
0 
 
 
 

 

 

 التنظيم القانوني لقطاع اإلدارة المحلية البلدي

 في المملكة العربية السعـودية

 

 

 الدكتور
 شادي محمد عرفه حجازي 
 أستاذ القانون العام المساعد

 كلية إدارة األعمال -قسم القانون 
 جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

 
 م0202ه / 1441



1 
 
 
 

 

 ملخص البحث

المملكة العربية السعودية هو الحلقة الوسيطة التي في  قطاع اإلدارة المحلية البلدي

تربط بین السلطة المركزیة والمواطن المحلي. ولهذا القطاع أهمية كبرى نظرا لما يقوم 

به من أعمال وما يؤديه من وظائف تسهم في تعزیر فرص المشاركة للمواطنین في 

لمشاكل ومتطلبات وضع وتنفیذ السياسات العامة وخطط التنمية، وأيضا لقربه من ا

الحياة الیومية للمواطنین المحلیین والذي سیؤثر باإليجاب على جودة قرارات الحكم 

المحلي وسرعة توفیر االحتياجات العامة للمواطنین، وكذلك المساهمة في تنفیذ قرارات 

الدولة في أوقات األزمات والكوارث، خصوصًا الكوارث الصحية مثل جائحة كورونا 

(covid-19 ) م. 0202التي اجتاحت العالم مع بدايات عام 

لذلك يأتي بحثنا ليسلط الضوء على األنظمة واللوائح الحاكمة لعمل أجهزة قطاع  

اإلدارة المحلية البلدي، لبيان االختصاصات التي منحها النظام لهذا القطاع، وآليات 

لالنتخابات البلدية،  عمله النظامية، وكيفية اختيار قياداته وموظفيه، واألحكام المنظمة

 وما قد يرتكب خالل العملية من مخالفات، وكيفية الفصل في الطعون االنتخابية. 
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Thesis Summary 

Municipal local administration sector in Saudi Arabia is the link 

between central authority and local citizen. As this sector has a 

very great importance due to its tasks and functions contributing 

to enhancing opportunities of citizens' participation in 

establishing and executing general policies and development 

plans, and also due to its strong relationship to local citizens' 

daily life problems and requirements which will have a positive 

effect on quality of local rule decisions , quickness of providing 

citizens' general needs and contribution to executing the state's 

decisions at times of crises and disasters specially health disasters 

such as (covid - 19) that spread all over the world at the 

beginning of 2020 

Accordingly, our research highlights systems and regulations 

governing work of municipal local administration sector 

authorities, to clarify competences granted by the system to this 

sector, its systematic mechanisms, how to select its leaderships 

and employees, municipal elections regularities, violations 

committed within the process and how to deal with electoral 

complaints.   

 



3 
 
 
 

 

 المقـــدمـــة

 موضوع البحث

منذ زمن بعید وازداد االهتمام به في وقتنا الحالي بعد  نظام اإلدارة المحليةظهر 

ازدياد أعباء الدولة ومسؤولياتها تجاه مواطنیها، ورغبتها في تحقیق تنمية مستدامة في 

مختلف المجاالت وعلى أقاليم الدولة كافة. لذلك أصبح من الضروري توزیع مهمة 

إشباع الحاجات العامة، وضبط المجتمع إداریًا، وتنظيم مختلف مجاالت الحياة بین 

السلطات اإلداریة المركزیة والسلطات اإلداریة الالمركزیة. خصوصًا وأن أهم ما يمیز 

أنها األكثر قربًا للمواطنین،  -اإلدارة المحلية  -وحدات اإلدارة الالمركزیة اإلقليمية 

 . (1)كالتهم والعقبات التى قد تواجههم في الحياةواألكثر مالمسة لمش

                                                           

أنها: "تلبية - تعریف اللجنة الدولية للتنمية المستدامة-بالتنمية المستدامةيقصد  (1)

حاجات الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمیر قدرات األجيال المقبلة على تلبية 

لفة تعمل على تطویر كافة أي أن الدولة وفروعها المخت. احتياجاتها الخاصة"

الموارد والخدمات المتاحة لالستفادة منها في تطویر المجتمع، ورفع مستوى جودة 

الحياة، دون اإلخالل بحقوق األجيال القادمة باستنزاف ماهو موجود من موارد، 
= 



4 
 
 
 

 

، أو كما الالمركزية اإلدارية اإلقليميةوقد طبقت المملكة العربية السعودية أسلوب 

وتنقسم منظومة اإلدارة المحلية في المملكة إلى  اإلدارة المحلية"،يطلق علیها "

 مستویین رئيسیین وهما:

 القطاع المناطقي.  -1

 القطاع البلدي.  -2

 وأوجه التفرقة بین القطاعین، تتمثل في:

 األنظمة واللوائح التي يخضعان لها.  -1

 المرجعية اإلداریة لكل منهما.  -2

 المسميات التي أطلقها علیهما المنظم السعودي.  -3

                                                           
= 

وتهدف التنمية المستدامة لتحقیق تنمية في . لتتيح االستفادة منه لألجيال القادمة

. جاالت ومنها: )المياه، الكهرباء، الصحة العامة، الحفاظ على البیئة(مختلف الم

نظام اإلدارة المحلية في تحقیق التنمية - لمزید من التفصیل راجع: بن علي خلدون 

- 0العدد - 1المجلد - مجلة ضياء للدراسات القانونية- المحلية المستدامة

 . 121إلى  21الصفحات من -م 0212
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 نظام المناطقينظم أحكامه القطاع المناطقي" وتفصیاًل لما سبق أن أجملناه نجد "

ه(، وقسم النظام 02/1/1110( وتاریخ 20)صدر بمقتضى األمر الملكي رقم )أ/

المملكة إلى مناطق )إمارات(، ومحافظات، ومراكز. وتتبع أقسام القطاع المناطقي 

( من النظام لتنص على أن "تتكون كل منطقة 3. وجاءت المادة )(1)وزیر الداخلية

إداریا من عدد من المحافظات فئة )أ(، والمحافظات فئة )ب(، والمراكز فئة )أ(، 

والمراكز فئة )ب(، ویراعى في ذلك االعتبارات السكانية، والجغرافية، واألمنية، 

وظروف البیئة، وطرق المواصالت، وترتبط المحافظات بأمیر المنطقة ویتم تنظيمها 

                                                           

على أن " يكون أمیر المنطقة مسئوال أمام  نظام المناطق( من 5نصت المادة ) (1)

( من النظام على أن "يكون لكل منطقة 1أيضًا نصت المادة ). وزیر الداخلية"

أمیر بمرتبة وزیر، كما يكون له نائب بالمرتبة الممتازة يساعده في أعماله، ویقوم 

بأمر ملكي، بناء على  مقامه عند غيابه، ویتم تعیین األمیر ونائبه وإعفاؤهما

( على أن "يعقد اجتماع سنوي 1نصت المادة ) كذلك". توصية من وزیر الداخلية

برئاسة وزیر الداخلية ألمراء المناطق لبحث األمور المتعلقة بالمناطق، ویرفع وزیر 

 . الداخلية تقریرا بذلك لرئيس مجلس الوزراء"
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بأمر ملكي، بناء على توصية من وزیر الداخلية. أما المراكز فيصدر بإنشائها 

 ء على اقتراح من أمیر المنطقة". وارتباطها قرار من وزیر الداخلية، بنا

فیتضمن البلديات والمجالس البلدية وهى المسؤولة بصفة عامة  القطاع البلدي"أما " 

القطاع البلدي وزیر الشؤون البلدية والقرویة، وینظم  فروععن إدارة المدن، وتتبع 

 أحكامه مجموعة من األنظمة واللوائح منها:

 ه. 1320ة الصادرنظام التصرف في العقارات البلدي -1

 ه. 1322نظام البلديات والقرى الصادر عام  -2

 ه. 1135نظام المجالس البلدية الصادر عام  -3

 ه. 1135نظام التراخيص البلدية عام  -4

 ه. 1132الالئحة التنفیذية لنظام المجالس البلدية الصادرة عام  -5

 ه. 1131الالئحة المالية للمجالس البلدية الصادرة  -6

 ه. 1111عقارات البلدية الجديدة الصادرة الئحة التصرف في ال -7

في الجزء  بإيجاز)سنعرض لها  لوائح أخرى تتعلق بتنظيم االنتخابات البلدية -8

 األخیر من البحث(. 



7 
 
 
 

 

في  القطاع البلديوستقتصر دراستنا على بيان األحكام النظامية التي تحكم عمل 

احة البلديات والمجالس المملكة العربية السعودية، مع التركیز على الصالحيات المت

البلدية للتعامل مع الكوارث واألزمات الصحية. وذلك من خالل عرض ما أقرته 

 األنظمة واللوائح الساریة والحاكمة لعمل واختصاصات البلديات والمجالس البلدية. 

مع بدايات  (covid-19جائحة فيروس )كورونا المستجد /  ولعل ظهور وانتشار

أوحى لنا بأهمية النظر جیدًا في اختصاصات البلديات والمجالس كتابتنا لهذا البحث 

البلدية، وأيضًا اختصاصات رؤوساء البلديات والمجالس البلدية، وأمناء العموم 

على أن يتمتعون باختصاصات  النص صراحةللمجالس البلدية. وذلك لمعرفة هل تم 

. ؟الطوارئ الطبية تسمح لهم بمواجهة حاالت الكوارث الطبيعية، وباألخص حاالت

وذلك استكماال لما أتاحته نظریة الظروف االستثنائية للسلطات اإلداریة من إمكانية 

واتخاذ اجراءات لم ينص علیها لمواجهة -وقف تنفیذ القواعد القانونية العادية موقتا 

إذا تبین لها أن تطبیق هذه القواعد يمنعها من تأدية التزاماتها، والتي  -هذه الظروف

جد أساسها القانوني في وجود التزام على عاتق السلطات اإلداریة بالحفاظ على ت

النظام العام بجميع عناصره، وضمان سیر المرافق العامة في جميع الظروف 
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مع عدم االخالل بما تتمتع به السلطات المركزیة والالمركزیة  وبالتأكيد. (1)واألحوال

باتخاذ االجراءات والتدابیر الالزمة  األخرى في الدولة من اختصاصات تسمح لها

 . (0)وتعميمها على الجميع 

                                                           

اإلداري السعودي )ديوان موسوعة القضاء - انظر: د/ على خطار شطناوي  (1)

وما  21ص - م0211الطبعة األولى -مكتبة الرشد - الكتاب األول- المظالم(

 . بعدها

لالطالع على الفارق بین الوباء والجائحة وأهم المعلومات عن فیروس كورونا ( 0)

 المستجد، انظر:

عن  مقال بعنوان )خمسة أشياء يجب أن تعرفها اآلن- األمم المتحدةموقع أخبار  

 . (12-جائحة كوفید

org/ar/story/2020/03/1051101. un. https://news 

بعنوان )مرض فیروس كورونا  منظمة الصحة العالميةأيضا راجع ما نشرته  

 . (( سؤال وجواب12-)كوفید
= 

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051101
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051101
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 مشكلة البحث

 تتمثل مشكلة البحث، فيما يلي:

وهما القطاع المناطقي والقطاع البلدي،  وجود قسمين لإلدارة المحلية في المملكة -1

وخضوع كل منهما لمرجعية إداریة وأنظمة ولوائح مختلفة، مما تطلب 

ارًا الستيعاب الفوارق بینهما، وذلك إلبرازها من خالل بحثنا هذا مجهوداً ذهنيًا جب

 ولو في سطور معدودة. 

القطاع البلدي من أكثر القطاعات اإلداریة تعقیدًا في الدولة، وذلك لتداخل  -2

 وتقاطع جهات حكومية عدة في كثیر من خدماتها. 

ت اإلدارة المحلية في موضوعا المتعمقة المؤلفات واألبحاث العلمية القانونيةقلة  -3

 في النظام السعودي. 

                                                           
= 

-int/ar/emergencies/diseases/novel. who. https://www

coronaviruses-a-public/q-for-2019/advice-coronavirus 

 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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وینظم العملية االنتخابية في  االنتخاباتيحكم  -نظام - شريعة عامةعدم وجود  -4

النظام السعودي، وذلك لحداثة األنظمة االنتخابية بمعناها الفني الحديث في 

 المملكة. 

 ولذلك تثير اإلشكاليات السابقة مجموعة من التساؤالت وهى:

 بین اإلدارة المحلية المناطقية واإلدارة المحلية البلدية؟ما الفارق  -1

 ما هى القواعد المنظمة لعمل واختصاصات البلديات والمجالس البلدية؟ -2

هل هناك رقابة من السلطة المركزیة على الوحدات الالمركزیة )القطاع البلدي(؟  -3

 وما هى صور هذه الرقابة؟

أخرى  -اختصاصات -لها أدوارًا  هل المجالس البلدية دورها استشاري فقط أم -4

 ؟قابيةر تنفیذية و 

هل المنظم السعودي أعطي البلديات والمجالس البلدية صالحيات للتعامل مع  -5

 األزمات والكوارث الصحية؟

 ماهي القواعد المنظمة لالنتخابات البلدية؟ -6



11 
 
 
 

 

النظامية للتعامل مع المخالفات االنتخابية والطعون  جراءاتما هي اآلليات واال -7

 االنتخابية؟

 أهمية البحـث 

ألن جودة الحياة الیومية للمواطنین في مختلف أقاليم المملكة تتأثر باإلدارة المحلية 

وإن لم يدركوا ذلك أحيانًا. حیث يسهم أداء وحدات اإلدارة المحلية في جودة حياتهم 

ة في كثیر من المجاالت مثل: سالمة الطرق وسالمة األغذية وتوفر األماكن العام

مثل الحدائق العامة كمتنفس لألسر والعائالت. لذلك يأتي بحثنا في األنظمة واللوائح 

البلديات والمجالس البلدية ليكون  -نطاق -الحاكمة لإلدارة المحلية على مستوى 

 دراسة هامة للغاية، وذلك من ناحیتین:

 أواًل: الناحية العملية:

 ي أنظمة اإلدارة المحلية. كون المجالس البلدية تشكل عنصرًا محوریًا ف -1

 أهمية عرض البلديات واألنظمة الحاكمة لعمل المجالس البلدية.  -2

 تحديد وفصل اختصاصات البلدية عن المجالس البلدية.  -3

وجود انتخابات لعضویة المجالس البلدية يضمن أداًء متمیزًا وحلوالً إبداعية من  -4

 قبل األعضاء لضمان انتخابهم ألكثر من دورة. 
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 هام في إبراز أهم اجراءات الترشح واالنتخاب في انتخابات المجالس البلدية. االس -5

 عرض وايضاح اجراءات ضبط المخالفات االنتخابية.  -6

 عرض وايضاح اجراءات تقديم الطعون االنتخابية والفصل فیها.  -7

 ثانيًا: الناحية العلمية:

 يعرض األنظمة واللوائح الحاكمة لعمل -ولو مختصر-وجود مرجع  -1

واختصاصات البلديات والمجالس البلدية، ویكون نواة ألبحاث ورسائل عملية 

 مستقبلية. 

إيضاح لمفاهيم وتعریفات قانونية هامة، مثل: الالمركزیة اإلداریة، واإلدارة  -2

 المحلية. 

 زیادة وعى المختصین وغیر المختصین بالتنظيم القانوني لإلدارة المحلية البلدية.  -3

ات في البلديات والمجالس البلدية واختصاصاتهم، مثل: إبراز أصحاب السلط -4

 رئيس البلدية، ورئيس المجلس البلدي األمین العام للمجلس البلدي. 

 إيضاح دور المجالس البلدية في تفعیل المشاركة الشعبية في الحكم واإلدارة.  -5

 عرض وشرح الضوابط النظامية الجراء انتخابات المجالس البلدية.  -6
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 أهداف البحث

 يأتي هذا البحث ليستهدف ما يلي:

إيضاح وتعریف بعض المصطلحات الهامة المرتبطة بموضوع البحث، مثل:  -1

 الالمركزیة اإلداریة اإلقليمية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية. 

بيان األنظمة واللوائح الحاكمة لعمل واختصاصات البلديات والمجالس البلدية في  -2

 المملكة. 

والتعلیق على اختصاصات البلديات والمجالس البلدية لبيان مدى كفايتها  التحلیل -3

 لمواجهة األزمات والكوارث الصحية. 

 إبراز حدود رقابة السلطة المركزیة على البلديات والمجالس البلدية.  -4

التمییز بین اختصاصات رئيس البلدية ورئيس المجلس البلدي واألمین العام  -5

 للمجلس البلدي. 

قواعد المنظمة لالنتخابات البلدية وما يتعلق بها من مخالفات وطعون عرض ال -6

 انتخابية. 

 حدود البحث 
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تتناول هذه الدراسة لموضوع "الالمركزیة اإلداریة اإلقليمية البلدية" )البلديات والمجالس 

البلدية(، في ضوء األنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية، وتتمثل حدود 

 -البحث في:

 الحدود المكانية -1

يقتصر بحثنا على تطبیق الالمركزیة اإلداریة اإلقليمية )القطاع البلدي( داخل إقليم 

 المملكة العربية السعودية. 

 الحدود الموضوعية -2

يقتصر فیها البحث على األنظمة واللوائح المنظمة لعمل البلديات والمجالس البلدية، 

ختيار أعضاء المجالس البلدية، والقواعد واختصاصات كل منهم، والقواعد المنظمة ال

 المنظمة لالنتخابات البلدية. 

 الحدود الزمانية -3

يقتصر البحث على األنظمة واللوائح الحاكمة والمعمول بها في المملكة العربية 

 ه وحتى وقتنا الحاضر. 1320السعودية لعمل البلديات والمجالس البلدية منذ العام 

 منهج البحث
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والذي يبنى على  المنهج االستنباطي )التحليلي(البحث مستخدما  سأعرض لموضوع

االنتقال من المبادئ والمسلمات إلى الجزئيات واالستنتاجات الفردية. ونطبقه على 

النصوص والقواعد العامة المنظمة لهیئات اإلدارة المحلية )القطاع البلدي( في المملكة 

قات واالستنتاجات واالقتراحات تمثل وجهة العربية السعودية، لنخرج منها ببعض التعلي

 نظر الباحث. 

 الدراسات السابقة

( التي تناولت موضوع النظام الالمركزي في المملكة )المؤلفات العامةهناك عدد من 

العربية السعودية، وخصوصًا مؤلفات القانون اإلداري السعودي كمادة إجباریة تقرر 

ت السعودية المختلفة، لكن ما ينقصها أنها على طالب بكالوریوس القانون بالجامعا

مختصرة وموجزة وتتعرض فقط للمبادئ العامة وبعض النصوص واألحكام الرئيسية 

المتعلقة بالبلديات والمجالس البلدية، ودون الدخول في تفصیالت األنظمة واللوائح 

 المتعلقة بالموضوع. ومن هذه المؤلفات:

الطبعة  -دار الزهراء  -داري السعودي القانون اإل -د/ السید خلیل هيكل  -

 م. 0211 -الخامسة 
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القانون اإلداري وتطبيقاته في المملكة العربية  -د/ محمد سمیر محمد جمعة  -

 م. 0212ه/ 1132الطبعة األولى  -مكتبة الرشد  -السعودية 

فسنكتفى بمجموعة من  والمتعلقة بموضوع بحثنا،أما األبحاث والرسائل العلمية، 

 وهى: -على سبیل المثال ال الحصر-ئل العلمية الرسا

الرقابة على انتخابات المجالس البلدية في المملكة بعنوان " رسالة ماجستير  -1

رسالة -للباحث بندر فهد حسن البلهید  -" )دراسة مقارنة(العربية السعودية

م. واقتصر موضوع الرسالة على تعریف 0211 -جامعة الیرموك  -ماجستیر 

لبلدية فقط، وأسالیب تشكیلها، وأسس رقابة القضاء على العملية المجالس ا

االنتخابية، والرقابة على المراحل الممهدة النتخابات المجالس البلدية، والرقابة 

على المراحل المكملة النتخابات المجالس البلدية. وقارن الباحث في دراسته بین 

لكن يقدم  -فقط- ام السعوديبینما بحثنا في النظالنظامین السعودي واألردني. 

عرضًا كاماًل لنصوص األنظمة واللوائح التي تحكم عمل البلديات والمجالس 

 البلدية، وضوابط اجراء االنتخابات البلدية وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح. 

ضمانات في السياسة الشرعية بعنوان " بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير  -2

للباحث مثیب مفلح  -دراسة مقارنة -" جالس البلدية وحريتهانزاهة انتخابات الم
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جامعة اإلمام محمد بن سعود  -المعهد العالي للقضاء -مثیب السبيعي 

ه. واقتصر موضوع البحث على إيضاح مفهوم 1131عام -اإلسالمية 

االنتخابات وحكمها من الناحية الفقهية، وصور االنتخابات في اإلسالم، 

وعية لنزاهة االنتخابات في الفقه والنظام، والضمانات اإلجرائية والضمانات الموض

لنزاهة االنتخابات من حیث سالمة قید الناخبین، والرقابة على العملية االنتخابية.  

لكن يقدم عرضًا كاماًل لنصوص األنظمة  -فقط- بینما بحثنا في النظام السعودي

لدية، وضوابط اجراء االنتخابات واللوائح التي تحكم عمل البلديات والمجالس الب

 البلدية وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح. 

اختصاصات اإلدارة المحلية والرقابة عليها، دراسة مقارنة بعنوان " رسالة دكتوراه -3

المعهد  -للباحث/ آدم يونس شيخ إبراهيم  - بين النظامين الكيني والسعودي"

وقد تناولت  -ه 1131 -د جامعة اإلمام محمد بن سعو  -العالي للقضاء 

الدراسة في مقدمتها التنظيم اإلداري وتقسيماته وأهمية اإلدارة المحلية، وتعریف 

اإلدارة المحلية في النظام السعودي والكیني وتعریف اإلدارة في الفقه اإلسالمي 

وتمییز اإلدارة المحلية عن غیرها من النظم المشابهة واإلدارة المحلية والحكم 

أهداف اإلدارة المحلية وأركان اإلدارة المحلية واإلدارة المحلية في النظام المحلي و 

اإلنجلیزي والفرنسي، اشتمل الباب األول على تحديد اختصاصات اإلدارة المحلية 
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وأنواع االختصاصات اإلداریة. وتناول الباب الثاني مفهوم الرقابة على أعمال 

قابة السياسية والتنظيمية والرقابة اإلداریة اإلدارة المحلية وأهدافها ومسوغاتها والر 

لكن  -فقط- بينما بحثنا في النظام السعوديوالرقابة المالية والرقابة القضائية. 

يقدم عرضًا كاماًل لنصوص األنظمة واللوائح التي تحكم عمل البلديات والمجالس 

 ولوائح. البلدية، وضوابط اجراء االنتخابات البلدية وما يتعلق بها من أنظمة 

" الممارسة السياسية في النظام السياسي السعودي بعنوان  بحث علمي محكم -4

منشور بالمجلة العربية للدراسات -د/ محمد بن على الكبیري  - )دراسة تحليلية("

وقد  -وما بعدها(  122م ص 0212الشرعية والقانونية )في عددها الثالث يناير 

المؤسسية. في ثالثة مطالب، وهى: المطلب تناول فيه الباحث الممارسة السياسية 

األول : مجلس الشورى، المطلب الثاني: مجلس الوزراء، المطلب الثالث: 

المجالس البلدية مستعرضًا فقط لنشأة المجالس البلدية ودورها في رفع الوعي 

السياسي، وجوانب التطور التنظيمي لالنتخابات البلدية في النظام السعودي، 

سياسية من خالل الدراسة التحلیلية لمراحل العملية االنتخابية في والممارسة ال

بينما  ضوء آخر اآلنظمة الصادرة في هذا الشأن مقارنة بما سبقها من أنظمة.

يقدم عرضًا كاماًل لنصوص األنظمة واللوائح التي تحكم عمل البلديات بحثنا 

 يتعلق بها من أنظمة. والمجالس البلدية، وضوابط اجراء االنتخابات البلدية وما 
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"المنازعات الناشئة عن انتخابات المجالس البلدية فى  بعنوان بحث علمي محكم -5

منشور بالمجلد  -د/ أحمد محمد صبحي أغریر  - المملكة العربية السعودية"

م. وقد تناول فيه الباحث المخالفات االنتخابية، 0212-( بمجلة فكر وإبداع 121)

ت من الناخبین، أو من المرشحین. أيضًا تناول سواء كانت هذه المخالفا

االعتراضات المقدمة على قرارات اللجان االنتخابية، والجهات المختصة 

يقدم عرضًا كاماًل لنصوص األنظمة واللوائح بينما بحثنا بالمنازعات االنتخابية. 

وما  التي تحكم عمل البلديات والمجالس البلدية، وضوابط اجراء االنتخابات البلدية

 يتعلق بها من أنظمة ولوائح. 

 تقسيم البحث

ال يمكننا الحديث عن التنظيم القانوني للقطاع البلدي دون التمهید وعرض موضوع 

التقیيم(، ثم االنتقال  -الصور  -المقومات  -الالمركزیة اإلداریة، من حیث )المفهوم 

البلدية في النظام إلى عرض وتحلیل النصوص النظامية الحاكمة للبلديات والمجالس 

 السعودي. لذلك سنقسم البحث إلى:

 المطلب األول: تطور دور الدولة )الالمركزیة اإلداریة اإلقليمية(.  -

 المطلب الثاني: األحكام المنظمة لعمل البلديات للبلديات.  -
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 المطلب الثالث: األحكام المنظمة لعمل لمجالس البلدية.  -

 لدي ومخالفات أعضائه. المطلب الرابع: اختصاصات المجلس الب -

 المطلب الخامس: أحكام عضویة المجالس واالنتخابات البلدية.  -

 المطلب األول

 تطور دور الدولة )الالمركزية اإلدارية اإلقليمية(

تمارس الدولة من خالل جهازها اإلداري أنشطة متعددة مستهدفه إشباع الحاجات 

ولة المعاصرة اختلف عما كان عليه العامة، والحفاظ على النظام العام. لكن دور الد

الدولة - دور الدولة في الماضي، في حياة المجتمع والناس، فقديمًا اقتصر دور الدولة

 على الوظائف األربعة التقلیدية، وهى: -الحارسة

 إقامة القانون.  -1

 كفالة األمن.  -2

 الدفاع عن أرض الوطن.  -3

 إقامة العدالة )الفصل في المنازعات(.  -4
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 -الدولة المعاصرة مرحلة -لتقدم الطبيعي والحضاري تغیر دور الدولة لكن نتيجة ا

وأصبحت هناك إلى جانب وظائفها التقلیدية وظائف جديدة نتيجة تدخلها في النشاط 

االقتصادي لألفراد. ونتيجة هذا التدخل أدى إلى حتمية وضرورة تطویر الدولة 

 یة اإلداریة والالمركزیة اإلداریة. لنظامها اإلداري، وهو ما أدي لظهور أسلوبي المركز 

تعني توحید وتركیز لالختصاصات اإلداریة في يد السلطة  المركزية اإلداريةوإن كانت 

تعنى توزیع االختصاصات اإلداریة  الالمركزية اإلداريةالمركزیة في العاصمة، فإن 

ن السلطة للدولة بین السلطة المركزیة وهیئات إقليمية أو مرفقية مع وجود رقابة م

المركزیة على السلطات الالمركزیة. لكن هناك أنظمة قد تتشابه مع الالمركزیة، لذلك 

سنحاول في هذا المطلب إيضاح الفرق بینهم. كذلك سنعرض لمزايا وعیوب 

 الالمركزیة اإلداریة اإلقليمية وتطبيقها في المملكة العربية السعودية. 

 هذا المطلب إلى فرعین: وتطبيقًا على ما سبق سنقسم الدراسة في

 األسس التي تقوم علیها(.  -الالمركزیة اإلداریة اإلقليمية )تعریفها  الفرع األول:

تقیيم الالمركزیة اإلداریة اإلقليمية وتطبيقاتها في المملكة )القطاع  الفرع الثاني:

 البلدي(. 
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 الفرع األول

 (األسس التي تقوم عليها -الالمركزية اإلدارية )تعريفها

سنعرض في الغصنین التالیین لتعریف الالمركزیة اإلداریة وصورها والتمییز بینها 

وبین غیرها من األنظمة المشابهة، واألسس التي ال بد من وجودها لتطبیق أسلوب 

 الالمركزیة اإلداریة. 
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 الغصن األول

 تعريف الالمركزية اإلدارية

الصالحيات في يد الرئيس اإلداري  أسلوب عمل إداري يركز جميع"المركزية اإلدارية" 

األعلى. وقد عرفها أستاذنا الدكتور عبدالغني بسیوني )رحمه الله( بأنها " حصر 

الوظيفة اإلداریة وتجميعها في يد سلطة واحدة رئيسية تنفرد بالبت النهائي في جميع 

االختصاصات الداخلة في هذه الوظيفة عن طریق ممثلیها في عاصمة الدولة أو في 

 . (1)أقاليمها تسمى السلطة المركزیة" 

" أسلوب عمل إداري، ينشأ بموجب القانون. وتعني "توزیع أما "الالمركزية اإلدارية 

الوظيفة اإلداریة بین السلطة التنفیذية وهیئات مستقلة إقليمية أو مصلحية تباشر 

                                                           

)دراسة  إلداري النظریة العامة في القانون ا- عبدالغني بسیوني عبداللهد/ انظر: ( 1)

دار المعارف - مقارنة ألسس ومبادئ القانون اإلداري وتطبيقها في مصر(

 ولمزید من التفصیل، راجع: د/سليمان الطماوي . 112ص - 0223- باالسكندریة

وما  112ص - م1223جامعة عین شمس -اإلدارة المحلية والديمقراطية -

 . بعدها
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رفها البعض بأنها . وع(1)الوظيفة المسندة إلیها تحت رقابة السلطة التنفیذية ووصايتها" 

"توزیع الوظائف اإلداریة في الدولة بین الحكومة المركزیة وبین هیئات محلية أو 

مصلحية لها شخصية معنویة مستقلة ولكنها تعمل بإشراف ورقابة من الحكومة 

 . (0)المركزیة"
                                                           

ولمزید من . 02ص - إلداري السعوديالقانون ا- انظر: د/ السید خلیل هيكل( 1)

- مبادئ وأحكام القانون اإلداري - التعریفات، راجع: د/ محمد رفعت عبد الوهاب

كذلك: عالء . 130ص-م0225- لبنان- بیروت-منشورات الحلبي الحقوقية

رقابة المجالس الشعبية على السلطة التنفیذية بالوحدات المحلية في - محمد أمین

-م 0213- جامعة المنوفية-كلية الحقوق - رسالة دكتوراه - صرالنظم المقارنة وم

الرقابة على السلطات - أيضًا: د/ محمد محسن محمد زهیر. وما بعدها 2ص 

كلية الحقوق، - رسالة دكتوراه - اإلداریة المحلية في القانون اليمني )دراسة مقارنة(

 . وما بعدها 02ص - م0212- جامعة القاهرة

- اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في الدول العربية- حمد عواضهانظر: د/ حسن م( 0)

 هـ 1123م/ 1213الطبعة األولي - المؤسسة لجامعية للدراسات والنشر والتوزیع

أيضًا لمزید من التعریفات، راجع : عبد الرازق الشيخلي، العالقة بین . 12ص -
= 
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 والالمركزیة اإلداریة لها صورتین، وهما:

" وهى الصورة األسبق دارة المحليةاإل: ویطلق علیها أيضا "الالمركزية اإلقليمية -

في الظهور، أي ظهرت قبل الالمركزیة المرفقية. وتعني الالمركزیة اإلداریة 

اإلقليمية تقسيم أراضي الدولة إلى أقسام إداریة مختلفة مثل: المحافظات واإلمارات 

والبلديات. وبالطبع تقوم هذه األقسام اإلداریة بممارسة اختصاصات يمنحها لها 

قانون، عن طریق مجالس تكون عضویتها إما بالتعیین أو االنتخاب، لتحقیق ال

 مصالح أهالى وسكان اإلقليم. 

                                                           
= 

لعالقة بین اإلدارة ندوة ا-الحكومة المركزیة واإلدارات المحلية )دراسة مقارنة( 

سبتمبر  05، 03المركزیة واإلدارة المحلية، المعهد العربي إلنماء المدن، بیروت، 

 كذلك لمزید من التعریفات انظر:. م0220

-M. Waline: Traité élé mentaire de Droit administerif, s, 6 édi, 

p192  

--J. Rivero: Droit administritf, Paris, D, 1983, N 319 . 

--A. De Laubadère: Traité élé mentaire de Droit administerif, 

Paris, L. G. D. J, 1984, Tom, 1, p. 22 . 
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موضوع دراسات عديدة عنى الفقه عن طریقها بالبحث عن عناصرها اإلدارة المحلية و

 . (1)التنظيمية والموضوعية، وفي عالقتها بالديمقراطية وبأسالیب التنظيم اإلداري 

" ویطلق علیها أيضًا الالمركزیة المصلحية، وتعني أن الدولة ة المرفقية"الالمركزي -

تنشئ مرافق عامة تمنحها الشخصية المعنویة المستقلة، ولها نشاط محدد. فیتولى 

المرفق أحد أوجه النشاط في الدولة )النقل، االتصاالت، الكهرباء، مياه الشرب(. 

 ؤسسة، أو هیئة، أو مشروع. ولهذه المرافق العامة مسميات عديدة منها: م

وهى أسلوب من أسالیب الحكم، تنشأ "الحكم المحلي" أو  أما "الالمركزية السياسية"

بموجب الدستور. ونظام الالمركزیة السياسية يتصل بالتنظيم الدستوري للدولة، ویظهر 

ث هذا النظام في الدول المتحدة اتحادًا مركزیًا )الدول ذات النظام الفیدرالي(، حی

                                                           

 اإلدارة المحلية بین الالمركزیة وعدم التركیز اإلداري - انظر: د/ ماجد راغب الحلو( 1)

- 1225-االعام السابع عشر - مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية-

تنمية المجتمع المحلي - أيضًا: غازي سلطان فالح القبالن. 1العدد األول ص 

طبعة - دار الخليج-( والعوامل المؤثرة على الحكام المحلیین )دراسة میدانية

 . وما بعدها 01ص - 0215
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تمارس الهیئة المنتخبة في الالمركزیة السياسية سلطات )تشریعية، قضائية، تنفیذية( 

 . (1)في حدودها اإلقليمية. مثالها: الواليات المتحدة األمریكية 

 -في رأينا - وأهم أوجه التمييز بين الالمركزية اإلدارية والالمركزية السياسية

السلطة المركزیة على الهیئات أو المؤسسات الرقابة. ففي الالمركزیة اإلداریة تراقب 

الالمركزیة، أما في الالمركزیة السياسية فالرقابة متبادلة بین السلطة المركزیة والهیئات 

 والمؤسسات الالمركزیة . 

                                                           

(1) -Rodinelli, Dennis A. Extending Urban Services In 

Developing Countries, Public Administration and 

Development, 1986. Also: Wheare, Kenneth C. 1963. Federal 

Government, 4th Edition, New York: Oxford University Press.  

المركزیة والالمركزیة في تنظيم اإلدارة - كذلك راجع: د/ صفوان محمد المبيضین 

. وما بعدها 02ص- 0212طبعة - دار البازوردي للطباعة والنشر- المحلية

اإلشكاالت الدستوریة في تنظيم - أيضًا راجع: د/ عثمان سلمان غیالن العبودي

- اإلختصاصات المالية اإلتحادية )دراسة مقارنة( المركز العربي للنشر والتوزیع

 . وما بعدها 111ص -م 0212طبعة 
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وهو أعلى درجات الالمركزیة، تتمتع فیها الوحدات  بـ "الحكم الذاتي" أما المقصود

قاللية في إدارة شؤونها، وال يعنى الحكم الذاتي الالمركزیة بدرجة عالية من االست

استقالل الوحدات الالمركزیة التام عن السلطة المركزیة بالدولة، فال يمكن للوحدات 

نطاق  القات ديبلوماسية أو تجاریة خارجالالمركزیة الخاضعة للحكم الذاتي أن تقيم ع

 . (1)االسكندنافية لدولالحكومة المركزیة.ومثالها: مناطق الحكم الذاتي التابعة ل

فالالمركزیة اإلداریة وتختلف "الالمركزية اإلدارية" عن "أسلوب عدم التركيز اإلداري"، 

مصدر السلطات فیها القانون، وال يجوز سحب اختصاصات الهیئات المحلية أو 
                                                           

لمفهوم الحكم الذاتي دراسة حول ا- لمزید من التفصیل، راجع: د/على الجرباوي  (1)

وما  122ص- 121العدد -دراسة منشورة بمجلة المستقبل العربي- والنموذج

مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي - أيضًا راجع: عبدالعليم محمد. بعدها

القاهرة، مركز الدراسات السياسة - دراسة مقارنة لبعض األنماط والمشاكل

 :كذلك راجع. وما بعدها 15ص - م1221-واالقتصادية 

- Stephen Tierney, "reforming sovereignty: sub-state national 

societies and contemporary challenges to the nation-state 

international and comparative law quarterly, vol. 54, no. 1 

(January 2005). Pp. 171-172.  
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وهو أسلوب من أسالیب  -اإلقليمية إال بالقانون، أما أسلوب عدم التركیز اإلداري 

مصدر السلطات فيه الرئيس اإلداري، وهو من يجوز له سحب  -ة اإلداریةالمركزی

 . (1)االختصاصات مرة أخرى 

ومن الممكن أن توجد جميع األشكال واألسالیب السابقة في الحكم واإلدارة داخل 

الدولة الواحدة. أما في المملكة العربية السعودية فالمطبق فیها هو نظام الالمركزیة 

 . (0)التفصیل السابق ذكره اإلداریة على 

                                                           

 أيضاً . 11ص - مرجع سابق- لمزید من التفصیل راجع: د/ حسن محمد عواضه( 1)

الالمركزیة اإلداریة وتطبيقاتها في األردن - راجع: أ/ على حاتم عبدالحمید العاني

وما  00ص - م0212- جامعة الشرق األوسط- رسالة ماجستیر- والعراق

 . بعدها

القانون اإلداري وتطبيقاته -لمزید من التفصیل راجع: د/ محمد سمیر محمد جمعة ( 0)

- م0212ه/ 1132الطبعة األولى - مكتبة الرشد- العربية السعوديةفي المملكة 

 . وما بعدها 35ص 
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 الغصن الثاني

 األسس التي تقوم عليها الالمركزية اإلدارية

 لكي نطبق "الالمركزیة اإلداریة" يجب أن تتوافر األسس اآلتية:

: ونقسم الدولة إلى أقسام إداریة إقليمية مثل: المناطق والبلديات تقسيم الدولة -

مثل: مرفق  -ؤسسات وهیئات عامةم -والمحافظات. أو نقسمها إلى مرافق عامة 

 المياه، ومرفق الكهرباء. ویحدد القانون اختصاص كل قسم. 

: ونمنح كل قسم من األقسام الشخصية المعنویة العامة الشخصية المعنوية العامة -

لكي يستطيع أن يمارس مهامه. ویترتب على منح الشخصية المعنویة لهذه 

 األقسام أن:

 الحقوق والتحمل بالواجبات. يكون لها الحق في اكتساب  -1

 الحق في التقاضي.  -2

 أن يكون لها ذمة مالية مستقلة.  -3

 اسم خاص به.  -4
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: وبالرغم من االستقالل الذي يمنح للهیئات والوحدات الوصاية )الرقابة( اإلدارية -

السلطة فإن هذا ال يعني أنها ال تخضع للرقابة من  -المحلية  -الالمركزیة 

فال توجد سلطة بال رقابة. وتختلف الرقابة وحدودها من في العاصمة،  المركزية

دولة ألخرى، وذلك تبعًا لظروف كل دولة االجتماعية والثقافية والسياسية.  

والرقابة اإلداریة على الهیئات الالمركزیة تستلزم العمل على تحقیق التوازن بین 

 مبدأين متناقضین وهما:

 عن السلطة المركزیةمبدأ استقالل جهاز اإلدارة الالمركزیة  -

 تبعية جهاز اإلدارة الالمركزیة للسلطة المركزیة.  -

الرقابة المركزية على الوحدات وقد عرف أستاذنا الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب 

بأنها "الوظيفة التي تهتم بتقیيم الجهود واإلنجازات بالنظر إلى أهداف  المحلية

فات واألعمال، وتهتم بتحقیق االستقرار المنظمة، كما تهتم بالتحقق من شرعية التصر 
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. وتراقب السلطة المركزیة على الهیئات الالمركزیة، والرقابة (1)والنظام بین العاملین" 

 تكون إما على:

 أعمالها، وتسمى بالرقابة على األعمال .  -1

 االشخاص العاملین بها، وتسمى بالرقابة على األشخاص.   -2

أسس فهناك أيضًا  -بصفة عامة-كزیة اإلداریة وان كان ما سبق أسس تطبیق الالمر 

 وهى: لتطبيق الالمركزية اإلدارية اإلقليمية

االعتراف بوجود مصالح محلية متمیزة: ویعني هذا األساس أن هناك مصالح  -1

 خاصة متمیزة لإلقليم تختلف عن المصالح الوطنية. 

                                                           

- دار الجامعة الجديدة- اإلدارة العامة- راجع: د/ محمد رفعت عبدالوهاب( 1)

أيضًا لمزید من التعریفات عن )الرقابة . 312ص - م0221طبعة - اإلسكندریة

- بدالرحمن جمعه إبراهيم التركيالمركزیة على الوحدات المحلية(، راجع: أ/ ع

دار الجامعة - رقابة السلطة المركزیة على الوحدات المحلية )دراسة مقارنة(

 . وما بعدها 02ص- 0211طبعة - الجديدة
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ویعنى هذا أن يعهد بإدارة هذه المصالح المحلية إلى هیئات إداریة محلية:  -2

األساس أن من يتولى ویحافظ على المصالح الخاصة والمتمیزة لسكان اإلقليم 

 أشخاص منهم. 

التمتع باالستقاللية مع وجود قدر من الرقابة علیها: ویعني هذا األساس ضرورة  -3

اقامة توازن بین استقاللية الوحدات الالمركزیة اإلقليمية لتمكینها من ممارسة 

م االخالل بمبدأ أن ال سلطة بال رقابة، وأن يكون هناك اختصاصاتها، مع عد

 . (1)رقابة علیها من قبل السلطات المركزیة في الدولة 

                                                           

الالمركزیة اإلداریة اإلقليمية، والخالف الفقهي حول  أركان لمزید من التفصیل عن (1)

راجع:  ركزیة باالنتخاب أم بالتعیین؟ضرورة أن يكون اختيار أعضاء الهیئات الالم

- دار الرشد- مبادئ القانون اإلداري السعودي- د/على حسین خطار شطناوي 

 كذلك:. وما بعدها 110ص -هـ 1133م/0210الطبعة األولي 

G. Vedol et P. Delvolvé: droit administrative, Paris P, u, F 

1984, p850 . 
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وقد جمع النظام السعودي في طریقة اختيار القيادات وأعضاء البلديات والمجالس 

البلدية بین االنتخاب والتعیین. وهو سیتضح من خالل عرضنا لنصوص النظام 

 اختيار أعضاء وقيادات البلديات والمجالس البلدية. السعودي في 

 الفرع الثاني

 تقييم "الالمركزية اإلدارية اإلقليمية" وتطبيقها في المملكة

 )القطاع البلدي(

سنتناول فيما يلي أوال: لتقیيم الالمركزیة اإلداریة اإلقليمية، ثانيا: تطبیق الالمركزیة 

 ية السعودية. اإلداریة اإلقليمية في المملكة العرب

 الغصن األول

 تقييم الالمركزية اإلدارية اإلقليمية

التي تجعلها األفضل في التطبیق  مزاياها"لها " -بصفة عامة - ""الالمركزية اإلدارية

كأسلوب إداري عن أسلوب المركزیة اإلداریة، خصوصًا  -في وقتنا الحالي -العملي 

لفت وظيفیتها عن الدولة في الماضي. وكما أوضحنا من قبل أن الدولة المعاصرة اخت

 في:مزايا الالمركزية اإلدارية وتتمثل 
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 وسیلة لتطبیق ممارسة الديمقراطية.  -1

 تحقق عدالة في توزیع األموال والخدمات على أقاليم الدولة كافة.  -2

 تساعد في القضاء على البطء في اإلجراءات والعمل اإلداري.  -3

 . (1)داري للدولة في الظروف االسثنائية تساعد في مقاومة انهيار الجهاز اإل -4

 لالمركزیة اإلداریة، وتتمثل هذه العیوب في: "عيوب"لكن هذا ال يمنع من وجود  

 أتها تتعارض مع وحدة اإلدارة واالتجاه العام اإلداري للدولة.  -1

 تؤثر المصالح المحلية على المصالح القومية.  -2

 تمیل إلى اإلسراف في النفقات.  -3

العديد من الفقهاء أفردوا سطورًا وصفحات للرد على العیوب التي أبرزها لكن هناك  

 . (0)منتقدي الالمركزیة اإلداریة 
                                                           

- الالمركزبة اإلداریة، راجع: د/ السید خلیل هيكل مزايا لمزید من التفصیل عن (1)

 . وما بعدها 35ص - مرجع سابق

الالمركزبة اإلداریة والرد علیها، راجع: د/ السید  عيوبلمزید من التفصیل عن  (0)

 . وما بعدها 32ص - مرجع سابق- خلیل هيكل
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 ومنها: المزايا"فلها العديد من " اإلدارة المحلية"" أو "الالمركزية اإلدارية اإلقليمية"أما 

 أنها وسیلة لممارسة المواطنین الديمقراطية.   -1

بلدي من المشكالت الیومية للسكان يوجد حلواًل سریعة أن قرب أعضاء القطاع ال  -2

 وإبداعية، بعید عن التعقیدات التنظيمة التي قد تعیق تسییر األعمال. 

 من أهم مطالب تحقیق التنمية في وقتنا الحاضر.   -3

التطبیق العملي  -بعض حاالت-، تظهر في ومشاكللكن بالطبع هناك عیوبًا 

 ، مثل:لالمركزیة اإلداریة اإلقليمية

صغر حجم المنطقة وقلة عدد السكان، قد يؤدي إلى عدم وجود كفاءات إداریة  -1

فیها، وینتج عنه صعوبة في وجود من يتولى المناصب القيادية في البلديات، 

 ویترشح لعضویة المجالس البلدية. 

قلة الموارد المالية، وذلك ألن السلطة المركزیة تفرض قیودًا على اإلدارة المحلية  -2

مجال فرض الضرائب على السكان. بل قد ال تسمح للبلديات بالتصرف  في

 واالستثمار في العقارات البلدية. 
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غلو السلطة المركزیة في رقابتها على هیئات اإلدارة المحلية، قد يعیق إبداعية  -3

خوفًا مما يتسم به  -المعینون، والمنتخبون  -القائمین علیها، وأعضاء مجالسها 

 المركزي من تعقیدات إداریة. الجهاز اإلداري 

 الغصن الثاني

 الالمركزية اإلدارية اإلقليمية )اإلدارة المحلية البلدية(

 في المملكة العربية السعودية

في بداية نشأة المملكة العربية السعودية على يد الراحل الملك عبدالعزیز آل سعود 

في الدولة. لكن مع تطور )رحمه الله( كان أسلوب المركزیة اإلداریة هو المعمول به 

الدولة السعودية ونمو وازدهار الجهاز اإلداري فیها، وازدياد عدد السكان، أصبح ال 

 مفر من استخدام أسلوب الالمركزیة اإلداریة. 

)الالمركزیة اإلقليمية،  طبقت الدولة السعودية نوعي الالمركزية اإلداريةوقد 

فإن الالمركزیة اإلداریة اإلقليمية تنقسم في  الالمركزیة المرفقية(، وكما ذكرنا سابقاً 
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. لكن مجال بحثنا (1)المملكة إلى قطاعین وهما: القطاع المناطقي، والقطاع البلدي 

 الالمركزیة اإلداریة اإلقليمية على مستوى القطاع البلدي.على  يقتصر

د أن نلفت نو بعد أن أوضحنا فيما سبق للمقصود بالالمركزیة اإلداریة اإلقليمية،  لكن 

ما تتبعه المملكة في تطبيقها لإلدارة المحلية على مستوى البلديات  النظر إلى أن

 والمجالس البلدية، يتوافق مع ثالثة أمور هامة:

األسس : توافق التنظيم القانوني الحاكم للبلديات والمجالس البلدية مع األمر األول

 وهى:(، بصفة عامةاإلداریة ) العامة لتطبيق الالمركزية

تقسيم الدولة إلى أقسام إداریة. وسنجد بالفعل أن المملكة على مستوى القطاع  -1

( مجلس بلدي موزعة على المناطق والمحافظات الكبرى البالغ 011البلدي بها )

 . (0)( 12عددهم )

                                                           

ة العربية لمزید من التفصیل عن تطبیق النظام الالمركزي اإلقليمي في المملك( 1)

وما  102ص -مرجع سابق - السعودية، راجع: د/على حسین خطار شطناوي 

 . بعدها

- أمانة منطقة الریاض- الكتیب اإلرشادي ألعضاء المجالس البلدية راجع:( 0)

 ویمكن تحمیله على الرابط:. 01ص -إصدارات مركز اإلدارة المحلية 
= 
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 منح الشخصية المعنویة لألقسام المختلفة.  -2

 الوصاية )الرقابة( اإلداریة.  -3

( سنجد تطبيقهما في األنظمة واللوائح المعمول بها في 0/3وفيما يتعلق بالبندين )

 المملكة، فيما هو قادم من صفحات. 

مقومات : توافق التنظيم القانوني الحاكم للبلديات والمجالس البلدية مع األمر الثاني

 ، وهى:وأسس اإلدارة المحلية

 الشخصية المعنویة.  -1

 قيام مجالس منتخبة إلدارة المصالح المحلية.  -2

متع المجالس باالستقالل في ممارسة اختصاصاتها مع خضوعها لرقابة السلطة ت -3

                                                           
= 

-projects-org/publications. ksclg. http://www

flipbook/?post_id=808  

http://www.ksclg.org/publications-projects-flipbook/?post_id=808
http://www.ksclg.org/publications-projects-flipbook/?post_id=808
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 . (1)المركزیة 

أيضًا سنجد تطبیق المقومات الثالثة في األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، 

 . (0)فيما هو قادم من صفحات

ية مع معظم يتوافق التنظيم القانوني الحاكم للبلديات والمجالس البلد األمر الثالث:

، ومنها التعریف الذي جاء به التعريفات التي جاء بها الفقه القانوني لإلدارة المحلية

أستاذنا الدكتور/ فؤاد العطار والذي عرفها بأنها "توزیع الوظيفة اإلداریة بین الحكومة 

المركزیة وهیئات منتخبة أو محلية تباشر اختصاصاتها تحت إشراف الحكومة 
                                                           

لمزید من التفصیل عن مقومات وأسس اإلدارة المحلية، راجع: د/ محمود محمد ( 1)

ورقة عمل مقدمة - نظم اإلدارة المحلية )المفهوم والفلسفة واألهداف(- الطعامنة

المنعقد في - ملتقى العربي األول )نظم اإلدارة المحلية في الوطن العربي(إلى ال

 . وما بعدها 2ص - م0223( أغسطس 11/02)- صاللة، سلطنة عمان

لمزید من التفصیل عن مقومات وأسس اإلدارة المحلية، راجع: د/ حمود محمد ( 0)

- ریة اليمنيةمعوقات تطبیق الحكم المحلي وآلية المعالجة في الجمهو - القديمي

( 13بحث منشور في مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية في العدد )

 . وما بعدها 122ص - م0212( 15المجلد )
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أيضًا تعریف محجوب لإلدارة المحلية بأنها "العملية التي بواسطتها يمكن . (1)ورقابتها"

تحقیق تعاون الجهود الشعبية مع الجهود الحكویة في الرتقاء بمستویات المجتمعات 

اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وربط هذه المجتمعات بحياة األمة لتمكینها من المساهمة 

 . (0)في تحقیق التقدم"

التعریفات السابقة مع ما جاء به المنظم السعودي، أو على األقل ال تتعارض وتتوافق 

معها لكونها أكثر رحابة لتستوعب أحكام العضویة وشغل الوظائف في البلديات 

. تجمع بين االنتخاب والتعيين في شغل وظائفهاوالمجالس البلدية في المملكة، والتي 

في  اإلدارة المحليةریفات تحصر وذلك على عكس ما جاء به البعض من وضع تع

التي ينتخب أعضائها فقط ومنها تعریف الزعبي والذي جاء فيه أن اإلدارة المحلية 
                                                           

. 122ص -القاهرة- 1255-مبادئ في القانون اإلداري -فؤاد العطار د/ راجع:  (1)

- إلقليميةنظریة الالمركزیة ا- أيضًا لمزید من اإليضاح، راجع: د/ فؤاد العطار

مطبعة جامعة - السنة الثامنة- العدد األول- مجلة العلوم القانونية واالقتصادية

 . م1222- عین شمس

 منشأة المعارف- اإلدارة العامة وتنمية المجتمع- العليم محجوب راجع: على عبد( 0)

 . م1220- مصر-
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"أسلوب اإلدارة بمقتضاه تقسم إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلى تتمتع 

بشخصية اعتباریة وتمثلها مجالس منتخبة من أبنائها إلدارة مصالحها تحت إشراف 

 . (1)الحكومة المركزیة"  ورقابة

 المطلب الثاني

 األحكام المنظمة لعمل للبلديات

سنعرض بداية من هذا المطلب لنصوص األنظمة واللوائح الحاكمة لعمل 

. وسيقتصر (0)واختصاصات البلديات والمجالس البلدية في المملكة العربية السعودية 
                                                           

فايتها في نظم تشكیل المجالس المحلية وأثرها على ك- راجع: خالد سمارة الزغبي( 1)

 . م1223- األردن- دار الثقافة للنشر والتوزیع- دراسة مقارنة- اإلدارة المحلية

لالطالع على األنظمة واللوائح الحاكمة للقطاع البلدي في المملكة العربية  (0)

 السعودية، انظر:

 . موقع وزارة العدل السعودية -

. gov. moj. https://www

aspx. sa/ar/SystemsAndRegulations/Pages/default 
= 

https://www.moj.gov.sa/ar/SystemsAndRegulations/Pages/default.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/SystemsAndRegulations/Pages/default.aspx
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ها، ورئيس البلدية، والشؤون حديثنا في هذا المطلب على نشأة البلدية، واختصاصات

 المالية للبلدية في الفرعین اآلتیین:

 الفرع األول: نشأة البلدية واختصاصاتها.  -

 الفرع الثاني: رئيس البلدية والشؤن المالية للبلدية.  -

                                                           
= 

 . موقع هیئة الخبراء بمجلس الوزاراء السعودي -

aspx?lang=ar. sa/MainLaws. gov. boe. https://www  

 . جریدة أم القرى )الجریدة الرسمية السعودية( -

sa. gov. uqn. https://www  

 

https://www.boe.gov.sa/MainLaws.aspx?lang=ar
https://www.boe.gov.sa/MainLaws.aspx?lang=ar
https://www.uqn.gov.sa/
https://www.uqn.gov.sa/
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 الفرع األول

 نشأة البلدية واختصاصاتها

المشرع الجزائري  ، ولكننا وجدنا تعریفًا لها جاء بهلم يعرف المنظم السعودي البلدية

بأنها " القاعدة اإلقليمية لالمركزیة  البلدية( المتعلق بقانون 11/12في القانون رقم ) 

و مكان ممارسة المواطنة، و تشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون 

بأنها "هیئة إداریة المركزیة إقليمية تختص  ويمكننا أن نعرف البلديةالعمومية ". 

محددة نظامًا، لتسهم في تسییر حياة المواطنین في إقليم محدد جغرافيًا،  بممارسة مهام

 وتشغل وظائفها باالنتخاب أو بالتعیین". 

بعد إيضاحنا معني البلدية وتعریفها، يلزمنا أن نعرض لكيفية نشأة البلدية، 

 واختصاصاتها. لذلك سنقسم موضوعات الفرع األول إلى غصنین، وهما:

 ة البلدية. الغصن األول: نشأ

 الغصن الثاني: اختصاصات البلدية
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 الغصن األول

 نشأة البلدية

للبلدية شخصية وأعطى النظام ه 1322جاء نظام االبلديات والقرى الصادر عام 

البلديات ( من النظام أن "0. وجاء في المادة )(1) اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري 

رجاتها وإلغاؤها بقرار من وزیر الشئون البلدية ، وتحديد وتعديل ديتم إنشائها وتسميتها

والقرویة بناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ویراعى في ذلك الظروف السكانية 

 واالجتماعية والعمرانية واالقصادية وغیرها". 

وزير الشئون البلدية يصدر قرار بتحديدها من  بالحدود الجغرافية للبلديةوفيما يتعلق 

اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة، ویتضمن القرار  بناء على والقروية

                                                           

ه، وأهم ما 1/12/1135وتاریخ  21تم تعديله بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/ (1)

)نظام المجالس  1135/  12/  1( وتاریخ  21جاء في المرسوم الملكي رقم ) م/

، والفصل الثاني من الباب /ب2/ج، 0/ب، 0إلغاء ما يلي: المواد ) البلدية(

 . هـ1322( من نظام البلديات والقرى لعام الثاني
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سلطات وزير . أيضًا من (1)مخططا يبین حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها 

 :ما يلي، الشئون البلدية والقروية

أن يصدر قرارًا بضم بلديتین أو أكثر، بناء على توصية من المجالس البلدية   -

س المقاطعة، ویحدد في القرار اسم البلدية الجديد ومركزها المعنية وموافقة مجل

 ودرجتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها. 

أن يصدر قرارَا بفصل بلدية إلى بلديتین أو أكثر، بناء على اقتراح مجلس  -

المقاطعة، ویحدد في القرار أسماء البلديات ومراكزها ودرجاتها وكل ما يتعلق 

 . (0)ا بحقوقها والتزاماته

                                                           

ولالطالع على اللوائح واالشتراطات واألدلة . ( من النظام3راجع: نص المادة )( 1)

ارة / وزیر العامة( الصادرة عن وز - البلدية- الصحية- المتعلقة بالجوانب )الفنية

 الشؤون البلدية والقرویة، راجع:

sa/ar/regulations. gov. momra. https://www  

 . ( من النظام1المادة ) (0)

https://www.momra.gov.sa/ar/regulations
https://www.momra.gov.sa/ar/regulations
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برقابة السلطة المركزية على الهيئات الالمركزية ومنها البلديات وفيما يتعلق 

( 32جاءت المادة ) -تطبيقًا لمبدأ أنه ال توجد سلطة بال رقابة - والمجالس البلدية

قرارات رئيس البلدية  وزير الشئون البلدية والقرويةمن النظام لتنص على أن "يحدد 

ه أو تصديق من يفوضه". كذلك يحدد وزیر الشئون البلدية التي تحتاج إلى تصديق

والقرویة باالتفاق مع وزیر الداخلية، البلديات التي تحتاج إلى شرطة بلدية، كما يحدد 

عدد أفرادها ورتبهم، ویتم اختيار شرطة البلدية من بین رجال قوات األمن الداخلي 

لحاقهم بالبلدية تحت إمرة رئيسها وفق أحكام النظام الخاص بهم، ویكونون خالل فترة إ
أنه من األفضل أن يقوم المنظم السعودي بتعديل النظام وإضافة إن كنا نرى . و(1)

االختصاصات والمجاالت الرقابية للوزیر على سبیل الحصر، وذلك لضمان رقابة 

 شاملة وفعالة، وفيما ال يضیق من استقاللية الجهات الالمركزیة اإلقليمية. 

الحق في  الوزير ووزارة الشؤون البلدية والقرويةى المنظم السعودي كذلك أعط

)الصادر  نظام التراخيص البلدية( من 3، وجاءت المادة )التراخيص البلديةإصدار 

ه( لتنص على أن " تختص الوزارة 1135/ 2/ 03( بتاریخ  52مرسوم ملكي رقم ) م/

. "وتعديلها، وتجديدها، وإلغائها، وإيقافهابإصدار التراخيص البلدية لألنشطة بجميع أنواعها، 
                                                           

 . ( من النظام31المادة ) (1)
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( بأنها "موافقة مكتوبة من الوزارة لشخص 1في المادة ) التراخيص البلديةوقد عرف النظام 

ذي صفة طبيعية أو معنویة لبناء أو فتح محل ألي نشاط على موقع معین، وفق الشروط 

 المحددة في نظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به". 

م، 0202( التي اجتاحت العالم بأسره في العام covid -19) ظل جائحة كوروناوفي 

الئحة التدابیر الصحية )المؤقتة( لخدمة  وزير الشؤون البلدية والقرويةأصدر 

( بتاریخ covied-19التوصیل المنزلي في ظل انتشار فیروس كورونا )

 . (1)ه به الالئحة من أحكام ه. وبالطبع تلتزم البلديات بتنفیذ ما تضمنت11/1/1111

                                                           

ئحة الشرو  الصحية ال أيضًا أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقرویة تحديثات على ( 1)

لمساكن العمال داخل داخل العمران لتتوافق مع متطلبات الجائحة الحالية لفيروس 

وتاریخ  12011، وذلك إنفاذًا لألمر السامي الكریم رقم كورونا المستجد

هـ. أيضًا قد جعل المنظم السعودي من قبل االختصاص العام بإدارة 10/1/1111

نظام إدارة النفايات زارة الشؤون البلدية والقرویة، بمقتضى النفايات الصلبة وملكیتها لو 

 ه. 1131( لعام 11الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم )م/ البلدية الصلبة
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 الغصن الثاني

 اختصاصات )وظائف( البلدية

لإلرتقاء وتطویر أعمال  أمانة عامة لشؤون المجالس البلديةأنشئ المنظم السعودي 

الحق في التعاون فیها بینها لتحقیق للبلديات . أيضا أعطى المنظم (1)المجالس البلدية

البلديات والقرى لتنص على أن "يجوز  ( من نظام13مصالحها، وجاءت المادة )

                                                           

أن وزارة الشؤون  دليل نظام المعلومات المجالس البلدية اإللكترونيوقد جاء في ( 1)

لإلرتقاء  مجالس البلديةاألمانة العامة لشؤون الالبلدية والقرویة تسعى من خالل 

وتطویر أعمال المجالس البلدية بما يتفق مع رؤیة المملكة العربية السعودية 

م، وإحداث تطویر شامل في قطاع المجالس البلدية ورفع كفاءة وفعالية 0232

وتحقیق طموحات المملكة في تقديم كافة الخدمات في سهولة . . . .. أدائها، 

، لذلك وفرت العديد من الخدمات البلدية بالوسائل ویسر لتوفیر الوقت والجهد

 اإللكترونية، انظر:

https://majales. momra. gov. 

sa/MOMRA/portalpages/pdf_files/nezamma3lomatalmgales. 

pdf 

https://majales.momra.gov.sa/MOMRA/portalpages/pdf_files/nezamma3lomatalmgales.pdf
https://majales.momra.gov.sa/MOMRA/portalpages/pdf_files/nezamma3lomatalmgales.pdf
https://majales.momra.gov.sa/MOMRA/portalpages/pdf_files/nezamma3lomatalmgales.pdf
https://majales.momra.gov.sa/MOMRA/portalpages/pdf_files/nezamma3lomatalmgales.pdf


50 
 
 
 

 

للبلديات أن تعقد فيما بینها اتفاقات في األمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، وتخضع 

 هذه االتفاقات لموافقة وزیر الشئون البلدية والقرویة". 

مع عدم االخالل بما تقضي به األنظمة من اختصاص عام -البلدية وتختص  

بجميع األعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصالحها  -لحلبعض اإلدارات أو المصا

 .والراحة والسالمة العامة والمحافظة على الصحةوتجمیلها 

 : وللبلدية في سبیل ذلك اتخاذ التدابیر الالزمة خاصة في النواحي التالية

 تنظيم وتنسیق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصوال من الجهات المختصة.  - 1

 ص بإقامة اإلنشاءات واألبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها. الترخي - 0

المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات  - 3

 وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإدارتها بطریق مباشر أو غیر مباشر، ومراقبتها. 

المستنقعات، ودرء خطر السیول، وإنشاء وردم البرك و  وقاية الصحة العامة - 1

 أسوار من األشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال. 

مراقبة المواد الغذائية واالستهالكية واإلشراف على تموین المواطنین بها، ومراقبة  - 5

أسعارها وأسعار الخدمات العامة، ومراقبة الموازین والمكايیل والمقاييس باالشتراك مع 

 لمختصة، ووضع اإلشارة )الدمغة( علیها سنویا. الجهات ا
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 إنشاء المسالخ وتنظمیها.  - 2

 إنشاء األسواق وتحديد مراكز البيع.  - 2

 الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحالت العامة ومراقبتها صحيا وفنيا.  - 1

ة المحافظة على السالمة والراحة وبصورة خاصة، اتخاذ اإلجراءات الالزم - 2

باالشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها، وهدم األبنية اآليلة للسقوط 

 أو األجزاء المتداعية منها، وإنشاء المالجئ العامة. 

تحديد مواقف الباعة المتجولین، والسيارات والعربات باالتفاق مع الجهات  - 12

 المختصة. 

 ه باالتفاق مع الجهات المختصة. تنظيم النقل الداخلي، وتحديد أجور  - 11

 نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .  - 10

تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية، والغرامات والجزاءات التي توقع على  - 13

 المخالفین ألنظمتها. 

اإلشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن، ومراقبة أعمالهم وحل  - 11

 تحدث بینهم. الخالفات التي 
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 حماية األبنية األثریة بالتعاون مع الجهات المختصة.  - 15

تشجيع النشاط الثقافي والریاضي واالجتماعي، والمساهمة فيه بالتعاون مع  - 12

 الجهات المعنية. 

التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول والتشرد وإنشاء المالجئ للعجزة  - 12

 العاهات وأمثالهم.  واأليتام والمعتوهین وذوي 

 إنشاء المقابر والمغاسل، وتسویرها وتنظيفها، ودفن الموتى.  - 11

 تالفي أضرار الحیوانات السائبة والكاسرة، والرفق بالحیوان.  - 12

 منع وإزالة التعدي على أمالكها الخاصة، واألمالك العامة الخاضعة لسلطتها.  - 02

 . (1)ار من مجلس الوزراء( أية اختصاصات أخرى يصدر بها قر  - 01

ویعني "قيام اإلدارة  أهم امتيازات اإلدارة امتياز التنفيذ المباشرومن المعروف أن من 

بتنفیذ قراراتها جبرا على األفراد، ودون الحاجة الستصدار حكم أو إذن قضائي". وألن 

ة البلدية ممارسالبلديات فروع للسلطة اإلداریة )السلطة التنفیذية(، لذلك وفي سبیل 

الموكولة إلیها نظامًا، قد يمتنع أي شخص عن تنفیذ أوامر البلدية  الختصاصاتها
                                                           

 . ( من النظام5المادة ) (1)
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الصادرة بموجب صالحياتها النظامية، في هذه الحالة يجوز أن تقوم البلدية بأمر 

رئيسها بالتنفیذ على نفقة الممتنع في حدود النظام، مع عدم اإلخالل بما يترتب على 

( من نظام المجالس البلدية لتنص على 12.  وجاءت المادة )(1)االمتناع من جزاء 

أن "يحق لمن أصابه ضرر من تصرفات وقرارات المجلس البلدي أو رئيس البلدية أن 

يتظلم إلى وزیر الشئون البلدية والقرویة". وبالطبع ينعقد االختصاص للقضاء اإلداري 

 السعودي في حالة لم يرضى المتظلم بنتيجة التظلم. 

كن هل التعداد السابق الختصاصات وسلطات البلدية في األحوال العادية كافي ول

 أيضًا؟ -الظروف االستثنائية -لمواجهة الظروف غیر العادية 

بعد أن عرضنا الختصاصات البلديات، ومنها اختصاصاتها في مجال  في رأينا

تثنائية ، أنها يجب أن يضاف إلیها صراحة "تمتعها باختصاصات اسالصحة العامة

لمواجهة الكوارث الطبيعة وأهمها أخطار األوبئة واألمراض المعدية، وذلك فيما ال 

 يخالف ما أقرته الدولة من تدابیر واجراءات احترازیة". 

                                                           

 . ( من النظام11المادة )  (1)
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 الفرع الثاني

 رئيس البلدية والشؤون المالية للبلدية 

ن لرئيس بعد أن عرضنا لنشأة البلدية واختصاصاتها، سنعرض هنا في الغصنین اآلتیی

 البلدية واختصاصاته، والشؤون المالية للبلدية. 

 الغصن األول

 رئيس البلدية

لتحدد سلطات البلدية، ونصت على  نظام البلديات والقرى جاءت المادة السادسة من 

 أن "يتولى السلطات في البلدية : 

 المجلس البلدي، ویمارس سلطة التقریر والمراقبة.  - 1

 مارس سلطة التنفیذ بمعاونة أجهزة البلدية". ، ویرئيس البلدية - 0
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. وللوزیر المرجع اإلداري للبلدية وزير الشئون البلدية والقرويةوأكد النظام على أن 

أن يطلب من المجلس البلدي أو رئيس البلدية إلغاء أو تعديل اإلجراءات التي تتخذ 

 . (1)بب خالفا لألنظمة، وله أن يلغي أو يعدل تلك اإلجراءات بقرار مس

 رئيس البلديةالمرجع اإلداري للبلدية، فإن  وزير الشئون البلدية والقرويةوإذا كان  

هو المرجع األول في أمور البلدية وهو المسئول عن إدارتها وحسن قيام موظفیها 

بواجباتهم وفق األنظمة والتعليمات النافذة، وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات 

لبلدية بما ال يتعارض مع األنظمة المرعية، وهو الذي يمثلها أمام الخاصة بشئون ا

 . (0)الغیر وله أن ينیب عنه خطيا من يمثلها من موظفي البلدية 

، ونصت على أن "على الختصاصات رئيس البلدية( من النظام 02وعددت المادة )

الزمة لقيام اتخاذ جميع التدابیر ال رئيسا لسلطتها التنفيذيةرئيس البلدية بصفته 

البلدية بواجباتها وفق هذا النظام وغیره من األنظمة واللوائح والقرارات، وخاصة ما 

 يلي: 

                                                           

 . ( من النظام2المادة ) (1)

 . ( من النظام01المادة ) (0)
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 إدارة واردات ومصروفات البلدية وأموالها ومراقبة حساباتها وصيانة حقوقها.  - 1

إعداد تقریر شامل عن نشاط البلدية كل أربعة أشهر، وتقديمه إلى المجلس  - 0

 البلدي . 

إعداد مشروع میزانية البلدية وبرنامج المشاریع المراد تنفیذها خالل السنة المالية  - 3

 القادمة وتقديمه إلى المجلس البلدي. 

 تنفیذ المیزانية.  - 1

 إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الماضية، وتقديمه إلى المجلس البلدي .  - 5

 إبرام العقود.  - 2

تي تنفذ لحساب البلدية واستالمها". أيضًا لرئيس البلدية إيقاف مراقبة األعمال ال - 2

مفعول الرخص واإلجازات مؤقتا إذا خالف صاحبها مضمونها، كما يمكن له بعد 

( من 13. وأكدت المادة )(1)موافقة المجلس البلدي إلغاء هذه الرخص واإلجازات 

                                                           

الالئحة المالية للمجالس أيضًا حددت . ( من النظام15راجع: نص المادة )( 1)

، وجاء في المادة السادسة أن )تكون المكافأة البلدية مكآفات رؤساء البلدية

 لرؤساء المجالس وأعضائها على النحو اآلتي: الشهریة
= 
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ید بقواعد الصرف من على أن "مع مراعاة التق الالئحة المالية للمجالس البلدية

ما لرئيس  -فيما يتعلق بأعمال المجلس والعاملین فيه  - لرئيس المجلسالمیزانية، 

، وفقًا لألنظمة واللوائح والتعليمات البلدية من صالحيات إدارية ومالية مفوض بها

 المنظمة لذلك". 

ته بصف رئيس البلديةنقترح أن يزید المنظم السعودي على اختصاصات  وفي رأينا

أن له حق التوجيه في حالة الظروف االستثنائية باتخاذ ما  رئيسا لسلطتها التنفيذية

يلزم من اجراءات وتدابیر للمحافظة على الصحة العامة، وبما ال يخالف األنظمة 

                                                           
= 

 . ( ریال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثالثین عضواً 1222ثمانية آالف )-1

( ریال في المجالس التي يكون عدد أعضائها أربعة وعشرین 2222سبعة آالف )-0

 . عضوًا أو واحدًا وعشرین عضواً 

يكـون عـدد أعضـائها ثمانية عشـر ( ریال في المجالس التي 2222ستة آالف )-3

 . عضوًا أو خمسة عشر عضواً 

( ریال في المجالس التي يكون عـدد أعضائها اثني عشـر 5222خمسة آالف )-1

 . عضوًا أو تسعة أعضاء
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واللوائح المتضمنة لتدابیر واجراءات احترازیة وعالجية صدرت عن الدولة والجهات 

 المختصة. 

للحياة الوظيفية لرؤساء البلديات والموظفين الحاكم  -لقانون ا -أما عن النظام 

، جاءت المادة السابعة واألربعون من النظام لتنص على والمستخدمين العاملين فيها

أن )يخضع رؤساء وموظفو ومستخدمو البلديات ألحكام نظامي الموظفین العام 

للوائح الصادرة تنفیذا والمستخدمین ونظام التقاعد المدني، إال ما استثني بموجب ا

نظام ( من هذا النظام(. ویقصد بالطبع بنظامي الموظفین والمستخدمین 12للمادة )

 . (1)واألنظمة واللوائح ذات العالقة الخدمة المدنية 

                                                           

لالطالع على أنظمة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية واللوائح ذات ( 1)

 العالقة، راجع:

aspx. sa/ar/Regulations/Pages/default. gov. mcs. https://www 

https://www.mcs.gov.sa/ar/Regulations/Pages/default.aspx
https://www.mcs.gov.sa/ar/Regulations/Pages/default.aspx
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 الغصن الثاني

 الشئون المالية للبلدية

ء فیها ، وجاميزانية البلديةبدء ونهاية ( من نظام البلديات والقرى 31حددت المادة )

أن "يتم إعداد میزانية البلدية وفق األنظمة الخاصة بذلك، وتتبع من حیث بدئها 

من رئيس البلدية إلى المجلس البلدي،  مشروع الميزانيةونهايتها میزانية الدولة". ویقدم 

ویناقش المشروع طبقا لإلجراءات والمواعید المنصوص علیها في اللوائح. إذا لم يتم 

للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في حینها ألي سبب  البلديةاعتماد ميزانية 

من األسباب، تبقى الواردات والنفقات العادية جاریة على أساس المیزانية السابقة، إلى 

أن يتم اعتماد المیزانية الجديدة. على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خالل 

 . (1)لتلك السنة الحساب الختامينة المالية شهرین على األكثر من انتهاء الس

( من النظام ونصت على أن "تتألف 35فقد عددتها المادة ) "موارد البلدية"أما عن 

 موارد البلدية من: 

                                                           

 . هـ1322( من نظام البلديات والقرى لعام 32/32/31راجع: نصوص المواد ) ( 1)
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رسوم البلدية المباشرة التي تجبیها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غیر  - 1

 صالحها. المباشرة التي تخصصها الدولة للبلديات وتجبیها ل

 الغرامات .  - 0

 إيرادات أموال البلدية .  - 3

 الوصايا والهبات.  - 1

 الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتأمین نفقات استثنائية طارئة.  - 5

 اإلعانات والمخصصات التي تعتمدها الدولة للبلدية .  - 2

لنظام على أن ( من ا30. ونصت المادة )(1)الموارد األخرى المأذون بها نظاما"  - 2

"مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعا، تكون جميع األراضي التي ال يملكها أحد داخل 

 حدود البلدية ملكا لها". 

                                                           

ية للمجالس الالئحة المالجاءت المادة السادسة عشرة من  موارد البلديةوبشأن ( 1)

منح المجلس -بقرار ِمن الوزیر أو َمن يفوضه -لتنص على أن )يجوز  البلدية

البلدي سلفة مؤقتة للصرف منها على نفقاته التشغیلية، بما ال يزید على عشرین 

( ألف ریال في المجالس التي يكون عدد أعضائها خمسة عشر عضوًا 02222)
= 
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وتحصل موارد البلدية والغرامات والجزاءات وفق األنظمة والتعليمات المرعية. وتنظم 

وظفیها إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها، وإدارة وتنظيم شئون م

ومستخدمیها وعمالها بلوائح يراعى فیها طبيعة أعمال البلديات، يصادق علیها مجلس 

 . (1)الوزراء 

لتنص في مادتها الثانية  ه1441الالئحة المالية للمجالس البلدية لعام وقد جاءت 

المخصصات المالية لكل مجلس، على أن  -ضمن میزانية الوزارة  -على أن "تعتمد 

 بنود اآلتية:تشتمل على ال

 مكافآت رؤساء المجالس وأعضائها وأمنائها.  -1

                                                           
= 

مجالس التي يكون عدد أعضائها ( ریال في ال12222أو أكثر، وعشرة آالف )

أيضًا جاءت المادة الثامنة عشرة لتنص على أن . اثني عشر عضوًا أو أقل(

، وفقًا لألنظمة واللوائح والتعليمات للمجلس قبول المساعدات والهبات والتبرعات)

 . المنظمة لذلك(

 . ( من النظام32/12راجع: نصوص المواد )( 1)
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مخصصات وظائف أمناء المجالس والعاملین فیها وفقًا للتشكیالت اإلداریة  -0

 المعتمدة. 

 النفقات التشغیلية للمجالس، وتشمل: -3

 المصاریف السفریة.  -أ

 تذاكر اإلركاب.  -ب

 والتقنية.  األثاث والمستلزمات المكتبية واإلداریة -ج

 الضيافة.  -د

 االستشارات والدراسات، ومكافآت الخبراء والمختصین.  -هـ

 البدالت، ومكافآت العمل خارج وقت العمل.  -و

 إيجار الدور.  -ز

المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات وجلسات العمل التدریبية الداخلية  -ح

 والخارجية. 

 ل التي تعقدها المجالس مع المواطنین. اللقاءات العامة وجلسات العم -ط
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تأمین السيارات الالزمة الستخدام المجلس في زیاراته المیدانية وتنقالت أعضائه  -ي

 الرسمية، وما تتطلبه من أعمال الصيانة والمحروقات. 

 البرید.  -ك

 . (1)االتصاالت"  -ل

موال العامة" و بین "األ ه1430نظام التصرف في العقارات البلدية لعام وقد میز 

( من نظام التصرف أن ". . . 3. وجاء في المادة )التابعة للبلديات"األموال الخاصة" 

: هى األموال المخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بالنظام، األموال العامة. . . 

ما عدا ذلك. ویعتبر من األموال الخاصة ما زالت عنه  باألموال الخاصةویقصد 

م صفة التخصيص للمنفعة العامة من األموال العامة". وألن البلديات بالفعل أو بالنظا

من المرافق العامة في الدولة، والغالب أن أموال البلديات من األموال العامة، وقد 

( من نظام التصرف 1اختصها المنظم السعودي بحماية ممیزة، لذلك جاءت المادة )

ولكن يجوز في  ير قابلة للتصرف،ألموال العامة التابعة للبلديات غلتنص على "ا

                                                           

ونشرت في . هـ11/11/1131مجالس البلدية بتاریخ صدرت الالئحة المالية لل( 1)

 . (2( صفحة )1213الجریدة الرسمية في العدد )
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حدود ما تقر األنظمة واللوائح الترخيص باالنتفاع بها دون مقابل أو مقابل رسم، 

بصورة ال تتعارض مع األغراض المخصصة ألجلها". وكفل لها المنظم السعودي 

للمحافظة على دوام سیر المرافق العامة  - ضمانة عدم جواز الحجز على أموالها

( من النظام لتنص على أن "أمالك البلدية 33وجاءت المادة ) -طرادبانتظام واض

 المنقولة وغیر المنقولة وكافة مواردها غیر قابلة للحجز". 

 نظام التصرف( من 0فأجاز المنظم في المادة ) األموال الخاصة المملوكة البلديةأما 

من الطرق  بأي -وفقًا ألحكام نظام التصرف ولوائحه -أن تتصرف فیها البلدية 

 اآلتية:

 البيع أو المعاوضة.  -1

 اإليجار.  -2

 الترخيص باالنتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.  -3

في حاالت التصرف في  البلدية -( من نظام التصرف5في المادة )- وألزم المنظم

األموال العامة واألموال الخاصة المملوكة لها أن يتم التصرف بناء على قرار من 
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أما البلديات التي ال يوجد لها مجالس بلدية فیتم التصرف باألموال  المجلس البلدي،

 . (1)الخاصة التابعة لها بناء على قرار من وزیر الداخلية 

وعرفت في مادتها األولى  الئحة التصرف بالعقارات البلدية الجديدةوقد صدرت 

والتعليمات". أيضًا  بأنها "العقارات التي تملكها البلديات وفق األنظمة العقارات البلدية

وهم " األراضــي والمبــاني  ما تشمله العقارات البلديةعددت الالئحة في مادتها الثانية 

ق أو الخدمات ة وما يخصــص للمرافموالشــوارع والطــرق والحــدائق والســاحات العا
                                                           

لتنص على أن  المادة السادسة من نظام التصرف في العقارات البلديةوجاءت  (1)

"ال يجوز أن يكون المتصرف له وزیرًا أو وكیل وزارة، كما ال يجوز أن يكون 

امنة فما فوقفي الجهة اإلداریة التي تتبعها البلدية، أو موظفًا من موظفى المرتبة الث

موظف أيا كانت مرتبته في البلدية التي تجري التصرف، أو عضوا في المجلس 

البلدي الذي يصدر عنه قرار التصرف، كما ال يجوز أن يكون المتصرف له أحد 

واألخوات أو  أقارب من ذكر من الوالدين واألوالد وأبناء األبناء واألزواج واألخوة

وال يجوز بغیر طریق المیراث أو . وكیاًل معروفًا ألي منهم أو مستخدمًا لهم

الوصية أن ينقل حق المتصرف له إلى أي ممن ذكر طوال الخمس السنوات 

 . التالية للتصرف"
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وأي عقـارات  التنظيم وزوائــد المــنح وزوائد التخطيط والشـواطئ السـاحلية دالعامة وزوائ

أخـرى تـؤول ملكیتهـا ألمانـة أو للبلدية ،أو أن يكون للبلدية حق االنتفاع بها نظاما". 

وبالطبع عالجت الالئحة موضوعات )المعاوضة، االاستثمار( للعقارات البلدية، 

ونصت أيضًا على المدة الزمنية للعقود المبرمة للتصرف في العقارات البلدية، وحددت 

 . (1)عامة للمنافسات التي قد تجریها البلدية األحكام ال

أن يذكر المنظم السعودي صراحة في األنظمة واللوائح الحاكمة لعمل  وكنا نود

لرقابة  -باألخص فيما يتعلق بالشؤون المالية -البلديات والمجالس البلدية خضوعها 

منظومة األنظمة الجهات الرقابية الحكومية الرسمية، وتحديدها وذكرها باالسم. لتكون 

شاملة لكل ما يتعلق بأعمالها والرقابة علیها، تيسیرا على العاملین  واللوائح البلدية

أنه ال أيضًا نرى بهذه القطاعات، والمتعاملین معها والباحثین في هذا المجال أيضا. 
                                                           

ه في الجريدة الرسمية )أم 4/1/1441صدرت الالئحة الجديدة ونشرت بتاريخ  ( 1)

الصادرة  31313/ب/3، وألغت الئحة التصرف رقم فحةص 4104القرى( العدد 

 وتضمنت الئحة التصرف في العقارات البلدية الجديدة. ه01/2/1103بتاریخ 

( مادة، عالجت فیها الموضوعات الذكورة في المتن وموضوعات أخرى منها: 31)

 . تشكیل واختصاص اللجان، واألحكام العامة لتأجیر واستثمار عقارات البلدية
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بد من تخصيص بند في میزانيات البلديات والمجالس البلدية لمواجهة الظروف 

 -وحاالت الطوارئ الصحية.  لكن ال مفر من أننا سنرى في المستقبل  االستثنائية،

تعديالت لألفضل لتمكین البلديات والمجالس البلدية من األداء  -ان شاء الله تعالى

األفضل، وتحقق أيضًا االستفادة للمتعاملین معها، وسرعة انجاز أعمالهم، مما 

 سینعكس على سرعة تنفیذ خطط الدولة التنمویة. 

 المطلب الثالث

 األحكام المنظمة لعمل المجالس البلدية

تعريف المجالس فيما سبق، نرى أنه يمكننا  بالبلدياتبعد أن أوضحنا المقصود 

بأنها "هیئات المركزیة إداریة إقليمية تشكل إطارًا للتعبیر عن الديمقراطية،  البلدية

كة المواطنین في تسییر وتمثل قاعدة الالمركزیة اإلداریة اإلقليمية، ومكان مشار 

 الشؤون العامة في حدود اإلقليم الجغرافي للبلدية". 

ه لتقر أن من يتولى 1322( من نظام البلديات والقرى لعام 2/1وقد جاءت المادة ) 

، ویمارس سلطة التقریر والمراقبة، وهو نفس ما المجلس البلديسلطات البلدية هو 

ه، وقد 1135الس البلدية الجديد لعام ( من نظام المج3 - 0جاءت به المواد )

للمجلس البلدي ( من نظام المجالس البلدية 0أعطى المنظم السعودي في المادة )



68 
 
 
 

 

، يرتبط تنظيميًّا بالوزیر، وللوزیر تفویض شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري 

 . (1)بعض صالحياته في هذا الشأن إلى من يراه في ديوان الوزارة

الالئحة التنفيذية لنظام لية المجلس البلدي ما جاءت به المادة الثانية من وأكد استقال

، والتي نصت على أن )المجلس سلطة بلدية مستقلة في أعمالها عن المجالس البلدية

وفي المادة -البلدية  الالئحة التنفيذية. وقد ألزمت (0)الجهاز التنفیذي للبلدية،. . . .(

س البلدي بما يطلبه من معلومات تتعلق بالمعامالت بأن تزود المجل -( منها32)

 والموضوعات التي تقع ضمن اختصاصه. 

 وسنقسم موضوعات هذا المطلب إلى فرعین، وهما:

 الفرع األول: تكوین المجالس البلدية وجلساتها وقراراتها. 

 الفرع الثاني: األمانة العامة للمجالس البلدية. 

                                                           

م، 31/22/0211ه الموافق1/12/1135في  نظام المجالس البلديةصدر  (1)

 . ه1135( لعام21بمقتضى المرسوم الملكي رقم )م/

بقرار وزیر الشؤون البلدية  الالئحة التنفيذية لنظام المجالس البلديةصدرت  (0)

 . هـ05/0/1132بتاریخ  11111والقرویة رقم 
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 الفرع األول

 لدية وجلساتها وقراراتها تكوين المجالس الب

حدد النظام عددًا معینًا من األعضاء في المجلس البلدي، ووضح كيفية وضوابط 

انعقاد جلسات المجلس، وأيضًا نظم كيفية التصویت، واألحكام المتعلقة بقراراته. لذلك 

 سنتناول هذه الموضوعات في الغصنین القادمین:

 الغصن األول: تكوین المجلس وجلساته.  -

 لغصن الثاني: أحكام التصویت وقرارات المجلس. ا -

 الغصن األول

 تكوين المجلس وجلساته

هو من يسمي أعضاء المجالس البلدية بعد انتهاء  وزير الشؤون البلدية والقروية 

إجراءات االنتخاب وقبل بداية مدة والية المجلس بما ال يقل عن عشرة أيام، ویرسل 

ونسخة منه إلى البلدية ذات العالقة، ویزود كل عضو  أصل القرار إلى األمانة العامة
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يحدده الوزیر وفقًا  -من عدد من األعضاء  ويتكون المجلس. (1)بنسخة من القرار

ال يزید على "ثالثین" عضوًا، ُيختار ثلثاهم باالنتخاب، ویعین الثلث  -لفئات البلديات

نین شروط الترشح لعضویة اآلخر بقرار من الوزیر، على أن تتوافر في األعضاء المعی

المجلس الواردة في المادة )الثامنة عشرة( من هذا النظام، فيما عدا شرط القید في 

أن يكون من بین األعضاء المعینین أحد كبار  واشتر  النظامجداول قید الناخبین. 

المسؤولین في األمانة يختاره الوزیر عضوًا في المجلس بحكم وظيفته، وبالنسبة إلى 

ديات يكون رئيسها عضوًا في المجلس بحكم وظيفته، ویحل من يكلف بعمل أي البل

( من نظام 13. وحددت المادة )(0)منهما محله في عضویة المجلس عند غيابه

( سنوات مالية تبدأ من تاریخ السنة المالية 1وهى ) "مدة المجلس"المجالس البلدية 

 -في حاالت استثنائية  -لوزراء للدولة التي تلي تكوینه، ویجوز بقرار من مجلس ا

 تمديد هذه المدة بما ال يتجاوز سنتین. 

، حالة )دمج( نطاق إشراف بلديتين أو أكثر في نطاق إشراف بلدية واحدةوفي 

يصدر الوزیر قرارًا بتسمية أعضاء المجلس الجديد من بین أعضاء المجالس التي 
                                                           

 . لنظام المجالس البلدية( من الالئحة التنفیذية 1المادة ) (1)

 . ( من نظام المجالس البلدية الجديد10المادة ) (0)



71 
 
 
 

 

ائزین على أعلى األصوات، دمجت، على أن يكون ثلثا األعضاء من المنتخبین الح

والثلث اآلخر من بین األعضاء المعینین، وتكون مدة المجلس الجديد إلى حین إعادة 

تكوینه في أقرب انتخابات ألعضاء المجالس. ویعاد النظر في تحديد أعضاء المجلس 

الجديد وفقًا لفئة البلدية الجديدة. أما إذا كان عدد األعضاء المنتخبین في المجالس 

مدمجة يزید عن ثلثي العدد المحدد للمجلس الجديد، فیؤخد في تسمیتهم بعدد ال

األصوات، ویختار الوزیر من يكمل نصاب عضویة المجلس من األعضاء 

 . (1)المعینین

، حالة )فصل( نطاق إشراف بلدية إلى نطاق إشراف بلديتين أو أكثرأيضًا في  

المجالس الجديدة بحسب النطاق يحتفظ أعضاء المجلس بعضویتهم في المجلسین أو 

القواعد  الالئحةالمكاني الذي يقيمون فيه في حدود ما يقضي به النظام، وتحدد 

الالزمة إلكمال نصاب كل مجلس، وتكون مدة المجلسین أو المجالس الجديدة إلى 

 . (0)حین تكوینها في أقرب انتخابات ألعضاء المجالس 

                                                           

 ( من الالئحة التنفیذية لنظام المجالس البلدية 5/2راجع: نصوص المواد ) (1)

 . ( من نظام المجالس البلدية الجديد11/15راجع: نصوص المواد )( 0)
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راءات التي يجب أن تتخذ في حالة فصل نطاق االجلتنظم  الالئحة التنفيذيةوجاءت 

(، والتي جاء فیها أن 2في المادة ) إشراف بلدية إلى نطاق إشراف بلديتين أو أكثر

"عند فصل نطاق إشراف البلدية إلى نطاق إشراف بلديتین أو أكثر، تتخذ االجراءات 

 اآلتية:

 جديدة. يعاد تحديد عدد أعضاء المجالس الجديدة وفق فئات البلديات ال -1

يحتفظ كل عضو بعضویته في المجلس الجديد حسن النطاق المكاني الذي يقيم  -2

 فيه في حدود ما يقضي به النظام. 

تكمل عضویة المجلس من األعضاء المنتخبین باختيار الحائز على أعلى  -3

األصوات في كل دائرة انتخابية تقع في نطاق كل مجلس، فإن كان العدد 

وائر االنتخابية أو كان توزیع الدوائر االنتخابية يختلف المطلوب أقل من عدد الد

عن توزیع نطاق المجال الجديدة، اختیر الحائز على أعلى األصوات، فإن لم 

 يوجد مرشح في نطاق المجلس، يعین الوزیر من يكمل النصاب. 

 تكمل عضویة المجلس من األعضاء المعینین بقرار من الوزیر.  -4
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نتخبین في أحد المجالس عن الثلثین، فیؤخذ في تسمیتهم إذا زاد عدد األعضاء الم -5

بعدد األصوات، ویكمل الوزیر نصاب المجلس من بین األعضاء المعینین، أو 

 من غیرهم إذا لم يكملوا العدد المطلوب". 

( لتحدد األحكام 32جاءت المادة )"جلسات المجلس البلدي"  وفيما يتعلق بـتنظيم

يعقد جلساته في المكان المخصص له بحضور أغلبية  فالمجلسالعامة النعقادها، 

، على أن يكون من بینهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، فإن لم أعضائه

يحضر رئيس المجلس أو نائبه تؤجل الجلسة لمدة ال تزید على سبعة أيام، فإن لم 

مجلس ، وتصدر قرارات الفيرأسها أكبر األعضاء سنًّايحضرها الرئيس أو نائبه 

بأغلبية أعضائه الحاضرین، وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه 

على أن صحة  -(51/55في المادتین )- الالئحة التنفيذيةرئيس الجلسة. وأكدت 

بالمكان المخصص ألعضائه، وحددت  العاديةانعقاد المجلس تكون بحضور األغلبية 
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مكان آخر ضن نطاق إشرافه. ویعد  وهو مقر المجلس، أو في أي النعقاد الجلسات

 . (1)محضر عن كل جلسة، 

إذا لم يبلغ عدد األعضاء الذين ( حالة 20في المادة ) الالئحة التنفيذيةوعالجت 

لعقد الجلسة أو لم يكتمل النصاب  أكدوا حضورهم في موعد الجلسة النصاب الالزم

يس تأجیل موعد الجلسة خالل الثالثین دقيقة من وقت عقد الجلسة، فأعطت الحق للرئ

إلى وقت آخر يبلغ به األعضاء بالوسیلة المعتمدة، ویعد محضرًا بذلك يعرض في 

 تلك الجلسة. 

بناًء على دعوة رئيسه، أو نائبه  ويعقد المجلس جلساته مرة في الشهر على األقل 

في حال غيابه. وعلى الرئيس دعوة المجلس لالنعقاد إذا طلب ذلك ربع أعضاء 

على األقل، ویجب أن تشتمل الدعوة على جدول األعمال. وعلى رئيس  المجلس

كتابًة  -المجلس أو نائبه أن يدرج في الجدول أي موضوع يطلب عضو في المجلس 

إدراجه في الجدول قبل أسبوع على األقل من موعد الجلسة. ویجوز للمجلس النظر  -
                                                           

ین واألمین العام للمجلس، ویوقع على المحضر رئيس الجلسة واألعضاء الحاضر ( 1)

ولالطالع على ما يجب أن يشتمل عليه أي محضر من محاضر جلسات 

 . ( من الالئحة التنفیذية23المجلس البلدي، راجع: نص المادة )
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ات المدرجة على جدول فيما يستجد من أعمال بعد االنتهاء من مناقشة الموضوع

( البيانات التي ينبغي أن 52في المادة ) الالئحة التنفيذية. وحددت (1)أعماله 

 وهى: -من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه -تتضمنها دعوة االنعقاد 

 موعد عقد الجلسة.  -1

 مقر عقد الجلسة.  -2

 نسخة من جدول أعمال الجلسة.  -3

( من النظام 32أعطت المادة ) -رئةالظروف الطا -وفي الظروف غیر العادية 

كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى لرئيس المجلس حق توجيه الدعوة لعقد جلسة طارئة 

ربع أعضاء  -كتابًة  -الرئيس دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة إذا طلب ذلك 

المجلس على األقل، وتعقد الجلسة خالل أسبوع على األكثر من تاریخ وصول الطلب 

وتكون الجلسة برئاسة الرئيس، أو نائبه، أو أكبر األعضاء سنًّا في حالة إلى الرئيس، 

وللمجلس أن غيابهما، ویقتصر البحث فیها على الموضوعات التي عقدت من أجلها. 

دون أن يكون له حق  يدعو لحضور جلساته أي شخص يرى فائدة في حضوره

                                                           

 . ( من النظام31المادة ) (1)
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عوة لعقد الجلسة قبل هو المختص بإبالغ األعضاء بالد وأمين المجلس. (1)التصویت

 ونرى أنه. (0)الجلسة بسبعة أيام في األحوال العادية، وثالثة أيام في األحوال الطارئة

 ال مانع نظاميا من انعقاد الجلسات إلكترونيا، وهو المتبع حاليا منذ بداية أزمة كورونا.

سلطة  فله نظاماً  -الرئيس أو نائبه أو أقدم األعضاء سناً  - رئيس الجلسةوأيا كان 

 ضبط وإدارة الجلسة، وله أيضًا على وجه الخصوص ما يلي:

 افتتاح الجلسة واإلذن ببدء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول األعمال.  -1

. . . . .  -3إدراج الموضوعات المستجدة ضمن بند ما يستجد من أعمال.  -2

 .. . . . . . . . . .(3) . 

في حالة إذا  عضو المجلس البلدي( 12دة )في الما الالئحة التنفيذيةوقد ألزمت 

موضوعًا يتعلق بصورة مباشرة بمصلحة خاصة لعضو  جدول أعمال المجلستضمن 

                                                           

 . ( من النظام11المادة ) ( 1)

راجع: المواد  جلسات المجلس البلدي، انعقاد أحكامولمزید من التفصیل عن ( 0)

 . ةلس البلديالمجلنظام ا( من الالئحة التنفیذية 52/52/22/21)

 . ( من الالئحة التنفیذية للنظام22المادة ) (3)
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قبل بدء  -كتابياً  -المجلس أو بقریب له إلى الدرجة الرابعة، بأن يخطر المجلس 

الجلسة ما لم يكن الموضوع مما يستجد على جدول األعمال فيشعر المجلس بذلك 

 ه به. كما يجب عليه مغادرة الجلسة عند مناقشة الموضوع. فور علم

 الغصن الثاني

 أحكام التصويت وقرارات المجلس

، فیتم التصویت في اجتماعات أحكام التصويت في جلسات المجلس البلديأما عن  

 المجلس البلدي في حالتین هما:

م مما ( من النظا1/5/2بعد كل موضوع من الموضوعات الواردة في المواد ) -1

 يطرح للتصویت مالم تتوافق اآلراء على توجه موحد. 

( من النظام 1/5/2أي موضوع من غیر الموضوعات المشار إلیها في المواد ) -2

متى رأى رئيس الجلسة ذلك، أو متى طالب بالتصویت عليه ربع األعضاء 

 . (1)الحاضرین 

                                                           

المادة راجع أيضًا: . ( من الالئحة التنفیذية للنظام22/21راجع: نصوص المواد )( 1)

 . لتصويت( والتي عددت االجراءات والضوابط واجبة االتباع في عملية ا20)
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اع العلني إال في ( لتنص على أن "يجرى التصویت بطریقة االقتر 12وجاءت المادة )

 الحاالت اآلتية:

 انتخاب رئيس المجلس، أو نائبه.  - 1

 إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس، أو أحد أعضائه.  - 0

إذا كان الموضوع يتعلق ببحث مخالفة رئيس المجلس أو أحد أعضائه ألحكام  - 3

 النظام أو الالئحة. 

 لس إجراء االقتراع فیها سریًّا". في الحاالت التي يقرر المج - 1

يعد مشروع قرار عن كل موضوع انتهى المجلس " بـ "قرارات المجلسوفيما يتعلق 

، ویوقع قرار من رئيس الجلسة وأمین المجلس، فيه إلى قرار باإلجماع أو األغلبية

وترقم قرارات المجلس بأرقام تسلسلية حسب تاریخها، وتدون في سجل خاص يسمى 

رارات. ویرسل أصل القرار مع المعاملة إلى البلدية الستكمال االجراءات سجل الق

 . (1)الالزمة

                                                           

 . ( من الالئحة التنفیذية للنظام21المادة ) (1)
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في حدود  ملزمة للبلديةالصادرة وفقًا ألحكام هذا النظام  قرارات المجلستكون 

صالحياتها واالعتمادات المتوافرة لديها، وعلیها رفع ما يتجاوز صالحياتها إلى 

لألفراد والهيئات ارات المجالس البلدية ملزمة أيضًا . وبالطبع قر (1)مرجعها اإلداري 

. لذلك أعطى المنظم السعودي لكل المخاطبین بأحكام والجهات المخاطبين بأحكامها

 علیها، وذلك على النحو اآلتي: حق االعتراضالقرارات الصادرة عن المجالس البلدية 

، وتأكیدًا لهذا الحق ديأواًل: للبلدية الحق في االعتراض على قرارات المجلس البل 

( من النظام لتنص على أن "يبلغ قرار المجلس إلى البلدية خالل 10جاءت المادة )

خمسة أيام من تاریخ صدوره، وللبلدية إبداء اعتراضها المسبب على قرار المجلس 

خالل خمسة عشر يومًا من تاریخ إبالغها بالقرار، ویتخذ المجلس قراره في شأن 

في الجلسة التالية للمجلس، وإذا لم تتفق وجهات النظر بین المجلس  اعتراض البلدية

والبلدية يرفع المجلس الموضوع مفصاًل إلى مرجعه اإلداري، ویعد قراره مرجًحا". وفي 

( رتب المنظم السعودي جزاء البطالن لقرارات المجلس البلدي في حال 11المادة )

 مخالفتها لألنظمة واللوائح. 

                                                           

 . ( من النظام13المادة ) (1)
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لكل ذي مصلحة االعتراض ( من الالئحة التنفیذية 25أتاحت المادة ) أيضاً  ثانيًا:

مع عدم اإلخالل باألحكام - على قرار المجلس خالل ثالثين يومًا من تاريخ صدوره

ویقدم االعتراض إلى المجلس الذي  -المنظمة العتراض البلدية على قرارات المجلس

اإلداري، وال يحول تقديم يجب عليه في حال عدم القناعة به رفعه إلى مرجعه 

 االعتراض دون تنفیذ القرار مالم يرى المرجع اإلداري للمجلس وقف تنفیذه. 
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 الفرع الثاني

 األمانة العامة للمجالس البلدية

عالج المنظم السعودي موضوع األمانة العامة للمجلس البلدي وبشكل مستقل في 

ظم كيفية إشغال منصب األمین العام، الالئحة التنفیذية لنظام المجالس البلدية. كذلك ن

 لذلك سنعرض هنا للموضوعین وفي الغصنین اآلتیین:

 الغصن األول: األمانة العامة. 

 الغصن الثاني: األمین العام. 

 الغصن األول

 األمانة العامة

( من الالئحة التنفیذية لنظام المجالس البلدية لتنظم موضوعات 22جاءت المادة )

 للمجلس أمانة، وقد جاء فیها أن "يكون البلدي واألمين العام لمجلساألمانة العامة ل

ترتبط برئيس المجلس وتتكون من عدد من الموظفین يضطلعون بالمهام اإلداریة 

، على أن يكون من بینهم موظفة أو أكثر تزاول أعمالها في أمين المجلسویرأسها 

 ات اإلداریة". المكان المخصص ألعضاء المجلس من النساء لتقديم الخدم
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لمهام وأعمال األمانة العامة للمجلس ( من الالئحة التنفیذية 122وعددت المادة )

 ، وتتمثل في:البلدي

استقبال جميع المراسالت والخطابات الواردة للمجلس، والقيام بكافة األعمال  -1

اإلداریة المساندة من تسجیل المعامالت الواردة والصادرة والنسخ والتصویر 

 والتوثیق، وتنظيم الملفات الخاصة بأعمال المجلس.  والحفظ

توفیر الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس، ومتابعة  -2

 االجراءات اإلداریة والمالية ذات الصلة بالمجلس. 

بناء قاعدة معلومات حاسوبية للبيانات والمعلومات التي لها عالقة بأعمال  -3

 معلومات المجالس البلدي االلكترونية. المجلس، وتفعیل نظام 

ترتیب مواعید اللقاءات والزیارات واالجتماعات وورش العمل التي يشارك فیها  -4

 الرئيس ونائبه واألعضاء، وتهیئة المكان المالئم لعقدها. 

 تلقى اقتراحات المواطنین وترتیبها وعرضها على المجلس.  -5

ومتابعة األخبار التي تنشر عنها القيام بمسؤوليات العالقات العامة للمجلس  -6

 وتجهیزها وعرضها على المجلس والتنسیق مع الجهات ذات العالقة. 

 استالم العهد واألمانات المتعلقة بالمجلس وفق االجراءات النظامية.  -7
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 . (1)إعداد جداول أعمال المجلس -8

صدر إعداد التقاریر الدوریة ألعمال المجلس، ومحاضر الجلسات، والقرارات التي ت -9

 عن المجلس، وإرسال القرارات بعد اعتمادها إلى الجهات ذات العالقة. 

 متابعة تنفیذ قرارات المجلس مع أجهزة البلدية.  -11

، وفيما يتعلق باختصاصها بالمتابعة مع الختصاصات األمانة العامةأيضًا واستكماال 

لس البلدي، اإلدارات المختصة في البلدية المعلومات والتقاریر التي يطلبها المج

وإرسال تعقیبًا كتابيًا إذا لزم األمر. فلألمانة إذا تأخرت البلدية في اإلجابة رغم التعقیب 

يومًا من تأریخ التعقیب الكتابي، أن تعرض الموضوع على  15علیها أكثر من 

 -لهذا الغرض -المجلس البلدي في الجلسة المخصصة للموضوع، ویحضر الجلسة 

 . (0)لمختصة، ویعد محضرًا بما ينتهي إليه المجلس في هذا الشأنالمسؤول في اإلدارة ا

                                                           

وقد أوضحت الالئحة التنفیذية المعايیر الواجب مراعاتها عند كتابة محاضر ( 1)

االجتماعات، واالشتراطات القانونية والفنية فیها، ولمزید من التفصیل، راجع: 

 . ة التنفیذية( من الالئح11/11/12المواد )

 . ( من الالئحة التنفیذية للنظام12/11راجع: نصوص المواد )( 0)
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وبالرغم من كفاية االختصاصات التي أوكلها المنظم لألمانة العامة للمجلس  وفي رأينا

على اختصاصات أخرى لألمانة العامة في  صراحةالبلدي، فإنه من الواجب أن ينص 

لتكتمل منظومة الجهات المختصة  ظل األحوال االستثنائية وحاالت الطوارئ الصحية،

مما قد يسهم في فعالية وسرعة اتخاذ االجراءات والتدابیر اللالزمة لمواجهة هذه 

 الظروف غیر العادية. 

 الالئحة التنفيذية( من 22، أجازت المادة )بالموظفين بالمجلس البلديوفيما يتعلق 

ظائف السكرتاریة والوظائف للمجالس البلدية االستعانة بأي من موظفى البلدية لشغل و 

المساندة المخصصة للمجلس عن طریق التكليف بعد موافقة رئيس البلدية. أيضًا 

على أن "مع مراعاة ما ورد  الالئحة المالية للمجالس البلدية( من 5نصت المادة )

في المادة )الرابعة(، يكون شغل الوظائف المخّصصة للمجلس والتكليف بأعمالها بناًء 

ر من المجلس وفقًا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفیذية، وتستكمل اإلدارة على قرا

 المختّصة في الوزارة اتخاذ اإلجراءات التنفیذية الالزمة". 

بعض  بإنتداب( لتسمح 1وفي المادة ) الالئحة المالية للمجالس البلديةأيضَا جاءت 

التي تتطلب السفر في حدود فيه ألداء المهمات الرسمية  والعاملينأعضاء المجلس 

األنظمة واللوائح المنظمة لذلك وبقرار من رئيس المجلس، بعد موافقة المجلس وبما ال 

يتجاوز الصالحيات المخولة للرئيس، وتحدد مصروفات االنتداب والتذاكر وبدل 
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االنتقال لألعضاء بحسب المرتبة المعتمدة لرئيس البلدية في میزانية البلدية، وعلى أال 

تزید في كل األحوال على ما يخّصص لموظفي المرتبة )الثالثة عشرة(. أيضًا أجازت 

بالعمل خارج وقت الدوام  العاملين في المجلس من غير األعضاء( تكليف 2المادة )

 الرسمي عند الحاجة وفي حدود االعتمادات المالية المخّصصة لذلك. 

 الغصن الثاني

 األمين العام

 ( من النظام02المادة )، فجاءت األمين العام للمجلس البلديوظيفة أما عن إشغال 

عن طریق التكليف أو التعاقد بناء  أمين المجلسلتنص على أن "يكون إشغال وظيفة 

على موافقة المجلس، ویجب أن يتوفر فيمن يشغلها المؤهالت والشروط التي تحددها 

ماته واختصاصاته. كما يكون الالئحة، وأن يكون متفرغًا ألعمالها، وتحدد الالئحة مه

بعض األحكام المتعلقة  الالئحة التنفيذيةإعفاؤه بناًء على موافقة المجلس". وأضافت 

 بوظيفة األمین العام، وهى:

بعمل أمین  -بعد موافقة رئيس البلدية -للمجلس تكليف أحد موظفي البلدية  -

 المجلس إلى حین اختيار أمین المجلس. 
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 . (1)في نطاق إشراف المجلس -خالل مدة عمله -مجلس يشترط أن يقيم أمین ال -

إشغال في موضوع  ه1441الالئحة المالية للمجالس البلدية لعام وقد فصلت أكثر 

، وجاء في مادتها الرابعة أنه "يكون شغل وظيفة أمین المجلس وظيفة األمين العام

لمدة ال تزید على  عن طریق التكليف وفقًا لالئحة التكليف المنظمة لذلك، أو التعاقد

سنة ویكون قاباًل للتجديد لمدة أو لمدد أخرى. ویعامل أمین المجلس المتعاقد معه من 

 حیث الحقوق والواجبات الوظيفية وفقًا للمرتبة المعتمدة لوظيفة أمین المجلس. 

 وفي كل األحوال، ال يجوز شغل الوظيفة بالتعیین أو النقل أو الترقية". 

البلدي فقد عرضت لها الالئحة التنفیذية  ألمين العام للمجلساختصاصات اأما عن 

 في الفصل الرابع منها، وفي نصوص متفرقة، ومنها:

جدواًل عامًا يشمل  -تحت إشراف الرئيس أو من ينوب عنه  -يعد أمین المجلس  -1

 المعامالت الواردة إلى المجلس يكون متاحًا لألعضاء. 

                                                           

. لنظام المجالس البلدية الالئحة التنفيذية( من 22/21راجع: نصوص المواد )( 1)

 . المجالس البلدية نظام( من 32/31أيضًا: نصوص المواد )



87 
 
 
 

 

جداول أعمال لكل  -يس أو من ينوب عنهتحت إشراف الرئ -يعد أمین المجلس  -2

 ( من هذه الالئحة. 52جلسة من جلسات المجلس يبلغ به األعضاء وفقًا للمادة )

يتخد أمین المجلس االجراءات الالزمة لتهیئة المعامالت المدرجة على جدول  -3

أعمال الجلسة للعرض على المجلس، وله االستعانة باإلمكانات الفنية المتوافرة 

أن يكون هناك اختصاصات أيضا لألمین العام في  وكنا نود. (1)بلدية فففي ال

                                                           

الالئحة وحددت . ( من الالئحة التنفیذية31/10/15راجع: نصوص المواد )( 1)

للمجالس البلدية مكآفات األمین العام، وجاء في المادة السابعة أن )يكون المالية 

 على النحو اآلتي: لمكافأة أمين المجلس الشهريةالحد األعلى 

( ریال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثالثین 02222عشرون ألف )-1

 . عضواً 

الس التي يكون عدد أعضائها أربعة ( ریال في المج12222سبعة عشر ألف )-0

 . وعشرین عضوًا أو واحدًا وعشرین عضواً 

( ریال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثمانية 11222أربعة عشر ألف )-3

 . عشر عضوًا أو خمسة عشر عضواً 
= 
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حاالت الطوارئ الصحية للمساهمة في تسییر أعمال المجالس البلدية، مما قد 

 يسهم في سرعة اتخاذ االجراءات والتدابیر االحترازیة والعالجية لمواجهتها.

                                                           
= 

( في المجالس التي يكون عدد أعضائها اثني عشر 12222عشرة آالف ریال )-1

  .عضوًا أو تسعة أعضاء

يصرف للموظف الحكومي الذي يكلف بأعمال أمین المجلس الفرق بین ما -5

 . يتقاضاه من مرتب والمكافأة المنصوص علیها في هذه المادة(
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 المطلب الرابع

 ئهااختصاصات المجالس البلدية ومخالفات أعضا

تتمتع المجالس البلدية بمجموعة من االختصاصات العامة، واالختصاصات الرقابية، 

ولها دورًا استشاریًا هامًا، ولها الحق في إبداء المقترحات. كما أن أعضاء المجلس 

البلدي قد يرتكبون مخالفات، وتقدم فیهم شكاوى. وهناك أيضًا حاالت يجوز فیها حل 

 ذه الموضوعات في الفرعین اآلتیین:المجلس، لذلك سنعرض لكل ه

 الفرع األول: اختصاصات المجالس البلدية وحقوقها والتزاماتها. 

 الفرع الثاني: مخالفات أعضاء المجالس البلدية وحل المجالس البلدية. 

 الفرع األول

 اختصاصات المجالس البلدية وحقوقها والتزاماتها

متعها بمجموعة من الحقوق، والتزامها لتنوع وتعدد اختصاصات المجالس البلدية، وت

بمجموعة من الواجبات حددها المنظم في األنظمة واللوئح ذات العالقة، ولعرضها 

 بشكل مفصل ومنظم، سنقسم هذا الفرع إلى غصنین وهما:

 الغصن األول: اختصاصات المجالس البلدية. 
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 الغصن الثاني: حقوق المجالس البلدية والتزاماتها. 

 لالغصن األو

 اختصاصات المجالس البلدية

على أن "يزود مقر المجلس باالمكانات  المادة الثالثة من الالئحة التنفيذيةنصت 

، ویراعي تهیئة المكان المالئم الذي يمكن لممارسة مهام عملهوالتجهیزات الالزمة 

أعضاءه من الرجال والنساء من ممارسة حقوق العضویة وحضور االجتماعات وفقًا 

للمجلس  ( من نظام المجالس البلدية لتقر1الشرعية". وجاءت المادة ) للضوابط

إقرار الخطط والبرامج البلدية  -في حدود اختصاص البلدية  -البلدي بأن يتولى 

 اآلتية:

 تنفیذ المشروعات البلدية المعتمدة في المیزانية.  - 1

 تنفیذ مشروعات التشغیل والصيانة.  - 0

 تطویریة واالستثماریة. تنفیذ المشروعات ال - 3

 برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.  - 1
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الخطط التنفيذية وبرامج التطوير للنظام في موضوعات  الالئحة التنفيذيةوقد فصلت 

واالستثمار والبرامج المقترح تنفيذها خالل العام المالي، والتي يجب أن تعرض على 

د دراستها البرنامج الزمني للتنفیذ، ویراعى المجلس عن - المجلس البلدي إلقرارها

وعلى المجلس االنتهاء من إقرار الخطة أو البرنامج خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر 

 وأقرت حق المجلس في أن يطلب من البلدية ما يلي: -يومًا من تاریخ اإلحالة إليه

 إعداد خطة تنفیذية لكل مشروع معتمد في المیزانية.  -1

 ستثمار. إعداد خطة للتطویر واال -2

 . (1)إعداد برامج للخدمات البلدية المقترح تنفیذها خالل العام المالي  -3

وفًقا لإلجراءات  مشروع ميزانية البلديةوفقًا لما جاء بالنظام يقر المجلس البلدي 

النظامية، وما تحدده الالئحة. وجاءت الالئحة التنفیذية لتؤكد ضرورة تزوید المجلس 

                                                           

لمزید من التفصیل حول ما يجب أن تتضمنه )الخطة التنفیذية لكل مشروع - (1)

ي )برامج خطة التطویر واالستثمار( وما ينبغي مراعاته ف- معتمد في المیزانية

الخدمات البلدية المقترح تنفیذها خالل العام المالي(، راجع:: نصوص المواد 

 . ( من الالئحة التنفیذية لنظام المجالس البلدية2/12/11/10)
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عتمدة للبلدية، بما في ذلك ما اعتمد في نطاق إشرافه من بنسخة من المیزانية الم

 :(1)يدرس المجلس، مشروع الميزانية وفقًا لالجراءات اآلتية مشروعات. و

ألشهر على األقل من موعد  3تحیل البلدية مشروع المیزانية إلى المجلس قبل  -1

 رفعه إلى الجهات المختصة. 

راء والمختصین من موظفى البلدية أو يناقش المجلس المشروع وله االستعانة بالخب -2

 من خارجها. 

 يتخذ المجلس قراره في مشروع المیزانية خالل شهر من تاریخ إحالته إليه.  -3

للبلدية أن تعترض على قرار المجلس في شأن مشروع المیزانية خالل المدة  -4

روع المنصوص علیها في )المادة الثانية واألربعون( من النظام، وعلیها أن تعید المش

 مرفقًا به ملحوظاتها واألسانید المؤیدة لها.  -في هذه الحالة -إلى المجلس 

 -أيام من تاریخ إحالتها إليه 12خالل  -على المجلس تخصيص جلسة خاصة  -5

 لدراسة ملحوظات البلدية على قراره في شأن المیزانية. 

                                                           

( من 1/13( من نظام المجالس البلدية، ونصوص المواد )5راجع: نص المادة )( 1)

 . الالئحة التنفیذية للنظام



93 
 
 
 

 

رًا بإقرار إذا تم التوصل إلى رأي موحد بین المجلس والبلدية، يصدر المجلس قرا -6

مشروع المیزانية، وعلى البلدية رفع المشروع إلى الجهة المختصة مرفقًا به نسخة 

 من قرار المجلس. 

إذا اختلفت اآلراء بین المجلس والبلدية، يرفع المجلس الموضوع إلى مرجعه  -7

 . (1)اإلداري للبت فيه خالل خمسة عشر يومًا، ویعد قراره مرجحًا 

بعد دراسته وفق  الحساب الختامي للبلديةيقر المجلس أيضًا  ووفقًا لما جاء بالنظام

اإلجراءات التي تحددها الالئحة. وجاءت الالئحة التنفیذية لتحدد االجراءات التي 

 ، وهى:(0)ينبغي أن يتخذها المجلس عند دراسة الحساب الختامي 

إلى يحال الحساب الختامي إلى المجلس قبل شهرین على األقل من تاریخ رفعه   -1

 الجهات المختصة. 

                                                           

 . الالئحة التنفیذية لنظام المجالس البلدية( من 13المادة ) (1)

( من الالئحة 11( من نظام المجالس البلدية، ونص المادة )2راجع: نص المادة )( 0)

 . التنفیذية للنظام
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للمجلس االستعانة بالخبراء والمختصین من البلدية أو من خارجها لدراسته أو  -2

تكليف لجنة فرعية من أعضاء المجلس لدراسته وتقديم تقریر في شأنه إلى 

 المجلس. 

يعقد المجلس جلسة لالستماع يحضرها مختصون من البلدية الطالع المجلس  -3

 ارات التي يطرحها األعضاء. على إجاباتهم على االستفس

 يتخذ المجلس قراره في شأن الحساب الختامي خالل شهر من تاریخ إحالته إلیها.  -4

ترفع البلدية الحساب الختامي إلى مرجعها اإلداري مرفقًا به قرار المجلس  -5

 . (1)ومرئياتها حياله

تنص على ( من النظام ل1فجاءت المادة ) الدور االستشاري للمجلس البلديأما عن  

أن "يدرس المجلس الموضوعات اآلتية، ویبدي رأيه في شأنها قبل رفعها إلى الجهات 

 المختصة:

 مشروعات المخططات الهيكلية، والتنظيمية، والسكنية.  - 1

 نطاق الخدمات البلدية.  - 0

                                                           

 . ( من الالئحة التنفیذية لنظام المجالس البلدية11المادة )  (1)



95 
 
 
 

 

 . (1)مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة - 3

 ى بلديتین أو أكثر. ضم بلديتین أو أكثر، أو فصل بلدية إل - 1

 الرسوم والغرامات البلدية.  - 5

 شروط وضوابط البناء، ونظم استخدام األراضي.  - 2

 الشروط والمعايیر المتعلقة بالصحة العامة.  - 2

 إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات.  - 1

 . (0)ما يوجه الوزیر بعرضه على المجلس"  - 2
                                                           

المجلس لدراسة  ( من الالئحة التنفیذية على أن )تعرض على15نصت المادة )( 1)

الخاصة بالمشروعات التي يتطلب تنفیذها نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، 

وتشمل الدراسة أهمية المشروع، والعقارات المقترح نزع ملكیتها، وبدائل تنفیذ 

المشروع، وعلى المجلس إبداء ملحوظاته وآرائه في شأنها خالل خمسة عشر يومًا 

یرفق ما ينتهي إليه المجلس مع المعاملة عند رفعها من تاریخ إحالتها إليه، و 

 .للجهات المختصة الستكمال االجراءات النظامية(

 . هـ1322( من نظام المجالس البلدية لعام 5/2/2راجع: نصوص المواد )( 0)
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للمجلس البلدي )سلطات رقابية(  أعطى المنظم السعودي( من النظام 1وفي المادة )

 وعلى ما تقدمه من خدمات من خالل الوسائل اآلتية:، على أداء البلدية

 التقاریر الدوریة التي تقدمها البلدية عن أعمالها.  - 1

 تقاریر سیر المشروعات التي ُتنفذ.  - 0

 تقاریر تحصیل اإليرادات البلدية.  - 3

 ستثمارات البلدية. تقاریر اال - 1

 ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية.  - 5

بناء  -تقاریر الزیارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس  - 2

 لالطالع على المشروعات البلدية.  -على ما يقرره أو بناًء على طلب أحد أعضائه 

جراءات تقسيم األراضي وإجراءات منح األراضي السكنية للتأكد من مراجعة إ - 2

 سالمة اإلجراءات. 

االختصاص والسلطة الرقابية في موضوعات  وفصلت الالئحة التنفيذيةوقد أكدت 

بمناقشة التقاریر الدوریة التي تعدها البلدية عن أعمالها وإنجازاتها،  للمجلس البلدي

( من النظام، وحددت ما يجب أن 1الواردة في المادة ) وكافة التقاریر في الموضوعات
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تتضمنه هذه التقاریر الواردة من البلدية، وما يجب مراعاته وذكره فیها، وحدود سلطة 

المجلس في متابعة تنفیذها، وسلطة المجلس في إنشاء لجان متخصصة لمتابعة 

صین من البلدية المشروعات البلدية، وحق المجلس البلدي بأن يستعین بخبراء ومخت

. وللمجلس اتخاذ أي إجراء نحو أي موضوع يقع في نطاق (1)أو من خارجها 

 . (0)اختصاصه، وذلك وفقًا ألحكام النظام والالئحة 

على  اختصاصاته الرقابيةعند ممارسته  - وال تحول قرارات المجلس وملحوظاته

لم تكن هناك أسبابًا دون استمرار التنفیذ وفق الخطة المقررة، ما -أعمال البلدية

 جوهریة تدعو إلى إيقاف التنفیذ، وفي هذه الحالة تتخذ االجراءات اآلتية:

 يتخذ المجلس قرارًا مسببًا بإيقاف التنفیذ مدة ال تزید عن عشرة أيام.  -1

                                                           

موضوعات اختصاص وسلطة المجلس البلدي بمناقشة لمزید من التفصیل عن ( 1)

البلدية عن أعمالها وإنجازاتها، وكافة التقاریر المقدمة التي تعدها  التقارير الدورية

( 12( من النظام، راجع:: نصوص المواد من )1الموضوعات الواردة في المادة )

 . ( من الالئحة التنفیذية لنظام المجالس البلدية03إلى )

 . ( من الالئحة التنفیذية01المادة ) (0)
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 تزود األمانة العامة مباشرة بنسخة من القرار.  -2

 لخدمة. يوصي مجلس البلدية بإتخاذ االحتياطات الالزمة الستمرار ا -3

 يعقد المجلس جلسات خاصة لمعالجة أسباب إيقاف التنفیذ خالل مدة االيقاف.  -4

تنسق األمانة العامة من الجهات المختصة في الوزارة أو البلدية لمتابعة ما ينتهي  -5

 . (1)إليه المجلس في هذا الشأن 

 ما يأتي: للمجلس في حدود اختصاص البلديةوأعطى أيضًا المنظم 

 لخطط والبرامج، وتحديد أولویاتها. اقتراح ا - 1

 ما يسنده الوزیر إلى المجلس من اختصاصات.  - 0

إبداء الرأي في مشروعات األنظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديالت  - 3

قبل رفعها إلى  -المتعلقة بالخدمات البلدية  -المقترحة على األنظمة واللوائح الساریة 

 الجهات المختصة. 

 اء الرأي في المعامالت والقضايا التي تستطلع البلدية رأيه فیها. إبد - 1

                                                           

 . لنظام( من الالئحة التنفیذية ل02المادة ) ( 1)
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( من الالئحة التنفیذية 05، جاءت المادة )بمقترحات المجلس البلديوفيما يتعلق 

 لتنص على أن " للمجلس أن يقدم اقتراحاته حيال ما يلي:

 الرسوم والغرامات البلدية.  -1

 ي. شروط وضوابط البناء ونظم استخدامات األراض -2

 الشروط والمعايیر المتعلقة بالصحة العامة.  -3

 نطاق الخدمات البلدية.  -4

 ضم بلديتین أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتین أو أكثر.  -5

 إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات".  -6

، نصت بمصير مقترحات المجلس ونتيجة دراسته لما يحال إليهأيضًا وفيما يتعلق  

ئحة على أن "تعرض على المجلس المعامالت التي تدخل في ( من الال02المادة )

نطاق مهماته واختصاصاته، وترفق نتيجة دراسته مع المعاملة عند رفعها للجهة 

 المختصة الستكمال االجراءات النظامية". 

وإذا كان البت في موضوع معین يتطلب استكمال إجراء من جهة مختصة في البلدية 

يوصى المجلس باتخاذ ذلك اإلجراء قبل إصدار قرار في  أو لدى مرجعها اإلداري،
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الموضوع، وتزود األمانة العامة بنسخة من توصية المجلس. وأعطي المنظم السعودي 

، أي أنها ملزمة للبلدية في لقرارات المجلس الصادرة وفقًا الختصاصاته القوة اإللزامية

ا اإلداري ما يتجاوز ذلك، حدود إمكاناتها واختصاصها وصالحیتها وترفع إلى مرجعه

 . (1)وتزود األمانة العامة بنسخة من القرار

للمجلس الحق في تكوين لجان دائمة أو ( من النظام منح المنظم 12وفي المادة )

من بعض أعضائه؛ لتولي مهمات محددة، أو دراسة موضوع معین، وعرض ما  مؤقتة

االستعانة بمن يراه من خارج تنتهي إليه على المجلس التخاذ القرار الالزم. وله 

( لتنص على أن "للمجلس أن 31في المادة ) الالئحة التنفيذيةالمجلس. أيضًا جاءت 

يكلف بعض أعضائه لزیارة المدن والقرى والهجر واألحياء التي تقع ضمن نطاق 

 إشرافه". 

ا عن يعد المجلس تقريرًا سنويًّ ( منه بأن 11وألزم النظام المجلس البلدي في المادة ) 

، ویرفعه إلى وزیر الشئون البلدية والقرویة. وعددت وفق ما تحدده الالئحة أعماله

 للموضوعات التي يجب أن يتضمنها التقریر السنوي، وهى: الالئحة التنفيذية

                                                           

 . ( من الالئحة التنفیذية للنظام01/02راجع: نصوص المواد )  (1)
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 عدد الجلسات العادية والطارئة التي عقدها المجلس.  -1

 حياء. عدد اللقاءات وورش العمل وزیارات المدن والقرى والهجر واأل -2

 ملخص القرارات التي انتهى إلیها المجلس.  -3

 عدد قرارات المجلس.  -4

نسبة ما تم تنفیذه من قرارات المجلس وما هو تحت اإلجراء والتنفیذ والقرارات التي  -5

 لم تنفذ. 

العوائق والصعوبات التي واجهت المجلس أو حالت دون تنفیذ قراراته، والمقترحات  -6

 التي يراها لمعالجتها. 

 تعاون البلدية في تقديم المعلومات المطلوبة من المجلس وفي تنفیذ قراراته.  مدى -7

ویرفع المجلس تقریره إلى مرجعه اإلداري، ویزود األمانة العامة بنسخة منه. وتعد 

تقاریر  األمانة العامة أيضًا تقریرًا سنویًا يرفع للوزیر، يتضمن خالصة ما يرد في

 . (1)المجالس البلدية ومرئيات األمانة العامة في شأنها 
                                                           

أيضًا فيما يتعلق . ( من الالئحة التنفیذية للنظام32/32راجع: نصوص المواد )( 1)

 هـ لتنص في131لعام  الالئحة المالية للمجالس البلديةجاءت  بمكافآت الخبراء
= 
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في أعقاب عرضنا  -في الصفحات السابقة  وفيما يتعلق بما سبق أن اقترحناه

من ضرورة النص  -الختصاصات البلدية ورئيسها، واألمانة العامة واألمین العام

الحاالت  صراحة على اختصاصات والتزامات تساعد على سرعة التعامل في

ال بد أيضًا من اضافة اختصاصات والتزامات  نرى أنهوالظروف االستثنائية، 

للمجالس البلدية في حاالت الظروف االستثنائية والطوارئ الصحية، وبالطبع فيما ال 

                                                           
= 

راء الذين يستعین بهم المجلس وفقًا تحدد مكافآت الخب"المادة العاشرة على أن 

 للقواعد اآلتية:

إذا تطلب األمر حضور الخبیر إحدى جلسات المجلس ال بداء الرأي والمشاركة -1

( ریال عن الجلسة الواحدة، بما ال 1222في المناقشة، فيمنح مكافأة تعادل ألف )

 . ( ریال في السنة3222يزید على ثالثة آالف )

كليف الخبیر بإعداد تقریر للمجلس عن موضوع معین، فيحدد إذا تطلب األمر ت-0

المجلس مكافأته في القرار الصادر بتعمیده، على أال تزید على المكافأة الشهریة 

وال تصرف له مكافأة عن حضور الجلسة المخّصصة لمناقشة . لعضو المجلس

 ". التقریر الذي قّدمه
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يتعارض مع االختصاصات األخرى للجهات والهیئات العامة المركزیة في الدولة، 

دين المركزي والالمركزي، للمساهمة بشكل فعال لنكون منظومة متكاملة على الصعی

 وسریع في انجاز االجراءات والتدابیر الالزمة لمواجهة هذه الظروف. 
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 الغصن الثاني

 حقوق المجالس البلدية والتزاماتها

وجاءت المادة للمجالس البلدية، أعطى المنظم السعودي مجموعة من الحقوق 

تخصص للمجلس  -1لبلدية لتنص على أن "الخامسة واألربعون من نظام المجالس ا

مخصصات مالية ضمن میزانية الوزارة تشتمل على بنود باالعتمادات والوظائف 

 الالزمة التي تساعد المجلس على أداء أعماله. 

وتشغل الوظائف  -وفقًا لألنظمة واللوائح  -يكون الصرف من تلك االعتمادات  - 0

 بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفیذية. وفقًا لما يقرره المجلس، مع التقید 

 يكون للمجلس مقر خاص به.  - 3

وللمجلس الحق في الحصول من البلدية وأي جهة أخرى على أي معلومة تتعلق 

 باختصاصه". 

( 21جاءت المادة ) "االستعانة بالخبراء"إمكانية حقوق المجالس البلدية أيضًا من 

للمجلس االستعانة بالخبراء والمتخصصين وفقًا ن "من الالئحة التنفیذية لتنص على أ

 :للمعايير اآلتية
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 أن يكون الموضوع ذا طابع فني أو بیئي أو قانوني أو مالي.  -1

 أن يكون الخبیر من ذوى التأهیل واالختصاص في المجال المطلوب رأيه فيه.  -2

 خبیر. أن يتوافر في المیزانية المخصصة للمجلس االعتماد الكافي لتحمل أتعاب ال -3

أن توافق جهة عمل الخبیر أو المتخصص على استعانة المجلسبه إذا كان  -4

 موظفًا عامًا". 

، فقد جاء فیها وفي المادة فئات تصنيف الخبراء والمتخصصينوحددت الالئحة أيضًا 

 ( أن "تصنف مشاركة الخبراء والمتخصصین على النحو اآلتي:25)

 في موضوع محدد أو مناقشته.  المشاركة في حضور الجلسة لإلدالء برأيه -1

 مراجعة دراسة قائمة وإعداد تقریر عنها يقدم في إحدى جلسات المجلس لمناقشته.  -2

 تقديم دراسة مستقلة عن موضوع معین يحتاجها المجلس".  -3

، على أن تقتصر رأي الخبیر أو المتخصص استشاریًا وغیر ملزم للمجلسویعد 

ل المشاركة فیها وال يكون له حق مشاركته في الموضوعات التي دعى من أج

التصویت، وللمجلس دعوة أكثر من خبیر أو متخصص لحضور جلسة معینة 
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والمشاركة في المناقشة والبحث. ویحدد المجلس أتعاب الخبیر أو المتخصص وفقًا لما 

 . (1)هو منصوص عليه في الالئحة المالية للمجالس البلدية 

لنظام المجالس البلدية  الالئحة التنفيذية( من 21وأتاح المنظم السعودي في المادة )

وفقًا لإلجراءات لتقديم دراسات استشارية  -إذا لزم األمر -االستعانة ببيوت الخبرة" "

 النظامية، مع مراعاة ما يلي:

أال يكون موضوع الدراسة من الموضوعات العاجلة التي يتطلب األمر البت فیها  -1

 الئحة. خالل أجل محدد في النظام أو ال

 أال يكون قد أعد في شأن الموضوع دراسات مماثلة.  -2

 أن يكون الموضوع ذا طابع فني أو بیئي أو قانوني أو مالي.  -3

 .  (0)أن يتوافر في البند المخصص للمجلس االعتماد الالزم لتغطية نفقات الدراسة -4

                                                           

 . لتنفیذية للنظام( من الالئحة ا22/22راجع: نصوص المواد )( 1)

الالئحة المالية نصت المادة الحادية عشرة من  ببيوت الخبرةوفيما يتعلق أيضًا  (0)

التعاقد مع -بعد موافقة المجلس -على أن )يجوز لرئيس المجلس  للمجالس البلدية

َمن يراه مناسبًا من بیوت الخبرة لتقديم الدراسات االستشاریة في المجاالت التي 
= 
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أن  ( لتنص على12فقد جاءت المادة ) بـ "التزامات المجلس البلدي"وفيما يتعلق 

"ينظم المجلس لقاءات دوریة بالمواطنین، ویسهل التواصل معهم، ویتلقى شكاواهم 

واقتراحاتهم حيال الخدمات البلدية في حدود اختصاصه". أيضًا يلتزم المجلس بأن 

في  -يدرس شكاوى المواطنین واحتياجاتهم واقتراحاتهم، ویتخذ في شأنها القرار الالزم 

ذلك االعتمادات المالية، وإمكانات البلدية، وأولویات  مراعًيا في -حدود اختصاصه 

التنفیذ. وللمجلس االستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصین من البلدية أو من 

 . (1)خارجها، وتحدد الالئحة شروط االستعانة بهم وإجراءاتها 

نظمت ، فالالئحة التنفیذية عالقة المجلس البلدي بالمواطنين في نطاق البلديةوعن  

 (، وأهم ما جاء بهم من أحكام هى كاآلتي:33( إلى )32هذه العالقة في المواد من )

 ينظم المجلس لقاءات مع المواطنین وفق اآلليات اآلتية:  -1

 عقد لقاءات دوریة كل أربعة أشهر على األقل.  -أ

                                                           
= 

مجلس، وفقًا لألنظمة واللوائح وفي حدود الصالحيات اإلداریة يختص بها ال

 . والمالية المخولة لرئيس البلدية(

 . ( من نظام المجالس البلدية11/12راجع: نصوص المواد )( 1)
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يشارك في مناقشتها متطوعون من ذوى  -متى دعت الحاجة -تنظيم ورش عمل   -ب

 ن الحضور والمداخلة فیها متاحًا أمام المواطنین. االختصاص ویكو 

 التواصل مع المواطنین وتلقى ملحوظاتهم واستقالل شكاواهم خطيًا وإلكترونيًا.  -ت

يتواصل المجلس مع المواطنین ویلتقي بهم وفق آلية يعتمدها لذلك، وله أن يكلف   -2

 . لجنة من بعض أعضائه إلجراء لقاءات مع المواطنین في نطاق إشرافه

تقید الشكاوى والملحوظات المقدمة للمجلس لدى أمانة المجلس، وتعرض وفق  -3

 آليات عرض معمالت المجلس. 

ترصد أمانة المجلس المشاركات اإللكترونية التي تقدم عبر موقع المجلس  -4

 اإللكتروني، وتعد تقریرًا عنها يعرض على المجلس وفق آليات عرض المعامالت. 

 -ن أن تستغل المجالس البلدية التواصل مع المواطنین من الممكأنه  وفي رأينا

الستطالع آرائهم  -خصوصا مع انتشار وسائل التواصل واالجتماعات اإللكترونية

 .تحلیلها واألخذ بأفضلهاو  حول أنسب الطرق والسبل لمواجهة الظروف واألزمات

كافة لمواجهة  توعیتهم باالجراءات والتدابیر التي تتخذها الدولة بفروعهاأيضا في و 

 حاالت الطوارئ والظروف االستتثنائية. 
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 الفرع الثاني

 مخالفات أعضاء المجلس البلدي وحل المجلس

حدد المنظم كيفية التعامل مع المخالفات التي قد يرتكبها أعضاء المجالس البلدية، 

وأيضًا كيفية التعامل مع الشكاوى والبالغات ضدهم. كذلك عالج المنظم حالة حل 

مجلس، ومن سيحل محل المجلس المنحل. لذلك ولكي نتناول هذه الموضوعات في ال

 ضوء األنظمة واللوائح ذات العالقة، فسنقسم حديثنا هنا إلى غصنین وهما:

 الغصن األول: مخالفات أعضاء المجلس البلدي

 الغصن الثاني: حل المجلس البلدي. 



110 
 
 
 

 

 الغصن األول

 مخالفات أعضاء المجلس البلدي

فالمقرر نظامًا أنه في حالة  موضوع "مخالفات أعضاء المجلس البلدي"يتعلق بـفيما 

إذا ارتكب عضو المجلس مخالفة ألحكام هذا النظام، ُيِعّد المجلس محضًرا بالمخالفة 

أو المخالفات المنسوبة إليه، ویرفعه إلى الوزیر أو من يفوضه إلحالته إلى اللجنة 

نة والخمسین( من هذا النظام، وعلى اللجنة سماع المنصوص علیها في المادة )الثام

أقوال عضو المجلس ودفاعه، واالطالع على رد المجلس على ما يبديه العضو في 

( 51. وجاءت المادة )(1)هذا الشأن، وتصدر اللجنة قراراتها باألغلبية، ویعتمدها الوزیر

ن الوزیر  ت أعضاء المجالس لجنًة للنظر في مخالفامن النظام لتنص على أن "ُيكوِّ

من رئيس وعضوین على األقل من ذوي الكفاية والخبرة في الشریعة أو  البلدية

                                                           

( من 21( من نظام المجالس البلدية، ونص المادة )52المادة ) راجع: نص( 1)

 . الالئحة التنفیذية للنظام



111 
 
 
 

 

األنظمة، وترتبط اللجنة بالوزیر مباشرة، ویحدد القرار الصادر بتكوینها قواعد عملها" 
(1) . 

، حددت الشكاوى والبالغات التي قد تقدم ضد أعضاء المجلس البلديوبشأن 

 (، وهى كاآلتي:25( إلى )11األحكام المنظمة لها في المواد من ) الالئحة التنفیذية

                                                           

جاءت  فآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية،مكاوبشأن ( 1)

-1"المادة الحادية والعشرون من الالئحة المالية للمجالس البلدية لتنص على أن 

بند للصرف منه على مكافآت أعضاء لجنة النظر -ضمن میزانية الوزارة -يعتمد 

النفقات والتجهیزات في مخالفات أعضاء المجالس، وفریق العمل المساند لها، و 

 . الالزمة ألعمالها

ُيصرف لرؤساء وأعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية مبلغ -0

( ریال عن كل اجتماع، على أال يتجاوز مجموع ما يتقاضاه 1222قدره ألف )

ویصرف لكل عضو . ( ریال32222الرئيس والعضو في السنة مبلغ ثالثین ألف )

( ریال شهریًا، 0222العمل المساند للجنة مكافأة قدرها ألفا ) من أعضاء فریق

 . "على أالَّ يزید عدد أعضاء الفریق المساند للجنة على خمسة أشخاص
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تقید ضد األعضاء في سجل خاص لدى المجلس، ویزود العضو المعني بنسخة  -1

من كامل األوراق، ویطلب منه تزوید المجلس خطيًا برأيه في شأنها، وتعرض 

عمال، المعاملة على المجلس في الجلسة التي تلى قیدها وتكون خارج جدول األ

 وتناقش في نهاية الجلسة بعد مغادرة العضو المعني. 

إذا رأي المجلس وجاهة الشكوى وعدم القناعة بما رآه عضو المجلس، يتخذ قرارًا   -2

بالرفع عن الموضوع إلى الوزیر إلحالة المعاملة إلى اللجنة المنصوص علیها في 

ليه إبالغ مصدر المادة )الثامنة والخمسون( من النظام، وفي كل األحوال ع

 الشكوى أو البالغ بما انتهى إليه. 

وتستدعي اللجنة المنصوص علیها في المادة )الثامنة والخمسون( من النظام  -3

العضو المعني وتواجهه بما نسب إليه، وتستمع إلى رده شفاهة أو كتابة وتدون 

ذلك في محاضر جلساتها ویوقع العضو على محاضر الجلسات، فإن رفض 

وتوصي اللجنة في نهاية التحقيق بما تراه من أثبت ذلك في المحضر، التوقيع 

 . تبرئه العضو أو إدانته وتقترح العقوبة في حال اإلدانة
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إلى الوزیر العتمادها وإصدار القرار الالزم في حال  توصيات اللجنةترفع  -4

ويحق له الطعن في الطعن في العقوبة، ویبلغ العضو المعني بنسخة من القرار، 

 . لقرار أمام ديوان المظالم مدة ال تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إبالغه بهاا

إذا اكتسب القرار القطعية بمضي المدة الالزمة دون تقديم الطعن، أو بتأيد القرار  -5

 من ديوان المظالم، يرسل إلى المجلس التخاذ اإلجراء الالزم النفاذه. 

ذ األمانة العامة االجراءات الالزمة إذا تضمن القرار عقوبة إسقاط العضویة، فتتخ -6

 لشغل العضویة وفقًا لالجراءات النظامية. 

الذي يخالف أحكام  على عضو المجلس العقوبات التي أقر النظام توقيعهاأما بشأن 

 ه، فهى:1135نظام المجالس البلدية لعام 

 اإلنذار.  - 1

  الحرمان من مكافأة العضویة بما ال يتجاوز ثالثة أشهر. - 0

 . (1)إسقاط العضویة  - 3

                                                           

 . ( من نظام المجالس البلدية22المادة ) ( 1)
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( من النظام بقرار من الوزیر بناًء على 21وتصدر العقوبات وفقًا لما جاء في المادة )

توصية من لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية، ویحق لمن صدر ضده 

 القرار التظلم منه أمام المحاكم اإلداریة في ديوان المظالم وفقًا لنظامه. 

 لثانيالغصن ا

 حل المجلس البلدي

إذا توافرت -فرئيس المجلس البلدي يختص  بـــ "حل المجلس البلدي"وفيما يتعلق 

. ویعد (1)بالرفع بالحل لوزیر الشؤون البلدية والقرویة  -الظروف التي تؤدي إلى الحل

إذا نقص عدد أعضائه عن الحد الذي يتعذر معه تحقیق األغلبية  المجلس منحالًّ 

علیها في المادة )السابعة والثالثین( من نظام المجالس البلدية لعام المنصوص 

ه وتعذرت تسمية َمن يكّمل عدد األعضاء إلى النصاب المكمل لألغلبية 1322

بالشكل المحدد في المادة )الحادية والثالثین( من هذا النظام خالل ستین يومًا من 

 تاریخ شغور عضویة العضو المكّمل للنصاب. 

                                                           

 . ( من الالئحة التنفیذية لنظام المجالس البلدية121المادة ) (1)



115 
 
 
 

 

ن الوزير لجنةوفقًا للمادة )الثانية والستین( من هذا النظام نحل المجلساإذا    ، يكو ِّ

من ثالثة أعضاء على األقل تمارس المهمات واالختصاصات المسندة إلى المجلس 

إلى حین موعد انتهاء مدة عمل المجلس المنحل، وتحدد الالئحة األحكام الالزمة 

أنه  ( من الالئحة التنفيذية124فت المادة )وأضا. (1)لتكوین اللجنة، وقواعد عملها 

في حالة صدور قرار وزاري بحل المجلس، تقترح األمانة العامة أعضاء اللجنة التي 

تمارس مهمات المجلس واختصاصاته للفترة المتبقية من مدة واليته، ویراعى في تحديد 

 عدد أعضاء اللجنة فئة البلدية وعدد أعضاء المجلس المنح. 

التي تمارس المهمات  األحكام الخاصة باللجنةضًا الالئحة بعض وأضفت أي

 واالختصاصات المسندة إلى المجلس، وهى:

ال يمنع حل المجلس، من تعیین بعض أعضائه في عضویة اللجنة التي تمارس  -

مهماته واختصاصاته، وال يشترط في أعضاء اللجنة توافر الشروط الالزمة 

 بالوزیر مباشرة. لعضویة المجلس، وترتبط اللجنة 

                                                           

 . ( من نظام المجالس البلدية20/23راجع: نصوص المواد )( 1)
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تمارس اللجنة االختصاصات النظامية للمجلس وفقًا لالجراءات النظامية الواردة  -

 في النظام والالئحة. 

يعامل أعضاء اللجنة من حیث الحقوق والواجبات معاملة أعضاء المجلس.  -

 باستثناء األحكام الواردة في الفصل العاشر من نظام المجالس البلدية. 

 المطلب الخامس

 أحكام عضوية المجالس واالنتخابات البلدية

يبدأ المجلس أول بعد صدور قرار وزیر الشؤون البلدية والقرویة بتسمية المجلس 

، وقد نظم نظام المجالس البلدية والئحته التنفیذية االجراءات الواجب اتباعها جلساته

البلدي،  في الجلسة األولي، أيضا نظم أحكام العضویة، واختصاصات رئيس المجلس

وحدد حقوق وواجبات أعضاء المجلس البلدي. كذلك حدد نظام النظام والالئحة 

األحكام المنظمة لالنتخابات البلدية، وكيفية التعامل مع الطعون االنتخابية، 

 والمخالفات االنتخابية والعقوبات المترتبة علیها. 

 وسنتناول الموضوعات السابق ذكرها في الفرعین اآلتیین:

 ع األول: أحكام العضویة واألحكام المنظمة النتخابات المجالس البلدية. الفر 
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 الفرع الثاني: المخالفات االنتخابية والطعون االنتخابية. 

 الفرع األول

 أحكام العضوية واألحكام المنظمة النتخابات المجالس البلدية 

ألولى بعد حدد المنظم مجموعة من االجراءات يجب القيام بها في جلسة المجلس ا

صدور قرار الوزیر بتسمية األعضاء، أيضًا حدد ما يجب اتباعه في حالة وجود 

عضویة شاغرة. كذلك عدد المنظم لحقوق وواجبات أعضاء المجلس البلدي. 

 وسنعرض لما جاء به النظام والئحتة التنفیذية في الغصنین اآلتیین: 

 الغصن األول: أحكام العضویة. 

 ام المنظمة النتخابات المجالس البلدية. الغصن الثاني: األحك

 الغصن األول

 أحكام العضوية

للمجلس البلدي خالل خمسة عشر يومًا من تاریخ صدور قرار  الجلسة األولىتعقد  

نًّاالوزیر بتسمية أعضاء المجلس، وتكون  ، وینتخب المجلس برئاسة أكبر األعضاء سِّ

األصوات بین عضوین أو أكثر، ُتجرى وفي حالة تساوي  لمدة سنتين،فیها رئيًسا له 
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جولة أخرى من التصویت لترجيح فوز أي منهم، وفي حالة التساوي تجرى القرعة 

، ينتخب المجلس نائًبا للرئيس لمدة سنتین بعد بنائب الرئيسبینهم. أيضًا وفيما يتعلق 

لسنتین اختيار رئيس المجلس، باآللية المتبعة في انتخاب رئيس المجلس. وبعد انتهاء ا

ُتجرى انتخابات جديدة، النتخاب الرئيس ونائبه، وذلك وفق اآللية المشار في السطور 

 . (1)السابقة 

 ،أعضاء المجلس المعينين وحقهم في تولي منصب رئيس المجلس البلديأما عن 

( لتنص على أن )ال يجوز انتخاب عضو المجلس المعین بحكم 32/1جاءت المادة )

 س أو نائًبا للرئيس، وال يكون له صوت في انتخاب أي منهما(. وظيفته رئيًسا للمجل

                                                           

( من 52( من نظام المجالس البلدية، وكذلك: نص المادة )32راجع: نص المادة )( 1)

اجراءات انتخاب رئيس المجلس  أيضًا وبخصوص. الالئحة التنفیذية للنظام

آلية انتخاب صدر تعميم األمین العام لشؤون المجالس البلدية بشأن  البلدي ونائبه

وتضمنت إرشادات ونماذج . ه12/3/1132ونائبه بتاریخ البلدي  رئيس المجلس

 . لتنفیذ وتيسیر عملية انتخاب الرئيس ونائبه
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نائب بإسم المجلس. ویقوم  المتحدث الرسميأو من يفوضه  رئيس المجلسویكون 

بمعاونة الرئيس في حال حضوره ویتولى مهامه وصالحياته في حالة غيابه  الرئيس

 وفقًا للترتیبات الخاصة بذلك. 

 المهام اآلتية:ب رئيس المجلس البلدي"ویختص 

 رئاسة جلسات المجلس وإداراتها.  -1

 اإلشراف على جميع أعمال المجلس والعاملین فيه.  -2

تلقي المكاتبات الموجهة للمجلس والموضوعات المحالة إليه والرد علیها في ضوء  -3

 ما يتخذه المجلس حيال ذلك. 

 دعوة المجلس لإلنعقاد.  -4

 . (1)صاته أي مهام أخرى يسندها إليه المجلس ضمن اختصا -5

ألي سبب سواء أكان العضو باالنتخاب  -عضوية شاغرة في المجلس وحالة وجود 

( من النظام ونصت على أن "إذا شغرت عضویة 31نظمتها المادة ) -أو بالتعیین

 أحد أعضاء المجلس ُيختار بدل منه على النحو اآلتي:
                                                           

 . ( من الالئحة التنفیذية للنظام51/50/53نصوص المواد ) راجع:( 1)



120 
 
 
 

 

يسمي ة معینة، في دائرة انتخابي عضوية أحد األعضاء المنتخبينإذا شغرت  - 1

من بین المرشحین غیر  -الوزيُر الحائَز على أعلى األصوات في الدائرة نفسها 

عضًوا، فإن لم يكن هناك مرشح في تلك الدائرة، فيسمي الحائَز  -الفائزین بالعضویة 

على أعلى األصوات في أقرب دائرة انتخابية في نطاق المجلس عضوًا للمدة الباقية 

 من والية المجلس. 

أو  -عدا من عین بحكم وظيفته  - شغرت عضوية أحد األعضاء المعينينإذا  - 0

ولم يكن هناك مرشح آخر في نطاق  شغرت عضوية أحد األعضاء المنتخبين

 المجلس، فيعین بقرار وزاري بدل منه للمدة الباقية من والية المجلس". 

ء بالالئحة التنفیذية وطبقًا لما جابـ "حقوق أعضاء المجلس البلدي" وفيما يتعلق 

طلب إدراج موضوع معین  يحق لعضو المجلس البلدي( 13/12للنظام وفي المواد )

قبل أسبوع على األقل من موعد الجلسة.  -كتابيًا  -على جداول أعمال الجلسات 

أيضًا يحق لعضو المجلس االطالع على المعلومات المتوافرة للمجلس حول كل 

( من نظام المجالس 30المجلس. وأكدت المادة ) موضوع مدرج على جدول أعمال

وجوب تمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبة على البلدية على 

، وتمكینه من تأدية واجبات العضویة، وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عضويته
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السماح له بذلك  -إن كان موظفًا عامًا  -عمل يتطلب تغیبه عن العمل، فعلى جهته 

 بناء على طلب من المجلس، وتحدد الالئحة اإلجراءات الالزمة لذلك. 

( مشاركات أعضاء 12( إلى )13وفي المواد من )الالئحة التنفيذية أيضًا نظمت  

المجلس البلدي في اللقاءات والندوات والمؤتمرات وورش العمل وكافة الفعاليات داخل 

ذلك حقهم في المشاركات الخارجية المملكة أم خارجها، وضوابط هذه المشاركات، وك

 بصفتهم الشخصية، شریطة عدم استخدام صفتهم كأعضاء في المجلس البلدي. 

جاءت المادة  ورئيس المجلس وأعضائه، واجبات أعضاء المجلس البلديأما عن 

( من النظام لتنص على أن "على كل من رئيس المجلس وأعضائه االلتزام بما 33)

 يأتي: 

 سات في مواعیدها المحددة. حضور الجل - 1

 اإلقامة في نطاق المجلس طوال مدة عضویته.  - 0

 المحافظة على سریة المعلومات التي يّطلع علیها بحكم عضویته في المجلس.  - 3

 -بصورة مباشرة أو غیر مباشرة  -مغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق  - 1

 لرابعة. بمصلحة خاصة به، أو بقریب له إلى الدرجة ا
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اإلفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة خاصة به، أو بقریب له إلى  - 5

 الدرجة الرابعة؛ في شأن موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس. 

عدم استغالل عضویته للحصول على منفعة شخصية أو اإلضرار بمصالح  - 2

 البلدية. 

 آلية عمل المجلس.  - 2

 . (1)لفه بها المجلس" أداء المهمات التي يك - 1

 - يفقد عضو المجلس"، وجاء فیها أن )حاالت فقد العضوية( "31وحددت المادة )

 صفة العضویة في أي من الحاالت اآلتية: -بقرار من الوزیر

بعد  -إذا فقد أحد شروط الترشح لعضویة المجلس وفقًا لهذا النظام، أو إذا تبین  - 1

 . أنه كان فاقًدا ألحدها -تسمیته 

                                                           

اللتزامات وواجبات أعضاء ( من الالئحة التنفیذية 13أيضًا المادة ) توعدد (1)

 تااللتزام بالوق-0الجلسات في توقیتعها المحدد،  حضور-1ومنها:  ،المجلس

عدم مغادرة الجلسة قبل انتهائها إال بإذن -3المحدد لمداخلته ودوره في الحديث، 

 . رئيس الجلسة



123 
 
 
 

 

عن حضور ثالث  -دون عذر يقبله المجلس  -إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف  - 0

 جلسات متتالية، أو ست جلسات خالل سنة واحدة. 

مدة تزید على  -ولو بعذر يقبله المجلس  -إذا انقطع عن حضور الجلسات  - 3

 سنة. 

أضافت الالئحة  أيضاً إذا غّیر مقر إقامته الدائم إلى مقرٍّ خارج نطاق المجلس(.  - 1

( تفصياًل للحاالت السباق عرضها من حاالت 27/22/21/23التنفيذية في المواد )

 فقد العضوية، وأحكامًا جديدة، وهى:

 -إذا حالت ظروف العضو دون حضوره جلسة المجلس، فعليه إبالغ المجلس  -1

ر بذلك موضحًا أسباب الغياب، ویتخذ المجلس قراره في مدى قبول اعتذا -كتابياً 

العضو عن عدم الحضور، ولعضو المجلس الذي لم يقبل اعتذاره طلب إعادة 

النظر في قرار المجلس عند حضوره موضحًا ما يدعم موقفه، ویعد قرار المجلس 

 في المرة الثانية نهائيًا. 

ال يعد االنتقال المؤقت إلى خارج نطاق المجلس لغرض الدراسة أو التدریب فترة  -2

خالل مدة المجلس إخالاًل بشرط اإلقامة، مالم يترتب عليه  ال تزید عن ستة أشهر
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انتقال العضو بشكل دائم إلى مقر خارج نطاق إشراف المجلس، وعلى العضو 

 إشعار المجلس كتابيًا في هذه الحالة. 

إذا كان انقطاع العضو عن حضور الجلسات بسبب المرض، فعليه تزوید  -3

تي تغیب عنها من العدد المسقط المجلس بتقریر طبي الستبعاد الجلسات ال

في شأن -للعضویة مالم يثبت التقریر عجزه الصحي. ویطبق على العضو 

 ما تقضي به أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها التنفیذية.  -التقاریر الطبية

فعلى الرئيس الرفع عن ذلك الستكمال  فإذا توافر في العضو أحد هذه الحاالت

األمانة العامة بنسخة من ذلك. وإذا صدر قرار بفقد صفة اإلجراءات النظامية وتزود 

العضویة في المجلس، فتتخذ األمانة العامة الترتیبات الالزمة لشغل عضویة المجلس 

 . (1)وفقًا لإلجراءات النظامية 

وتطبيقًا على ما يواجهه المجتمع الدولي من أخطار والمتمثلة في حالة  ونري أيضاً 

والتي أعلنت مع مطلع العام  -ار فیروس كورونا المستجدانتش -الطوارئ الصحية 

م، وجوب تضمین النصوص النظامية المتعلقة بأحكام العضویة في المجالس 0202

                                                           

 . ( من الالئحة التنفیذية للنظام12/11راجع: نصوص المواد ) (1)
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، والحضور وااللتزام بالتواجد في المجالس بتنظيم العمل إلكترونياً البلدية ما يسمح 

أنسب الطرق لممارسة  البلدية واجتماعاتها، مع ترك قدر من المرونة للمجالس بتحديد

 أعمالها. 

( لتنص على 35، جاءت المادة )باجرءات االستقالة ومدة البت فيهاأما فيما يتعلق 

أن "يقدم عضو المجلس استقالته إلى الوزیر للبت فیها، وال تعد االستقالة نافذًة إال بعد 

حدده عضو صدور قرار الوزیر بقبولها، أو مضي تسعین يومًا على تاریخ النفاذ الذي 

 المجلس". 

 الغصن الثاني

 األحكام المنظمة لالنتخابات البلدية

واحدة من أهم أشكال  انتخابات المجالس البلدية في المملكة العربية السعوديةتعد  

الممارسة السياسية، والتي تولیها الحكومة اهتماما واضحا، وتستمد المجالس البلدية في 

شعبية الهائلة من المواطنین في الدورات الثالث السعودية أهمیتها من المشاركة ال

السابقة، والتي تمثل عامال مهما جدا في ترشید القرار الحكومي فيما يحقق المصلحة 

اآلكبر للمواطنین، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المشاركة الشعبية من قبل 

مسؤولة، وهذا المواطنین تجعله في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية ال
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يزید مستوى الوعي السياسي لدى عضو المجلس البلدي، وبالتالي يؤدي واجبه تجاه 

 . (1)ناخبيه ومن وضع فيه ثقته 

باألمر الملكي الصادر في  أول انتخابات بلدية في النظام السعوديوقد انطلقت 

ه، لتشكیل أول مجلس أهلي بمكة المكرمة، ثم توالت عقب ذلك عام 01/5/1313

ه تشكیالت المجالس البلدية في كل من المدينة المنورة، وجدة، والوجه،  1311

ه صدر "نظام دائرة البلدية " وقضى بتشكیل دائرة  1310وینبع، واالحساء، وفي عام 

واحدة ضمت مكة ومنى والشهداء أطلق علیها مسمى "أمانة العاصمة" بینما تولت 

                                                           

المشاركة في  تأثیر القيم االجتماعية على-ربيع طاحوس القحطاني . انظر: د( 1)

انتخابات المجالس البلدية دراسة میدانية على عینة من المواطنین في مدينة 

أيضًا . وما بعدها 3ص- م0211-جامعة عین شمس -رسالة دكتوراه -الریاض 

كيف نخدم الوطن . .. االنتخابات البلدية - انظر: أ/ بن عبدالرحمن الجبیر

ه 1132ذو القعدة  11بتاریخ  15221منشور بجریدة الجزیرة العدد - والمواطن

 . م01/1/0215الموافق 
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ية وتولت مجالس الضواحي والقرى والقبائل المجالس العمومية للبلديات الشؤون البلد

 . (1)اإلشراف على أمور القبائل وحل نزاعتها 

المجالس البلدية ، يعد نظام بتنظيم االنتخابات البلدية في وقتنا الحاضر وفيما يتعلق

النتخابات المجالس  الشریعة العامة الحاكمةهو  ه،4/12/1440الصادر بتاريخ 

ذات اللوائح األخرى واألدلة ية السعودية. أيضًا هناك بعض البلدية في المملكة العرب

 وهى: الصلة بتنظيم االنتخابات المجالس البلدية

                                                           

المجالس البلدية من مراقبة األسواق إلى الشراكة في -حمود الضویحي  انظر: أ/( 1)

. هـ1132صفر  00- (12302العدد )- جریدة الریاض االلكترونية صنع القرار،

وة وتوقعات أهداف مرج. .. االنتخابات البلدية - أيضًا انظر: أ/ علي العمیري 

و لمزید من . م10/10/0215مقال منشور بجریدة المدينة بتاریخ السبت - خجولة

التفصیل حول تطور االنتخابات البلدية في المملكة، راجع: د/ محمد بن على 

- الممارسة السياسية في النظام السياسي السعودي )دراسة تحلیلية(- الكبیري 

 122م ص 0212العدد الثالث يناير - انونيةالمجلة العربية للدراسات الشرعية والق

 . وما بعدها
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الصادرة بقرار وزیر الشؤون البلدية  الئحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية -أ

 ه. 11/2/1132والقرویة بتاریخ 

دية والقرویة بتاریخ الصادرة بقرار من وزیر الشؤون البل الئحة الحمالت االنتخابية -ب

 ه. 11/2/1132

الصادرة عن وزیر الشؤون البلدية والقرویة  الئحة المخالفات والطعون االنتخابية -ث

 ه. 11/2/1132بتاریخ 

، انتخابات أعضاء الدلیل االجرائي لالعتراضات والطعون والمخالفات االنتخابية  -ج

 ه(. 1132/1132المجالس البلدية )الدورة الثالثة 

)الدورة الثالثة  الناخبین في انتخابات أعضاء المجالس البلدية دلیل قید -ح

 ه(. 1132/1132

وجاءت المادة األولى من النظام لتعرف أهم المصطلحات المتعلقة باالنتخابات 

على ضرورة التوعية نظام المجالس البلدية ( من 21. وأكدت المادة )(1)البلدية

                                                           

 وعرفتها الدائرة االنتخابية( من النظام 1ومن المصطلحات التي عرفتها المادة ) (1)

لفترة وعرقت أيضا ا. بأنها "نطاق مكاني يخصص له مقعد، أو مقاعد انتخابية"
= 
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للتوعية ذ الوزارة اإلجراءات الالزمة اإلعالمية باالنتخابات، فنصت على أن "تتخ

في مجال انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وعلى الجهات المعنية التعاون  اإلعالمية

( من النظام لتنص على أن "تتولى 25مع الوزارة في هذا الشأن". أيضًا جاءت المادة )

ن االنتخابية المسؤولية األمنية خارج مراكز االقتراع، وتتولى اللجا وزارة الداخلية

المسؤولية األمنية داخل تلك المراكز، ولرؤساء تلك اللجان االستعانة بقوات األمن متى 

 . (1)لزم األمر"

الفترة  تبدأ( لتنص على أن "12، جاءت المادة )بداية العملية االنتخابيةوعن  

ى أن يكون االنتخابية من التاریخ الذي يحدده الوزیر لبدء تنفیذ العملية االنتخابية، عل

                                                           
= 

لية االنتخابية الذي يحدده بأنها "المدة التي تبدأ من تاریخ بدء تنفیذ العم االنتخابية

 . الوزیر وتنتهي بصدور قرار تسمية أعضاء المجلس"

لتحدد  هـ1132الصادرة عام  الئحة انتخاب أعضاء المجالس البلديةوجاءت  (1)

 . (51( إلى )32ضوابط االقتراع في الفصل السادس، وفي المواد من )
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البدء قبل أربعة أشهر على األقل من موعد انتهاء مدة المجلس، وتحدد الئحة 

 .(1)االنتخاب قواعد وإجراءات االنتخابات، واألحكام المتعلقة بالنشر والتبليغ"

وهو ما  حق المرأة في االنتخاب،وألول مرة في النظام السعودي ينص صراحة على 

ذكرًا أو  -والتي نصت على أن "يحق لكل مواطن  ( من النظام،12جاء في المادة )

 االنتخاب إذا اكتملت فيه الشروط اآلتية: -أنثى

 أن يكون متمًّا ثماني عشرة سنة هجریة في موعد االقتراع.  - 1

 أن يكون ذا أهلية كاملة.  - 0

 أال يكون عسكریًّا على رأس العمل.  - 3

ابية التي يباشر فیها االنتخاب، فإن كان أن يكون مقيمًا في نطاق الدائرة االنتخ - 1

. (0)له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فيجب أن يختار واحدًا منها فقط"
                                                           

الضوابط النظامية لتحدد الئحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية وجاءت  (1)

 . (15( إلى )1للتحضیر لالنتخابات في الفصل الثالث، وفي المواد من )

 حق المرأة في االنتخاب في النظام السعودي- راجع: د/ شادي محمد عرفه حجازي ( 0)

المجلد - كلية الحقوق جامعة طنطا- بحث محكم ومنشور في مجلة روح القوانین-

 . م0212األخیر للعام 
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( لتنص على أن "يصدر 22وتأكیدًا على حق المرأة في االنتخاب جاءت المادة )

ق بالضوابط الوزیر اللوائح الالزمة لتنفیذ هذا النظام، على أن تتضمن أحكامًا تتعل

الشرعية الواجب االلتزام بها عند مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية 

 . (1)وأعمالها"

، جاءت المادة الشرو  التي يلزم توافرها للترشح لعضوية المجلس البلديأما عن 

( من النظام لتحددها، فجاء فیها أن لكل ناخب حق الترشح لعضویة المجلس إذا 11)

 ه الشروط اآلتية:توافرت في

أن يقید اسمه في جداول قید الناخبین في الدائرة االنتخابية التي يرغب الترشح  - 1

 عنها. 

 أاّل يقل عمره عن خمسٍّ وعشرین سنة هجریة في موعد االقتراع.  - 0

                                                           

ذكرًا - )الناخب( بأنه "كل مواطن البلدية الئحة انتخاب أعضاء المجالس عرفت (1)

توافرت فيه الشروط المنصوص علیها في النظام للتمتع بحق االنتخاب، -أو أنثى

وعالجت الالئحة موضوع )قید الناخبین( في . وقید اسمه في جداول قید الناخبین"

 . (05( إلى )12الفصل الرابع، وفي المواد من )
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 أال يقل مؤهله التعليمي عن الثانویة العامة أو ما يعادلها.  - 3

شرعي، أو باإلدانة في جریمة مخلة بالشرف أو  أاّل يكون محكومًا عليه بحد - 1

 األمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 

أال يكون مفصواًل من الخدمة العامة ألسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على  - 5

 هذا الفصل ثالث سنوات. 

 أاّل يكون محكومًا عليه باإلفالس االحتيالي.  - 2

 . (1)جلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة( أاّل تكون عضویته في الم - 2

باستثناء ما نصت -فهى  الفئات المحظور عليها عضوية المجلس البلديأما عن 

ال يجوز أن يكون عضوًا  -( من المادة )الثانية عشرة( من هذا النظام0عليه الفقرة )

 في المجلس من كان من الفئات اآلتية:

                                                           

ذكرًا أو - )المرشح( بأنه "كل ناخب الئحة انتخاب أعضاء المجالس البلديةعرفت  (1)

توافرت فيه الشروط المقررة نظامًا لترشيح نفسه لعضویة المجلس، وسجل -أنثى

وعالجت الالئحة موضوع )تسجیل المرشحین( في . اسمه في قائمة المرشحین"

 . (31( إلى )02الفصل الخامس، وفي المواد من )
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 الجهات التابعة لها. موظفو الوزارة، أو أي من  - 1

 القضاة وكتاب العدل.  - 0

محافظو المحافظات ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل ونوابهم، والمعرفون  - 3

 والعمد. 

 أعضاء هیئة التحقیق واالدعاء العام.  - 1

أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية،  - 5

 یئات التطویر التي تقدم خدمات بلدية. وأعضاء مجالس إدارات ه

 أعضاء اللجان االنتخابية، ولجان الفصل.  - 2

المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية عالقة استثماریة أو  - 2

 تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها الئحة االنتخاب. 

قبل بداية كل فترة انتخابية وفقًا  يةالدوائر االنتخابوزیر الشؤون البلدية والقرویة  يحددو

ن للضوابط التي تبینها الئحة االنتخاب. كما  اللجان  -أو من يفوضه  -الوزیر ُيكو ِّ
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، وتحدد الئحة االنتخاب نطاق اختصاص (1)االنتخابية قبل بداية كل فترة انتخابية 

نتخابية في نطاق أي دائرة ا -وُتوقف إجراءات االنتخاب كل لجنة، وقواعد عملها. 

 :ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في الحالتين اآلتيتين -

إذا كان عدد المرشحین مساویًا للعدد المحدد لألعضاء المراد انتخابهم في الدائرة  - 1

 االنتخابية. 

إذا لم يبلغ عدد المرشحین العدد المحدد لألعضاء المراد انتخابهم في تلك  - 0

ار الحاصل على أعلى األصوات من المرشحین الذين لم الدائرة، وفي هذه الحالة يخت

يفوزوا في الدوائر األخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، فإن لم يكن 

فيختار  نطاق المجلس يتضمن دائرة واحدة؛ هناك حائز على أعلى األصوات، أو كان

 . (0)ذلكلالوزیر من يكمل العدد المطلوب، وتحدد الالئحة اإلجراءات الالزمة 

                                                           

موضوع )اللجان االنتخابية( في  عالجت الئحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية (1)

 . (2( إلى )0الفصل الثاني، وفي المواد من )

 . ه1135( من نظام المجالس البلدية لعام 02/01/00راجع: نصوص المواد ) (0)
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( من نظام المجالس 03جاءت المادة ) تنظيم دعاية الحمالت االنتخابيةوبشأن 

البلدية لتنص على أن "يتحمل المرشح المقابل المالي للوحات اإلعالنية والدعائية 

الخاصة بحملته االنتخابية، وتحدد الئحة الحمالت الضوابط الالزمة لذلك". وحظرت 

ه تنفیذ أي حملة 1132الصادرة عام  ت االنتخابيةالئحة الحمال( من 0المادة )

 . (1)انتخابية قبل الحصول على ترخيص من اللجنة المحلية 

وما هى الجهات التي يحق أن تشرف على تنفیذ  االشراف على االنتخاباتأما 

للمؤسسات ( من النظام لتنص على أن "يحق 01إجراءات االنتخابات، جاءت المادة )

؛ تولي الرقابة ية المستقلة غير الحكومية التي ال تهدف إلى الربحوالجمعيات الوطن

على تنفیذ إجراءات االنتخابات بصفة مستقلة، وذلك بما يضمن نزاهة هذه االنتخابات 

وحسن تنفیذها، وعلى الوزارة تمكینها من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات 
                                                           

( من الئحة الحمالت االنتخابية أنواع تراخيص الحمالت 5وحددت المادة ) (1)

-1فعلى سبیل المثال الفئة )أ( تتضمن: . االنتخابية في ثالثة فئات )أ، ب، ج(

. . . . الترخيص باستخدام الوسائل الدعائية-0. الترخيص بإقامة المقر االنتخابي

( من الالئحة المقابل المالي للتراخيص بكل فئاتها 2/2وحددت المادتین )..، ..

 . وأنواعها
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ع من السماح باإلشراف القضائي على أنه ال مان وإن كنا نرى وتسهیالت إجرائية". 

. (1)االنتخابات البلدية، لكونه أكثر نزاهة وحيادية، وهو ما تأخذ به العديد من الدول 

االنتخابات أيضا نود لو تم تعديل النظام واللوائح المتعلقة به للسماح باجراء 

قديم تالتصویت، احل تقديم )أوراق الترشح، بكل مراحلها خصوصا مر  اإللكترونية

 تحسبا لوجود حاالت طوارئ صحية. -كما ذكرنا آنفا-وذلك الطعون( 

 الفرع الثاني

 المخالفات االنتخابية والطعون االنتخابية

                                                           

على العمليات االنتخابية في النظم  الشراف القضائيالمزید من التفصیل عن ( 1)

النظام االنتخابي ودوره في تفعیل مهام المجالس -المقارنة، راجع: أ/ على محمد 

ص -0212-جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر- رسالة دكتوراه - المنتخبة في الجزائر

اإلداري  دور القاضي- أيضًا: أ/ سهام عباسي، أ/ نهلة جديدي. وما بعدها 12

بحث مقدم - في الرقابة على العملية االنتخابية "رقابة مرحلة الترشح نموذجا"

ضمن أعمال الملتقى الدولى الثامن "التوجهات الحیثة للقضاء اإلداري ودوره في 

 . م0211مارس  2/2-إرساء دولة القانون" 
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وتنظيمه القانوني في المملكة قطاع اإلدارة المحلية البلدي وختامًا لتناولنا لموضوع 

رتبة علیها. أيضًا العربية السعودية، نعرض للمخالفات االنتخابية والعقوبات المت

 سنعرض لألحكام المنظمة للطعون االنتخابية، وذلك على الترتیب اآلتي:

 الغصن األول: المخالفات االنتخابية. 

 الغصن الثاني: الطعون االنتخابية. 

 الغصن األول

 المخالفات االنتخابية

ها لبعض األفعال واعتبر ( 51ه في المادة )1322عدد نظام المجالس البلدية لعام 

يعاقب بالسجن علیها مدة ال تزید على سنة أو  - من الجرائم أو المخالفات االنتخابية

بغرامة ال تتجاوز خمسین ألف ریـال أو بكلتا العقوبتین، مع عدم اإلخالل بأي عقوبة 

 وهى: -أشد ينص علیها نظام آخر

من العاملین  استخدام القوة أو التهديد إلعاقة اإلجراءات االنتخابية، أو منع أي - 1

 في االنتخابات من أداء عمله، أو التأثیر على حریة االنتخاب. 

 تعّمد إتالف أو إخفاء أي مستند انتخابي، أو صندوق اقتراع.  - 0
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شراء األصوات وبيعها، أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو میزات وتسهیالت  - 3

 للناخبین من أجل كسب تأيیدهم.

 فق العملية االنتخابية، وأجهزتها الفنية والتشغیلية. تعمد اإلضرار بمرا - 1

 تلقي أي تمویل من جهات خارجية.  - 5

 انتحال شخصية الغیر في التصویت.  - 2

 تعمد اإلضرار بمقرات ووسائل حمالت الدعاية االنتخابية لمرشح آخر.  - 2

 عدم اإلفصاح عن مصادر تمویل حملته االنتخابية، وأوجه صرفها.  - 1

 تزویر النتيجة االنتخابية، أو المساهمة في ذلك.  - 2

لبعض األفعال التي اعتبرتها جرائم أو مخالفات ( من النظام 50أيضًا عددت المادة )

 وهى:  -وتعاقب علیها بغرامة ال تتجاوز عشرة آالف ریـال - انتخابية

 تكرار القید في جداول قید الناخبین.  - 1

 تكرار التصویت.  - 0

 تصویت في دائرة انتخابية لم يقید اسمه في جداول قید الناخبین فیها. ال - 3

 الدخول إلى األماكن المعلن منع الدخول إلیها.  - 1



139 
 
 
 

 

 تقديم بيانات ومعلومات غیر صحيحة إلى اللجان االنتخابية.  - 5

جمع تبرعات أو هبات لتمویل حملة انتخابية خالفًا للضوابط التي تحددها  - 2

 الالئحة. 

 تنظيم المسابقات أثناء الحمالت االنتخابية.  - 2

 مخالفة الضوابط التي تحددها الئحة الحمالت.  - 1

( 50( و )51في أي من األفعال المنصوص علیها في المادتین ) ويترتب على اإلدانة

من هذا النظام استبعاد المدان من الترشح لعضویة المجلس إن كان مرشًحا أو حرمانه 

 .(1)إن كان ناخًبامن التصویت 

( من النظام على أنه " فيما عدا ما ورد في المواد )الحادية 53ونصت المادة )

والخمسین( و)الثانية والخمسین( و)الستین( من هذا النظام، يعاقب بغرامة ال تتجاوز 

ألف ریـال كل من ارتكب مخالفة ألحكام هذا النظام أو لوائحه(. ولم يترتب المنظم 

( عقوبة االستبعاد إن كان مرشًحا 53إدانته وفقًا لما جاء في المادة )على من تثبت 

 أو حرمانه من التصویت إن كان ناخًبا، إال إذا تضمن القرار ذلك". 

                                                           

 . ( من نظام المجالس البلدية51راجع: نص المادة )( 1)
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، وكيفية تعیینهم، وجاء المختص بضبط المخالفات االنتخابية( 52وحددت المادة )

عیینهم قرار من الوزیر، فیها أن "يتولى ضبط المخالفات االنتخابية موظفون يصدر بت

ویعدون من مأموري الضبط، ویكونون تحت مسؤولية الوزارة وإشرافها". أيضًا جاءت 

سلطة التحقیق  -هیئة التحقیق واالدعاء العام سابقاً - لتولي النيابة العامة( 52)

واالدعاء في ارتكاب األفعال المنصوص علیها في المادة )الحادية والخمسین( من هذا 

 ورفعها إلى المحكمة المختصة.  النظام

 الغصن الثاني

 الطعون االنتخابية

 )الطعن(ه 1447( من الئحة المخالفات والطعون االنتخابية لعام 1عرفت المادة )

بأنه " طلب مكتوب يقدم إلى لجنة الفصل ضد قرار أو إجراء اتخذته لجنة انتخابية، 

نه "طلب مكتوب يقدم إلى اللجنة بأ االعتراض()أو نتيجة االنتخابات"، وعرفت أيضا 

االنتخابية المختصة للعتراض على قرار أو إجراء اتخذته هى أو أي لجنة انتخابية 

تحت إشرافها". وبالطبع لكل صاحب مصلحة أن يتقدم بطعن أو اعتراض للجنة 

 الفصل في الطعون والمخالفات االنتخابية. 
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( لتنص 02جاءت المادة ) ابيةلجنة الفصل في الطعون والمخالفات االنتخوبشأن 

ن الوزیر  في كل منطقة  لجنًة أو أكثر -في بداية كل فترة انتخابية  -على أن "يكوِّ

على  -من ثالثة أعضاء  لجنة الفصل في الطعون والمخالفات االنتخابية"تسمى "

من ذوي الكفاية والخبرة في الشریعة، أو األنظمة".  -األقل، يكون أحدهم رئيسًا لها 

أوجبت الئحة المخالفات والطعون االنتخابية في مادتها الثانية على لجنة الفصل أن و 

مساند يتولى األعمال اإلداریة. وحددت الالئحة أيضا في المادة  جهاز إداري يكون لها 

 )مكتب الخدمات االنتخابية المساندة(.  بالمكتب المختص( اختصاصات ما يسمى 3)

( والتي جاء فیها 02في المادة ) ختصاص هذه اللجاناوحدد نظام المجالس البلدية 

أن "تختص لجان الفصل بالنظر في المخالفات االنتخابية، والطعون التي تقدم ضد 

قرارات اللجان االنتخابية، والتحقق منها، وتصدر قراراتها باألغلبية، وتبت اللجنة في 

بقرار  -يها. وللجنة جميع المخالفات والطعون خالل سبعة أيام من تاریخ قیدها لد

أن تستبعد أي مرشح، وأن تحرم أي ناخب من التصویت، وأن تقرر إلغاء  -مسبب 

فوز أي مرشح، ولها حق تقریر إعادة االقتراع في الدائرة االنتخابية محل الطعن عند 

 االقتضاء". 

للجنة الفصل في الطعون  االختصاصات األخرى وحددت المادة الثامنة والعشرون 

 لفات االنتخابية، وهى: والمخا
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لكل من ُرفض طلب قیده في جدول قید الناخبین، الطعن أمام لجنة الفصل خالل  -1

 ثالثة أيام من تاریخ إبالغه بذلك. 

أمام اللجنة االنتخابية المختصة على  -كتابًة  -لكل ناخب أو مرشح االعتراض  - 0

رشحین، أو الحمالت االنتخابية، أي قرار أو إجراء يتعلق بقید الناخبین، أو تسجیل الم

خالل ثالثة أيام من تاریخ التبليغ بالقرار، أو اإلجراء، أو نشره. وعلى اللجنة أن تبت 

في هذا االعتراض خالل ثالثة أيام من تاریخ تقديمه، وإذا لم يقتنع المعترض بقرار 

ن تاریخ تبلغه اللجنة جاز له أن يتقدم بالطعن فيه أمام لجنة الفصل خالل ثالثة أيام م

 بالقرار. 

يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في فوز أي مرشح في دائرته االنتخابية خالل  - 3

إلى  -كتابًة  -خمسة أيام من تاریخ نشر أسماء المرشحین الفائزین، ویقدم الطعن 

 رئيس لجنة الفصل مشتماًل على األسباب التي استند إلیها. 

، ومدة الطعن، والجهة للطعن عليها ان الفصلقابلية القرارات الصادرة من لجوعن 

القضائية المختصة، وهل إمكانية للطعن باالسئناف على الحكم، واجراءات ومدة 

( من النظام لتنص على أن "تكون قرارات لجان 02الطعن باالسئناف، جاءت المادة )

م من خالل خمسة أيا ديوان المظالمالفصل قابلة للطعن أمام المحاكم اإلداریة في 
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تاریخ التبليغ بالقرار أو نشره، وعلى الدائرة المختصة في المحكمة اإلداریة الفصل في 

الطعن خالل عشرة أيام من تاریخ تقديمه إلیها، على أن تسّلم نسخة إعالم الحكم 

خالل عشرة أيام من تاریخ النطق به، ویحق لمن صدر ضده الحكم االعتراض عليه 

اریة في ديوان المظالم خالل خمسة أيام من التاریخ المحدد أمام محاكم االستئناف اإلد

لتسّلم نسخة إعالم الحكم، وعلى الدائرة المختصة في محكمة االستئناف الفصل في 

 . (1)االعتراض خالل عشرة أيام من تاریخ تقديمه إلیها، ویعد حكمها نهائيًّا" 

سلطة الفصل في قرارات  ديوان المظالم )القضاء اإلداري( المنظم السعوديوبإعطاء 

لجان الفصل المختصة بالطعون واالعتراضات االنتخابية، أعطى ضمانة قویة 

للمرشحین والناخبین بنزاهة االنتخابات البلدية، وذلك بالنظر في ما قد يعتریها من 

أنه ال مانع من أن يكون ونرى أخطاء أو تجاوزات قد ال تكون مقصودة وتصحيحها. 

ز للمنظومة اإللكترونية المعتمدة على مستوى القطاع البلدي، هناك تطویر وتعزی
                                                           

لجنة الفصل في المخالفات التفصیل بشأن ضوابط عمل واختصاصات  ولمزید من (1)

، وضوابط تقديم الطعون واالعتراضات من الناخبین والطعون االنتخابية

والمرشحین، ومواعید العمل والفصل في كل ما يقدم للجنة، راجع: نصوص المواد 

 هـ.1132( من الئحة المخالفات والطعون االنتخابية لعام 33( إلى )5)
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وفروعه واللجان التابعة له، وذلك لتقديم االعتراضات والطعون االنتخابية والرد علیها، 

 مستقباًل. -ال قدر الله–لتسهیل هذه المعامالت لمواجهة حاالت الطوارئ الصحية 
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 ةــماتـالـخـ

، لألحكام النظامية المتعلقة بالبلديات والمجالس البلديةثنا هذا تناولنا من خالل بح

في المملكة العربية  -الالمركزیة اإلداریة اإلقليمية -كونها تمثل قطاع اإلدارة المحلية 

السعودية. وعرضنا في بداية البحث لتعریف الالمركزیة اإلداریة، واألسس التي تقوم 

 ها مثل: الالمركزیة السياسية، والحكم الذاتي. علیها، واألنظمة التي قد تتشابه مع

، تطبيقاتها في المملكة العربية الالمركزية اإلدارية اإلقليميةثم عرضنا بعد ذلك لتقیيم 

السعودية، وأوضحنا أن بحثنا هذا سيقتصر على القطاع البلدي. وبدأنا في القطاع 

تصاصاتها، وسلطات البلدية البلدي واألحكام المنظمة له بعرضنا لنشأة البلديات، واخ

 المتمثلة في "رئيس البلدية"، والشؤون المالية للبلديات. 

، وجلسات المجلس البلدي، وأحكام التصویت تكوين المجالس البلديةوأوضحنا كيفية 

في الجلسات، وقرارات المجلس واألحكام المنظمة لها في نظام المجالس البلدية 

ًا الختصاصات األمانة العامة للمجلس البلدي، والئحته التنفیذية. وأوضحنا أيض

وكيفية إشغال منصب األمین العام، واختصاصاته، واألحكام النظامية المتعلقة 

 بموظفي المجلس البلدي. 
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، ودور المجلس اختصاصات المجلس البلديوقمنا من خالل البحث بعرض 

مقترحات، ومصیر  االستشاري، وسلطاته الرقابية. وأكدنا على حق المجلس في تقديم

مقترحات المجلس ونتيجة دراسته لما يحال إليه. كما أبرزنا أن للمجلس الحق في 

تكوین لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه؛ لتولي مهمات محددة، أو دراسة 

موضوع معین. وأبرزنا كذلك إلتزام المجلس بأن يعد تقریرًا سنویًّا عن أعماله، وأن يرفع 

ومنها الحق في  لحقوق المجلس البلديه اإلداري. وعرضنا أيضًا تقریره إلى مرجع

االستعانة بالخبراء، وبیوت الخبرة. أيضًا أوضحنا ماهية التزامات المجلس، وعالقته 

 بالمواطنین. 

، وما هى العقوبات التي مخالفات أعضاء المجلس البلدية"كذلك أبرزنا كيفية ضبط "

س. وشرحنا كيفية تسجیل الشكاوى والبالغات أقر النظام توقيعها على عضو المجل

التي قد تقدم ضد أعضاء المجلس البلدي، وبینا أن وزیر الشؤون البلدية والقرویة هو 

ن لجنًة للنظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية. كذلك شرحنا لحاالت  من ُيكوِّ

 لمنحل. ومن له حق الرفع بالحل، ومن يحل محل المجلس ا "حل المجلس البلدي"،

"، وميعاد عقد الجلسة أحكام العضوية في المجالس البلديةوعرضنا أيضًا لموضوع "

األولى للمجلس بعد انتهاء العملية االنتخابية، ومن يرأس المجلس في جلسته األولى. 

أعضاء المجلس المعينين أن يتولوا منصب رئيس المجلس وأبرزنا أنه ليس من حق 
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وعددنا ختصاصات رئيس المجلس البلدي. لك عددنا الأو نائب الرئيس. كذ البلدي

واجباتهم. وحاالت فقد العضوية. وعرضنا الجرءات و لحقوق أعضاء المجلس البلدي

 . االستقالة ومدة البت فيها

" موضحین األحكام المنظمة انتخاب أعضاء المجلس البلديكذلك عرضنا لموضوع "

ألول مرة صراحة على حق المرأة في  للعملية االنتخابية، وأن النظام السعودي نص

االنتخاب. أيضًا عرضنا الشروط التي يلزم توافرها للترشح لعضویة المجلس البلدي، 

وما هى الفئات المحظور علیها عضویة المجلس البدي، وكيفية تنظيم دعاية 

 الحمالت االنتخابية، واالشراف على االنتخابات. 

وإنشاء وتشكیل واختصاص لجنة الفصل  ابية""الطعون االنتخعرضنا أيضًا لموضوع  

في الطعون والمخالفات االنتخابية، وقابلية القرارات الصادرة من لجان الفصل للطعن 

وكيفية ضبط المخالفات االنتخابية،  للمخالفات االنتخابيةعلیها. وفي الختام عرضنا 

 باإلدانة. وعددنا ألنواعها، والعقوبات المترتبة علیها، وما هى آثار الحكم 

وترتیبًا على جميع ما عرضناه سابقا خرجنا من بحثنا هذا بمجموعة من النتائج 

 والتوصيات، هى كالتالي:

 أواًل: النتائج:
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 -من ناحية التبعية اإلداریة والمساءلة النظامية -: وجود انفصال النتيجة األولى -

لكن هذا االنفصال  البلدي في المملكة العربية السعودية.و  المناطقي ینبین القطاع

ال يمنع من أن عمل كل منهما ينطوي على أوجه كثیرة تعاونية ومشتركة نظامًا 

 وفي الواقع العملي، الهدف منها تحسین جودة حياة المواطنین. 

: ظهور اهتمام الحكومات السعودية المتعاقبة منذ بداية نشأة النتيجة الثانية -

ل مجموعة األنظمة واللوائح التي عرضنا المملكة باإلدارة المحلية، وذلك من خال

 لها من خالل بحثنا. 

هناك فصل بین عمل ونشاط البلديات وإختصاصاتها، وعمل  النتيجة الثالثة: -

ونشاط المجالس البلدية واختصاصها، مع وجود أكثر من مجال تختص فيه 

ه المجالس البلدية بالرقابة على أعمال البلديات، ووجود قدر من التعاون حدد

 المنظم السعودي وموجود في الواقع العملي عند ممارسة االختصاصات والمهام. 

المنظم السعودي فرق ومیز بین أربع جهات لها اختصات هامة  النتيجة الرابعة: -

رئيس المجلس البلدي.  -0رئيس البلدية.  -1على مستوي القطاع البلدي، وهم: 

س البلدي. ونود أن نضيف أعضاء المجل -1نائب رئيس المجلس البلدي.  -3

إلیهم منصبًا خامسًا وهو منصب األمین العام للمجلس البلدي، وذلك ألهمية ما 
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يقوم أسند من اختصاصات قد تسهم في تعزیز االختصاصات العامة للمجلس 

 البلدي ودوره في تنمية المجتمع. 

قامة : المنظم السعودي جاء بأحكام وقواعد آمرة وضمانات إلالنتيجة الخامسة -

االنتخابات البلدية، وذلك لضمان إقامة عملية انتخابية ناجحة، تعكس اختيارات 

 المواطنین الحقيقية لمن سيمثلهم في المجالس البلدية. 

حددت األنظمة واللوائح الحاكمة لمجالس البلدية المخالفات  النتيجة السادسة: -

تترتب على ارتكابها،  التي قد ترتكب أثناء العملية االنتخابية، والعقوبات التي

أيضُا هناك لجنة أنشئها النظام لنظر الطعون االنتخابية، مع عدم اإلخالل 

 باختصاص القضاء اإلداري السعودي )ديوان المظالم(. 

: المنظم السعودي نص صراحة ألول مرة على حق المرأة في النتيجة السابعة  -

دية وضمن نصوص نظام االنتخاب، وأتاح لها حق الترشح لعضویة المجالس البل

المجالس البلدية والئحتها التنفیذية ما ييسر عمل المرأة وتواجدها في هذه 

 المجالس. 

: لم ينص المنظم السعودي صراحة على وجود اختصاصات النتيجة الثامنة -

 -وسلطات للبلديات والمجالس البلدية في حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية 
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ونرجع ذلك لكونها تتبع ما تتخذ الدولة من  -المعديةخصوصًا األوبئة واألمراض 

 قرارات وتدابیر. 

 ثانيًا: التوصيات

: وجوب توحید األنظمة الحاكمة لعمل القطاع البلدي في نظام التوصية األولى -

موحد، وذلك ألهمية هذا القطاع، والرهانات المعقودة عليه لتنمية شاملة مستدامة 

 ة ككل. لكافة أقاليم الدولة بل الدول

: نوصي بالعمل على نشر الوعى والثقافة القانونية المتعلقة التوصية الثانية -

بأهمية عمل ونشاط البلديات والمجالس البلدية، سواء بین العاملین بها وأعضاء 

 المجالس البلدية، وبین جمهور المواطنین والمقيمین. 

ع اإللكترونية للبلديات : بالرغم من أننا وجدنا العديد من المواقالتوصية الثالثة -

والمجالس البلدية على شبكة االنترنت، فإننا نوصي يجب العمل أكثر على تسهیل 

الوصول إلى المعلومات المتعلقة باألنظمة واللوائح والتعميمات الحاكمة للقطاع 

 البلدي. 

: نوصي بضرورة توسيع سلطات البلديات والمجالس البلدية في التوصية الرابعة -

طبعًا في  -تدابیر التنظيمية والصحية، وفي مختلف المجاالت الالزمة اتخاذ ال
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خصوصًا للمساعدة في مواجهة األزمات والكوارث،  -نطاق كل منهم الجغرافي

، مثل: ما هو حادث حاليًا في وقت كتابتنا النهائية لبحثنا من الكوارث الصحية

لسلبي على الحياة ( وتأثیره اcovid 19انتشار وتفشي لفیروس قاتل )كورونا 

 الیومية للمواطنین. 

: نوصي بزیادة أعداد أعضاء المجالس البلدية المنتخبین، مالم التوصية الخامسة -

 يتم جعل كامل أعضاء المجالس البلدية باالنتخاب. 

: حذف الشرط الخاص باعتماد الوزیر لمحاضر المجالس التوصية السادسة -

 الحاضرین المكملین للنصاب القانوني. البلدية، واالكتفاء بتوقيعات األعضاء 

 -ولو إشرافًا جزئياً  -: تعديل النظام ليسمح باإلشراف القضائي التوصية السابعة -

 على المراحل المختلفة النتخابات المجالس البلدية.

: تعديل النظام ليسمح باجراء االنتخابات إلكترونيًا. خصوصًا التوصية الثامنة -

 تقديم االعتراضات والطعون(.-التصویت –يح مراحل )تقديم أوراق الترش

: ضرورة تطویر وتعزیز المنظومة اإللكترونية اإلداریة المعتمدة التوصية التاسعة -

لسرعة إنهاء  -بصفة عامة-والمعمول بها حاليًا في الهیئات الالمركزیة المحلية 

 حاالت طوارئ صحية أخرى. -ال قدر الله–األعمال اإلداریة في ظل حدوث 
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 مراجعال

 أواًل: المراجع باللغة العربية

 المراجع الفقهية )القانونية( العامة

دار الزهراء المملكة العربية -القانون اإلداري السعودي -د/ السید خلیل هيكل  -

 م. 0212 -الطبعة الرابعة -السعودية 

النظریة العامة في القانون اإلداري )دراسة مقارنة -د/ عبدالغني بسیوني عبدالله  -

دار المعارف باالسكندریة -سس ومبادئ القانون اإلداري وتطبيقها في مصر( أل

 م.   0223 -

 -دار الرشد  -مبادئ القانون اإلداري السعودي -د/على حسین خطار شطناوي  -

 ه. 1133م/0210الطبعة األولي 

 -موسوعة القضاء اإلداري السعودي )ديوان المظالم( -د/على خطار شطناوي  -

 وما بعدها.  21ص  -م 0211الطبعة األولى -مكتبة الرشد  - الكتاب األول

 القاهرة.  - 1255طبعة  -مبادئ في القانون اإلداري -د/ فؤاد العطار   -
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اإلسكندریة -دار الجامعة الجديدة  -اإلدارة العامة -د/ محمد رفعت عبدالوهاب  -

 . 312ص  -م 0221طبعة  -

منشورات الحلبي -لقانون اإلداري مبادئ وأحكام ا-د/ محمد رفعت عبد الوهاب  -

 م. 0225 -لبنان  -بیروت  -الحقوقية 

القانون اإلداري وتطبيقاته في المملكة العربية -د/ محمد سمیر محمد جمعة  -

 م. 0212ه/ 1132الطبعة األولى  -مكتبة الرشد  -السعودية 

 المراجع الفقهية )القانونية( الخاصة

المؤسسة  -ية وتطبيقاتها في الدول العربية اإلدارة المحل-د/ حسن محمد عواضه  -

 هـ.  1123م/ 1213الطبعة األولي  -لجامعية للدراسات والنشر والتوزیع 

تشكیل المجالس المحلية وأثرها على كفايتها في نظم -د/ خالد سمارة الزغبي  -

 م. 1223 -األردن  -دار الثقافة للنشر والتوزیع  -دراسة مقارنة -اإلدارة المحلية 

 م. 1223جامعة عین شمس  -اإلدارة المحلية والديمقراطية -/ سليمان الطماوي د -

 -المركزیة والالمركزیة في تنظيم اإلدارة المحلية -د/ صفوان محمد المبيضین  -

 م.  0212طبعة  -دار البازوردي للطباعة والنشر 
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)دراسة  العالقة بین الحكومة المركزیة واإلدارات المحلية-د/ عبدالرازق الشيخلي  -

ندوة العالقة بین اإلدارة المركزیة واإلدارة المحلية، المعهد العربي إلنماء -مقارنة( 

 م. 0220سبتمبر  05، 03المدن، بیروت، 

رقابة السلطة المركزیة على الوحدات المحلية -أ/ عبدالرحمن جمعه إبراهيم التركي  -

 م. 0211طبعة  -دار الجامعة الجديدة -)دراسة مقارنة( 

مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي دراسة مقارنة لبعض -العليم محمد عبد -

 م. 1221-القاهرة، مركز الدراسات السياسة واالقتصادية  -األنماط والمشاكل 

اإلشكاالت الدستوریة في تنظيم اإلختصاصات -د/ عثمان سلمان غیالن العبودي  -

 .م0212طبعة  -للنشر والتوزیع المالية اإلتحادية )دراسة مقارنة( المركز العربي 

 -منشأة المعارف -اإلدارة العامة وتنمية المجتمع -د/ على عبدالعليم محجوب  -

 م. 1220 -مصر 

تنمية المجتمع المحلي والعوامل المؤثرة على -أ/ غازي سلطان فالح القبالن  -

 م. 0215طبعة  -دار الخليج  -الحكام المحلیین )دراسة میدانية( 

 سائل العلميةاألبحاث والر 
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 -نظام اإلدارة المحلية في تحقیق التنمية المحلية المستدامة -أ/ بن علي خلدون  -

 م. 0212 - 0العدد  - 1المجلد  -مجلة ضياء للدراسات القانونية 

معوقات تطبیق الحكم المحلي وآلية المعالجة في -د/ حمود محمد القديمي  -

لس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية بحث منشور في مجلة األند-الجمهوریة اليمنية 

 م. 0212( 15( المجلد )13في العدد )

تأثیر القيم االجتماعية على المشاركة في انتخابات -د. ربيع طاحوس القحطاني  -

-المجالس البلدية دراسة میدانية على عینة من المواطنین في مدينة الریاض 

 م. 0211 -جامعة عین شمس  -رسالة دكتوراه 

دور القاضي اإلداري في الرقابة على العملية -باسي، أ/ نهلة جديدي أ/ سهام ع -

بحث مقدم ضمن أعمال الملتقى الدولى -االنتخابية "رقابة مرحلة الترشح نموذجا" 

 2/2-الثامن "التوجهات الحیثة للقضاء اإلداري ودوره في إرساء دولة القانون" 

 م. 0211مارس 

-ة في االنتخاب في النظام السعودي حق المرأ -د/ شادي محمد عرفه حجازي  -

المجلد األخیر  -كلية الحقوق جامعة طنطا -بحث منشور في مجلة روح القوانین 

 م. 0212للعام 
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رقابة المجالس الشعبية على السلطة التنفیذية بالوحدات -د/عالء محمد أمین  -

منوفية جامعة ال-كلية الحقوق -رسالة دكتوراه -المحلية في النظم المقارنة ومصر 

 م. 0213 -

دراسة منشورة -الحكم الذاتي دراسة حول المفهوم والنموذج -د/على الجرباوي  -

 . 121العدد -بمجلة المستقبل العربي

الالمركزیة اإلداریة وتطبيقاتها في األردن والعراق -أ/ على حاتم عبدالحمید العاني  -

 م. 0212 -جامعة الشرق األوسط  -رسالة ماجستیر -

مجلة العلوم القانونية واالقتصادية -نظریة الالمركزیة اإلقليمية -عطار د/ فؤاد ال -

 م. 1222 -مطبعة جامعة عین شمس  -السنة الثامنة -العدد األول  -

-اإلدارة المحلية بین الالمركزیة وعدم التركیز اإلداري -د/ ماجد راغب الحلو  -

-العدد األول -عشر  العام السابع-مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية 

1225 . 

الممارسة السياسية في النظام السياسي السعودي -د/ محمد بن على الكبیري  -

العدد الثالث يناير  -المجلة العربية للدراسات الشرعية والقانونية -)دراسة تحلیلية( 

 م. 0212
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الرقابة على السلطات اإلداریة المحلية في القانون -د/ محمد محسن محمد زهیر  -

 م. 0212 -كلية الحقوق، جامعة القاهرة  -رسالة دكتوراه -ليمني )دراسة مقارنة( ا

 -نظم اإلدارة المحلية )المفهوم والفلسفة واألهداف( -د/ محمود محمد الطعامنة  -

ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى العربي األول )نظم اإلدارة المحلية في الوطن 

 م. 0223( أغسطس 11/02) -ن المنعقد في صاللة، سلطنة عما -العربي( 

 المقاالت الصحفية

- .. كيف نخدم الوطن والمواطن.االنتخابات البلدية -أ/ أحمد بن عبدالرحمن الجبیر 

الموافق  ه1132ذو القعدة  11بتاریخ  15221منشور بجریدة الجزیرة العدد 

 م. 01/1/0215

لشراكة في صنع القرار المجالس البلدية من مراقبة األسواق إلى ا-أ/ حمود الضویحي 

 هـ. 1132صفر  00 -( 12302العدد ) -جریدة الریاض اإللكترونية -

مقال  -االنتخابات البلدية ..... أهداف مرجوة وتوقعات خجولة  -أ/ علي العمیري 

 م. 10/10/0215منشور بجریدة المدينة بتاریخ السبت 

 المواقع على اإلنترنت
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بعنوان )خمسة أشياء يجب أن تعرفها اآلن عن مقال -موقع أخبار األمم المتحدة  -

 (12-جائحة كوفید

https://news. un. org/ar/story/2020/03/1051101 

 موقع جریدة أم القرى )الجریدة الرسمية السعودية(.  -

s://www. uqn. gov. sahttp  

( 12-موقع منظمة الصحة العالمية مقال بعنوان )مرض فیروس كورونا )كوفید -

 (سؤال وجواب

-es/diseases/novelhttps://www. who. int/ar/emergenci

coronaviruses-a-public/q-for-2019/advice-coronavirus 

 موقع هیئة الخبراء بمجلس الوزاراء السعودي.  -

https://www. boe. gov. sa/MainLaws. aspx?lang=ar  

 موقع وزارة العدل السعودية.  -

https://www. moj. gov. 

sa/ar/SystemsAndRegulations/Pages/default. aspx 

إصدارات  -أمانة منطقة الریاض  -الكتیب اإلرشادي ألعضاء المجالس البلدية  -

 على الرابط: ویمكن تحمیله -مركز اإلدارة المحلية

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051101
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051101
https://www.uqn.gov.sa/
https://www.uqn.gov.sa/
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.boe.gov.sa/MainLaws.aspx?lang=ar
https://www.boe.gov.sa/MainLaws.aspx?lang=ar
https://www.moj.gov.sa/ar/SystemsAndRegulations/Pages/default.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/SystemsAndRegulations/Pages/default.aspx
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-projects-http://www. ksclg. org/publications

flipbook/?post_id=808  

 -البلدية  -الصحية  -اللوائح واالشتراطات واألدلة المتعلقة بالجوانب )الفنية  -

 وزارة / وزیر الشؤون البلدية والقرویة:العامة( الصادرة عن 

https://www. momra. gov. sa/ar/regulations  

 دلیل نظام المعلومات المجالس البلدية اإللكتروني: -

https://majales. momra. gov. 

sa/MOMRA/portalpages/pdf_files/nezamma3lomatalmgales. pdf 

موقع لالطالع على أنظمة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية واللوائح  -

 ذات العالقة:

https://www. mcs. gov. sa/ar/Regulations/Pages/default. aspx 

 ثانيًا: المراجع األجنبية 

 المراجع االنجليزية

- Rodinelli, Dennis A. Extending Urban Services in Developing 

Countries, Public Administration and Development, 1986.  

- Stephen Tierney, "reforming sovereignty: sub-state national 

societies and contemporary challenges to the nation-state 

http://www.ksclg.org/publications-projects-flipbook/?post_id=808
http://www.ksclg.org/publications-projects-flipbook/?post_id=808
https://www.momra.gov.sa/ar/regulations
https://www.momra.gov.sa/ar/regulations
https://majales.momra.gov.sa/MOMRA/portalpages/pdf_files/nezamma3lomatalmgales.pdf
https://majales.momra.gov.sa/MOMRA/portalpages/pdf_files/nezamma3lomatalmgales.pdf
https://www.mcs.gov.sa/ar/Regulations/Pages/default.aspx
https://www.mcs.gov.sa/ar/Regulations/Pages/default.aspx
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international and comparative law quarterly, vol. 54, no. 1 

(January 2005).  

-  Wheare, Kenneth C. Federal Government, 4th Edition, New 

York: Oxford University Press, 1963.  

 المراجع الفرنسية

- A. De Laubadère: Traité élé mentaire de Droit administerif, 
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1984.  
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