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“

«ال بديــل وال مصــدر للتطويــر الديمقراطــي إال أنتــم أبنــاء
هــذا البلــد وممثليــه ،فنحــن لــم نســتورد الديمقراطيــة،
ولســنا بصــدد اســتعارة مظاهرهــا مــن الخــارج ،فقــد أردناهــا
منــذ البــدء نابعــة مــن ذاتنــا ألنهــا عميقــة الجــذور فــي كفــاح
اآلبــاء واألجــداد ،ولهــا أســاس وطيــد فــي تراثنــا» ..
من الكلمة السامية لصاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
في افتتاح دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي األول
 9أكتوبر 2004م
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التقديم
أســس صاحــب العظمــة الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة الدولــة المدنيــة الحديثة
خــال فتــرة حكمــه جــزر البحريــن وتوابعهــا ( ،)1932-1869فشــهد عهــده تحــو ًال جذريًا
فــي مفهــوم إدارة الدولــة ،ممــا أســفر عــن العديــد مــن اإلنجــازات المهمــة فــي مجــاالت
مختلفــة ،ومــن أهــم تلــك اإلنجــازات تأســيس بلديــة المنامــة فــي عــام  1919م ،حيــث
شــكل ذلــك التأســيس بعــدًا حضاري ـًا جديــدًا ومتطــورًا فــي تلــك الحقبــة مــن الزمــان
قياسـًا علــى بلــدان المنطقــة ،إذ تعتبــر بلديــة المنامــة مــن أوائــل البلديــات التــي انشــأت
فــي العالــم العربــي بمفهومهــا المدنــي الحديــث.
وقــد رســم هــذا التحــول فــي مفهــوم إدارة الدولــة نهجـًا مميــزًا قائــم علــى مبــادئ
التســامح والتعايــش واحتــرام وقبــول االختالفــات بشــكل حضــاري مدنــي أكثــر تقدمــا،
والمســتمد فــي أصلــه مــن جــذور التاريــخ ،إذ أصبــح هــذا النهــج نبراس ـًا يهتــدي بــه
كل حــكام البحريــن مــن آل خليفــة الكــرام ،لنشــهد فــي عصرنــا الحالــي جهــود
جاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة البحريــن الــذي واصــل الســير
علــى خطــى أبائــه وأجــداده المتمثلــة فــي عمليــة التحديــث والتطويــر العصــري ،القائمــة
علــى البعــد التاريخــي العريــق .فالبحريــن تفخــر بتنوعهــا وانفتاحهــا علــى العالــم ،إذ
تحتضــن علــى أرضهــا كل الديانــات والمذاهــب والفئــات واألعــراق ،مشــكلة بذلــك
وحــدة إنســانية متميــزة ،بفضــل وعــي شــعبها الــذي يتميــز عبــر تاريخــه العريــق بــروح
التســامح والمحبــة والترحــاب.
وبعــد مــرور عــام واحــد علــى تأســيس بلديــة المنامــة ،صــدر «قانــون
بلديــة المنامــة األساســي» فــي  20يوليــو 1920م ،الــذي جــاء مؤكــدا علــى
التنظيــم العــادل فــي إدارة شــئون المجتمــع ،مــع أهميــة احتــرام الطوائــف ،وضمــان
تمثيلهــا ،ومشــاركتها الفعالــة فــي حيــاة المجتمــع البحرينــي أهليــًا ورســميًا ،إذ
يعــد هــذا القانــون القاعــدة الروحيــة للوائــح التنظيميــة والقانونيــة المعــول بهــا فــي
عصرنــا الحالــي فــي عهــد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة.
فقــد تضمــن قانــون بلديــة المنامــة األساســي  71مــادة ،وجــاء معلنـًا عــن إنشــاء
مجلــس بلديــة المنامــة ،مشــك ً
ال مــن مجموعــة أعضــاء منتخبيــن ومعينيــن مناصفــة،
ممــا يمنــح الشــعب دورا فــي إدارة شــئون مجتمعــه ومصالحــة المحليــة ،والتــي تعتبــر
أحــد أهــم ثوابــت الديمقراطيــة المعاصــرة ،كمــا أن القانــون راعــى تمثيــل الطوائــف
فــي المجتمــع ودورهــم فــي المشــاركة فــي صناعــة القــرار .وقــد نــص القانــون علــى أن
أهــداف إنشــاء بلديــة المنامــة ،ترتكــز علــى حفــظ الصحــة العامــة بالبــاد ،ورفاهيــة
وصــاح الســكان ،لــذا أكــد بــأن مــواده ملزِمــة ونافــذة علــى المواطنيــن والمقيميــن
علــى حــد ســواء ،كمــا وضــح أيضـًا الحــدود الجغرافيــة لســلطة بلديــة المنامــة ،ومهــام
مجلــس البلديــة ،وآليــة انتخــاب أعضائــه ،فض ـ ً
ا عــن عــدد مــن اإلجــراءات التنظيميــة
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الداخليــة ،علــى اعتبــار أن مفهــوم البلديــة حينهــا موســع الصالحيــات والســلطات ،وشــبيه
فــي تركيبتــه بأعــرق نمــاذج اإلدارة المحليــة فــي العالــم.
لــذا يمكــن القــول بــأن قانــون بلديــة المنامــة األساســي دشــن أول نظــام انتخابــي
فــي تاريــخ المنطقــة ،مــن خالل فتــح المجــال لالنتخــاب الحــر والمباشــر ألعضــاء مجلس
بلديــة المنامــة ،كمــا عــزز النظــام االنتخابــي قيــم التســامح وقبــول واحتــرام اآلخــر،
مــن خــال تمثيــل الطوائــف فــي المجتمــع بمجلــس بلديــة المنامــة ،ومشــاركتهم فــي
صنــع واتخــاذ القــرار ضمــن صالحياتهــم الواســعة التــي يضمنهــا القانــون .ومــع مــرور
 100عــام علــى صــدور القانــون ،فإننــا نضــع بيــن يــدي القــارئ نســخة مصــورة عــن
وثيقــة القانــون األصليــة المدونــة بخــط اليــد ،والــذي يعتبــر مــن أضخــم وأعــرق القوانيــن
فــي تاريــخ البحريــن الحديــث.
الكاتب
يوليو 2020م

د .خالد بن خليفة آل خليفة2020 ،

11

1

قراءة في قانون بلدية
المنامة األساسي

13

)(1

يتألــف قانــون بلديــة المنامــة األساســي ،الصــادر فــي  20يوليــو 1920م ،مــن
) (2تنــاول فــي طياتــه شــكل مجلــس بلديــة المنامــة ،ومــن هــم أعضــاء المجلــس،
مــادة،
وماهيــة وظائــف المجلــس وصالحياتــه ،وآليــة انتخــاب أعضائــه ،واإلجــراءات الداخليــة
لعمــل المجلــس ،وشــكل إدارة البلديــة والعامليــن فيها ،باإلضافــة لإليــرادات والمصروفات
وغيرهــا مــن األمــور التنظيميــة .ونســتعرض بذلــك العناصــر األساســية للقانــون ،والتــي
تعكــس التقــدم فــي الفكــر التنظيمــي اإلداري الــذي شــهدته الدولــة فــي تلــك الحقبــة
إذا مــا قورنــت بــدول المنطقــة.

71

أو ً
ال :أعضاء مجلس بلدية المنامة وحدودها الجغرافية
يتألــف مجلــس بلديــة المنامــة مــن أعضــاء منتخبيــن انتخــاب مباشــر مــن أهالــي
منطقــة المنامــة ،إضافــة إلــى أعضــاء معينيــن مــن الحكومــة ،ويجــب أن ال يقــل عــدد
أعضــاء المجلــس عــن عشــرين شــخص ينتخــب نصفهــم األهالــي وتعييــن الحكومــة
النصــف اآلخــر مــن األعيــان والشــخصيات المؤثــرة فــي المجتمــع ،مــع جــواز زيــادة عــدد
األعضــاء ،علــى أن تكــون مــدة المجلــس ثــاث ســنوات.
كمــا حــدد القانــون حــدود بلديــة المنامــة الجغرافية من “الســويفيه” في جهة شــمال
غــرب المدينــة إلى “قلعة الديــوان” فـ”محلــة الميناويه” إلــى النخل المســمى بـ”الكويكب”
بمــا فــي هــذا مدينــة المنامــة المكونــة مــن “الســوق” ثــم “الحــورة” فـــ “القضيبيــة”.
ثانياً :آلية اختيار الرئيس ونائبه
نظمــت المــادة ( )6مــن القانــون آليــة اختيــار الرئيــس ،حيــث يعيــن حاكــم البــاد
رئيــس المجلــس بموافقــة أعضــاء المجلــس ،ويشــترط بــأن يكــون الرئيــس وطنيــًا
(مواطــن) وغيــر أمــي (يقــرأ ويكتــب) ،فــي حيــن يقــع اختيــار نائــب الرئيــس عــن
طريــق تعينــه مــن قبــل الرئيــس ،بشــرط أن يكــون مــن أعضــاء المجلــس كمــا جــاء
فــي المــادة رقــم (.)24
ثالثاً :من يحق لهم انتخاب أعضاء المجلس
لقــد حــدد القانــون آليــة الدعــوة لالنتخــاب وذلــك مــن خــال قيــام إدارة البلديــة
بإصــدار إعــان جماهيــري للدعــوة لالنتخــاب ،مبينــًا فيــه عــدد األعضــاء والطوائــف
المطلــوب انتخابهــم ،حيــث يحــق لــكل طائفــة مــن الطوائــف أن تنتخــب عضــوًا ممثـ ً
ا
لهــا فــي مجلــس البلديــة.
(( )1ملف « )35/6إعالنات البلدية وقراراتها» و المكتبة البريطانية :أوراق خاصة وسجالت من مكتب الهندو .IOR/R/15/2/1250
( )2أنظر المالحق رقم ( )1ورقم ( )2رقم ( )3ورقم (. )4
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كمــا بيــن القانــون بأنــه يحــق لــكل شــخص مــن الذكــور ممــن بلــغ عمــره ســن
 20عامــا علــى األقــل المشــاركة فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس البلديــة ،علــى أن يكــون
مقيمـًا فــي المنامــة أو يكــون لــه أمــاك فيهــا ،وأن ال تقــل رســوم البلديــة التــي يدفعهــا
عــن  24روبيــة ســنويًا.
وقــد منــع القانــون المشــاركة فــي انتخــاب المجلــس لــكل مــن صــدر عليــه
حكــم بالســجن الرتكابــه جرائــم الســرقة أو النصــب أو الخيانــة أو التزويــر ،أو انتهــاك
حرمــة اآلداب العامــة أو الرشــوة ،أو الرتكابهــم جنحــة أو خيانــة للشــرف واالســتقامة،
والمعزوليــن مــن وظائفهــم الحكوميــة ،باإلضافــة للمفلســين ماليـًا والمحجــوز أو المحجور
ـاء علــى تلــك الجرائــم.
عليهــم أو علــى أمالكهــم بنـ ً
رابعاً :شروط الترشح لعضوية المجلس
لقــد ذكــر القانــون اشــتراطات لمــن يرغــب فــي أن يرشــح نفســه عضــوًا بالمجلس
البلــدي ،وهــذه الشــروط مــا يلــي:
 .1أن ال يقل عمره عن  25عامًا.
 .2أن يكــون حائــزًا علــى “النصــاب المالــي” ،بحيــث ال يقــل ثمــن مــا يملكــه مــن
العقــارات عــن خمســة آالف روبيــة.
 .3أن يكــون رئيس ـًا ،أو وكي ـ ً
ا لبائــع ،أو صاحــب محــل تجــاري ،أو مــن أربــاب
الحــرف.
خامساً :ضوابط عملية انتخاب أعضاء مجلس البلدية
نظــم القانــون آليــة عمليــة انتخــاب أعضــاء مجلــس البلديــة بعــدد مــن اإلجــراءات
وهــي كاآلتــي:
أو ً
ال :تشــكيل لجنــة مكونــة مــن معــاون رئيــس البلديــة ،وعضويــن اثنيــن مــن
آخريــن مــن غيــر المواطنيــن تعينهــم الحكومــة لإلشــراف
المواطنيــن ،وعضويــن َ
علــى االنتخابــات ،فهــذه لجنــة تمنــح المواطنيــن الرقابــة علــى عمليــة االنتخــاب
واالقتــراع ،للتأكيــد علــى شــفافية إجراءاتهــا ومصداقيــة نتائجهــا.
ثانياً :نشر إعالن الدعوة النتخاب أعضاء مجلس البلدية.
ثالثــا :تحــرر إدارة البلديــة كشــوفات بأســماء الناخبيــن مــن كل طائفــة علــى
حــده ،ويجــوز للناخبيــن االعتــراض أمــام اللجنــة علــى الكشــوفات خــال عشــرة
أيــام مــن عــرض الكشــوفات لــدى إدارة البلديــة.
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رابعـاًُ :يمنــع أي فــرد مــن دخــول مركــز االنتخــاب إال لمــن لــه حــق فــي االنتخــاب،
ويكــون أســمه مســجل فــي جــداول الكشــوفات الرســمية ،وال يجــوز للناخــب أن
ينتخــب أحــد مــن غيــر طائفتــه ،كمــا ال يجــوز أن يصــوت ألكثــر مــن شــخص.
خامساً :توضع ورقة االقتراع في ظروف لكل طائفة على حده.
سادســاً :يتــم فــرز أوراق االقتــراع تحــت اشــراف اللجنــة ،ويعلــن الرئيــس أســماء
مــن حــازوا علــى أكثــر األصــوات ،وفــي حــال تســاوي األصــوات بيــن شــخصين أو
أكثــر ،تجــري بينهــم قرعــة تحــت إشــراف اللجنــة المعنيــة.
سادساً :صالحيات مجلس البلدية
إن اختيــار كلمــة (مجلــس) بحــد ذاتهــا داللــة واضحــة علــى تطــور الفكــر اإلداري
فــي نشــأة الدولــة الحديثــة ،وقــد نــص القانــون علــى صالحيــات المجلــس بدقــة ،والتــي
تعتبــر واســعة جــدًا حينهــا ،ويختــص المجلــس فــي مناقشــة جميــع المســائل المتعلقــة
فــي أعمــال البلديــة.
ويعِّيــن المجلــس معاونـًا لرئيــس البلديــة وهــو المختــص فــي إدارة شــؤونها ،وعليــه
تنفيــذ قــرارات المجلــس ،وحضــور االجتماعــات ،ولــه حــق المشــاركة بآرائــه واقتراحاته.
ونــص قانــون بلديــة المنامــة األساســي علــى وجــود ثــاث لجــان دائمــة فــي مجلس
البلديــة يتــم اختيارهــا باالنتخــاب ،فاللجنــة األولــى تهتــم بالكشــف علــى المحــات
والشــوارع وتــزود المجلــس بتقريــر حــول ذلــك ،واللجنــة الثانيــة معنيــة بالحســابات واألمور
الماليــة ،وعلــى اللجنــة أن تقــدم تقريرهــا للمجلــس شــهريًا ،وأمــا اللجنــة الثالثــة فهــي
تنظــر فــي االقتراحــات والعرائــض ومطالــب المواطنيــن والمقيميــن قبــل عرضهــا علــى
المجلــس.
وقــد حــددت المــادة ( )51مــن القانــون الفئــات المفــروض عليهــا دفــع الرســوم
الماليــة ،والفئــات غيــر المفــروض عليهــا الدفــع ،وأن تلــك الرســوم تصــرف علــى
اإلصالحــات والتجديــدات التــي نــص عليهــا القانــون فــي المــادة ( .)52ويحــق للمجلــس
أيضــًا فــرض رســوم ماليــة جديــدة غيــر منصــوص عليهــا فــي القانــون.
وقــد صــدر الحقــا فــي أغســطس ( 1921قانــون البلديــة فــي البحريــن رقــم  1لعــام
 ،)1921وهــو مكمــل لقانــون البلديــة األساســي ،حيــث جــاء بالمزيــد مــن الصالحيــات
واإلصالحــات التنظيميــة علــى إدارة البلديــات.
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ومــن خــال االطــاع علــى القــرارات والتنظيمــات التــي أصدرهــا المجلــس البلــدي
فــي مختلــف اجتماعاتــه ،فقــد تبيــن حــدوث توســع أكبــر فــي حجــم الصالحيــات
التنفيذيــة الممنوحــة للمجلــس ،مــن بينهــا تولــي مهمــة اإلشــراف علــى أنظمــة الكهربــاء
فــي الطرقــات ،وتنظيــم خدمــات الهواتــف ،وتنظيــم العمــل فــي األســواق ،وتنظيــم البنــاء
علــى األراضــي منــح اإلجــازات العقاريــة ،وغيرهــا مــن النمــاذج.
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االنتخابات البلدية
ونتائجها
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بعــد اســتكمال الهيــكل التنظيمــي لشــؤون البلديــة ،وتنفيــذًا للمــادة رقــم
مــن قانــون بلديــة المنامــة األساســي ،دعــت إدارة البلديــة فــي إعــان صــادر عنهــا بتاريــخ
( 5صفــر  1343هـــ  4 -ســبتمبر 1924م) ألول انتخابــات فــي تاريــخ البحريــن ومنطقــة
الخليــج العربــي.

()5

وجاء في اإلعالن:
«إلــى عمــوم ســكان بلديــة المنامــة ،والمالكيــن منهم علــى الخصوص،
نخبركــم أن مقصــد حكومــة البحريــن إحــداث الزيــادة فــي عــدد
أعضــاء مجلــس البلديــة بانتخــاب عشــرة أعضــاء يكونــون منتخبيــن
مــن قبــل األهالــي علــى هــذا الترتيــب )4( :مــن العــرب ،و( )4مــن
البحارنــة ،و( )1مــن العجــم ،و( )1مــن العوضيــة ،فعلــى كل جماعــة
مــن المذكوريــن أن ينتخبــوا مــن يستحســنون ،ويحضــر الجميــع
صبــاح يــوم الســبت الموافــق  7صفــر  1343هـــ الســاعة  2عربــي فــي
)(3
غرفــة الجمــرك ألجــل اإلعــان عــن انتخابهــم ليكــن معلوم ـاً».
لقــد جــرت االنتخابــات البلديــة األولــى وفــق تصنيــف يعكــس التنــوع الســكاني
واالجتماعــي فــي المنامــة ،وفقــا للمــادة العاشــرة مــن قانــون البلديــة الصــادر فــي عــام
 ،1920إذ ضــم المجلــس البلــدي فــي تشــكيلته األولــى أعضــاء مــن جميــع األديــان
والطوائــف وانتمائــات المجتمــع  ،فقــد تــم انتخــاب عشــرة أعضــاء وهــم:

 .1الحاج /خليل بن إبراهيم كانو.
 .2الحاج /أحمد بن سلمان بن أحمد.
 .3الحاج /عبدالرسول بن رجب.
 .4الحاج /أحمد بن سلمان بن خلف.
 .5الحاج /محمود بن عباس.
 .6الحاج /مقبل عبدالعزيز الذكير -النجادة.
 .7الحاج /سلمان بن عبداهلل العبدالمحسن.
 .8الحاج /أبوالقاسم الشيرازي.
 .9الحاج /يوسف علي أكبر رضا.
 .10الحاج /محمد شريف شمس الدين.
( )3عبدالعزيز يوسف أحمد السيد ،مسيرة وطن ،الطبعة األولى( ،البحرين ،)2010 :ص .125
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أما األعضاء المعينين من قبل الحكومة فهم:

 .1خان صاحب الحاج /عبدالرحمن محمد الزياني.
 .2خان بهادر الحاج /عبدالعزيز حسن القصيبي.
 .3الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة.
 .4الحاج /خليل إبراهيم المؤيد.
 .5الحاج /أحمد بن حسن بن إبراهيم.
 .6الحاج /علي حسن المسقطي.
 .7الحاج /عبدعلي بن رجب.
 .8الحاج /عبدالنبي أحمد بوشهري.
 .9الحاج /محمد طيب خنجي.
 .10السيد /تيمداس دمنمل.
ويعتبــر هــذا االنتخــاب للمجلــس البلــدي أول خطــوة انتخابيــة فعليــة تجــري فــي
البحريــن ،لتســطر البحريــن تجربــة فريــدة فــي العمــل البلــدي ذات البعــد الشــعبي فــي
المنطقــة .وحيــث أن عمــر مجلــس البلديــة ثــاث ســنوات كمــا نــص القانــون فــي المــادة
رقــم ( ،)8فقــد اســتمر نجــاح التجربــة االنتخابيــة حتــى مطلــع الخمســينات مــن القــرن
الماضــي.
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 - 3مراعاة التنوع الديني واالجتماعي في التشكيل
لقــد نظــم القانــون شــكل المجلــس البلــدي الــذي يعكــس التنــوع االجتماعــي
والســكاني فــي مدينــة المنامــة ،فطبقــا لنــص المــادة ( )10مــن القانــون :
«يكــون لــكل طائفــة مــن الطوائــف الحــق أن تنتخــب لهــا عضــواً فــي
مجلــس البلديــة أن يكــون فــي افرادهــا ذو أمــاك ومصالــح ومعامــات
وأن ال يقــل عددهــا فــي المــادة وهــذه الشــروط تتعيــن علــى معينــي
الحكومــة ايضـاً».
ففــي دورة انتخابــات عــام 1934م فــاز ممثــل عــن اليهــود وهــو الســيد /إبراهيــم
) (4كمــا فــي دورة انتخابــات عــام 1938م فــاز الســيد /عبدالعزيــز القصيبــي ممث ـ ً
ا
نونــو،
عــن النجديــة فــي المنامــة ،وقــد فــاز هنديــان أحدهــم مســلم واآلخــر هندوســي ،وُأعيــد
)(5
انتخــاب إبراهيــم نونــو ممث ـ ً
ا عــن اليهــود.

 - 4مشاركة المرأة في االنتخابات البلدية
اســتمر مجلــس البلديــة فــي تجربتــه االنتخابيــة حتــى أوائــل الخمســينات مــن
القــرن الماضــي ،وتخلــل خــال فتــرة المجلــس عــدد مــن التغيــرات والتعديــات فــي
قانــون االنتخابــات ،ولعــل أبــرز تلــك التعديــات التــي جــرت فــي عــام 1950م ،بإقــرار
الســماح للنســاء المشــاركة للمــرة األولــى فــي انتخــاب الهيئــة البلديــة المركزيــة ،طبقــا
لعــدد مــن االشــتراطات منهــا تمُّلــك المــرأة لعقــار مســجل باســمها ،والتزامهــا بدفــع
الرســوم البلديــة.
تأتــي هــذه التعديــات تتويج ـًا للمــرأة البحرينيــة ومنحهــا حــق المشــاركة فــي
اختيــار مــن يمثلهــا فــي البلديــات اختيــارًا حــرًا مباشــرًا ،لتســبق بهــذا الحــق جميــع
البلــدان العربيــة.

( )4مي محمد آل خليفة ،تشارلز بلغريف :السيرة والمذكرات ،الطبعة األولى( ،بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،)2000 ،ص .529
متنوعة مع بلدية المنامة» والمكتبة البريطانية :أوراق خاصة وسجالت من مكتب الهندو .IOR/R/15/2/1924
(( )5ملف « )F/2 IVمراسالت
ّ
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الخاتمة
تناولــت هــذه الورقــة تقديمــا حــول ريــادة البحريــن فــي تأســيس بلديــة المنامــة،
التــي تعتبــر مــن أوائــل البلديــات التــي تأسســت فــي المنطقــة العربيــة بنمطهــا المدنــي
الحديــث ،األمــر الــذي مهــد لصــدور قانــون بلديــة المنامــة األساســي فــي  20يوليــو
 ،1920الــذي يعتبــر أول وأضخــم قانــون بحرينــي مكتــوب فــي تاريــخ الدولــة الحديثــة،
لتســجل بذلــك البحريــن ســابقة تاريخيــة فــي عصرهــا الحديــث فــي التحــول المدنــي
المتقــدم فــي نمــط إدارة الدولــة ،مســتعرضين بذلــك نســخة مصــورة لوثيقــة “قانــون بلدية
المنامــة األساســي” التــي تضمــن تحديــدا واضحــا ألهــداف إنشــاء بلديــة المنامــة ،ومهــام
مجلســها البلــدي ،وآليــة انتخــاب أعضــاءه ،وعــدد مــن اإلجــراءات الداخليــة التنظيميــة
واإلداريــة.
وعلــى اعتبــار أن القانــون يعــد القاعــدة الروحيــة للوائــح التنظيميــة والقوانيــن
المعمــول بهــا فــي عصرنــا الحالــي ،فقــد أثبتــت قــراءة الوثيقــة علــى عراقــة تاريــخ
البحريــن السياســي ،إذ تــم تســليط الضــوء علــى المشــاركة الشــعبية فــي عمليــة إدارة
شــؤون المجتمــع ومصالحــه ،مــن خــال انتخــاب مجلــس بلديــة المنامــة .فطبقــا للنظــام
االنتخابــي الــوارد فــي نصــوص القانــون ،فقــد انطلقــت فــي ســبتمبر  1924أول انتخابــات
فــي تاريــخ المنطقــة ،وقــد حــرص هــذا النظــام علــى إثــراء تركيبــة أعضــاء المجلــس
الــذي يعكــس تنــوع مجتمــع البحريــن ،مــن خــال ضمــان تمثيــل الطوائــف كاليهــود
والهنــدوس ،فض ـ ً
ا عــن الفئــات االجتماعيــة األخــرى مــن المواطنيــن والمقيميــن ،ومــع
تطــور النظــام ،فقــد قــدم القانــون ضمانــات لحــق مشــاركة المــرأة البحرينيــة فــي
االنتخــاب ،والتــي تجســدت فــي دورة انتخابــات عــام .1950
وبذلــك تعتبــر تجربــة البحريــن الديموقراطيــة فــي العهــد الزاهــر لصاحــب الجاللــة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة البحريــن ،ذات امتــداد تاريخــي عريــق،
يعــود لـــ  100عــام ،وقــد أثبتــت الوثيقــة محــل العــرض علــى أصالــة البحريــن وثبــات
نهجهــا القويــم ،فــي تجســيد إرادة الشــعب وشــراكته فــي بنــاء المجتمــع.
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المـــــراجــــــــــع
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أو ً
ال :المراجع العربية:

•عبدالعزيز يوسف أحمد السيد ،مسيرة وطن ،الطبعة األولى( ،البحرين.)2010 :
•مي محمد آل خليفة ،تشارلز بلغريف :السيرة والمذكرات ،الطبعة األولى،
(بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر.)2000 ،

ثانياً :الوثائق والتقارير البريطانية:

•ملف « 35/6إعالنات البلدية وقراراتها» و المكتبة البريطانية :أوراق خاصة
وسجالت من مكتب الهندو IOR/R/15/2/1250
متنوعة مع بلدية المنامة» والمكتبة البريطانية :أوراق
•ملف « F/2 IVمراسالت
ّ
خاصة وسجالت من مكتب الهندو IOR/R/15/2/1924
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المـــــالحـــــــــق
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ملحق رقم ()1
وثيقة قانون بلدية
المنامة األساسي
(نسخة طبق األصل
مصورة)
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ملحق رقم ()2
نص قانون بلدية
المنامة األساسي
(النص الحرفي المفرغ)
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قانون بلدية المنامة األساسي
مــن حاكــم البحريــن بنــا ًء علــى األمــر الصــادر بتاريــخ  24ذوالقعــدة
 1348هـــ الموافــق لعشــرين مــن شــهر جــوالي  1920بإنشــاء إدارة
بلديــة فــي مدينــة المنامــة للعنايــة بحفــظ الصحــة فــي البلــد ورفــاة
وفــاح ســكانها ونظــراً للنتائــج الحســنة التــي ظهــرة منهــا وإلــى
اتســاع دائــرة اعمالهــا ومــا قامــة بــه مــن األعمــال النافعــة والمشــاريع
المفيــدة اقتضــت ايرادتنــا أن نوســع ســلطتها وتجــدد نظمهــا حســبما
هــو آت.
 1.حــدود البلديــة المنامــة مــن الســويفيه فــي الشــمال الغربــي
إلــى قلعــة الديــوان فمحلــة الميناويه إلــى النخــل المســما بالكويكب
بمــا فــي هــذا مدينــة المنامــة المتكونــة فــي الســوق فالحــورة
فالقضيبيــة علــى شــبه جزيــرة المتكونــة شــمال شــرقي هــذا الخــط
حســب الخريطــة المرفقــة بهــذا.
2.

لغة البلدية الرسمية هي اللغة العربية.

 3.للبلديــة شــخصية مدنيــة فلهــا الحــق فــي التملــك والتعاقــد
والتقاضــي بواســطة مجلســها بــكل مــا للشــخصية المدنيــة مــن
الحقــوق ولهــا عــاوة علــى ذلــك ســلطة تنفيذيــة تحــدد بمرســوم
مــن الحكومــة يصــرح لهــا فيــه بذلــك.
 4.قوانيــن البلديــة ونظمهــا ورســومها تجــري علــى األجانــب كمــا
تجــري علــى الوطنييــن ســواة بســواء وليــس الحــد ممــن يســكن
مدينــة المنامــة الحــق فــي االمتنــاع عــن الخضــوع لقوانينهــا مهمــا
كانــت صفتــه.

مجلس البلدية
5.تنــاط إدارة بلديــة المنامــة بعهــدة اشــخاص منتخبيــن مــن األهالــي
ومعينيــن مــن الحكومــة يســمونهم أعضــاء مجلــس البلديــة ،وهأوآلء
األشــخاص يكونــون مســئولين أو ً
ال أمــام اهلل وثاني ـًا أمــام حكومــة
البــاد وأهاليهــا عــن كلمــا يتعلــق بســعادة البلــد وصحــة أهاليهــا
و مصا لحهم .
 6.رئيــس المجلــس يعينــه فخامــة الحاكــم بموافقــة المجلــس
وبشــرط أن يكــون وطنيــًا غيــر أمــي.
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 7.يجــب أن ال يقــل عــدد األعضــاء عــن عشــرين ويجــوز
زيادتهــم يختــارون مــن الطوائــف مــع مراعــات نفوســها ينتخــب
نصفهــم األهالــي وتعييــن الحكومــة النصــف اآلخــر.
 8.وظائــف الرئيــس واألعضــاء هــي مجانــًا لمــدة ثــاث
ســنوات.

فيما يتعلق باالنتخاب
 9.فــي حالــة انحــال المجلــس تعيــن الحكومــة أعضائهــا
وتنشــر أســمائهم بإعــان النتخبهــم األهالــي ثانيــاً.
	 10.لــكل طائفــة مــن الطوائــف الحــق أن تنتخــب لهــا عضــواً
فــي مجلــس البلديــة أن يكــون فــي افرادهــا ذو أمــاك ومصالــح
ومعامــات وأن ال يقــل عددهــا فــي المــادة وهــذه الشــروط تتعيــن
علــى معينــي الحكومــة ايضــاً.
	11.تنشــر اعــان االنتخــاب ويبيــن فيــه عــدد أعضــاء
الطوائــف المطلــوب انتخابهــم بحيــث تكــون ذاة ألكثريــة
أكثــر أعضــاء مــن غيرهــا حســبما يــراه الرئيــس.

في من لهم حق االنتخاب
	 12.حــق االنتخــاب يكــون لــكل شــخص مــن الذكــور بلــغ
مــن الســن عشــرين ســنة علــى األقــل ويكــون مقيمـًا ببلــدة المنامــة
ويكــون لــه ملــك فيهــا أو يكــون ســاكنًا فــي مدينــة المنامــة فــي
مــكان ال تقــل رســوم البلديــة عليــه عــن أربعــة وعشــرين روبيــة
ســنويًا ولــم يكــون متصف ـًا بأيــة حالــة مــن حــاالت عــدم األهليــة
المنصــوص عليهــا فــي المــادة اآلتيــة.
	13.يحظر على األشخاص اآلتي بيانهم أن يكونو ناخبين
أو ً
ال :المحكــوم عليهــم بالســجن الرتــكاب ســرقة أو نصــب أو خيانــة أو
تزويــر أو انتهــاك حرمــة اآلداب أو الرشــوة أو الرتكابهــم أيــة جنحــة
أو خيانــة ضــد الشــرف واالســتقامة.
ثانيـاً :المعزولــون فــي وظائفهــم الحكوميــة لمــا ذكــر أعــاه خــاف
التقصيــر فــي وظائفهــم.
ثالثاً :المفلسون والمحجوز عليهم.

د .خالد بن خليفة آل خليفة2020 ،

49

في من يجوز انتخابهم
	14.ال يكــون الشــخص منتخبــًا اال اذا كان ناخبــًا وعــاوة علــى
ذلــك يجــب أن ال يقــل عمــره عــن خمســة وعشــرين ســنة وأن
يكــون حائــزاً علــى النصــاب المالــي بحيــث ال يقــل ثمــن مــا يملكــه
مــن العقــارات عــن خمســة االف روبيــة ومثلهــا نقــود وأثــاث أو
ا  ,,,,,,أو محــل تجــاري أو يكــون مــن
يكــون رئيســًا او وكيــ ً
اربــاب الحــرف الحــرة.

طريقة االنتخاب
15.عمليــات االنتخــاب بصيــد اجرأوهــا بمعرفــة لجنــة مؤلفــة
مــن معــاون الرئيــس وعضويــن وطنييــن وعضويــن أجانــب تعينهــم
الحكومــة تحــت رئاســته وينتخبــون مــن ضمــن اعيــان البلــد.
16.بعــد نشــر اعــان االنتخــاب يأتــي الناخبــون إلــى إدارة البلديــة
فــي مــدة اإلعــان ألخــذ أوراق االنتخــاب ويكــون مطبوع ـًا عليهــا
مواضــع اســم الناخــب وطائفتــه ومهنتــه ونمــرة بيتــه (ويضــع
عليهــا امضــاء واســم مــن ينتخــب فيمــا بعــد) وبعــد ذلــك تحــرر
كشــوفات بأســماء الناخبيــن مــن كل طائفــة علــى حــده بمعرفــة
اللجنــة طبق ـًا الحــكام المــادة ( )12وتتخــذ دفاتــر رســوم البلديــة
اساسـًا تعييــن ذوي األمــاك أو دافعــي الرســوم مــع إضافــة أو حذف
مــا يلــزم.
	17.بعــد تحــرر الكشــوف المذكــورة بالطريقــة الســالفة الذكــر
تعلــق فــي إدارة البلديــة مــدة عشــرة أيــام وفــي خــال هــذه
المــدة يجــوز الصحــاب الشــأن تقديــم معارضاتهــم للجنــة بشــأن
درج أســماء المتخلفيــن فــي درج أســمائهم ويشــطب أســماء مــن
درجــت أســمائهم بغيــر وجــه حــق وبعــد مضــي المــدة ال تقبــل أي
معارضــة وتجتمــع اللجنــة فــي ظــرف خمســة أيــام لحكــم نهائي ـًا
فــي المعارضــات وبعــد تعديــل الكشــوفات حســب قــرار اللجنــة
بنشــر المعــاون اعالنــًا يحــدد فــي وقــت وموقــع االنتخــاب.
	18.ال يجــوز الحــد غيــر الناخبيــن الدخــول اثنــاء حصــول
االنتخابــات فــي المحــل المعــد لهــا واليجــوز للناخــب ان ينتخــب
احــد مــن غيــر طائفتــه وتقــدر أصــوات النتخــاب الناخــب بعــدد
أعضــاء طائفتــه واليجــوز الي شــخص أن يســتعمل عــدة أصــوات
لشــخص واحــد ونوضــع تذاكــر االنتخــاب فــي ظــروف لــكل طائفة
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علــى حــده ويقيــد الســكرتير بحضــور اللجنــة بدفتــر فــي نفــس
الجلســة أســماء والقــاب المنتخبيــن بعــد ان تتحقــق فــي انهــم
مقيــدون بقائمــة الناخبيــن وذلــك قبــل وضــع تذكــرة االنتخــاب
فــي الظــرف.
	19.بعــد مضــي الوقــت المعيــن فــي اعــان االنتخــاب يصيــر قفــل
االقتــراع وال تقبــل أي تذكــرة اقتــراع بعــد وســتخرج تذاكــر
االقتــراع فــي الظــروف ويضاهــي عددهــا عــدد المقترعيــن ثــم
تجــر كشــوف لــكل مــن الطوائــف مبينــًا فيهــا عــدد األصــوات
التــي تحصــل عليهــا كل واحــد مــن المنتخبيــن ثــم يرتئــون مــع
االبتــداء بمــن يكــون لــه أكثــر األصــوات ويوقــع الرئيــس مــع
أعضــاء اللجنــة عليهــا ثــم يعلــن عن أســماء الذيــن حــازو األكثرية
وترســل لهــم كتــب العضويــة بذلــك واذا تســاوت األصــوات بيــن
شــخصين أو أكثــر مــن المنتخبيــن فيصيــر االقتــراع بينهــم تحــت
اشــراف اللجنــة.
	20.للرئيــس فــي حالــة حصــول مغايــرات شــديده الحــق فــي إلغــاء
االنتخابــات جميعهــا أو بعضهــا أو تعديــل مــداوالت اللجنــة التــي
تكــون مخالفــة للقانــون.
	21.اذا ظهــرة أســباب قانونيــة توجــب عــدم أهليــة أحــد األعضــاء أو
ظهــر انــه حائــز لوظيفــة أخــرى اليجيــز انتخابــه ولم يكــون ذلك
معلومـًا وقــت االنتخــاب أو حــدث ذلــك بعــد دخولــي فــي العضويــة
فيصيــر أعــان عــدم اهليتــه أو عــدم جــواز انتخابــه وســقوطه فــي
هيئــة المجلــس حســب المــادة ( ).
	22.اذا اخــا مركــز احــد األعضــاء بالوفــاة أو ألي ســبب كان
فاللمجلــس تعيــن مــن يحــل محلــه مــن طائفتــه اذا كان منتخب ـًا
بحيــث يكــون العضــو المســتجد هــو الــذي حــاز وقــت االنتخــاب
اكثــر الصــوات بيــن طائفتــه بعــد األعضــاء المنتخبيــن وفــي حالــة
عــدم وجــوده يختــار المجلــس باالقتــراع مــن يــرى فيــه الكفائــه
واذا كان معينــًا فللحكومــة حــق تعييــن مــن تلــك الطائفــة.
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اإلجرائات الداخلية
	23.ينعقــد مجلــس إدارة بلديــة المنامــة كل خمســة عشــر يــوم
مــرة بيــوم ثالثــاء.
	24.يكــون للرئيــس نائــب معيــن مــن قبلــه يتــرأس الجلســات وقــت
غيــاب بشــرط أن يكــون وطنيـًا ومــن أعضــاء المجلــس واذا حصــل
للنائــب مانــع يترائــس المجلــس أكبــر األعضــاء ســناً.
25.كل عضــو يتخلــف عــن حضــور المجلــس ثــاث مــرات
متواليــات بــدون أن يتحصــل علــى إجــازة قانونيــة ولــم يعتــذر
ال بقــرار يصــدر مــن
بإســباب مقبولــه يجــوز اعتبــاره مســتقي ً
المجلــس بأغلبيــة ارآء األعضــاء الحاضريــن.
26.ال ينعقــد المجلــس باقــل مــن حضــور نصــف األعضــاء غيــر
ســعادة الرئيــس أو نائبــه وعلــى العضــو الــذي اليقــدر علــى
الحضــور أن يعتــذر كتابــة.
	27.اليحــق الحــد أن يبــدل يــوم المجلــس أو وقــت انعقــاده اال
المجلــس بنفســه.
	28.يجــوز عقــد مجلــس فــوق العــاده ألمــر ضــروري وذلــك بأمر
مــن الرئيــس أو معاونــه أو يطلبــه ثالثــة مــن األعضاء.
	29.يعقــد الرئيــس الجلســات ويفتحهــا ويرئســها ويقفلهــا ولــه
وحــده فقــط حفــظ نظــام الجلســة.
	30.ال يجــوز دخــول المجلــس اثنــاء انعقــاده األ للعضــاء أو مــن
يدعــى خصيصــًا للحصــول علــى اســتعالمات او إيضاحــات فــي
الموضــوع المتــداول فيــه لــه الحــق فــي االشــتراك بالمناقشــة دون
أن يكــون لــه صــوت وعليــه أن يجيــب علــى األســئلة الموجهــة
إليــه مــن األعضــاء وعليــه تــاوة المحضــر والمكاتيــب الــواردة
إلــى المجلــس وكتابــة مــا يتعلــق باعمــال المجلــس.
	31.يجــوز تعييــن لجــان خصوصيــة لالنتخــاب لالشــغال الظروريــة
التــي تحتــاج إلــى بعــث وامعــان النظــر ويكــون افرادهــا مــن أعضاء
المجلــس اليحــق الي عضــو ان يعتــذر مــن عضويتهــا اذا وقــع عليــه
االختيــار اال بعــذر واضــح اليبــت بــراي اللجــان اال بعــد عرضــه
علــى المجلــس وموافقتــه عليــه واذا اقتضــت الظــروره لتســجيل
فــان مــن موافقــة الرئيــس عليــه.
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	32.او عمــل ببدايــة المجلــس حيــن انعقــاده تــاوة محضر الجلســة
الســابقة والمصادقــة عليــه وتــاوة المكاتيــب والعرائــض المقدمــة
إلــى المجلــس ثــم االعمــال المختلفــة فــي المجلــس الــذي قبــل ثــم
نتائــج أبحــاث اللجــان واالقتراحــات وغيرهــا.
	33.ال يجــوز المباحثــات العموميــة اثنــاء تــاوة المحضــر اال بمــا
يتعلــق بمــا هــو محــرر فيــه.
	34.علــى أعضــاء المجلــس أن يراعــو االحتــرام الــازم فيمــا بينهــم
وقــت المباحثــات واليجــوز إيقــاف احــد عــن التكلــم فــي اثنــاء ابداء
رئيــه اال لتنبيهــه إلــى مراعــات النظــام ولــكل عضــو ان يطلــب مــن
الرئيــس اصــدار هــذا لتنبيهــه واليجــوز التفوه بعبــارات يشــتم منها
رائجــة الشــتم أو الطعــن وال يجــوز الحــد مــن األعضــاء ان يتكلــم
فــي الخــارج همــا ابــداه افــراد األعضــاء فــي اآلراء فــي المجلــس.
35.اذا بــدأت المناقشــة فــي قضية ما ينغــي لالعضــاء أن ال يخرجون
فــي موضــوع البحــث إلــى موضــوع آخــر وللرئيــس الحــق بمنــع
العضــو الــذي يقاطــع الــكالم ويحــدث ضجــة ويذكــره بالرجــوع
إلــى النظــام ومتــى انتهــت المناقشــة تؤخــذ األصــوات ابتــداء مــن
يميــن الرئيــس بكيفيــة تجعــل الجــواب عنهــا ممكنـًا بنعــم أو ال.
36.األعضــاء الذيــن يريــدون ادخــال تعديــات عليهــم عرضهــا
كتابــة وكل مــن لديــه اقترحــات يقدمهــا كتابــة إلــى معــاون
الرئيــس قبــل انعقــاد المجلــس ليــدرج فــي جــدول األعمــال اال اذا
قــدم طلــب بتقديمــه مــن خمســة أعضــاء للمناقشــة فيــه وااليحــال
إلــى لجنــة االقتراحــات ولصاحــب االقتــراح ان يســترد اقتراحــه فــي
أي وقــت اثنــاء المناقشــة ويجــوز ألي عضــو آخــر أن يعــود إلــى
هــذا االقتــراح اذا شــاء.
	37.لــكل عضــو الحــق ان يوجــه ســئو ً
ال إلــى الرئيــس او معاونــه
وهــو يجــاوب عليــه فــي الحــال أو فــي الجلســة االعتياديــة المقبلــة
ويشــترطان يكــون موضــوع الســؤال مســئلة خاصــة باالعمــال
البلديــة.
	38.يحــرر المجلــس محضــراً لجلســات يحتــوي علــى أســماء
األعضــاء والغائبيــن والمعتذريــن وعلــى خالصــة كافــة القــرارات
الصــادرة فــي الجلســة مــع بيــان أســبابها وعــدد األصــوات التــي
وافقــت علــى هــذه القــرارات أو لــم توافــق وعلــى راي كل لجنــة
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أو عضــو كلــف بــدرس المســئله المتــداول فيهــا أو يعمــل تقــرر
فيهــا وبعــد تــاوة هــذا المحضــر علــى المجلــس والموافقــة عليــه
يمضــي مــن الرئيــس واألعضــاء وال يجــوز للعضــو المتخلــف مــا ان
يعتــرض علــى مــا قــرره المجلــس حيــن غيابــه ويجــب علــى كل
عضــو ان يمضــي المحضــر المذكــور اذا صادقــت عليــه األكثريــة
ولــو كان مخالف ـًا لرأيــه.
	39.معــاون الرئيــس ينبــة األعضــاء كتابــة فــي موعــد انعقــاد
المجلــس قبــل االنعقــاد بيوميــن علــى األقــل ويرفــق ذلــك بأهــم
المــواد التــي ســتعرض فــي المجلــس.
	40.رئيــس المجلــس الحــق فــي فــض المجلــس عنــد انتهــاء مدتــه
واجــراء االنتخابــات جديــده فــي ظــرف شــهرين.
	41.فــي اثنــاء انحــال المجلــس يقــوم باألمــر المعــاون بمراجعــة
الرئيــس.

اإلدارة
	42.يعيــن المجلــس شــخصًا يقــوم باعبــاء إدارة البلديــة ويســمى
معــاون رئيــس البلديــة كاتــب لســكرتارية المجلــس ودفاتــر اإلدارة
وحســاباتها.
	43.بقيــة الموظفيــن ومأموريــن التحصــات ومــا تحتــاج إليــه مــن
العمــال منــوط امــر اختيارهــم إلــى راي المعــاون علــى أن يراعــي
الموازنــة الماليــة الســنوية ولــه الحــق فــي أعضائهــم ورفقهــم
بشــرط أن يعــرض نتيجــة عملــه علــى المجلــس.
	44.توضــع الئحــة فــي المجلــس تحفــظ فيهــا حقــوق الموظفيــن
ومــا يتعلــق بهــم.
45.يجــب علــى المعــاون حضــور مجلــس اإلدارة وعــرض ارائــه
واقتراحاتــه علــى المجلــس ولــه الحــق فــي المناقشــة مــع األعضــاء
دون ان يكــون لــه صــوت وعليــة ينفــذ أوامــر المجلــس وقرارتــه
ولــه ان يفتــح الكتــب التــي باســم الرئيــس ويجاوبهــا بالنيابــة عنــه
ويعــرض المهــم منهــا علــى المجلــس واذا دعــت الظــرورة إلــى
صــرف مبلــغ يجــاز لــه إلــى حــد مائــة روبيــة.
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46.علــى الســكرتير كتابــة محضــر الجلســات وقرائــت المكاتيــب
الــواردة علــى المجلــس وكتابــة دفاتــر الحســابات ومــا يتعلــق
باشــغال االداره.
	47.تتألــف لجان دائمين حســب المــادة ( )32تعييــن باالنتخاب هي :
 -1لجنــة مؤلفــة مــن خمســة اشــخاص مــن األعضــاء فــي كل
شــهر ومهمتهــا الكشــف علــى كل مــا يحتــاج المجلــس لالطــاع
عليــه فــي المحــات والشــوارع وغيرهــا وتســمى هيئــة الكشــف
ويجــب أن يكــون لهــا دفتــر لقرارتهــا ويوقــع عليــه افرادهــا.
 -2لجنــة دائمــة تتألــف مــن ثالثــة مــن األعضــاء ومهمتهــا الكشــف
علــى دفاتــر الحســابات ولــو تعرض الحســابات الشــهرية علــى المجلس
اال بعــد ان تراجــع مفرداتهــا ويصــادق عليهــا.
 -3لجنــة دائميــن منتخبــة مــن خمســة مــن األعضــاء ومهمتهــا النظــر
فــي االقتراحــات والمعارضــات وغيرهــا قبــل عرضهــا علــى المجلــس.
	48.لــكل عضــو الحــق فــي االطــاع علــى اعمــال اإلدارة وحســاباتها
واخــذ المعلومــات التــي يطلبهــا مــن الســكرتير.
	49.يجــوز لــإدارة ان تدعــو أي عضــو مــن المجلــس واي شــخص
اخــر للحصــول علــى اســتعالمات او اســتيضاحات.

المالية
	50.يجــب ان تكــون للبلديــة إيــرادات ذاتيــة تجمــع لهــا وتصــرف
منهــا مصاريفهــا فــي التنظيمــات العموميــة حســبما يقــرره مجلــس
البلديــة وهــذه اإليــرادات يحــق لــإدارة البلديــة ان تجيبهــا بواســطة
موظفيــن مخصوصيــن لذلــك مؤلفيــن مــن مديــر وكتــاب
ومأموريــن.
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اإليرادات والمصروفات
	51.للبلدية الحق أن تفرض رسومًا على األشياء المفصلة ادناه
 -1رسوم على أرضية االسكله على األموال الواردة والصادرة.
 -2على البيوت والدكاكين والفرشات وغيرها.
 -3على المقصب والذبائح وما يتعلق بها كالمصران وغيرها.
 -4على التعميرات المستحدثه.
 -5ما يتحصل في إيرادات أمالك البلدية.
 -6ما تفرض من الغرامات الجزئية وغيرها.
 -7كلما يقرره المجلس من الرسوم وتوافق عليه الحكومة
الرســوم المذكــورة تفــرض حســب القانــون الــذي تســند الهيئــة
المعينــةلهــافــيالمجلــسويجــوززيادتهــاوانقاصهــاحســبالظــروف.
	52.علــى البلديــة ان تصــرف مــا تجمعــه مــن الرســوم علــى
اإلصالحــات االتيــه :
 ,,,,, -1البلد ومساعدة الشرطة
 -2تنوير السوق
 -3تنوير البلد متى ما تسنى لها ذالك.
 -4التنظيفــات العموميــة ككنــس الشــوارع وتعميــر المحليــات
والمزابــل وبواليــع المطــر والمقصــب واحــراق الجيــف.
 -5انشــاء الشــوارع ورصفهــا حســب اإلمــكان وإصــاح الســكك
وتوســيع الضيــق منهــا.
 -6الصحة والمياه.
 -7اصالح المقابر وتجهيز امواته الفقراء
 -8انشاء الحدائق والمنتزهات العمومية
 -9المصاريف العمومية وإصالح األمالك وغيرها.
 -10كلما تمس اليه الحاجة ويقرر في مجلس اإلدارة
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	53.تقــرر لإليــرادات والمصروفــات ميزانيــة يقررهــا المجلــس
لمــدة ســنة كاملــة تبتــدي مــن أول محــرم وتنتهــي فــي ذوالحجــة
وال تكــون نافــذة المفعــول اال بعــد تصديــق الرئيــس عليهــا.
	54.ال يجــوز صــرف أي مبلــغ أو التصــرف فيــه فيمــا لــو كان
خارجـًا فــي االعتمــادات المقــرره فــي الميزانيــة بــأي صفــة كانــت
ولــدى االحتيــاج يجــوز انقــاص بعــض أبــواب الميزانيــة التــي
تســتنزق مــا قــرر لهــا واضافــة إلــى البــاب المحتــاج بحيــث ال
يتغيــر مجمــوع المصروفــات عمــا هــو مقــرر فــي الميزانيــة.
55.المســاجد والمعابــد والمــدارس والمستشــفيات واألماكــن
الخيريــة وأماكــن الحكومــة والبلديــة معفيــة مــن الرســوم.
56.ليــس الي شــخص كان مــن ســاكني بلــد المنامــة حــق فــي
االمتنــاع عــن دفــع الرســوم المعينــة عليــه فــي البلديــة حســبما
يقــرره مجلســها.
	57.كل مــن يدفــع رســمًا إلــى مأمــوري البلديــة يجــب أن يأخــذ
ا مــن المأمــور واذا امتنــع المأمــور فــي
مقابــل مــا يدفعــه وصــ ً
إعطائــه الوصــل عليــه أن يخبــر المعــاون واال فهــو ملــزوم بدفــع
الرســم ثاني ـاً.
	58.اميــن الصنــدوق مكلــف بقبــض جميــع الرســوم مــن المأموريــن
ا بمــا يســتلمه وعليــه أن يرســل ذلــك إلــى ,,,,,,
واعطائهــم وصـ ً
باســم االداره وال يبقــى فــي الصنــدوق اال مــا تحتــاج اليــه اإلدارة
للمصــرف وال يجــوز لــه ان يدفــع شــي بــدون ورقــة اذن مــن
أعضــاء معــاون البلديــة مبيــن فيهــا اســم المســتحق ونــوع الصــرف
واســم القابــض ومقــدار المبلــغ الواجــب صرفــه والتاريــخ بعــد ان
يمضيهــا المســتلم.
	59.األمــوال الموضوعــه فــي  ,,,,,لحســاب البلديــة ال يجــوز
التحويــل عليهــا اال بإمضــاء الرئيــس.
	60.علــى اميــن الصنــدوق ان يــوازن حســاب الصنــدوق يوميــًا
اليجــوز لــه تأخيــراً لموازنــه فــي مــدة ســبوع.
	61.تنشــر اإلدارة فــي راس كل ســنة قائمــة حســابات وارادتهــا
ومصاريفهــا فــي تلــك الســنة وتوزيعهــا علــى العمــوم.
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	62.يلغــى كلمــا كان مخالف ـًا الحــكام هــذا القانــون ومــع ذلــك
فالمجلــس الموجــود اآلن يســتمر فــي اعمالــه إلــى ان يصيــر
اســتبداله المجلــس الثانــي فــي مدتــه بموجــب هــذا القانــون.
	63.علــى المجلــس مراعــات جميــع اللوائــح المعمــول بهــا اآلن
والتــي تصــدر فيمــا بعــد بخصــوص التنظيــم وغيــره.

الموظفون
	64.المعــاون مســئول امــام مجلــس البلديــة والموظفــون مســئولون
ا ما مه .
65.ال يجــوز رفــت الموظفيــن فيمــا عــدا الخيانــة والتالعــب وفــي
حالــة تكــرر التقصيــر المنبهيــن عليــه او فــي حالــة ارتــكاب جرائــم
ال يجيزهــا قانــون البــاد او تســيئ ســمعة الوظيفــة.
66.اذا ارادت اإلدارة اخــراج احــد الموظفيــن حســب المــادة ()65
يجــب عليهــا ان تخبــره كتابــة قبــل شــهر بإمضــاء المعــاون واذا
اقضــى إخراجــه قبــل انقضــاء الشــهر فيلهــا ان تفــوض براتــب شــهر
وعلــى الموظــف متــى أراد االســتعفاء ان يخبــر اإلدارة كتابــة قبــل
شــهر واذا خــرج بــدون اخطــار فلهــا الحــق ان تطالبــه براتــب شــهر
كامــل ويخــرج مــن ذلــك مــا اثبتــت خيانــة او تالعــب مــن أحــد
الموظفيــن مهمــا كانــت درجتــه فــان يرفــت حــا ً
ال بــا تعويــض.
	67.اليجــوز قبــول الموظــف المرفــوت فــي دوائــر الحكومــة
الســباب مخلــة كمــا ال يجــوز الي موظــف كان ان يشــتغل بالتجارة
والمقــاوالت ومــا اشــبهها.
	68.تمنــح للموظفيــن إجــازة مرضيــة بنــا ًء علــى طلــب مقــدم مــن
الموظــف المريــض ومرفــق بشــهادة طبيــة ويجــوز لــه تجديــد
االجــازة اذا انتهــت مدتهــا بطلــب مصحــوب بشــهادة طبيــة أخــرى
ولــكل موظــف الحــق فــي إجــازة أربعــة اشــهر كل اربــع ســنوات
يقضيهــا فــي الخدمــة لترويــح النفــس او بزيــادة راتــب أربعــة
اشــهر اذا احــب االشــتغال.
	69.اذا امضــى الموظــف فــي خدمــة البلديــة خمســة وعشــرين ســنة
فلــه الحــق فــي نصــف المعــاش مــدة حياتــه واذا احــب االشــتغال
مــع القــدره يعطــي نصــف المعــاش عــاوة.
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	70.أوقــات عمــل الموظفيــن داخــل اإلدارة ســت ســاعات جملــة
واحــدة او منفصلــة حســب الظــروف وتعطــل اإلدارة فــي األيــام
التــي تعطــل فيهــا دوائــر الحكومــة.
	71.اذا امــرئ الموظــف اعمــا ً
ال فــوق االعمــال التــي تقتيظيهــا
وظيفتــه أوقــات بخــدم اخــرئ للبلديــة فيحــق لــه ان يكافــأ مكافــأة
ماليــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة.
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ملحق رقم ()3
وثيقة تتضمن بعض
مواد قانون بلدية المنامة
األساسي باللغة اإلنجليزية
(نسخة طبق األصل
مصورة)
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ملحق رقم ()4
نص الوثيقة التي تتضمن
بعض مواد قانون بلدية
المنامة األساسي باللغة
اإلنجليزية
(النص الحرفي المفرغ)
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THE FUND AMENTAL RULES OF
THE MANAMH MUNICIPALITY
WE the RULER of Bahrain, in accordance with
our
order of the 24th Dhul Qa’dah 1338- i.e. 20th July
1920
for the establiahment of a municipality in the city
of
Manamah, for the health protection and other
improvementa purposes; Hereby declare that
looking to the many good
results and advantages acheived through its
influence; We
have thought it fit to widen its sphere of
influence and
revise its regulations as follows:-

ARTICLE
1.The Boundaries of the Manamah Municipality
shall extend from SUWAIFIYAH in the north
west to QAL’AT Ad-DIWAN; hence to the
MINAWIYAH locality and continuing to the
datedgarden known as KUWAIKIB including
the market AL-HURA,AL-Q,UDHAIBIYAH on the
peninsula lyning north east of this line
according to the map accompanied herewith,
which forms the city of MANAVAH.
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2. Arabic is the official language of the
Municipality.
3. The Municipality has all civil rights to
possess,enter into contract and proscute
through its Council. In addition to which
it shall have executive power to certian
limits deputed to it by an order from
the Government.
50. The Municipality shall have a revenue to be
collected in its name and shall be spent as
the Council directs for the general improve
-ments. Such revenues shall be collected
by officials employed for this purpose,
consisting of a Director, clerks and other
employees.
ARTICLE
52. The Municiplaity shall have the right to
levy taxes on the following articles:Demurrage on the exported and imported
goods.
(2) Houses, shops etc.,
(3) slaughter house slaughtered animals guts etc.
(4) On new erected buildings.
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(5) Adding to the above the income of the
municipality properties
(6) The small fines.
(7) All taxes which the Council proposes and
which the Government shall give their
assent.
The above taxes shall be levied in accordance
with the laws which the Committee which is
formed for this purpose shall pass, and are
subject to change as circustances shall require.
The Municipality shall spend its revenues on
the following improvements:(1) Maintainance of night guards and in assist
-ing the police force.
(2) Lighting the market.
(3) Lighting the city whenever it shall the
possible.
(4) General health, such as the cleaning of
roads, repairs of latrens,rubbish receptacle
cesspools slaughter houses and burning of
carcass of animals.
(5) Constructing of new roads and paving them
as much as possible, levelling of streets
and widening the narrow ones.
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(6) Health protection and water supply.
(7) Remediating the cenetries and looking after
the burial of dead of the poor.
(8) Opening gardens and other public recreation
grounds.
(9) General expenditure and repairs to properties.
(10) All the necessary expenditure which the
Council shall approve.
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عن مركز الوثائق التاريخية
أحــد أهــم إدارات مركــز عيســى الثقافــي بمملكــة البحريــن .تأســس فــي
العــام  ،1978فــي عهــد األميــر الراحــل صاحــب الســمو الشــيخ عيســى بــن ســلمان
آل خليفــة (طيــب اهلل ثــراه) بتوجيهــات ســامية مــن عاهــل البــاد حضــرة صاحــب
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة (حفظــه اهلل ورعــاه) عندمــا كان وليـًا
للعهــد .وانطالقـًا مــن حــرص جاللتــه واهتمامــه بتــراث وتاريــخ وحضــارة البحريــن،
أمــر جاللتــه بإلحــاق المركــز مــع ديوانــه العامــر آنــذاك .وإبــان الملكية الراشــدة،
وبموجــب نــص المــادة الثالثــة مــن األمــر الملكــي الســامي رقــم ( )18لســنة
 ،2008تــم اعتمــاد المركــز رافــدًا ومكونــًا أساســيًا وأحــد فضــاءات مركــز
عيســى الثقافــي الرئيســية ،حيــث يســعى بــأن يكــون باعثـًا ومرجعـًا لمهنــة وثقافــة
التوثيــق والتأريــخ ،وبالتالــي ِقبلـ ًة للمؤرخيــن وللباحثيــن وللمهتميــن محليـًا وعالميـًا،
ومســاهمًا فاعـ ً
ا فــي تأصيــل وترســيخ هويــة مملكــة البحريــن العربيــة واإلســامية.
إدارة مركز الوثائق التاريخية
ص.ب ،75115 .المنامة  -مملكة البحرين
هاتف+97317366666 .
www.icc.gov.bh
info@icc.gov.bh | HDC@icc.gov.bh
icc_bh
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