القانون رقم )

الفاضل،  المستهلك، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد عبدهللا

جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، بسام إسماعيل البنمحمد، علي عبدهللا 
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إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذل  لمناقشته وإبداء المالحظات ، العرادي

  والبيئة.لجنة المراف  العامة لعليه 

 

شريعية والقانونية اجتماعقا  م2020ديسمبر  15وبتاريخ      شؤون الت عقدت لجنة ال

 .، ومذكرته اإليضاحيةاالقتراح بقانون المذكور، حي  اطلعت على العاشر

 

لمبادئ االقتراح بقانون إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقات  –وانتقت اللجنة       

 .وأحكام الدستور

 رأي اللجنة:

ـل بعض أحكام القانون رقم  ترى اللجنة سالمة      ـ ـ ـون بتعدي ـ ـ ـراح بقان ـ االقت

بشننننأن حماية المسننننتهلك، والمقدم من أصننننحاب السننننعادة  2012( لسنننننة 35)

األعضنننناء: الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضننننل، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد 

من الناحيتين ، علي حسنننننن، بسنننننام إسنننننماعيل البنمحمد، علي عبدهللا العرادي

  .ة والقانونيةالدستوري

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                            

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 


