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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 

ــا.. « ــي تراثن ــد ف ــاس وطي ــا أس ــداد، وله ــاء واألج اآلب

من الكلمة السامية لصاحب الجاللة 
 الملك حمد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين

في افتتاح دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي األول 
 9 أكتوبر 2004م

“
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أســس صاحــب العظمــة الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة الدولــة المدنيــة الحديثة   
خــالل فتــرة حكمــه جــزر البحريــن وتوابعهــا )1869-1932(، فشــهد عهــده تحــواًل جذريًا 
فــي مفهــوم إدارة الدولــة، ممــا أســفر عــن العديــد مــن اإلنجــازات المهمــة فــي مجــاالت 
مختلفــة، ومــن أهــم تلــك اإلنجــازات تأســيس بلديــة المنامــة فــي عــام 1919 م، حيــث 
شــكل ذلــك التأســيس بعــدًا حضاريــًا جديــدًا ومتطــورًا فــي تلــك الحقبــة مــن الزمــان 
قياســًا 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 نهجــًا مميــزًا قائــم علــى مبــادئ   
التســامح والتعايــش واحتــرام وقبــول االختالفــات بشــكل حضــاري مدنــي أكثــر تقدمــا، 
ــه  ــدي ب ــح هــذا النهــج نبراســًا يهت ــخ، إذ أصب ــه مــن جــذور التاري والمســتمد فــي أصل
ــود  ــي جه ــا الحال ــي عصرن ــهد ف ــرام، لنش ــة الك ــن آل خليف ــن م ــكام البحري كل ح
جاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة البحريــن الــذي واصــل الســير 
علــى خطــى أبائــه وأجــداده المتمثلــة فــي عمليــة التحديــث والتطويــر العصــري، القائمــة 
ــم، إذ  ــى العال ــا عل ــا وانفتاحه ــر بتنوعه ــن تفخ ــق. فالبحري ــي العري ــد التاريخ ــى البع عل
ــك  ــراق، مشــكلة بذل ــات واألع ــب والفئ ــات والمذاه ــا كل الديان ــى أرضه تحتضــن عل
وحــدة إنســانية متميــزة، بفضــل وعــي شــعبها الــذي يتميــز عبــر تاريخــه العريــق بــروح 

ــة والترحــاب. التســامح والمحب

وبعــد مــرور عــام واحــد علــى تأســيس بلديــة المنامــة، صــدر »قانــون   
بلديــة المنامــة األساســي« فــي 20 يوليــو 1920م، الــذي جــاء مؤكــدا علــى 
ــان  ــف، وضم ــرام الطوائ ــة احت ــع أهمي ــع، م ــئون المجتم ــي إدارة ش ــادل ف ــم الع التنظي
ــميًا، إذ  ــًا ورس ــي أهلي ــع البحرين ــاة المجتم ــي حي ــة ف ــاركتها الفعال ــا، ومش تمثيله
ــي  ــا ف ــول به ــة المع ــة والقانوني ــح التنظيمي ــة للوائ ــدة الروحي ــون القاع ــذا القان ــد ه يع
ــة. ــى آل خليف ــن عيس ــد ب ــك حم ــة المل ــب الجالل ــد صاح ــي عه ــي ف ــا الحال  عصرن

فقــد تضمــن قانــون بلديــة المنامــة األساســي 71 مــادة، وجــاء معلنــًا عــن إنشــاء   
ــن مناصفــة،  ــن ومعيني ــة المنامــة، مشــكاًل مــن مجموعــة أعضــاء منتخبي ــس بلدي مجل
ــر  ــي تعتب ــة، والت ــة المحلي ــه ومصالح ــئون مجتمع ــي إدارة ش ــح الشــعب دورا ف ــا يمن مم
ــف  ــل الطوائ ــون راعــى تمثي ــا أن القان ــة المعاصــرة، كم ــت الديمقراطي أحــد أهــم ثواب
فــي المجتمــع ودورهــم فــي المشــاركة فــي صناعــة القــرار. وقــد نــص القانــون علــى أن 
أهــداف إنشــاء بلديــة المنامــة، ترتكــز علــى حفــظ الصحــة العامــة بالبــالد، ورفاهيــة 
وصــالح الســكان، لــذا أكــد بــأن مــواده ملِزمــة ونافــذة علــى المواطنيــن والمقيميــن 
علــى حــد ســواء، كمــا وضــح أيضــًا الحــدود الجغرافيــة لســلطة بلديــة المنامــة، ومهــام 
مجلــس البلديــة، وآليــة انتخــاب أعضائــه، فضــاًل عــن عــدد مــن اإلجــراءات التنظيميــة 

التقديم
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الداخليــة، علــى اعتبــار أن مفهــوم البلديــة حينهــا موســع الصالحيــات والســلطات، وشــبيه 
ــم. ــة فــي العال ــه بأعــرق نمــاذج اإلدارة المحلي فــي تركيبت

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 خــالل تمثيــل الطوائــف فــي المجتمــع بمجلــس بلديــة المنامــة، ومشــاركتهم فــي 
صنــع واتخــاذ القــرار ضمــن صالحياتهــم الواســعة التــي يضمنهــا القانــون. ومــع مــرور 
ــدي القــارئ نســخة مصــورة عــن  ــن ي ــا نضــع بي ــون، فإنن ــى صــدور القان 100 عــام عل
وثيقــة القانــون األصليــة المدونــة بخــط اليــد، والــذي يعتبــر مــن أضخــم وأعــرق القوانيــن 

فــي تاريــخ البحريــن الحديــث.

  الكاتب  
يوليو 2020م
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المنامة األساسي
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يتألــف قانــون بلديــة المنامــة األساســي، الصــادر فــي 20 يوليــو 1920م، مــن 71   
مــادة، تنــاول فــي طياتــه شــكل مجلــس بلديــة المنامــة، ومــن هــم أعضــاء المجلــس، 
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.

أواًل: 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 
ــة  ــن الحكوم ــي وتعيي ــم األهال ــب نصفه ــخص ينتخ ــرين ش ــن عش ــس ع ــاء المجل أعض
النصــف اآلخــر مــن األعيــان والشــخصيات المؤثــرة فــي المجتمــع، مــع جــواز زيــادة عــدد 

ــالث ســنوات.  ــس ث ــى أن تكــون مــدة المجل األعضــاء، عل
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” 
ــة”. ــم “الحــورة” فـــ “القضيبي ــة مــن “الســوق” ث ــة المنامــة المكون  بمــا فــي هــذا مدين

ثانيًا: آلية اختيار الرئيس ونائبه
نظمــت المــادة )6( مــن القانــون آليــة اختيــار الرئيــس، حيــث يعيــن حاكــم البــالد   
ــًا  ــس وطني ــون الرئي ــأن يك ــترط ب ــس، ويش ــاء المجل ــة أعض ــس بموافق ــس المجل رئي
ــن  ــس ع ــب الرئي ــار نائ ــع اختي ــن يق ــي حي ــب(، ف ــرأ ويكت ــي )يق ــر أم ــن( وغي )مواط
طريــق تعينــه مــن قبــل الرئيــس، بشــرط أن يكــون مــن أعضــاء المجلــس كمــا جــاء 

ــم )24(. ــادة رق ــي الم ف

ثالثًا: من يحق لهم انتخاب أعضاء المجلس 
لقــد حــدد القانــون آليــة الدعــوة لالنتخــاب وذلــك مــن خــالل قيــام إدارة البلديــة   
ــف  ــدد األعضــاء والطوائ ــه ع ــًا في ــوة لالنتخــاب، مبين ــري للدع بإصــدار إعــالن جماهي
المطلــوب انتخابهــم، حيــث يحــق لــكل طائفــة مــن الطوائــف أن تنتخــب عضــوًا ممثــاًل 

ــة. ــس البلدي ــي مجل ــا ف له

.IOR/R/15/2/1250 1( )ملف 35/6( »إعالنات البلدية وقراراتها« و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجالت من مكتب الهندو(
)2( أنظر المالحق رقم )1( ورقم )2( رقم )3( ورقم )4( .

)1(

)2(
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كمــا بيــن القانــون بأنــه يحــق لــكل شــخص مــن الذكــور ممــن بلــغ عمــره ســن   
20 عامــا علــى األقــل المشــاركة فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس البلديــة، علــى أن يكــون 
مقيمــًا فــي المنامــة أو يكــون لــه أمــالك فيهــا، وأن ال تقــل رســوم البلديــة التــي يدفعهــا 

عــن 24 روبيــة ســنويًا.
ــه  ــن صــدر علي ــكل م ــس ل ــي انتخــاب المجل ــون المشــاركة ف ــع القان ــد من وق  
حكــم بالســجن الرتكابــه جرائــم الســرقة أو النصــب أو الخيانــة أو التزويــر، أو انتهــاك 
ــة للشــرف واالســتقامة،  حرمــة اآلداب العامــة أو الرشــوة، أو الرتكابهــم جنحــة أو خيان
والمعزوليــن مــن وظائفهــم الحكوميــة، باإلضافــة للمفلســين ماليــًا والمحجــوز أو المحجور 

ــم.  ــك الجرائ ــى تل ــاًء عل ــى أمالكهــم بن عليهــم أو عل

رابعًا: شروط الترشح لعضوية المجلس  
لقــد ذكــر القانــون اشــتراطات لمــن يرغــب فــي أن يرشــح نفســه عضــوًا بالمجلس   

ــي: ــا يل ــدي، وهــذه الشــروط م البل
1. أن ال يقل عمره عن 25 عامًا.

2. أن يكــون حائــزًا علــى “النصــاب المالــي”، بحيــث ال يقــل ثمــن مــا يملكــه مــن 
العقــارات عــن خمســة آالف روبيــة.

3. أن يكــون رئيســًا، أو وكيــاًل لبائــع، أو صاحــب محــل تجــاري، أو مــن أربــاب 
الحــرف.

خامسًا: ضوابط عملية انتخاب أعضاء مجلس البلدية  
نظــم القانــون آليــة عمليــة انتخــاب أعضــاء مجلــس البلديــة بعــدد مــن اإلجــراءات   

ــي: ــي كاآلت وه
ــن  ــن م ــن اثني ــة، وعضوي ــس البلدي ــاون رئي ــن مع ــة م ــة مكون أواًل: تشــكيل لجن
ــة لإلشــراف  ــم الحكوم ــن تعينه ــر المواطني ــن غي ــن م ــن آخَري ــن، وعضوي المواطني
ــاب  ــة االنتخ ــى عملي ــة عل ــن الرقاب ــح المواطني ــة تمن ــذه لجن ــات، فه ــى االنتخاب عل

ــا. ــة نتائجه ــا ومصداقي ــفافية إجراءاته ــى ش ــد عل ــراع، للتأكي واالقت
ثانيًا: نشر إعالن الدعوة النتخاب أعضاء مجلس البلدية.

ــى  ــة عل ــن كل طائف ــن م ــماء الناخبي ــوفات بأس ــة كش ــرر إدارة البلدي ــا: تح ثالث
ــى الكشــوفات خــالل عشــرة  ــة عل ــراض أمــام اللجن ــن االعت حــده، ويجــوز للناخبي

ــة. ــدى إدارة البلدي ــرض الكشــوفات ل ــن ع ــام م أي
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رابعــًا: ُ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.
خامسًا: توضع ورقة االقتراع في ظروف لكل طائفة على حده.

ــس أســماء  ــن الرئي ــة، ويعل ــراع تحــت اشــراف اللجن ــرز أوراق االقت ــم ف سادســًا: يت
مــن حــازوا علــى أكثــر األصــوات، وفــي حــال تســاوي األصــوات بيــن شــخصين أو 

أكثــر، تجــري بينهــم قرعــة تحــت إشــراف اللجنــة المعنيــة. 

سادسًا: 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.
ويعيِّــن المجلــس معاونــًا 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 ثــالث لجــان دائمــة فــي مجلس   
ــالت  ــى المح ــف عل ــم بالكش ــى تهت ــة األول ــاب، فاللجن ــا باالنتخ ــم اختياره ــة يت البلدي
والشــوارع وتــزود المجلــس بتقريــر حــول ذلــك، واللجنــة الثانيــة معنيــة بالحســابات واألمور 
الماليــة، وعلــى اللجنــة أن تقــدم تقريرهــا للمجلــس شــهريًا، وأمــا اللجنــة الثالثــة فهــي 
ــى  تنظــر فــي االقتراحــات والعرائــض ومطالــب المواطنيــن والمقيميــن قبــل عرضهــا عل

المجلــس. 
ــع الرســوم  ــا دف ــروض عليه ــات المف ــون الفئ ــن القان ــادة )51( م ــد حــددت الم وق  
ــى  ــرف عل ــوم تص ــك الرس ــع، وأن تل ــا الدف ــروض عليه ــر المف ــات غي ــة، والفئ المالي
اإلصالحــات والتجديــدات التــي نــص عليهــا القانــون فــي المــادة )52(. ويحــق للمجلــس 

ــون. ــي القان ــا ف ــوص عليه ــر منص ــدة غي ــة جدي ــوم مالي ــرض رس ــًا ف أيض
وقــد صــدر الحقــا فــي أغســطس 1921 )قانــون البلديــة فــي البحريــن رقــم 1 لعــام   
1921(، وهــو مكمــل لقانــون البلديــة األساســي، حيــث جــاء بالمزيــد مــن الصالحيــات 

ــات.  ــى إدارة البلدي ــة عل ــات التنظيمي واإلصالح
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ومــن خــالل االطــالع علــى القــرارات والتنظيمــات التــي أصدرهــا المجلــس البلــدي   
ــات  ــم الصالحي ــي حج ــر ف ــع أكب ــدوث توس ــن ح ــد تبي ــه، فق ــف اجتماعات ــي مختل ف
التنفيذيــة الممنوحــة للمجلــس، مــن بينهــا تولــي مهمــة اإلشــراف علــى أنظمــة الكهربــاء 
فــي الطرقــات، وتنظيــم خدمــات الهواتــف، وتنظيــم العمــل فــي األســواق، وتنظيــم البنــاء 

ــة، وغيرهــا مــن النمــاذج. ــح اإلجــازات العقاري ــى األراضــي من عل
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ــم )5(  ــادة رق ــذًا للم ــة، وتنفي ــد اســتكمال الهيــكل التنظيمــي لشــؤون البلدي بع  
مــن قانــون بلديــة المنامــة األساســي، دعــت إدارة البلديــة فــي إعــالن صــادر عنهــا بتاريــخ 
ــة  ــن ومنطق ــخ البحري ــي تاري ــات ف ــر 1343 هـــ - 4 ســبتمبر 1924م( ألول انتخاب )5 صف

ــي. ــج العرب الخلي
وجاء في اإلعالن:   

»إلــى عمــوم ســكان بلديــة المنامــة، والمالكيــن منهم علــى الخصوص، 
ــدد  ــي ع ــادة ف ــداث الزي ــن إح ــة البحري ــد حكوم ــم أن مقص نخبرك
ــن  ــون منتخبي ــة بانتخــاب عشــرة أعضــاء يكون ــس البلدي أعضــاء مجل
ــن  ــرب، و)4( م ــن الع ــب: )4( م ــذا الترتي ــى ه ــي عل ــل األهال ــن قب م
البحارنــة، و)1( مــن العجــم، و)1( مــن العوضيــة، فعلــى كل جماعــة 
ــع  ــر الجمي ــنون، ويحض ــن يستحس ــوا م ــن أن ينتخب ــن المذكوري م
صبــاح يــوم الســبت الموافــق 7 صفــر 1343 هـــ الســاعة 2 عربــي فــي 

غرفــة الجمــرك ألجــل اإلعــالن عــن انتخابهــم ليكــن معلومــًا«.
لقــد جــرت االنتخابــات البلديــة األولــى وفــق تصنيــف يعكــس التنــوع الســكاني   
واالجتماعــي فــي المنامــة، وفقــا للمــادة العاشــرة مــن قانــون البلديــة الصــادر فــي عــام 
ــان  ــع األدي ــن جمي ــاء م ــى أعض ــكيلته األول ــي تش ــدي ف ــس البل ــم المجل 1920، إذ ض

ــم: ــاء وه ــرة أعض ــاب عش ــم انتخ ــد ت ــع ،  فق ــات المجتم ــف وانتمائ والطوائ

1. الحاج/ خليل بن إبراهيم كانو.
2. الحاج/ أحمد بن سلمان بن أحمد.

3. الحاج/ عبدالرسول بن رجب.
4. الحاج/ أحمد بن سلمان بن خلف.

5. الحاج/  محمود بن عباس.
6. الحاج/  مقبل عبدالعزيز الذكير- النجادة.

7. الحاج/ سلمان بن عبداهلل العبدالمحسن.
8. الحاج/ أبوالقاسم الشيرازي.

9. الحاج/ يوسف علي أكبر رضا.
10. الحاج/  محمد شريف شمس الدين.

)3( عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، الطبعة األولى، )البحرين: 2010(، ص 125.

)3(
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أما األعضاء المعينين من قبل الحكومة فهم: 

1. خان صاحب الحاج/ عبدالرحمن محمد الزياني.
2. خان بهادر الحاج/ عبدالعزيز حسن القصيبي. 

3. الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة.
4. الحاج/ خليل إبراهيم المؤيد.

5. الحاج/ أحمد بن حسن بن إبراهيم.
6. الحاج/ علي حسن المسقطي.

7. الحاج/ عبدعلي بن رجب.
8. الحاج/ عبدالنبي أحمد بوشهري.

9. الحاج/ محمد طيب خنجي. 
10. السيد/ 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 ثــالث ســنوات كمــا نــص القانــون فــي المــادة 
رقــم )8(، فقــد اســتمر نجــاح التجربــة االنتخابيــة حتــى مطلــع الخمســينات مــن القــرن 

الماضــي.
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ــوع االجتماعــي  ــدي الــذي يعكــس التن ــون شــكل المجلــس البل لقــد نظــم القان  
ــون :  ــن القان ــادة )10( م ــص الم ــا لن ــة، فطبق ــة المنام ــي مدين ــكاني ف والس
»يكــون لــكل طائفــة مــن الطوائــف الحــق أن تنتخــب لهــا عضــوًا فــي 
مجلــس البلديــة أن يكــون فــي افرادهــا ذو أمــالك ومصالــح ومعامــالت 
وأن ال يقــل عددهــا فــي المــادة وهــذه الشــروط تتعيــن علــى معينــي 

الحكومــة ايضــًا«.
ففــي دورة انتخابــات عــام 1934م فــاز ممثــل عــن اليهــود وهــو الســيد/ إبراهيــم   
نونــو، كمــا فــي دورة انتخابــات عــام 1938م فــاز الســيد/ عبدالعزيــز القصيبــي ممثــاًل 
عــن النجديــة فــي المنامــة، وقــد فــاز هنديــان أحدهــم مســلم واآلخــر هندوســي، وُأعيــد 

ــاًل عــن اليهــود. ــو ممث ــم نون انتخــاب إبراهي

3 - مراعاة التنوع الديني واالجتماعي في التشكيل

)4( مي محمد آل خليفة، تشارلز بلغريف: السيرة والمذكرات، الطبعة األولى، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2000(، ص 529.
.IOR/R/15/2/1924 مراسالت متنّوعة مع بلدية المنامة« والمكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجالت من مكتب الهندو« )F/2 IV 5( )ملف(

ــن  ــينات م ــل الخمس ــى أوائ ــة حت ــه االنتخابي ــي تجربت ــة ف ــس البلدي ــتمر مجل اس  
ــي  ــالت ف ــرات والتعدي ــن التغي ــس عــدد م ــرة المجل ــل خــالل فت ــرن الماضــي، وتخل الق
قانــون االنتخابــات، ولعــل أبــرز تلــك التعديــالت التــي جــرت فــي عــام 1950م، بإقــرار 
الســماح للنســاء المشــاركة للمــرة األولــى فــي انتخــاب الهيئــة البلديــة المركزيــة، طبقــا 
ــع  ــا بدف ــار مســجل باســمها، والتزامه ــرأة لعق ــك الم ــا تملُّ ــن االشــتراطات منه ــدد م لع

ــة. ــوم البلدي الرس
ــا حــق المشــاركة فــي  ــة ومنحه ــالت تتويجــًا للمــرأة البحريني ــي هــذه التعدي تأت  
ــع  ــذا الحــق جمي ــارًا حــرًا مباشــرًا، لتســبق به ــات اختي ــي البلدي ــا ف ــار مــن يمثله اختي

ــة. ــدان العربي البل

4 - مشاركة المرأة في االنتخابات البلدية

)5(

)4(
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تناولــت هــذه الورقــة تقديمــا حــول ريــادة البحريــن فــي تأســيس بلديــة المنامــة،   
التــي تعتبــر مــن أوائــل البلديــات التــي تأسســت فــي المنطقــة العربيــة بنمطهــا المدنــي 
ــو  ــي 20 يولي ــة األساســي ف ــة المنام ــون بلدي ــد لصــدور قان ــذي مه ــر ال ــث، األم الحدي
1920، الــذي يعتبــر أول وأضخــم قانــون بحرينــي مكتــوب فــي تاريــخ الدولــة الحديثــة، 
ــي  ــث فــي التحــول المدن ــة فــي عصرهــا الحدي ــن ســابقة تاريخي ــك البحري لتســجل بذل
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 

ــة. واإلداري
ــن  ــة والقواني ــح التنظيمي ــة للوائ ــدة الروحي ــد القاع ــون يع ــار أن القان ــى اعتب وعل  
ــخ  ــة تاري ــى عراق ــة عل ــراءة الوثيق ــت ق ــد أثبت ــي، فق ــا الحال ــي عصرن ــا ف ــول به المعم
البحريــن السياســي، إذ تــم تســليط الضــوء علــى المشــاركة الشــعبية فــي عمليــة إدارة 
شــؤون المجتمــع ومصالحــه، مــن خــالل انتخــاب مجلــس بلديــة المنامــة. فطبقــا للنظــام 
االنتخابــي الــوارد فــي نصــوص القانــون، فقــد انطلقــت فــي ســبتمبر 1924 أول انتخابــات 
فــي تاريــخ المنطقــة، وقــد حــرص هــذا النظــام علــى إثــراء تركيبــة أعضــاء المجلــس 
الــذي يعكــس تنــوع مجتمــع البحريــن، مــن خــالل ضمــان تمثيــل الطوائــف كاليهــود 
والهنــدوس، فضــاًل عــن الفئــات االجتماعيــة األخــرى مــن المواطنيــن والمقيميــن، ومــع 
ــي  ــة ف ــرأة البحريني ــاركة الم ــق مش ــات لح ــون ضمان ــدم القان ــد ق ــام، فق ــور النظ تط

ــام 1950.  ــات ع ــي دورة انتخاب ــي تجســدت ف االنتخــاب، والت
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 100 عــام، وقــد أثبتــت الوثيقــة محــل العــرض علــى أصالــة البحريــن وثبــات 

ــاء المجتمــع. نهجهــا القويــم، فــي تجســيد إرادة الشــعب وشــراكته فــي بن

الخاتمة
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قانون بلدية المنامة األساسي
مــن حاكــم البحريــن بنــاًء علــى األمــر الصــادر بتاريــخ 24 ذوالقعــدة 
ــق لعشــرين مــن شــهر جــوالي 1920 بإنشــاء إدارة  1348 هـــ المواف
بلديــة فــي مدينــة المنامــة للعنايــة بحفــظ الصحــة فــي البلــد ورفــاة 
ــى  ــا وإل ــرة منه ــي ظه ــنة الت ــج الحس ــرًا للنتائ ــكانها ونظ ــالح س وف
اتســاع دائــرة اعمالهــا ومــا قامــة بــه مــن األعمــال النافعــة والمشــاريع 
المفيــدة اقتضــت ايرادتنــا أن نوســع ســلطتها وتجــدد نظمهــا حســبما 

هــو آت.
ــي . 1 ــمال الغرب ــي الش ــويفيه ف ــن الس ــة م ــة المنام ــدود البلدي ح   

إلــى قلعــة الديــوان فمحلــة الميناويه إلــى النخــل المســما بالكويكب 
ــورة  ــوق فالح ــي الس ــة ف ــة المتكون ــة المنام ــذا مدين ــي ه ــا ف بم
فالقضيبيــة علــى شــبه جزيــرة المتكونــة شــمال شــرقي هــذا الخــط 

حســب الخريطــة المرفقــة بهــذا.
لغة البلدية الرسمية هي اللغة العربية.. 2   
ــد . 3 ــك والتعاق ــي التمل ــا الحــق ف ــة فله ــة شــخصية مدني للبلدي   

ــن  ــة م ــخصية المدني ــا للش ــكل م ــها ب ــطة مجلس ــي بواس والتقاض
الحقــوق ولهــا عــالوة علــى ذلــك ســلطة تنفيذيــة تحــدد بمرســوم 

ــه بذلــك. ــا في مــن الحكومــة يصــرح له
قوانيــن البلديــة ونظمهــا ورســومها تجــري علــى األجانــب كمــا . 4   

ــى الوطنييــن ســواة بســواء وليــس الحــد ممــن يســكن  تجــري عل
مدينــة المنامــة الحــق فــي االمتنــاع عــن الخضــوع لقوانينهــا مهمــا 

كانــت صفتــه.

مجلس البلدية
تنــاط إدارة بلديــة المنامــة بعهــدة اشــخاص منتخبيــن مــن األهالــي . 	

ومعينيــن مــن الحكومــة يســمونهم أعضــاء مجلــس البلديــة، وهأوآلء 
ــًا أمــام حكومــة  األشــخاص يكونــون مســئولين أواًل أمــام اهلل وثاني
البــالد وأهاليهــا عــن كلمــا يتعلــق بســعادة البلــد وصحــة أهاليهــا 

. لحهم ومصا
ــس . 	 ــة المجل ــم بموافق ــة الحاك ــه فخام ــس يعين ــس المجل رئي   

ــي. ــر أم ــًا غي ــون وطني ــرط أن يك وبش
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األعضــاء عــن عشــرين ويجــوز . 7 يقــل عــدد  أن ال  يجــب    
ــات نفوســها ينتخــب  ــع مراع ــف م ــن الطوائ ــارون م ــم يخت زيادته

ــر. ــف اآلخ ــة النص ــن الحكوم ــي وتعيي ــم األهال نصفه
ثــالث . 8 لمــدة  مجانــًا  هــي  واألعضــاء  الرئيــس  وظائــف    

ســنوات.

فيما يتعلق باالنتخاب
أعضائهــا . 9 الحكومــة  تعيــن  المجلــس  انحــالل  حالــة  فــي    

وتنشــر أســمائهم بإعــالن النتخبهــم األهالــي ثانيــًا.
ــا عضــوًا . 10 ــف الحــق أن تنتخــب له ــة مــن الطوائ ــكل طائف ل   

ــح  ــا ذو أمــالك ومصال ــي افراده ــون ف ــة أن يك ــس البلدي ــي مجل ف
ومعامــالت وأن ال يقــل عددهــا فــي المــادة وهــذه الشــروط تتعيــن 

ــة ايضــًا. ــي الحكوم ــى معين عل
أعضــاء . 11 عــدد  فيــه  ويبيــن  االنتخــاب  اعــالن  تنشــر 

ألكثريــة  ذاة  تكــون  بحيــث  انتخابهــم  المطلــوب  الطوائــف 
الرئيــس. يــراه  حســبما  غيرهــا  مــن  أعضــاء   أكثــر 

في من لهم حق االنتخاب
ــغ . 12 ــور بل ــن الذك ــخص م ــكل ش ــون ل ــاب يك ــق االنتخ ح  

مــن الســن عشــرين ســنة علــى األقــل ويكــون مقيمــًا 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 متصفــًا بأيــة حالــة مــن حــاالت عــدم األهليــة 

ــة. ــادة اآلتي ــي الم ــا ف المنصــوص عليه
يحظر على األشخاص اآلتي بيانهم أن يكونو ناخبين. 13

أواًل: 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.
ثانيــًا: المعزولــون فــي وظائفهــم الحكوميــة لمــا ذكــر أعــاله خــالف 

التقصيــر فــي وظائفهــم.
ثالثًا: المفلسون والمحجوز عليهم.
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في من يجوز انتخابهم
ــى . 14 ــالوة عل ــًا وع ــًا اال اذا كان ناخب ــخص منتخب ــون الش ال يك

ــنة وأن  ــرين س ــة وعش ــن خمس ــره ع ــل عم ــب أن ال يق ــك يج ذل
يكــون حائــزًا علــى النصــاب المالــي بحيــث ال يقــل ثمــن مــا يملكــه 
ــاث أو  ــود وأث ــا نق ــة ومثله ــة االف روبي ــن خمس ــارات ع ــن العق م
ــن  ــون م ــاري أو يك ــل تج ــاًل ,,,,,, أو مح ــًا او وكي ــون رئيس يك

ــاب الحــرف الحــرة. ارب

طريقة االنتخاب
ــة . 	1 ــة مؤلف ــة لجن ــا بمعرف ــد اجرأوه ــاب بصي ــات االنتخ عملي

مــن معــاون الرئيــس وعضويــن وطنييــن وعضويــن أجانــب تعينهــم 
ــد. ــان البل الحكومــة تحــت رئاســته وينتخبــون مــن ضمــن اعي

بعــد نشــر اعــالن االنتخــاب يأتــي الناخبــون إلــى إدارة البلديــة . 	1
فــي مــدة اإلعــالن ألخــذ أوراق االنتخــاب ويكــون مطبوعــًا عليهــا 
ــع  ــه )ويض ــرة بيت ــه ونم ــه ومهنت ــب وطائفت ــم الناخ ــع اس مواض
عليهــا امضــاء واســم مــن ينتخــب فيمــا بعــد( وبعــد ذلــك تحــرر 
كشــوفات بأســماء الناخبيــن مــن كل طائفــة علــى حــده بمعرفــة 
اللجنــة طبقــًا الحــكام المــادة )12( وتتخــذ دفاتــر رســوم البلديــة 
اساســًا تعييــن ذوي األمــالك أو دافعــي الرســوم مــع إضافــة أو حذف 

مــا يلــزم.
بعــد تحــرر الكشــوف المذكــورة بالطريقــة الســالفة الذكــر . 17

ــذه  ــالل ه ــي خ ــام وف ــرة أي ــدة عش ــة م ــي إدارة البلدي ــق ف تعل
ــة بشــأن  ــم معارضاتهــم للجن المــدة يجــوز الصحــاب الشــأن تقدي
ــن  ــماء م ــطب أس ــمائهم ويش ــي درج أس ــن ف ــماء المتخلفي درج أس
درجــت أســمائهم بغيــر وجــه حــق وبعــد مضــي المــدة ال تقبــل أي 
معارضــة وتجتمــع اللجنــة فــي ظــرف خمســة أيــام لحكــم نهائيــًا 
ــة  ــرار اللجن ــب ق ــوفات حس ــل الكش ــد تعدي ــات وبع ــي المعارض ف

ــع االنتخــاب. ــي وقــت وموق ــًا يحــدد ف ــاون اعالن بنشــر المع
ال يجــوز الحــد غيــر الناخبيــن الدخــول اثنــاء حصــول . 18

االنتخابــات فــي المحــل المعــد لهــا واليجــوز للناخــب ان ينتخــب 
ــدد  ــدر أصــوات النتخــاب الناخــب بع ــه وتق ــر طائفت احــد مــن غي
ــدة أصــوات  ــه واليجــوز الي شــخص أن يســتعمل ع أعضــاء طائفت
لشــخص واحــد ونوضــع تذاكــر االنتخــاب فــي ظــروف لــكل طائفة 
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علــى حــده ويقيــد الســكرتير بحضــور اللجنــة بدفتــر فــي نفــس 
ــم  ــي انه ــق ف ــد ان تتحق ــن بع ــاب المنتخبي ــماء والق ــة أس الجلس
مقيــدون بقائمــة الناخبيــن وذلــك قبــل وضــع تذكــرة االنتخــاب 

ــي الظــرف. ف
بعــد مضــي الوقــت المعيــن فــي اعــالن االنتخــاب يصيــر قفــل . 19

ــر  ــتخرج تذاك ــد وس ــراع بع ــرة اقت ــل أي تذك ــراع وال تقب االقت
ــم  ــن ث ــدد المقترعي ــا ع ــي عدده ــروف ويضاه ــي الظ ــراع ف االقت
ــدد األصــوات  ــا ع ــًا فيه ــف مبين ــن الطوائ ــكل م ــوف ل تجــر  كش
التــي تحصــل عليهــا كل واحــد مــن المنتخبيــن ثــم يرتئــون مــع 
ــع  ــس م ــع الرئي ــر األصــوات ويوق ــه أكث ــون ل ــن يك ــداء بم االبت
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 

ــة. اشــراف اللجن
للرئيــس فــي حالــة حصــول مغايــرات شــديده الحــق فــي إلغــاء . 20

ــي  ــة الت ــداوالت اللجن ــل م ــا أو تعدي ــا أو بعضه ــات جميعه االنتخاب
تكــون مخالفــة للقانــون.

اذا ظهــرة أســباب قانونيــة توجــب عــدم أهليــة أحــد األعضــاء أو . 21
ظهــر انــه حائــز لوظيفــة أخــرى اليجيــز انتخابــه ولم يكــون ذلك 
معلومــًا وقــت االنتخــاب أو حــدث ذلــك بعــد دخولــي فــي العضويــة 
فيصيــر أعــالن عــدم اهليتــه أو عــدم جــواز انتخابــه وســقوطه فــي 

هيئــة المجلــس حســب المــادة )      (.
ــبب كان . 22 ــاة أو ألي س ــاء بالوف ــد األعض ــز اح ــال مرك اذا اخ

ــًا  فاللمجلــس تعيــن مــن يحــل محلــه مــن طائفتــه اذا كان منتخب
ــذي حــاز وقــت االنتخــاب  ــث يكــون العضــو المســتجد هــو ال بحي
اكثــر الصــوات بيــن طائفتــه بعــد األعضــاء المنتخبيــن وفــي حالــة 
عــدم وجــوده يختــار المجلــس باالقتــراع مــن يــرى فيــه الكفائــه 

ــة. ــك الطائف ــن تل ــن م ــة حــق تعيي ــًا فللحكوم واذا كان معين
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اإلجرائات الداخلية
ــوم . 23 ــة كل خمســة عشــر ي ــة المنام ــس إدارة بلدي ــد مجل ينعق

مــرة بيــوم ثالثــاء.
يكــون للرئيــس نائــب معيــن مــن قبلــه يتــرأس الجلســات وقــت . 24

غيــاب بشــرط أن يكــون وطنيــًا ومــن أعضــاء المجلــس واذا حصــل 
للنائــب مانــع يترائــس المجلــس أكبــر األعضــاء ســنًا.

كل عضــو يتخلــف عــن حضــور المجلــس ثــالث مــرات . 	2
ــذر  ــم يعت ــة ول ــازة قانوني ــى إج ــل عل ــدون أن يتحص ــات ب متوالي
ــن  ــدر م ــرار يص ــتقياًل بق ــاره مس ــوز اعتب ــه يج ــباب مقبول بإس

المجلــس بأغلبيــة ارآء األعضــاء الحاضريــن.
ــر . 	2 ــل مــن حضــور نصــف األعضــاء غي ــس باق ــد المجل ال ينعق

ــى  ــدر عل ــذي اليق ــو ال ــى العض ــه وعل ــس أو نائب ــعادة الرئي س
ــة. ــذر كتاب ــور أن يعت الحض

ــاده اال . 27 ــت انعق ــس أو وق ــوم المجل ــدل ي ــد أن يب ــق الح اليح
ــه. ــس بنفس المجل

يجــوز عقــد مجلــس فــوق العــاده ألمــر ضــروري وذلــك بأمر . 28
مــن الرئيــس أو معاونــه أو يطلبــه ثالثــة مــن األعضاء.

ــه . 29 ــا ول ــها ويقفله ــا ويرئس ــات ويفتحه ــس الجلس ــد الرئي يعق
ــة. ــام الجلس ــظ نظ ــط حف ــده فق وح

ــن . 30 ــاده األ للعضــاء أو م ــاء انعق ــس اثن ال يجــوز دخــول المجل
ــي  ــات ف ــتعالمات او إيضاح ــى اس ــول عل ــًا للحص ــى خصيص يدع
الموضــوع المتــداول فيــه لــه الحــق فــي االشــتراك بالمناقشــة دون 
ــة  ــئلة الموجه ــى األس ــب عل ــه أن يجي ــوت وعلي ــه ص ــون ل أن يك
ــواردة  ــب ال ــر والمكاتي ــالوة المحض ــه ت ــاء وعلي ــن األعض ــه م إلي

ــس. ــال المجل ــق باعم ــا يتعل ــة م ــس وكتاب ــى المجل إل
يجــوز تعييــن لجــان خصوصيــة لالنتخــاب لالشــغال الظروريــة . 31

التــي تحتــاج إلــى بعــث وامعــان النظــر ويكــون افرادهــا مــن أعضاء 
المجلــس اليحــق الي عضــو ان يعتــذر مــن عضويتهــا اذا وقــع عليــه 
ــد عرضــه  ــان اال بع ــراي اللج ــت ب ــذر واضــح اليب ــار اال بع االختي
ــجيل  ــروره لتس ــه واذا اقتضــت الظ ــه علي ــس وموافقت ــى المجل عل

فــالن مــن موافقــة الرئيــس عليــه.



53د. خالد بن خليفة آل خليفة، 2020مئوية االنتخابات في البحرين

او عمــل ببدايــة المجلــس حيــن انعقــاده تــالوة محضر الجلســة . 32
الســابقة والمصادقــة عليــه وتــالوة المكاتيــب والعرائــض المقدمــة 
إلــى المجلــس ثــم االعمــال المختلفــة فــي المجلــس الــذي قبــل ثــم 

نتائــج أبحــاث اللجــان واالقتراحــات وغيرهــا.
ال يجــوز المباحثــات العموميــة اثنــاء تــالوة المحضــر اال بمــا . 33

يتعلــق بمــا هــو محــرر فيــه.
علــى أعضــاء المجلــس أن يراعــو االحتــرام الــالزم فيمــا بينهــم . 34

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.
اذا بــدأت المناقشــة فــي قضية ما ينغــي لالعضــاء أن ال يخرجون . 	3

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 ممكنــًا بنعــم أو ال.
ــا . 	3 ــم عرضه ــالت عليه ــال تعدي ــدون ادخ ــن يري ــاء الذي األعض

ــاون  ــى مع ــة إل ــا كتاب ــات يقدمه ــه اقترح ــن لدي ــة وكل م كتاب
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 
ــاء المناقشــة ويجــوز ألي عضــو آخــر أن يعــود إلــى  أي وقــت اثن

هــذا االقتــراح اذا شــاء.
لــكل عضــو الحــق ان يوجــه ســئواًل إلــى الرئيــس او معاونــه . 37

وهــو يجــاوب عليــه فــي الحــال أو فــي الجلســة االعتياديــة المقبلــة 
ــال  ــة باالعم ــئلة خاص ــؤال مس ــوع الس ــون موض ــترطان يك ويش

ــة. البلدي
ــماء . 38 ــى أس ــوي عل ــات يحت ــرًا لجلس ــس محض ــرر المجل يح

األعضــاء والغائبيــن والمعتذريــن وعلــى خالصــة كافــة القــرارات 
ــي  ــدد األصــوات الت ــبابها وع ــان أس ــع بي ــة م ــي الجلس الصــادرة ف
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 تــالوة 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 مخالفــًا لرأيــه.
ــاد . 39 ــد انعق ــي موع ــة ف ــاء كتاب ــة األعض ــس ينب ــاون الرئي مع

المجلــس قبــل االنعقــاد بيوميــن علــى األقــل ويرفــق ذلــك بأهــم 
ــس. ــي المجل ــي ســتعرض ف ــواد الت الم

رئيــس المجلــس الحــق فــي فــض المجلــس عنــد انتهــاء مدتــه . 40
واجــراء االنتخابــات جديــده فــي ظــرف شــهرين.

فــي اثنــاء انحــالل المجلــس يقــوم باألمــر المعــاون بمراجعــة . 41
الرئيــس.

اإلدارة
ــة ويســمى . 42 ــاء إدارة البلدي ــوم باعب ــس شــخصًا يق ــن المجل يعي

معــاون رئيــس البلديــة كاتــب لســكرتارية المجلــس ودفاتــر اإلدارة 
وحســاباتها.

بقيــة الموظفيــن ومأموريــن التحصــالت ومــا تحتــاج إليــه مــن . 43
العمــال منــوط امــر اختيارهــم إلــى راي المعــاون علــى أن يراعــي 
ــم  ــم ورفقه ــي أعضائه ــق ف ــه الح ــنوية ول ــة الس ــة المالي الموازن

بشــرط أن يعــرض نتيجــة عملــه علــى المجلــس.
توضــع الئحــة فــي المجلــس تحفــظ فيهــا حقــوق الموظفيــن . 44

ومــا يتعلــق بهــم.
ــه . 	4 ــرض ارائ ــس اإلدارة وع ــاون حضــور مجل ــى المع ــب عل يج

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 
ــى  ــرورة إل ــت الظ ــس واذا دع ــى المجل ــا عل ــم منه ــرض المه ويع

صــرف مبلــغ يجــاز لــه إلــى حــد مائــة روبيــة.
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علــى الســكرتير كتابــة محضــر الجلســات وقرائــت المكاتيــب . 	4
ــق  ــا يتعل ــابات وم ــر الحس ــة دفات ــس وكتاب ــى المجل ــواردة عل ال

ــغال االداره. باش
 تتألــف لجان دائمين حســب المــادة )32( تعييــن باالنتخاب هي :. 47

ــي كل  ــاء ف ــن األعض ــخاص م ــة اش ــن خمس ــة م ــة مؤلف 1- لجن
ــاج المجلــس لالطــالع  ــى كل مــا يحت ــا الكشــف عل شــهر ومهمته
ــف  ــة الكش ــمى هيئ ــا وتس ــوارع وغيره ــالت والش ــي المح ــه ف علي

ــا. ــه افراده ــع علي ــا ويوق ــر لقرارته ــا دفت ــون له ــب أن يك ويج
2- لجنــة دائمــة تتألــف مــن ثالثــة مــن األعضــاء ومهمتهــا الكشــف 
علــى دفاتــر الحســابات ولــو تعرض الحســابات الشــهرية علــى المجلس 

اال بعــد ان تراجــع مفرداتهــا ويصــادق عليهــا.
3- لجنــة دائميــن منتخبــة مــن خمســة مــن األعضــاء ومهمتهــا النظــر 

فــي االقتراحــات والمعارضــات وغيرهــا قبــل عرضهــا علــى المجلــس.

لــكل عضــو الحــق فــي االطــالع علــى اعمــال اإلدارة وحســاباتها . 48
واخــذ المعلومــات التــي يطلبهــا مــن الســكرتير.

يجــوز لــإدارة ان تدعــو أي عضــو مــن المجلــس واي شــخص . 49
اخــر للحصــول علــى اســتعالمات او اســتيضاحات.

المالية
يجــب ان تكــون للبلديــة إيــرادات ذاتيــة تجمــع لهــا وتصــرف . 0	

منهــا مصاريفهــا فــي التنظيمــات العموميــة حســبما يقــرره مجلــس 
البلديــة وهــذه اإليــرادات يحــق لــإدارة البلديــة ان تجيبهــا بواســطة 
موظفيــن مخصوصيــن لذلــك مؤلفيــن مــن مديــر وكتــاب 

ــن. ومأموري
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اإليرادات والمصروفات
للبلدية الحق أن تفرض رسومًا على األشياء المفصلة ادناه. 1	

1- رسوم على أرضية االسكله على األموال الواردة والصادرة.
2- على البيوت والدكاكين والفرشات وغيرها.

3- على المقصب والذبائح وما يتعلق بها كالمصران وغيرها.
4- على التعميرات المستحدثه.

	- ما يتحصل في إيرادات أمالك البلدية.
	- ما تفرض من الغرامات الجزئية وغيرها.

7- كلما يقرره المجلس من الرسوم وتوافق عليه الحكومة
ــة  ــند الهيئ ــذي تس ــون ال ــب القان ــرض حس ــورة تف ــوم المذك الرس
ــروف. ــب الظ ــا حس ــا وانقاصه ــوز زيادته ــس ويج ــي المجل ــا ف ــة له المعين

ــى . 2	 ــوم عل ــن الرس ــه م ــا تجمع ــرف م ــة ان تص ــى البلدي عل
اإلصالحــات االتيــه :

1- ,,,,, البلد ومساعدة الشرطة
2- تنوير السوق

3- تنوير البلد متى ما تسنى لها ذالك.
ــات  ــر المحلي ــوارع وتعمي ــس الش ــة ككن ــات العمومي 4- التنظيف

ــف. ــراق الجي ــب واح ــر والمقص ــع المط ــل وبوالي والمزاب
ــكك  ــالح الس ــكان وإص ــب اإلم ــا حس ــوارع ورصفه ــاء الش 	- انش

ــا. ــق منه ــيع الضي وتوس
	- الصحة والمياه.

7- اصالح المقابر وتجهيز امواته الفقراء
8- انشاء الحدائق والمنتزهات العمومية

9- المصاريف العمومية وإصالح األمالك وغيرها.
10- كلما تمس اليه الحاجة ويقرر في مجلس اإلدارة



57د. خالد بن خليفة آل خليفة، 2020مئوية االنتخابات في البحرين

ــس . 3	 ــا المجل ــة يقرره ــات ميزاني ــرادات والمصروف ــرر لإي تق
لمــدة ســنة كاملــة تبتــدي مــن أول محــرم وتنتهــي فــي ذوالحجــة 

وال تكــون نافــذة المفعــول اال بعــد تصديــق الرئيــس عليهــا.
ــو كان . 4	 ــا ل ــه فيم ــرف في ــغ أو التص ــرف أي مبل ــوز ص ال يج

خارجــًا فــي االعتمــادات المقــرره فــي الميزانيــة بــأي صفــة كانــت 
ــي  ــة الت ــواب الميزاني ــض أب ــاص بع ــوز انق ــاج يج ــدى االحتي ول
ــث ال  ــاج بحي ــاب المحت ــى الب ــة إل ــا واضاف ــرر له ــا ق ــتنزق م تس

ــة. ــي الميزاني ــرر ف ــو مق ــا ه ــات عم ــوع المصروف ــر مجم يتغي
المســاجد والمعابــد والمــدارس والمستشــفيات واألماكــن . 		

الخيريــة وأماكــن الحكومــة والبلديــة معفيــة مــن الرســوم.
ــد المنامــة حــق فــي . 		 ليــس الي شــخص كان مــن ســاكني بل

ــبما  ــة حس ــي البلدي ــه ف ــة علي ــع الرســوم المعين ــن دف ــاع ع االمتن
ــها. ــرره مجلس يق

كل مــن يدفــع رســمًا إلــى مأمــوري البلديــة يجــب أن يأخــذ . 7	
ــع المأمــور فــي  ــل مــا يدفعــه وصــاًل مــن المأمــور واذا امتن مقاب
إعطائــه الوصــل عليــه أن يخبــر المعــاون واال فهــو ملــزوم بدفــع 

الرســم ثانيــًا.
اميــن الصنــدوق مكلــف بقبــض جميــع الرســوم مــن المأموريــن . 8	

واعطائهــم وصــاًل بمــا يســتلمه وعليــه أن يرســل ذلــك إلــى ,,,,,, 
ــه اإلدارة  ــاج الي ــدوق اال مــا تحت باســم االداره وال يبقــى فــي الصن
ــن  ــة اذن م ــدون ورق ــي ب ــع ش ــه ان يدف ــوز ل ــرف وال يج للمص
أعضــاء معــاون البلديــة مبيــن فيهــا اســم المســتحق ونــوع الصــرف 
واســم القابــض ومقــدار المبلــغ الواجــب صرفــه والتاريــخ بعــد ان 

يمضيهــا المســتلم.
األمــوال الموضوعــه فــي ,,,,, لحســاب البلديــة ال يجــوز . 9	

التحويــل عليهــا اال بإمضــاء الرئيــس.
ــًا . 0	 ــدوق يومي ــاب الصن ــوازن حس ــدوق ان ي ــن الصن ــى امي عل

ــبوع. ــدة س ــي م ــه ف ــرًا لموازن ــه تأخي ــوز ل اليج
ــا . 1	 ــابات وارادته ــة حس ــنة قائم ــي راس كل س ــر اإلدارة ف تنش

ــوم. ــى العم ــا عل ــنة وتوزيعه ــك الس ــي تل ــا ف ومصاريفه
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يلغــى كلمــا كان مخالفــًا الحــكام هــذا القانــون ومــع ذلــك . 2	
فالمجلــس الموجــود اآلن يســتمر فــي اعمالــه إلــى ان يصيــر 

ــون. ــذا القان ــب ه ــه بموج ــي مدت ــي ف ــس الثان ــتبداله المجل اس
ــا اآلن . 3	 ــول به ــح المعم ــع اللوائ ــات جمي ــس مراع ــى المجل عل

ــره. ــم وغي ــوص التنظي ــد بخص ــا بع ــدر فيم ــي تص والت

الموظفون
المعــاون مســئول امــام مجلــس البلديــة والموظفــون مســئولون . 4	

. مه ما ا
ال يجــوز رفــت الموظفيــن فيمــا عــدا الخيانــة والتالعــب وفــي . 		

حالــة تكــرر التقصيــر المنبهيــن عليــه او فــي حالــة ارتــكاب جرائــم 
ال يجيزهــا قانــون البــالد او تســيئ ســمعة الوظيفــة.

ــادة )		( . 		 ــب الم ــن حس ــد الموظفي ــراج اح اذا ارادت اإلدارة اخ
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 حــااًل بــال تعويــض.

ــة . 7	 ــر الحكوم ــي دوائ ــوت ف ــف المرف ــول الموظ ــوز قب اليج
الســباب مخلــة كمــا ال يجــوز الي موظــف كان ان يشــتغل بالتجارة 

والمقــاوالت ومــا اشــبهها.
تمنــح للموظفيــن إجــازة مرضيــة بنــاًء علــى طلــب مقــدم مــن . 8	

ــد  ــه تجدي ــوز ل ــة ويج ــهادة طبي ــق بش ــض ومرف ــف المري الموظ
االجــازة اذا انتهــت مدتهــا بطلــب مصحــوب بشــهادة طبيــة أخــرى 
ولــكل موظــف الحــق فــي إجــازة أربعــة اشــهر كل اربــع ســنوات 
ــة  ــب أربع ــادة رات ــس او بزي ــح النف ــة لتروي ــي الخدم ــا ف يقضيه

ــتغال. اشــهر اذا احــب االش
اذا امضــى الموظــف فــي خدمــة البلديــة خمســة وعشــرين ســنة . 9	

ــه واذا احــب االشــتغال  ــاش مــدة حيات ــه الحــق فــي نصــف المع فل
مــع القــدره يعطــي نصــف المعــاش عــالوة.
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ــة . 70 ــاعات جمل ــت س ــل اإلدارة س ــن داخ ــل الموظفي ــات عم أوق
ــام  ــي األي ــل اإلدارة ف ــروف وتعط ــب الظ ــة حس ــدة او منفصل واح

ــة. ــر الحكوم ــا دوائ ــل فيه ــي تعط الت
ــا . 71 ــي تقتيظيه ــال الت ــوق االعم ــااًل ف ــف اعم ــرئ الموظ اذا ام

وظيفتــه أوقــات بخــدم اخــرئ للبلديــة فيحــق لــه ان يكافــأ مكافــأة 
ــس اإلدارة. ــن مجل ــرار م ــة بق مالي
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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 1978، فــي عهــد األميــر الراحــل صاحــب الســمو الشــيخ عيســى بــن ســلمان 
آل خليفــة )طيــب اهلل ثــراه( بتوجيهــات ســامية مــن عاهــل البــالد حضــرة صاحــب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة )حفظــه اهلل ورعــاه( عندمــا كان وليــًا 
للعهــد. وانطالقــًا مــن حــرص جاللتــه واهتمامــه بتــراث وتاريــخ وحضــارة البحريــن، 
أمــر جاللتــه بإلحــاق المركــز مــع ديوانــه العامــر آنــذاك. وإبــان الملكية الراشــدة، 
ــنة  ــم )18( لس ــامي رق ــي الس ــر الملك ــن األم ــة م ــادة الثالث ــص الم ــب ن وبموج
ــًا أساســيًا وأحــد فضــاءات مركــز  ــدًا ومكون ــاد المركــز راف ــم اعتم 2008، ت
عيســى الثقافــي الرئيســية، حيــث يســعى بــأن يكــون باعثــًا ومرجعــًا لمهنــة وثقافــة 
التوثيــق والتأريــخ، وبالتالــي ِقبلــًة للمؤرخيــن وللباحثيــن وللمهتميــن محليــًا وعالميــًا، 
ومســاهمًا فاعــاًل فــي تأصيــل وترســيخ هويــة مملكــة البحريــن العربيــة واإلســالمية.

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


