العدد – 3397 :الخميس  13ديسمبر 2018

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )216ل�سنة2018
ب�إ�صدار الالئحة الداخلية ملجل�س �أمانة العا�صمة
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بع���د االط�ل�اع على قان���ون البلدي���ات ال�صادر بالمر�س���وم بقان���ون رق���م ( )35ل�سنة 2001
وتعديالته ،والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  2002وتعديالتها،
وبنا ًء على ع ْر�ض رئي�س مجل�س �أمانة العا�صمة،
وبعد موافقة مجل�س �أمانة العا�صمة،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيعمل ب�أحكام الالئحة الداخلية لمجل�س �أمانة العا�صمة المرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

على رئي�س مجل�س �أمانة العا�صمة تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ْ
ن�ش ِره
في الجريدة الر�سمية.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 2 :ربي ــع الآخر 1440هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 9 :ديــ�سـمـبـ ـ ـ ــر 2018م
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الالئحة الداخلية ملجل�س �أمانة العا�صمة
الف�صل الأول
�أحكام عامة
مادة ()1

المعاني المبي َنة قرينَ ُك ٍّل
ف���ي تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،تكون للكلم���ات والعبارات التالية
َ
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
منها ،ما لم ِ
المملكة :مملكة البحرين.
القانون :قانون البلديات ،ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة .2001
الالئحة التنفيذية :الالئحة التنفيذية للقانون ،ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة .2002
الوزارة :الوزارة المخت�صة ب�شئون البلديات.
الوزير :الوزير المخت�ص ب�شئون البلديات.
المحافظة :محافظة العا�صمة.
المجل�س :مجل�س �أمانة العا�صمة.
الأمانة� :أمانة العا�صمة.
الرئي�س :رئي�س المجل�س.
المدير العام :مدير عام الأمانة.
�أمين ال�سر� :أمين �سر المجل�س.

مادة ()2

ُيمار����س المجل����س �صالحياته ،ويك���ون نظام �سير العم���ل به على النحو ال���وارد في القانون،
والالئحة التنفيذية ،وهذه الالئحة.

مادة ()3

ي����ؤدِّي الرئي�س و�أع�ضاء المجل�س – قبل ممار�سته���م لأعمالهم  -اليمين التالية �أمام الوزير
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ِو ْفق��� ًا للت�سل�س���ل الوارد بمر�سوم ت�شكي���ل المجل�س ،وذلك خالل خم�سة ع�ش���ر يوم عمل من تاريخ
ت�شكيل المجل�س:
أحترم القانون ،و�أنْ �أ�ؤد َِّي �أعمالي
"�أُ ِ
ق�سم باهلل العظيم �أنْ �أكونَ مخل�ص ًا للوطن وللملك ،و�أنْ � َ
وال�صدق".
بالأمان ِة ِّ

مادة ()4

يعقد المجل�س جل�ساته داخل مقره.
ويجوز للمجل�س �أن يجتمع في مقر �آخر �إذا ر�أى الرئي�س �ضرورة لذلك ،على �أنْ يكون االجتماع
ف���ي �أح���د الأماكن الحكومية في نطاق الأمانة .ويع ُّد كل اجتم���اع يعقده المجل�س في غير الزمان
والمكان المق َّرر باط ًال ،وتبطل القرارات ال�صادرة عنه.

مادة ()5

يك���ون انعق���اد االجتماع الأول للمجل�س بدعوة من الرئي�س خ�ل�ال مدة ال تتجاوز ثالثين يوم ًا
من تاريخ ت�شكيل المجل�س.
وتوجه الدعوة لهذا االجتماع كتاب ًة قبل الموعد المح َّدد له بثالثة �أيام على الأقل ،مرفق ًا بها
َّ
جدول الأعمال ،ويجوز تق�صير هذا الميعاد في حالة اال�ستعجال.

مادة ()6

يجتمع المجل�س اجتماع ًا عادي ًا مرتين كل �شهر على الأقل بدعوة من الرئي�س� ،أو نائبه حال
غياب الرئي�س.
ويج���وز للرئي�س �أنْ يدعو المجل����س �إلى اجتماع غير عادي لأ�سباب يقدِّ رها� ،أو �إذا طلب عقد
االجتم���اع �أربع���ة �أع�ضاء عل���ى الأقل .وي�ستمر المجل����س في هذا االجتماع حتى يت���م االنتهاء من
مناق�ش���ة الم�سائل الت���ي د ُِعي للنظر فيها� ،أو بنا ًء على موافقة �أغلبي���ة الأع�ضاء الحا�ضرين على
�إنهاء االجتماع.

مادة ()7

ُتع َق���د اجتماعات المجل�س بنا ًء على دعوة كتابية من الرئي�س قبل وقت انعقادها بثالثة �أيام
عل���ى الأقل ،يحدِّ د فيها مكان االجتم���اع وزمانه ،وير َفق بها جدول الأعمال والمذكرات والتقارير
وم�شروع���ات القرارات والتو�صيات المتعلقة بالمو�ضوعات المدرجة على الجدول ،ما لم يكن قد
�سبق توزيعها.
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مادة ()8

ت�ص���در قرارات المجل�س وتو�صياته بالأغلبية المطلق���ة للأع�ضاء الحا�ضرين ،وعند تَ�ساوي
يرجح الجانب الذي منه رئي�س الجل�سة.
الأ�صوات َّ

مادة ()9

يك���ون الت�صوي���ت بوا�سطة ر ْفع الي���د ،ف�إن لم تتب َّي���ن الأغلبية على هذا النح���و �أو ثار خالف
حوله���ا� ،أُ ِخذ الر�أي بطريقة المن���اداة على الأع�ضاء ب�أ�سمائهم .وفي جمي���ع الأحوال يكون �إدالء
رئي�س الجل�سة ب�صوته بعد ت�صويت �سائر الأع�ضاء.

مادة ()10

يكون الت�صويت على قرارات المجل�س وتو�صياته علني ًا.
وا�ستثن���ا ًء م���ن �أحكام الفق���رة الأولى يجوز �إج���راء الت�صويت �سري ًا كلم���ا طلب ذلك ن�صف
الأع�ضاء الحا�ضرين في م�س�ألة معرو�ضة �أمام المجل�س.

مادة ()11

يك���ون للمجل�س �أمين �سر يع ِّين���ه الوزير ،يقوم ب�إعداد جدول الأعم���ال المعد من ِق َبل اللجنة
العامة الدائمة ،ف�إن لم يكن حا�ضر ًا تو َّلى �إعداده َمن يخ ِّوله الرئي�س بذلك ،و ُيع َر�ض هذا الجدول
على الرئي�س لإقراره.
الم�ستعجلة التي يحدِّ دها الرئي�س،
و ُيراع���ى في ترتيب جدول الأعمال �أنْ تدرج �أو ًال الم�سائل
َ
تليها الم�سائل الم� َّؤجلة بترتيب تواريخ ت�أجيلها ،ثم الم�سائل الأخرى بالترتيب الذي يراه الرئي�س
بنا ًء على اقتراح الأع�ضاء.

مادة ()12

يتلقى المجل�س جميع ال�شكاوى التي ترد من المواطنين �أو من الجهات المختلفة والتي تدخل
�ضم���ن اخت�صا�صات���ه ،على �أنْ تحال هذه الم�سائ���ل للجان المتخ�ص�صة ف���ي المجل�س لدرا�ستها
واتخاذ القرار المنا�سب ب�ش�أنها.
الف�صل الثاين
اجلل�سات
الفرع الأول
نظام العمل يف اجلل�سات و�ضبْطِ ها

مادة ()13

ُيع ُّد �سجل خا�ص للح�ضور يو ِّقع فيه الأع�ضاء قبل افتتاح الجل�سة بن�صف �ساعة على الأقل.
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وال يكون انعقاد المجل�س �صحيح ًا �إال بح�ضور �أكثر من ن�صف عدد الأع�ضاء ،و�إذا لم يكتمل
الن�صاب �أُ ِّجل االنعقاد لمدة �أ�سبوع .و ُيعت َبر اجتماع المجل�س �صحيح ًا في المرة الثانية �إذا ح�ضره
�أربعة �أع�ضاء على الأقل.
وفي جميع الأحوال ،ال ينعقد االجتماع �إال بح�ضور الرئي�س �أو نائبه.

مادة ()14

يتولى الرئي�س �أو نائبه  -بح�سب الأحوال  -رئا�سة الجل�سات ،والإ�شراف على �أعمال المجل�س
وح ْف���ظ النظام داخ���ل قاعة المجل�س ،وه���و الذي يفتتح الجل�س���ات وير�أ�سه���ا ،وي�ضبطها ويعلن
ِ
انتهاءه���ا ور ْفعه���ا ،ويدير المناق�شات ،وي����أذن في الكالم ،و ُتط َلب الإي�ضاح���ات عن طريقه ،كما
يعلن نتائج االقتراحات وقرارات المجل�س وتو�صياته .وله �أن يو�ضح �أو ي�ستو�ضح �أية م�س�ألة يراها
غام�ض���ة ،ويط���رح المو�ضوع���ات ل ْأخذ الر�أي عليه���ا والتحدث في � ِّأي وقت متى م���ا ر�أى في ذلك
فائدة لنظام المناق�شة �أو لإي�ضاحها.

مادة ()15

�إذا غ���اب الرئي�س ،تو َّلى نائبه رئا�سة الجل�س���ات ،وفي حال غيابهما مع ًا يتو َّلى الرئا�سة �أكبر
الأع�ضاء �سن ًا ،وتكون لرئي�س الجل�سة كافة االخت�صا�صات المق َّررة للرئي�س في �إدارة الجل�سة.

مادة ()16

يتول���ى �أمي���ن ال�سر �أو َم���ن يخوله الرئي�س  -بح�س���ب الأحوال  -تحري���ر محا�ضر الجل�سات،
ويد ِّون فيها �أ�سماء الأع�ضاء الحا�ضرين والغائبين ،وملخ�ص ًا وافي ًا لوقائع الجل�سة ،وما تدور فيها
من مناق�شات و�آراء ،وما ي�صدر من قرارات وتو�صيات.

مادة ()17

بعد افتتاح الجل�س���ة يعلن الرئي�س �أ�سماء الأع�ضاء المعتذري���ن وطالبي الإجازات والغائبين
عن االجتماع دون عذر ،ثم ي�صادق المجل�س على ما تم تحريره من محا�ضر الجل�سات ال�سابقة.
وللرئي�س �إحاطة الأع�ضاء بقائمة المرا�سالت ال�صادرة والواردة للمجل�س ب�إطالعهم عليها،
ثم ي�ستعر�ض الرئي�س �أهم اللقاءات واالجتماعات التي م َّثل فيها المجل�س.

مادة ()18

لك���ل ع�ض���و من الأع�ض���اء الحا�ضري���ن �أنْ يطلب ت�صحي���ح ما ُ�أث ِب���ت خط�أً عل���ى ل�سانه عند
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الت�صدي���ق عل���ى مح�ضر الجل�سة ال�سابقة .وفي حال �صدر ق���رار المجل�س بقبول الت�صحيح يثبت
وي�صحح بمقت�ضاه المح�ضر ال�سابق .وال يجوز �إجراء
ذل���ك في مح�ضر الجل�سة التي �صدر فيها،
َّ
� ِّأي ت�صحيح في المح�ضر بعد الت�صديق عليه.
ويوق���ع على المح�ضر كل م���ن الرئي�س و�أمين ال�س���ر بعد الت�صديق عليه م���ن ِق َبل الأع�ضاء،
وتر�سل ن�سخة من المح�ضر لأع�ض���اء المجل�س والمدير العام
وتح َف���ظ لدى �أمانة �سر المجل����سَ ،
قبل الجل�سة التالية بثالثة �أيام على الأقل.

مادة ()19

وم�ستخدميه دخول قاعة اجتماع
في جميع الأحوال ،ال يجوز لغير الأع�ضاء وموظفي المجل�س
َ
المجل�س �أثناء انعقاد الجل�سات �إال بعد موافقة �أغلبية الأع�ضاء ،ويجب على من ي�ص َّرح له بدخول
ظهر عالمات اال�ستح�سان �أو اال�ستهجان ،و�أنْ يراعي
القاع���ة مراعاة �أن يلزم الهدوء التام و�أال ُي ِ
التعليمات التي يبديها له رئي�س الجل�سة �أو َمن يكلفه بحفظ النظام.
ولرئي�س الجل�سة �أنْ يطلب ممن يقع منه �إخالل بالنظام �أنْ يخرج من القاعة ،ف�إذا لم يمتثل
فله �أنْ ي�أمر ب�إخراجه �إذا اقت�ضى الحال.

مادة ()20

ي ِع ُّد المجل�س في نهاية كل دور انعقاد تقرير ًا عن �أعماله يب ِّين فيه ب�صفة عامة المو�ضوعات
الت���ي ُع ِر�ضت على المجل�س وم���ا اتخذه من قرارات وتو�صيات ومقترح���ات ،وما تم تنفيذه منها
وم���ا لم يتم تنفيذه و�أ�سباب ذل���ك ،وال�صعوبات التي حالت دون التنفي���ذ ومقترحات تذليل هذه
ال�صعوبات.
كما ي ِع ُّد المجل�س تقرير ًا نهائي ًا في نهاية مدته ي َق ِّيم فيه كامل �أعماله واقتراحاته وتو�صياته
وذلك خالل فترة انعقاده الممتدة لأربع �سنوات.
ويرفع المجل�س التقارير الم�شار �إليها في الفقرتين ال�سابقتين �إلى الوزير.

الفرع الثاين
نظام الكالم يف اجلل�سات
مادة ()21

ال يج���وز ل ِّأي ع�ض���و �أنْ يتكل���م في الجل�سة �إال بع���د �أنْ يطلب الكلمة وي�أذن ل���ه رئي�س الجل�سة
بذلك .وال يجوز للرئي�س �أنْ يرف�ض الإذن في الكالم �إال ل�سبب تقت�ضيه �أحكام هذه الالئحة.
وي�أذن الرئي�س في الكالم ح�سب ترتيب طلبات الأع�ضاء وذلك مع مراعاة �صالح المناق�شة.
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وال يج���وز للع�ض���و �أنْ يتكلم �أكث���ر من مرتين في ذات المو�ضوع في الجل�س���ة الواحدة� ،إال �إذا
المخ�ص�ص له.
�أجاز له ذلك رئي�س الجل�سة .ويكون الكالم من مكان الع�ضو
َّ
وف���ي جميع الأحوال ،ال ُيق َب���ل طلـب الكالم في مو�ضوع �سبق و�أنْ �أحال���ه المجل�س �إلى �إحدى
اللجـان �إال بعد �أن تقدِّ م اللجنة تقريرها ،ما لم ي َر المجل�س خالف ذلك لأ�سباب جدية.

مادة ()22

البت فيه �إلى اجتم���اع الحق �إذا ما
يج���وز للمجل����س بعد المناق�ش���ة في مو�ضوع م���ا �أنْ ي�ؤجل َّ
اقت�ضى الأمر ا�ستي�ضاح بع�ض البيانات �أو ر�أى �أنْ يحيله �إلى �إحدى اللجان لدرا�سته.
وفي جميع الأحوال ،ال تجوز المناق�شة في مو�ضوع غير مدرج في جدول �أعمال الجل�سة.

مادة ()23

رئي�سه �أو طلب م���ن �أربعة �أع�ضاء على الأق���ل �أو اقتراح من
للمجل����س بن���ا ًء على اقتراح م���ن ِ
اللجنة المخت�صة� ،أنْ يحدد وقت ًا مع َّين ًا لالنتهاء من مناق�شة �أحد المو�ضوعات و� ْأخذ الر�أي فيه.

مادة ()24

ي�أذن رئي�س الجل�سة دائم ًا في الكالم في الأحوال الآتية:
 - 1الدف���ع بعدم جواز المناق�شة في المو�ض���وع المطروح ل َت َعا ُر�ضه مع �أحكام الد�ستور والقوانين
ال�سارية.
 - 2توجيه النظر �إلى مراعاة �أحكام القانون ،والالئحة التنفيذية ،وهذه الالئحة.
 - 3طلب ت�أجيل المناق�شة �أو �إرجاء النظر في المو�ضوع المطروح للبحث �إلى ما بعد الف�صل في
البت فيه �أو ًال.
مو�ضوع �آخر ذي �أهمية مرتبط به ويجب ُّ
 - 4ت�صحيح واقعة مح َّددة م َّد َعى بها.
 - 5الرد على قول يم�س �شخ�ص طالب الكالم.
ولهذه الطلبات �أولوية على المو�ضوع الأ�صلي ،ويترتب عليها و ْقف المناق�شة فيه حتى ي�صدر
قرار المجل�س ب�ش�أنه.

مادة ()25

يوجه كالمه لغير رئي�س الجل�سة ،ويج���ب عليه �أال يكرر �أقواله وال �أقوال
ال يج���وز للمتكل���م �أنْ ِّ
غيره ،و�أال يخرج عن المو�ضوع المطروح للبحث �أو ي�ستعمل �أقوا ًال �أو �أفعا ًال �أو �إ�شارات غير الئقة
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�أو �أنْ ي�أتي �أمر ًا مخ ًال بالنظام المق َّرر لإدارة الجل�سات.

مادة ()26

ال يج���وز ل ِّأي ع�ضو مقاطعة المتكلم وال �إبداء �أية مالحظة �إليه .وللرئي�س وحده الحق في �أنْ
ُي َن ِّبه المتكلم في �أية لحظة �أثناء كالمه �إلى مراعاة �أحكام هذه الالئحة� ،أو �إلى �أن ر�أيه قد ُ
و�ض َح
يوجه �إليه تحذير ًا بذلك
و�ضوح ًا كافي ًا ،و�أنه ال محل ال�ستر�ساله في الكالم ،ف�إن لم يمتثل فله �أن ِّ
مع �إثبات هذا الأمر في مح�ضر الجل�سة.

مادة ()27

�إذا ب���دا للرئي����س �أنَّ اقتراح ًا مـا لي����س من اخت�صا�ص المجل�سُ ،عر����ض الأمر على المجل�س
للبتِّ في م�س�ألة االخت�صا�ص.

مادة ()28

�إذا �أخ���ل المتكلم بالنظام مخالف ًا بذلك �أ ٍي ًا من �أحكام القانون �أو الالئحة التنفيذية �أو هذه
الالئح���ة ،فعلى رئي�س الجل�سة في هذه الحال���ة �أن ينادي الع�ضو المتكلم با�سمه من ِّبه ًا �إياه والفت ًا
َ
نظره للمحافظة على النظام .وله �إذا اقت�ضى الأمر م ْنع المتكلم من اال�ستمرار في الكالم ،ف�إذا
اعتر�ض رجع الرئي�س �إلى ر�أي المجل�س ليف�صل في الأمر دون مناق�شة.

مادة ()29

وج���ه الرئي�س تنبيه ًا ل ِّأي ع�ضو ولم يمتثل لذل���ك ،فللمجل�س بنا ًء على اقتراح الرئي�س �أن
�إذا َّ
يمنع الع�ضو من الكالم في ذات المو�ضوع �أو حتى انتهاء الجل�سة ،ويكون الم ْنع من الكالم بقرار
من المجل�س دون مناق�شة.

مادة ()30

في حالة عدم امتثال المخالف لقرار المجل�س ال�صادر طبق ًا لحكم المادة ( )29فللمجل�س،
بنا ًء على اقتراح الرئي�س� ،أنْ يق ِّرر �إخراج الع�ضو من مقر انعقاد الجل�سة.

مادة ()31

�إذا ل���م يمتثل الع�ضو �إلى الق���رار ال�صادر ب�إخراجه من مقر انعق���اد الجل�سةُ ،ترفع الجل�سة
م�ؤقت��� ًا ،وللرئي�س �أن يتخذ من التدابير ما يراه الزم ًا لتنفيذ قرار المجل�س ،على �أنه يجوز للع�ضو
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�أن يوقف �أثر القرار �إذا اعتذر عن عدم ان�صياعه لقرار المجل�س ،ويعر�ض الرئي�س هذا االعتذار
على المجل�س للبتِّ في قبوله من عدمه.

مادة ()32

�إذا تك���رر م���ن الع�ضو ف���ي دور االنعقاد ذاته ما يوجب �إخراجه من مق���ر انعقاد الجل�سة فال
ُيق َبل منه االعتذار ،وللمجل�س في هذه الحالة �أنْ يق ِّرر حرمانه من اال�شتراك في �أعمال المجل�س
ولجانه لمدة ال تزيد على �شهر من تاريخ الجل�سة التي �صدر فيها هذا القرار.

مادة ()33

�إذا اخت���ل النظ���ام ولم يتمكن الرئي�س م���ن �إعادته� ،أعلن عزمه على وق���ف الجل�سة ،ف�إن لم
ي�ستت���ب النظ���ام ،رفع الجل�سة مدة ال تزيد على �ساعة ،ف�إذا ا�ستم���ر الإخالل بالنظام بعد �إعادة
الجل�سةَّ � ،أجلها الرئي�س �إلى يوم �آخر.
وللرئي����س �أنْ ي�أم���ر بحذف �أية كلمة �أو عبارة من مح�ض���ر الجل�سة تكون قد �صدرت عن �أحد
الأع�ضاء بالمخالفة لأحكام هذه الالئحة .وعند االعترا�ض على ذلكُ ،يع َر�ض الأمر على المجل�س
لإ�صدار قراره في هذا ال�ش�أن دون مناق�شة.

مادة ()34

يجوز لرئي�س الجل�سة �أنْ يقترح �إقفال باب المناق�شة في الحاالت الآتية:
 - 1بنا ًء على طلب �أربعة �أع�ضاء على الأقل.
� - 2إذا ُع ِر�ض مو�ضوع للبحث ولم يطلب �أحد الأع�ضاء الكالم في نف�س المو�ضوع.
� - 3إذا ا�ستوفى المو�ضوع بحثه.
ف����إذا �أبدى �أحد الأع�ضاء اعترا�ض ًا على الإقف���ال � ِأذن الرئي�س بالكالم لواحد من الم�ؤيدين
ثم لواحد من المعتر�ضين وبعد ذلك ي�ؤخذ ر�أي المجل�س في �إنهاء المناق�شة �أو اال�ستمرار فيها.
�صدر المجل�س قراره ب�إقفال باب المناق�شة �أو اال�ستمرار فيها ب�أغلبية الأع�ضاء الحا�ضرين.
و ُي ِ

مادة ()35

للرئي�س �أنْ يرفع الجل�سة م�ؤقت ًا لال�ستراحة مدة ال تزيد على ن�صف �ساعة ،وعليه �أنْ يرفعها
لل�صالة �إذا حان وقتها.
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الفرع الثالث
اجلل�سات ال�سرية
مادة ()36

جل�س���ات المجل�س علني���ة ،ويجوز ع ْق ُدها �سرية بن���ا ًء على طلب من رئي����س الجل�سة �أو �أربعة
�أع�ض���اء عل���ى الأقل .وفي هذه الحالة ،يق َّدم الطلب كتابة �إلى الرئي�س ،ويق ِّرر المجل�س في جل�سة
�سرية ما �إذا كانت المناق�شة في المو�ضوع المطروح �أمامه ُتج َرى في جل�سة علنية �أم �سرية.

مادة ()37

عن���د انعق���اد المجل�س في جل�سة �سرية ُتخ َلى القاعة ممن ُ�ص��� ِّرح لهـم بدخولها ،وال يجوز �أنْ
يح�ضر الجل�سة �أحد غير الأع�ضاء �إال َمن ي�ص ِّرح لهم المجل�س بذلك من موظفيه.

مادة ()38

للرئي����س �أنْ يق��� ِّرر تحرير مح�ض���ر للجل�سة ال�سرية ،ويتول���ى ذلك �أمين ال�س���ر �أو َمن يخ ِّوله
الرئي����س  -بح�س���ب الأح���وال  ،-و ُيح َفظ ه���ذا المح�ضر ل���دى الرئي�س ،وال يجوز لغي���ر الأع�ضاء
االطالع عليه .وللمجل�س �أنْ يقرر في � ِّأي وقت في جل�سة �سريةْ ،
بع�ضه.
ن�شر هذا المح�ضر �أو ِ

مادة ()39

يج���وز للمجل����س �أنْ يقرر �أنْ تكون المناق�شة و�إبداء الآراء ح���ول مو�ضوع ب�أكمله �أو جزء منه،
وعن���د الت�صويت يج���ب تحديد المو�ضوع المطلوب االقتراع عليه بطريق���ة ي�س ُهل بها � ْأخذ الآراء،
ويجوز تجزئة الم�سائل المت�ش ِّعبة والت�صويت على كل م�س�ألة على ِح َدة.

الف�صل الثالث
�أجهزة املجل�س
الفرع الأول
الرئي�س
مادة ()40

الرئي����س هو ال���ذي ُيمثل المجل�س ف���ي ات�صاله بال���وزارات والهيئات ف���ي المملكة ،ويتحدث
با�سم���ه ،وي�شرف على جميع �أعماله ،ويتولى الإ�شراف على �أمانة �سر المجل�س ،و ُيراعي في ذلك
كله تطبيق �أحكام القانون والئحته التنفيذية وهذه الالئحة.
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مادة ()41

للرئي����س دعوة �أية لجنة م���ن لجان المجل�س لالنعقاد لبحث مو�ضوع ه���ام �أو عاجل ،وير�أ�س
جل�سات اللجان التي يح�ضرها.
و ُتج��� َرى المخاطب���ات بين �أية لجنة م���ن لجان المجل����س وال�سلطة التنفيذي���ة �أو غيرها من
الجهات خارج المجل�س عن طريق الرئي�س.
الفرع الثاني
اللجنة العامة الدائمة

مادة ()42

ت�ش َّك���ل اللجن���ة العامة الدائمة للمجل�س ف���ي بداية كل دور انعقاد برئا�س���ة الرئي�س وع�ضوية
نائ���ب الرئي�س ور�ؤ�ساء اللج���ان المتخ�ص�صة ،وتخت�ص ب�إعداد جداول �أعم���ال المجل�س ودرا�سة
و�إبداء الر�أي في الآتي:
 - 1خطة عمل المجل�س.
 - 2م�شروع ميزانية المجل�س والح�ساب الختامي له.
 - 3كاف���ة الأم���ور المتعلقة ب�شئون الأع�ضاء ,بما في ذلك اقتراح الإجراء الذي ُيت ََّخذ عند �إخالل
الع�ضو بواجباته ومقت�ضيات ال�سلوك الواجب داخل المجل�سِ ,و ْفق ًا ِلـما تب ِّينه هذه الالئحة.
 - 4الأ�سئلة وطلبات الإحاطة والرغبات المق َّدمة من الأع�ضاء.
 - 5الم�سائل الأخرى التي يحيلها �إليها الرئي�س.
كم���ا تتولى ه���ذه اللجنة مبا�شرة اخت�صا�ص���ات المجل�س فيما بي���ن �أدوار االنعقاد وذلك في
الم�سائل ال�ضرورية والعاجلة ،على �أنْ تع َر�ض قراراتها على المجل�س في �أول اجتماع.

مادة ()43

للرئي����س �أنْ يعر����ض عل���ى اللجن���ة العام���ة الدائمة التقري���ر ال ُمع َّد م���ن ِق َبل �إح���دى اللجان
المتخ�ص�ص���ة ف���ي �ش�أن مو�ض���وع مع َّين قب���ل ع ْر ِ�ضه عل���ى المجل�س ،ول���ه دعوة �أع�ض���اء اللجنة
المتخ�ص�صة لتبادل الر�أي في �ش�أن هذا المو�ضوع.

الفرع الثالث
اللجان املتخ�ص�صة
مادة ()44

ُت�ش َّك���ل بالمجل����س م���ن بين �أع�ضائ���ه في بداية ك���ل دور انعق���اد لجان متخ�ص�ص���ة لدرا�سة
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المو�ضوع���ات الت���ي تدخل في اخت�صا�صه قبل ع ْر ِ�ضها على المجل����س ,على �أنْ ال يقل عددها عن
ث�ل�اث ،و�أنْ ال يق���ل ع���دد �أع�ضاء ك���ل لجنة عن ثالثة �أع�ض���اء .وينبغي �أن ي�شت���رك كل ع�ضو من
�أع�ضاء المجل�س في لجنتين على الأقل.

مادة ()45

في حالة عدم توا ُفق �أع�ضاء المجل�س على ت�شكيل اللجان ِو ْفق ًا للمادة ( )44من هذه الالئحة،
ف�إنه ُيجرى الت�صويت الختيار �أع�ضاء اللجنة ،ويجب �أنْ يكون الت�صويت �سري ًا.

مادة ()46

اللجان المتخ�ص�صة هي:
�أ  -اللجنة الفنية وتخت�ص بالآتي:
 - 1درا�سة ت�سمية ال�ضواحي والأحياء وال�شوارع والطرق والحدائق والميادين العامة.
 - 2درا�سة م���ا يت�صل ب�إن�شاء وتحديد وتنظيم المناطق ال�سكنية والتجارية وال�صناعية ،وما
يتعلق ب�شئون العمران والتعمير ،بما في ذلك تق�سيم وتجزئة الأرا�ضي.
َّ
َّ
ومخططات المناطق
المخططات العمرانية الهيكلي���ة والعامة،
 - 3درا�س���ة ما يتعلق بتقرير
التف�صيلية ،والم�سائل التنظيمية مع درا�سة �شئون تنفيذها.
 - 4درا�سة ما يحال �إليها من �أعمال تتعلق ب ُن ُظم وقواعد اال�ستمالك ِو ْفق ًا للقانون رقم ()39
ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة.
 - 5درا�س���ة تحديد ال�شوارع والط���رق وخطوط التنظيم والقواعد والإجراءات الخا�صة ب�ضم
واقتطاع الجيوب والزوايا المترتبة على �أعمال التنظيم وكيفية الت�صرف فيها.
 - 6درا�سة ا�ستغالل العقارات والمرافق العامة التي تدخل في اخت�صا�ص الأمانة.
 - 7درا�س���ة الأنظم���ة الخا�صـة ب�شئون ال�صحـة العامـة والبيئ���ة ،وذلك بالتن�سيق مـع الجهات
المخت�صة.
 - 8درا�س���ة تنظي���م ُر َخ�ص البناء واله���دم والترميم وتعدي���ل الأبنية ،وتراخي����ص �إ�شغاالت
ُّ
الط ُرق العامة.
 - 9درا�س���ة م���ا يتعلق بو�ضع الأنظم���ة والقواعد الخا�صة بالإعالن���ات الدعائية والمل�صقات
والفتات المحال التجارية وغيرها ومراقبة تنفيذها.
 - 10درا�س���ة الأنظمة الخا�ص���ة بالمحال العام���ة والمحال التجاري���ة وال�صناعية ،والمحال
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الخط���رة وال ُم ْق ِلق���ة للراح���ة وال�ضارة بال�صح���ة والباعة الجائلين ،وذل���ك بالتن�سيق مع
الجهات المخت�صة.
 - 11ما يحيله �إليها المجل�س من م�سائل �أخرى �ضمن حدود اخت�صا�صه.
ب  -اللجنة المالية والقانونية ،وتخت�ص بالآتي:
 )1ح�ص���ر �أمالك الأمانة واقتراح ال ُّن ُظم الكفيلة بتنظيم �إدارتها وا�ستغاللها و�أف�ضل الوجوه
للت�ص���رف فيها ،واقت���راح قواعد و�ضوابط االنتف���اع الم�ؤقت بها بما ف���ي ذلك ا�ستغالل
َّ
والم�سطحات المائية الداخلة في نطاق اخت�صا�ص المجل�س.
الأرا�ضي المغمورة بالمياه
 )2درا�س���ة م�شروع���ات الأنظم���ة الخا�ص���ة بتن�شي���ط ال�سياحة ،وبح���ث الأنظم���ة المنا�سبة
ال�س ُبل لجذب
لتهيئ���ة المناخ المنا�سب لم�شروعات االنفتاح االقت�ص���ادي؛ لإيجاد �أف�ضل ُّ
الم�ستثمرين.
 )3درا�س���ة الأمور المتعلقة بر�س���وم الأمانة والر�سوم الأخ���رى ذات الطابع البلدي ،وتحديد
فئاتها وتعديلها والإعفاء منها وطرق تح�صيلها.
المخ�ص�صة للمجل�س.
بال�ص ْرف في حدود االعتمادات
َّ
 )4درا�سة الأمور الخا�صة َّ
 )5درا�س���ة م�شروعات القواني���ن والقرارات والتو�صي���ات التي يقترحه���ا المجل�س في حدود
اخت�صا�صه.
 )6درا�سة المقترحات ب�ش�أن ا�ستغالل المرافق العامة التي تدخل في اخت�صا�صات الأمانة.
� )7إب���داء الر�أي ف���ي الإج���راءات القانونية والإداري���ة المطلوبة لتح�صيل �إيج���ارات �أمالك
الأمانة.
 )8المراقب���ة والتدقيق والمحا�سبة عل���ى �أعمال الجهاز التنفيذي للأمانة فيما يتعلق بالأمور
المحا�سبية والمالية والإدارية والقانونية.
 )9درا�س���ة م�ش���روع الميزاني���ة العامة للأمان���ة لل�سنة المالي���ة الجديدة والمنتهي���ة ،و�إبداء
المالحظات والتو�صيات للمجل�س.
 )10درا�سة تنفيذ العقود التي تر ِّتب حقوق ًا مالية للأمانة �أو التزامات عليها.
 )11اقت���راح اال�ستراتيجي���ات العامة ال�ستثم���ار المواقع المختلفة الواقعة ف���ي نطاق الأمانة
بهدف زيادة �إيراداتها.
 )12اقتراح الحلول لل�صعوبات التي تواجه المواقع الم�ستث َمرة وتقديم المقترحات لها.
 )13ما يحيله �إليها المجل�س من م�سائل �أخرى �ضمن حدود اخت�صا�صه.
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ج  -لجنة الخدمات والمرافق العامة ،وتخت�ص بالآتي:
ور�ص���ف وتطوير واجهات الم���دن والقرى والميادي���ن وال�شوارع
 - 1درا�س���ة م�شاري���ع �إن�شاء ْ
والط���رق العامة والج�سور و�صيانتها ومواقف ال�سي���ارات ومواقع عالمات المرور والنقل
العام.
 - 2درا�س���ة �إن�ش���اء وتطوير الم�ست�شفيات العامة والتخ�ص�صي���ة والمراكز ال�صحية والكليات
ال�صحية ووحدات ال�صحة المدر�سية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ووحدات الإ�سعاف
الطبي.
 - 3بحث ودرا�سة اقتراحات �إقامة المدار�س والمعاهد التعليمية والمتاحف والمكتبات العامة
ومراكز التدريب والت�أهيل المهني والمراكز التعليمية والثقافية المختلفة.
 - 4بح���ث ودرا�س���ة اقتراحات �إقام���ة المراكز االجتماعي���ة والأ�سرية و�ص���االت المنا�سبات
ومراكز ذوي االحتياجات الخا�صة والمتقاعدين.
 - 5درا�س���ة اقتراح �إقامة الأندية الريا�ضية والمراكز ال�شبابية والمالعب ال�شعبية والمراكز
الترفيهية.
 - 6درا�س���ة اقتراح���ات �إن�شاء الم�سال���خ والمعامل والأ�سواق والمعار����ض والموانىء ومرا�سي
ال�سفن.
 - 7درا�سة �إن�شاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وال�شواطىء وت�شجير الأحياء والطرق
والميادين العامة.
 - 8درا�سة �أف�ضل �أ�ساليب تنظيف الميادين وال�شوارع والطرق العامة وال�شواطىء.
 - 9درا�سة و�ضع الأنظمة التي تكفل النظافة العامة وحماية البيئة من التلوث وج ْمع النفايات
وتحدي���د مواقع د ْف ِنها وكيفي���ة التخل�ص منها �أو �إعادة تدويرها ِو ْفق��� ًا لأحدث الأ�ساليب
العلمية واالقت�صادية ،وذلك بالتن�سيق مع الجهات المخت�صة.
و�ض���ع الأنظمة الخا�صة ب�إيواء الحيوانات ف���ي الم�ساكن وتحديد مواقع حظائر
 - 10درا�س���ة ْ
الموا�شي والطيور الداجنة وما يتعلق بالحيوانات ال�ضا َّلة وال�سائبة والتخل�ص منها ح�سب
الأحوال.
 - 11ما يحيله �إليها المجل�س من م�سائل �أخرى �ضمن حدود اخت�صا�صه.
د  -لجنة العالقات العامة والإعالم ،وتخت�ص بالآتي:
 )1و�ض���ع وتفعي���ل �آليات التوا�ص���ل المتعددة م���ع المواطنين والم�ؤ�س�سات ف���ي جميع مناطق
المحافظ���ة ،وتعزي���ز التعاون والتن�سيق فيم���ا بين الأمانة والمجال����س البلدية والبلديات
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داخل وخارج المملكة.
 )2درا�س���ة و�إع���داد برامج الوع���ي الوطني والثقاف���ي وال�صحي والبيئي ،والعم���ل على تنمية
�أعمال الـبر والخيرات.
 )3العم���ل على التن�سيق للتغطية الإعالمية ال�شاملة لفعالي���ات المجل�سْ ،
ون�شر وبثْ البرامج
الخا�صة بالأمانة عبر و�سائل الإعالم المختلفة وتنظيم الم�ؤتمرات ال�صحفية والحمالت
الإعالمية.
 )4متابعة ما يذاع �أو ُي َ
ن�شر من مواد �إعالمية �أو تحقيقات �صحفية �أو مقاالت �أعمدة وغيرها
مما يخ�ص المجل�س ،و�إعداد الردود المنا�سبة والمدعومة بالأرقام والبيانات ال�صحيحة.
وح ْف���ظ (�أر�شف���ة) البيان���ات والـمعلوم���ات الـخا�صة بـفعالي���ات البرامج
� )5إع���داد وتوفي���ر ِ
والأن�شطة الإعالمية والترويجية.
� )6إع���داد و�إ�ص���دار الن�ش���رات الإعالمي���ة �أو الكت ِّيب���ات الإر�شادية الدورية في ك���ل ما يتعلق
باخت�صا�ص���ات المجل����س ،والـعمل عـل���ى توزيعها داخ���ل المملكة وتوفيره���ا في المنافذ
البريـة والجوية والبحرية للقادمين من خارجها لأغرا�ض �سياحية.
 )7تنظيم الم�ؤتمرات والدورات واالجتماعات الداخلية والإقليمية والدولية والم�شاركة فيها،
وتنظيم الزيارات اال�ستطالعية على م�ستوى المملكة وخارجها.
 )8تنظي���م وتنفيذ الـمهرجانات واالحتفاالت فـي المنا�سبات الوطنية والقومية بالتن�سيق مع
الجهات المعنية بهذه الفعاليات على م�ستوى المحافظة.
 )9التن�سيق مع ال�صحافة وو�سائل الإعالم لح�ضور جل�سات المجل�س.
 )10ما يحيله �إليها المجل�س من م�سائل �أخرى �ضمن حدود اخت�صا�صه.

مادة ()47

للوزير بنا ًء على اقتراح المجل�س� ،أنْ يعدِّ ل من اخت�صا�صات اللجان الم�شار �إليها في المادة
( )46م���ن ه���ذه الالئحة �أو ي�ستغني عن بع�ضها �أو يدمج عمل لجنتين في لجنة واحدة �أو ين�شىء
لجان��� ًا �أخ���رى لأغرا�ض معينة ،وي�ضع لك���ل لجنة ما يراه من �أحكام خا�ص���ة بها ،وذلك في �ضوء
�أحكام القانون والالئحة التنفيذية.

مادة ()48

جل�س���ات اللج���ان المتخ�ص�صة �سري���ة ،ويجوز له���ا اال�ستعانة بموظفي الأمان���ة المخت�صين
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لتقدي���م المعلومات المطلوبة والإدالء ب�آرائهم ،وذلك بع���د موافقة الرئيـ�س بالتن�سيق مع المدير
العام.

مادة ()49

تخت���ار اللجن���ة في �أول اجتم���اع لها من بين �أع�ضائه���ا رئي�س ًا ونائب ًا له يح���ل محله في حالة
غيابه ،وفي حالة غيابهما مع ًا ير�أ�س االجتماع �أكبر الأع�ضاء الحا�ضرين �سن ًا.
ويختار الرئي�س مق ِّرر ًا للجنة من بين موظفي المجل�س.

مادة ()50

تعق���د ك���ل لجنة اجتماعاتها بنا ًء عل���ى دعوة من رئي�سها �أو نائب���ه �أو الرئي�س مرة كل خم�سة
ع�ش���ر يوم ًا على الأقل� ،أو كلما دعت الحاجة لذلك .وتكون هذه الدعوة قبل موعد االنعقاد بثمان
و�أربعين �ساعـة على الأقل ،على �أنْ تت�ضمن جدول �أعمال االجتماع.
ويك���ون انعق���اد اللجنة �صحيح��� ًا بح�ضور �أغلبي���ة �أع�ضائها .وال يجوز ل ِّأي ع�ض���و التغ ُّيب عن
اجتماعاتها دون �إخطار م�سبق لرئي�سها �أو مق ِّررها.
�ص���در اللجن���ة قراراتها وتو�صياتها ب�أغلبي���ة �أ�صوات الأع�ضاء الحا�ضري���ن ،وعند تَ�ساوي
و ُت ِ
يرجح الجانب الذي منه رئي�س االجتماع.
الأ�صوات َّ

مادة ()51

ُت ِع��� ُّد كل لجنة تقري���ر ًا موجز ًا عن ن�شاطها ُيرفع للرئي�س في نهاي���ة كل دور انعقاد ،وللرئي�س
تكليف اللجنة بتقديم تلك التقارير في � ِّأي وقت كلما دعت الحاجة لذلك.

مادة ()52

يجوز ل ٍّأي من لجان المجل�س �أنْ تطلب بوا�سطة الرئي�س من الوزارات والهيئات والم�ؤ�س�سات
العامة المعلومات والبيانات والوثائق التي تراها الزمة لدرا�سة المو�ضوع المحال �إليها.
كم���ا يجوز له���ا �أنْ تطلب �ض���م �أو ا�ستدعاء َمن ترى ل���زوم �ض ِّمه �أو ا�ستدعائ���ه من الجهات
الحكومي���ة بم�ست���وى وكي���ل وزارة وما دون ذلك �أو م���ن غيرهم من الخب���راء وذوي االخت�صا�ص
لتـقديم المعلومات �أو �إبداء الآراء الفنية ،دون �أنْ يكون لهم حق اال�شتراك في الت�صويت.

مادة ()53

يق���وم مق ِّرر اللجنة بتحري���ر محا�ضر االجتماعات وتد َّون فيها �أ�سم���اء الأع�ضاء الحا�ضرين
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وملخ�ص واف لوقائع االجتم���اع ،وما يدور فيها من مناق�ش���ات و�آراء ،وما ي�صدر من
والغائبي���ن
ٌ
ق���رارات وتو�صيات ،ويو ِّقع على المح�ضر كل من رئي����س اللجنة ومق ِّررها بعد الت�صديق عليه من
قبل الأع�ضاء.

مادة ()54

يجـ���وز ل ِّأي ع�ضو م���ن �أع�ضـاء المجل�س ح�ضور اجتماعات اللجان الت���ي لي�س هو ع�ضو ًا فيها
بن���ا ًء على طل���ب يقدِّ مه لرئي�س اللجن���ة ،وال يمكنه الم�شاركـة في الم���داوالت �إال ب�إذن من رئيـ�س
اللجنـة.
وللرئيـ�س ونائبه حق ح�ضور اجتماعات �أية لجنـة من لجان المجل�س المتخ�ص�صة والم�شاركة
في المداوالت ،وال يجوز لكليهما الم�شاركة في الت�صويت.

مادة ()55

ال َي ُح ُ
ول ت�أجيل المجل�س لجل�ساته دون انعقاد اللجان.

مادة ()56

للرئي����س �أنْ يدعو اللجان لالجتماع فيما بين �أدوار االنعقاد �إذا ما دعت الحاجة لذلك .كما
يجوز له دعوة �أكثر من لجنة لع ْقد اجتماع م�شت َرك بينهما ،وفي هذه الحالة تكون رئا�سة االجتماع
المجتمعة �سن ًا.
للرئي�س �أو نائبه ،وفي حالة غيابهما مع ًا ير�أ�س االجتماع �أكبر ر�ؤ�ساء اللجان
ِ

مادة ()57

يبدي للرئي�س مالحظاته كتاب ًة حول م�س�ألة محالة
يج���وز لكل ع�ضو من �أع�ض���اء المجل�س �أنْ َ
�إلى لجنة لي�س هو ع�ضو ًا فيها ،على �أنْ يحيلها الرئي�س �إلى اللجنة المعنية.
ويج���وز للجنة المعني���ة �أنْ تدع َو هذا الع�ضو لح�ضور اجتماع تح���دِّ ده هذه اللجنة �إذا ما ر�أت
الحاجة لذلك ،دون �أنْ يكون له حق الت�صويت.

مادة ()58

ُتج��� َرى جميع المرا�سالت بين اللج���ان والوزارات والهيئات والم�ؤ�س�س���ات العامة عن طريق
الرئي�س.

مادة ()59

�إذا خ�ل�ا مح���ل � ِّأي ع�ضو من �أع�ضاء اللجان ب�سبب اال�ستقال���ة من المجل�س �أو الوفاة �أو زوال
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ال�صفة ل ِّأي �سبب ،يختار المجل�س خ َلف ًا له في �أول اجتماع له.

الف�صل الرابع
الأ�سئلة وطلبات املناق�شة العامة
والإحاطة واالقرتاحات برغبة
الفرع الأول
الأ�ســئلة
مادة ()60

يوجه �أ�سئلة �إلى � ٍّأي من مديري �إدارات الأمانة في � ِّأي �ش�أن
لكل ع�ضو من �أع�ضاء المجل�س �أنْ ِّ
من ال�شئون التي تدخل في اخت�صا�صاتهم ،والتي تكون مرتبطة باخت�صا�صات المجل�س ،على �أال
يكون ال�س�ؤال متعلق ًا بم�صلحة خا�صة بمقدِّ مه �أو تكون له فيه �صفة �شخ�صية.
توج���ه �إليه �أ�سئلة الأع�ضاء الإجابة على هذه الأ�سئل���ة بجل�سة المجل�س التي تح َّدد
وعل���ى َمن َّ
لهذا الغر�ض� ،إال �إذا ر�أى المجل�س االكتفاء برد مكتوب عنها.

مادة ()61

يق��� َّدم ال�س�ؤال كتاب ًة �إلى الرئي�س الذي يبلغه �إلى مدير الإدارة المخت�صة بالأمانة عن طريق
المدي���ر العام ،ويد َرج ال�س�ؤال ف���ي جدول �أعمال �أقرب اجتماع للمجل�س بع���د انق�ضاء �سبعة �أيام
وير�سل ال�س�ؤال مع جدول الأعمال �إلى الأع�ضاء،
عم���ل من تاريخ �إبالغه �إلى الإدارة المخت�ص���ةَ ،
ويجوز لمن ُو ِّجه �إليه ال�س�ؤال طلب ت�أجيل الإجابة مرة واحدة لجل�سة تالية يحدِّ دها المجل�س.

مادة ()62

يوج���ه ال�س����ؤال �إال من ع�ضو واحد من �أع�ض���اء المجل�س ،عل���ى �أنْ يكون ال�س�ؤال
ال يج���وز �أنْ ِّ
وا�ضح ًا و�أنْ يقت�صر على الأمور التي يراد اال�ستفهام عنها دون تعليق عليها وخالي ًا من العبارات
غير الالئقة.
وجه ال�س�ؤال دون غي���ره �أنْ ي�ستو�ضح مم���ن ُو ِّجه �إليه ال�س����ؤال و�أنْ يعلق على
وللع�ض���و ال���ذي َّ
�إجابته ب�إيجاز .ويجوز للرئي�س �أنْ ي�أذن ح�سب تقديره لع�ضو �آخر بتعليق موجز.

مادة ()63

�إذا غ���اب مقدِّ م ال�س�ؤال عن الجل�سة المح َّددة للإجابة ،ك���ان لمن ُو ِّجه �إليه ال�س�ؤال �أنْ يودع
الإجاب���ة ل���دى اللجنة العامة الدائمة للمجل�س ،على �أنْ ُت ْث َب���ت بملحق بمح�ضر الجل�سة ،وفي هذه
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الحال���ة يج���وز لهذه اللجنة �أنْ تعلق على الإجابة في جل�س���ة يحدِّ دها الرئي�س ويح�ضرها َمن ُو ِّجه
�إليه ال�س�ؤال للتعقيب.

الفرع الثاين
طلبات املناق�شة العامة
مادة ()64

يج���وز لعدد ال يقل ع���ن �أربعة من �أع�ضاء المجل����س �أنْ يطلبوا ط ْرح مو�ض���وع عام للمناق�شة
العامة يقع �ضمن اخت�صا�صات المجل�س.

مادة ()65

يق��� َّدم الطلب باقتراح المناق�ش���ة العامة �إلى الرئي�س كتاب ًة ،ويجب �أنْ يت�ضمن تحديد ًا دقيق ًا
للمو�ضوع والمب ِّررات والأ�سباب التي تب ِّرر ط ْرحه للمناق�شة العامة بالمجل�س ،وا�سم الع�ضو الذي
يختاره مقدِّ مو الطلب لتكون له �أولوية الكالم في مو�ضوع المناق�شة العامة.
ويد ِرج الرئي�س طلب المناق�شة العامة في جدول �أعمال �أول جل�سة تالية لتقديمه.
وللمجل����س �أنْ يق ِّرر دون مناق�شة ا�ستبعاد الطلب من جدول �أعماله لعدم �صالحية المو�ضوع
وواحد من المعار�ضين له.
واحد من الم�ؤيدين لال�ستبعاد
ٍ
للمناق�شة ،وذلك بعد �سماع ر� ِأي ٍ

مادة ()66

م���ع مراعاة الأحكام المتعلق���ة ب�ش�أن نظام الكالم في الجل�س���ات المن�صو�ص عليها في هذه
الالئح���ة ،في حالة موافق���ة المجل�س على الطلب ،يجب مناق�شته مناق�ش���ة عامة قبل �إحالته �إلى
اللجن���ة المخت�ص���ة لدرا�سته وتقديم تقرير عنه �إل���ى المجل�س ،وال يجوز الك�ل�ام عند المناق�شة
العامة �إال لمقدِّ ميه ،وعلى كل منهم �أن ي�شرح وجهة نظره ب�إيجاز.
وللأع�ض���اء مقدِّ مي الطلب ح�ضور اجتماعات اللجنة عند نظر مو�ضوع الطلب دون �أنْ يكون
لهم حق الت�صويت.

مادة ()67

�إذا تنازل كل �أو بع�ض مقدِّ مي طلب المناق�شة العامة كتاب ًة عنه بعد �إدراجه بجدول الأعمال،
�أو بع���د تحدي���د موع���د للمناق�شة فيه بحي���ث ي�صبح عدد مقدِّ م���ي الطلب �أقل م���ن العدد الالزم
لتقديمه ،ا�ستبعده المجل�س �أو الرئي�س بح�سب الأحوال.
و ُيعت َبر َمن تغ َّيب من مقدِّ مي الطلب بغير عذر مقبول عن ح�ضور الجل�سة المح َّددة للمناق�شة
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متناز ًال عن الطلب.
وال ُتج��� َرى المناق�شة �إذا قل عدد الأع�ضاء مقدِّ مي الطلب طبق ًا للأحكام ال�سابقة عن العدد
تم�سك بالمناق�شة عدد من الأع�ضاء الحا�ضرين ي�ستكمل العدد المذكور.
الالزم لتقديمه� ،إال �إذا َّ

الفرع الثالث
طلبات الإحاطة
مادة ()68

لكل ع�ضو من �أع�ضاء المجل�س �أنْ يطلب من المجل�س �إحاطة � ٍّأي من مديري الإدارات بالأمانة
�أو الجه���ات الحكومي���ة المخت�صة والهيئ���ات والم�ؤ�س�س���ات العامة الواقعة في نط���اق اخت�صا�ص
المجل����س علم��� ًا ب�أمر له �أهمي���ة عامة وعاجلة ف���ي �ش�أن من ال�شئ���ون الداخلة ف���ي اخت�صا�صات
المجل�س والمرتبطة بالنواحي البلدية.
ويق َّدم طلب الإحاطة �إلى الرئي�س كتاب ًة ،مح َّددة به الأمور التي يت�ض َّمنها ،ومب َّينة به �صفتها
ووجه ارتباطها بالنواحي البلدية.
العامة والعاجلةْ ،
وي���د ِرج المجل�س طلب الإحاطة في ج���دول �أعمال �أول جل�سة تالية لتقديمه بعد �إبالغ المدير
المخت�ص �أو الجهة المعنية بالطلب وذلك لتحديد موعد المناق�شة.

مادة ()69

تجري مناق�شة مو�ضوع طلب الإحاطة بعد ُم ِ�ضي خم�سة ع�شر يوم ًا على الأقل من تقديمه �إال
�إذا وافق من ُو ِّجه �إليه الطلب على مناق�شته قبل ذلك.

مادة ()70

ف���ي الجل�سـ���ة المح َّددة لمناق�شة طلـب الإحاطـة ،يتولى مق���دِّ م الطلـب �شـرح مو�ضوع الطلـب
ودواعيه ،على �أنْ يقوم من ُو ِّجه �إليه الطلب بالرد ،ثم تجري المناق�شة بعد ذلك.
بع���د االنتهاء من مناق�شة طلب الإحاطة يعر����ض الرئي�س االقتراحات والتو�صيات التي تكون
قد ُقدِّ مت في �ش�أنه ،وله �أنْ يرفع تقرير ًا �إلى الوزير للنظر فيما �أ�سفرت عنه نتيجة مناق�شة طلب
الإحاطة والإجراءات المقت َرحة.

مادة ()71

ي���د َرج طلب الإحاطة في جدول الأعمال قبل الأ�سئلة مبا�ش���رة ،وال يجوز الكالم عند ع ْر�ض
المقترح���ات الخا�صة بطلب الإحاطة �إال لمقدِّ م االقتراح لي�ش���رح اقتراحه ب�إيجاز .وللمجل�س �أنْ
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يحيل تلك االقتراحات �أو بع�ضها �إلى �إحدى لجانه لدرا�ستها وتقديم تقرير ب�ش�أنها.
�سحب طلب���ه بعد �إدراجه على جدول الأعم���ال �إال �إذا وافق
وال يج���وز لمق���دِّ م طلب الإحاطة ْ
المجل�س على ذلك.

الفرع الرابع
االقرتاحات برغبة
مادة ()72

لكل ع�ضو من �أع�ضاء المجل�س �أن يقدم اقتراح ًا للمجل�س في مو�ضوع عام يت�صل بالم�صالح
الأ�سا�سية للمواطنين في المحافظة وفي حدود اخت�صا�صات المجل�س.

مادة ()73

يق َّدم االقتراح �إلى الرئي�س كتاب ًة ،مرفقة به مذكرة تت�ضمن �شرح ًا موجز ًا لمو�ضوعه ،ويحيل
الرئي�س هذا االقـتراح �إلى اللجنة المخت�صة لدرا�سته ،و�إعداد تقريـر عنه يع َر�ض على المجل�س.
وي���د َرج طلب االقتراح والتقرير المتعلق به في جدول �أعم���ال �أول جل�سة تالية لتقديمه ،وفي
حالة تغ ُّيب مقدِّ م الطلب عن ح�ضور الجل�سة المح َّددة للنظر في االقتراح برغبة ت�ؤجل المناق�شة
لالجتماع الذي يليه.

مادة ()74

يحي���ل الرئي�س � َّأي اقتراح ي���رى ب�أنه لي�س من اخت�صا�ص المجل�س �إلى اللجنة العامة الدائمة
للنظر في �أمر قبوله من عدمه.
ويق َّرر المجل�س بعد االطالع على ر�أي اللجنة العامة الدائمة اخت�صا�صه به من عدمه ،ف�إذا
ر�أى اخت�صا�صه به �أحيل االقتراح �إلى اللجنة المخت�صة لدرا�سته و�إعداد تقرير عنه.

الف�صل اخلام�س
واجبات الأع�ضاء
مادة ()75

يج���ب على الع�ضو االنتظام في ح�ض���ور جل�سات المجل�س واجتماع���ات لجانه .وال يجوز ل ِّأي
ع�ض���و التغ ُّي���ب عن الجل�س���ات واالجتماعات دون �إخطار م�سب���ق للرئي�س �أو �أمي���ن ال�سر �أو رئي�س
اللجنة �أو مق ِّررها بح�سب االحوال.
كما ال يجوز للع�ضو الذي ح�ضر الجل�سة �أو االجتماع االن�صراف نهائي ًا قبل االنتهاء �إال ب�إذن
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من الرئي�س �أو رئي�س اللجنة بح�سب الأحوال ،و ُيث َبت ذلك في المح�ضر.

مادة ()76

�إذا غاب الع�ضو عن جل�سات المجل�س �أو لجانه ثالث جل�سات متتالية �أو �ست جل�سات متفرقة
في دور االنعقاد الواحد دون عذر مقبول� ،أو � َأخ َّل بواجباته ،دعا الرئي�س �أو �أربعة من �أع�ضائه على
الأق���ل �إلى اجتماع غير ع���ادي للمجل�س لمناق�شة مخالفات الع�ضو ،والنظر في اعتباره م�ستقي ًال،
�أو ف���ي �إبط���ال ع�ضويته �أو �إ�سقاطها عن���ه .وال يمنع من ذلك غياب الع�ضو ال���ذي � َأخ َّل بواجباته،
ويكون القرار ب�أغلبية الأع�ضاء.

مادة ()77

ال يج���وز طلب الإج���ازة لمدة غير مح َّددة ،وي�أذن الرئي�س للأع�ضاء بالإجازة بما ال يتعار�ض
واكتمال الن�صاب القانوني لكل من المجل�س واللجان المنبثقة عنه.

مادة ()78

يج���وز للرئي����س �أو رئي�س اللجنة المخت�ص���ة �أنْ ي�أذن للع�ضو ب�إجازة عن �إح���دى الجل�سات �أو
االجتماعات لمرة واحدة في كل دور من �أدوار االنعقاد ،مع �إخطار المجل�س �أو اللجنة المخت�صة
بذلك.

مادة ()79

ال يج���وز للع�ض���و �أنْ يتدخل في �أعمال الجهاز التنفيذي ،كما ال يجوز له طلب �أية معلومات �أو
ا�ست�شارات �إال عن طريق الرئي�س ،والذي بدوره يخاطب المدير العام في هذا ال�ش�أن.

مادة ()80

للمجل����س مناق�ش���ة طلب تعديل �أحكام هذه الالئحة بنا ًء على طل���ب كتابي من �أربعة �أع�ضاء
على الأقل ،وتتم مناق�شة هذا الطلب مناق�شة عامة.
وفي حالة موافقة المجل�س على طلب التعديل ،يحال �إلى اللجنة المخت�صة لدرا�سته وتقديم
تقري���ر ب�ش�أنه �إل���ى المجل�س ،على �أنْ ُيرفع �إلى الوزير لإ�صداره ،وذل���ك بعد الت�صويت بالموافقة
على �إقرار هذا التعديل من ِق َبل المجل�س.

