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رقم   البیـــــــــــــــــــــــان    م

  ةـــــالصفح
م بشأن البلدیات في إمارة 2004لسنة ) 2(قانون رقم   1

  . الشـــــــــــــارقة وتعدیالتھ
  

م 2005لسنة ) 33(قرار المجلس التنفیذي رقم   2
بالالئحـــــــة  التنفیذیة للمجالس البلدیة  إلمارة 

  الشارقة  

  

م بشأن دائرة 2007لسنة ) 49(رقم مرسوم أمیري   3
  .البلدیات والزراعة في إمارة الشارقة 

  

4  
  

م بشأن تشكیل 2009لسنة ) 10(مرسوم أمیري رقم 
  .المجلس البلدي  لمدینة الشارقة 

  

م بشأن تشكیل 2009لسنة ) 11(مرسوم أمیري رقم   5
  .المجلس البلدي  لمدینة خور فكان  

  

م بشأن تشكیل 2009نة لس) 12(مرسوم أمیري رقم   6
  .المجلس البلدي  لمدینة كلباء  

  

م بشأن تشكیل 2009لسنة ) 13(مرسوم أمیري رقم   7
  .المجلس البلدي  لمدینة كلباء  

  

م بشأن تشكیل 2009لسنة ) 14(مرسوم أمیري رقم 
  .المجلس البلدي  لمنطقة الحمریة

  

م بشأن تشكیل 2009لسنة ) 15(مرسوم أمیري رقم   9
  .مجلس البلدي  لمنطقة دبا الحصن   ال

  

م بشأن تشكیل 2009لسنة ) 16(مرسوم أمیري رقم   10
  .المجلس البلدي  لمنطقة البطائح   

  

م بشأن تشكیل 2009لسنة ) 17(مرسوم أمیري رقم   11
  .المجلس البلدي  لمنطقة ملیحة   

  

م بشأن تشكیل 2009لسنة ) 18(مرسوم أمیري رقم   12
  .ي  لمنطقة المدام    المجلس البلد
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  م2004لسنة )  2(  رقم   قانون  
  في إمارة الشارقة بشأن البلدیات  

) 1(المعدل بالقانون رقم 
  م2005لســــــــــــــــــــــــــــــــــــنة 
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  م2004لسنة )  2(  رقم   قانون  
  بشأن البلدیات في إمارة الشارقة  

  م2005لســــــــــــــــــــــــــــــــــــنة ) 1(المعدل بالقانون رقم 

    

م     البعد ا انون رق ى الق نة   )2(طالع عل اء    1999لس م بشأن إنش

  ، فیذي إلمارة الشارقة والئحتھ الداخلیةالمجلس التن

م   انون رق ى الق نة ) 3(وعل س  1999لس اء المجل أن إنش م بش

  ، االستشاري إلمارة الشارقة والئحتھ الداخلیة 

  م وتعدیالتھ  ،1971لسنة ) 1(و قانون البلدیات رقم  

م  انون رق نة ) 5(و الق ارة  2001لس ة إلم ة المدنی أن الخدم م بش

  .ھ الشارقة وتعدیالت

ا تقتضیھ       ذي واالستشاري و م ین التنفی وبناًء على موافقة المجلس

  المصلحة العامة ، 

  

  -:أصدرنا القانون التالي 
  الفصل األول
  التعریفات

  ) 1(مادة 

ة     ارات التالی ات  والعب في تطبیق أحكام ھذا القانون یقصد بالكلم

نص        یاق ال ضِِ س م یق ا ل ا م ل منھ رین ك حة ق اني الموض المع

  :ذلك بخالف 

  .إمارة الشارقة:  اإلمـارة
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  .حاكم اإلمارة: الحاكم 

  .رئیس المجلس التنفیذي لإلمارة :رئیس المجلس التنفیذي 

  .البلدیة المنشأة وفقــــًا ألحكام ھذا القانون :البلدیة 

  .المجلس البلدي المعني  :المجلس 

  . رئیس المجلس :الرئیس 

ي  ر المحل دره  :األم ریع یص ھ أي تش د ب ـًا  یقص س وفقــ المجل

  .من ھذا القانون  ) 19(ألحكام المادة 

  .الجمعیة العمومیة للمجالس البلدیة  :الجمعیة العمومیة 
  الفصل الثاني

  اإلنشاء
  )2(مادة 

   -:ُتنشأ  في اإلمارة تسع  بلدیات على الوجھ التالي 
.بلدیة  مدینة الشارقة .1
.بلدیة مدینة  الذید  .2
.بلدیة مدینة  خور فكان .3
.بلدیة  مدینة كلباء .4
.بلدیة  منطقة دبا الحصن .5
.بلدیة منطقة  الحمریة .6
.بلدیة منطقة المدام .7
بطحاء الرفیعة ــ بطحاء المرة ــ بطحاء (بلدیة منطقة البطائح .8

.)المنتثر
.بلدیة منطقة  ملیحـــة .9

ة  دود الجغرافی ـًا للح ة وفقـ ل بلدی اص ك اق اختص دد نط ویح
دیات أخرى أو   واإلداریة للمنطقة ا لتي تقع فیھا  ویكون إنشاء بل

  .إلغاء أو دمج بلدیات قائمة بمرسوم من الحاكم 
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ر     رع أو أكث اء ف ویجوز بقرار من المجلس التنفیذي باإلمارة إنش
  .للبلدیة بناءًً على توصیة المجلس 
  )3(مادة 

ة   دودھا الجغرافی من ح ة ض دمات عام دیم خ ة بتق طلع البلدی تض
ا  ة باإلم ع    واإلداری ة  وتتمت یة االعتباری ا الشخص ون لھ رة ویك

  .باالستقالل المالي واإلداري 
  )4(مادة 

ویر    دیات إدارة  وتط ولى البل اص تت د االختص اة قواع بمراع
اق      ي نط دخل ف ي ت ي الت ابع المحل ة ذات الط ق العام المراف
ة   ة وأی ھ التنفیذی انون  والئحت ذا الق ام ھ ـًا ألحك ھا وفقـ اختصاص

  .أخرى تصدر تنفیًذا لھ  أنظمة أو قرارات
  )5(مادة 

  -:یتولى السلطات في كل بلدیة 
ا    :  المجلس البلدي.أ  ویمارس اختصاصاتھ المنصوص علیھ

ویتولى إصدار األوامر المحلیة  ومراقبة ) 17(في المادة 
ي     س ف اص المجل اة اختص ك بمراع ذھا ، وذل ن تنفی حس

  .من ھذا القانون )   19(و )18(المادتین 
.ویمارس سلطة التنفیذ اإلداري والفني :   فیذيالجھاز التن.ب 

ذي      س التنفی یس المجل ات رئ اة اختصاص ع مراع و م
س     ون المجل ر  یك انون آخ انون أو أي ق ذا الق واردة بھ ال
ام      ھم أم ي أداء اختصاص ؤولین ف ذي مس از التنفی والجھ

  .الحاكم 
  الفصل الثالث

  المجالس ا لبلدیة
  ) 6(مادة 

س یت .أ  ة مجل ل  بلدی ون لك ن یك دد م یس وع ن رئ ألف م
.األعضاء من ذوي الرأي  والكفاءة والخبرة 
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انون  .ب  ذا الق ریان ھ د س س بع اء أول مجل اكم أعض ین الح یع
  ..ویقبل استقاالتھم بمرسوم أمیري 

  )7(مادة 
ي    ا یل یشترط فیمن ُیعین عضًوا في المجلس ذكًرا كان أو أنثى م

:-   
ارات ا .أ  ة اإلم یة دول ـًا بجنس ون متمتعـ ة  أ ن یك لعربی

.المتحدة 
.أال یقل عمره عن خمس وعشرین  سنة .ب 
ن     .ج  یرة ، حس ود الس ة ، محم ـًا باألھلی ون متمتعـ أن یك

. السمعة 
لم یسبق الحكم علیھ في جریمة مخلة بالشرف واألمانة ما .د 

.لم یكن قد رد إلیھ اعتباره 

  )8(مادة 
 ن یؤدي أعضاء المجلس أمام الحاكم قبل مباشرتھم أعمالھم الیمی

   -:التالیة 
لحة   ! ي المص وانین وأن أراع رم الق ـم أن  أحت اهللا العظی ـم ب أقس

ة     وإخالص  العامة وأن أؤدي أعمالي في المجلس بصدق وأمان
  !واهللا علـى مـا أقـول شھیـد 

  )9(مادة 
ن أول         دأ م ان  تب نتان میالدیت س  س ي المجل ویة ف دة  العض م

ریف أعما  ي تص س ف تمر المجل ھ  ویس اع ل اء اجتم دى انتھ ھ ل ل
ن     ین  م ادة تعی مدتھ  إلى أن  یتم تعیین  مجلس جدید ویجوز  إع

  .انتھت مدة عضویتھم 
  .قبول استقالتھ  وتحدید صلإلضافة إلى  عملھ  

  )11(مادة 
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ھ   ة لفقدان س نتیج ي المجل و ف رئیس أو العض ب ال غر منص إذا ش
ى   ھ عل دیالًً ل ین ب اكم تعی ھ فللح تقالتھ أو وفات ویتھ أو اس أن عض

  .تنتھي مدتھ بانتھاء مدة المجلس التي تم التعیین خاللھا 
  )12(مادة 

ة         تقالة كتاب دم االس تقیل  من عضویتھ وتق س أن یس لعضو المجل
ي  ة تل ي أول جلس س ف ى المجل ھا عل ب عرض رئیس ویج ى ال إل

  .تقدیمھا 
أنھا    س بش وللعضو أن یعدل عن استقالتھ قبل صدور قرار المجل

  .لة بمرسوم  أمیري ، ویتم قبول االستقا
  )13(مادة 

ل أو      طة بعم ھ أو بالواس وم بذات یحظر على عضو المجلس أن یق
ع أو     ة بی ي عالق مقاولة أو تورید لحساب البلدیة أو یدخل معھا ف

  .إیجار أو مقایضة 
وال یجوز لعضو المجلس أن یحضر جلسات المجلس أو لجانھ ، 

ھ  وال أن یشترك في مداوالتھ إذا كانت لھ أو لزو جھ أو أحد أقارب
ي     یة ف لحة شخص طة مص ذات أو بالواس ة بال ة الثالث ى الدرج إل
ن     یال عم ـًا أو وك األمر المعروض ، أو إذا كان وصیــًا أو قیمـــ
ذه       ي ھ رار ف ذ الق س أن یتخ لھ فیھا مثل ھذا األمر ، وعلى المجل

  .المسألة باالقتراع السري في غیابھ 
  
  

  )14(مادة 
س  إذا تغیب  العضو دون  سبب مبرر عن حضور جلسات المجل

ة       ة أو ست جلسات متفرق أو لجانھ أكثر من ثالث جلسات متتالی
ة       رارًا بموافق در ق س أن یص از للمجل اد ؛ ج ي دور االنعق ف
ھ    د دعوت األغلبیة المطلقة باعتبار ھذا العضو مستقیال ، وذلك بع
اذ   لسماع أقوالھ ، وفي ھذه الحالة یعلن الرئیس خلو المكان واتخ

  .من ھذا القانون ) 11(اإلجراءات المنصوص علیھا في المادة 
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  )15(مادة 
ویة   روط العض د ش د أح ن فق س عم ویة المجل قط عض تس
ـًا       ویة أیضـ قط العض انون، وتس ذا الق ي ھ ا ف وص علیھ المنص
ة        ي حال ك ف اء ؛ وذل ي األعض ة ثلث س بأغلبی ن المجل رار م بق

ذا ا    ام ھ اًً ألحك ویة طبق ات العض ھ بواجب ھ  إخالل انون والئحت لق
  .التنفیذیة 

قاط      س بإس ن المجل رار م دور ق وال ص ع األح ي جمی ب ف ویج
  .العضویة وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقوالھ 

  )16(مادة 
  -:یشغر مكان العضو في المجلس في الحاالت التالیة 

.الوفاة .أ 
.قبول االستقالة .ب 
.إذا أدین بجریمة مخلة بالشرف واألمانة بحكم بات .ج 
.المرض المقعد .د 
ادتین  .ه  ي الم ا ف وص علیھ االت المنص ي الح ھ ف و مكان خل

  .من ھذا القانون ) 15(، ) 14(
  الفصل الخامس

  اختصاصات المجالس البلدیة
  )17(مادة 

ائل     ل بالوس ى العم بمراعاة قواعد االختصاص یھدف المجلس إل
ي     ھ ف ة و ل ال الشؤون البلدی ي  مج ارة ف دم اإلم ى تق المتاحة عل

بیل  الحیات      س اص الص ھ خ ارس بوج ھ أن یم ق أھداف تحقی
 -:والمسؤولیات التالیة 

ة   .1 رارات واألنظم وائح والق وانین  والل ذ الق ة تنفی مراقب
.المتعلقة بصالحیات واختصاصات المجلس 

س بشان     .2 ا أعضاء المجل دراسة االقتراحات التي یتقدم بھ
ر      ة وتقری ؤون البلدی ال الش ي مج دخل ف ألة ت ة مس أی

.بشأنھا المناسب 
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ة      .3 ائل والموضوعات المتعلق ي المس رأي ف النظر وإبداء ال
اكم أو     ن  الح س م ى المجل ال إل ي تح ة الت ؤون البلدی بش

.المجلس التنفیذي أو الجھات الحكومیة األخرى 
ات    .4 كاوى والمقترح رائض والش ي الع ت ف ث والب البح

ات   المتعلقة بالشؤون البلدیة  وللمجلس أن یطلب من الجھ
  .لبیانات الالزمة بشأنھا المختصة ا

دیل   .5 رمیم وتع دم والت اء والھ ص البن دار رخ یم إص تنظ
.في اإلمارة  المختصةاألبنیة بالتنسیق مع الجھات 

ع    .6 ة ووض ي دراس ة ف ات المختص ع الجھ تراك م االش
ات    ة ومخطط ة والعام ة الھیكلی ات العمرانی المخطط

.المناطق التفصیلیة 
ة ا  .7 وانین واألنظم دة    مراقبة تنفیذ الق ة المع لخاصة باألغذی

.لالستھالك اآلدمي والحیواني 
ة       .8 ة العام ة بالنظاف ة الخاص وانین واألنظم ذ الق ة تنفی مراقب

.وجمع النفایات 
ادق       .9 ة والفن ال التجاری ة الخاصة بالمح ذ األنظم مراقبة تنفی

ولین   ة المتج یطة والباع ن البس ة والمھ قق الفندقی والش
.بالتنسیق مع الجھات المعنیة 

اه   مر.10 ارة والمی ة باإلن ة المتعلق ذ األنظم ة تنفی اقب
ة   ة الخاص ن األنظم ك م ر ذل حي وغی رف الص والص
ك      ة وذل ات البلدی عة الختصاص ة الخاض المرافق العام ب

. بالتنسیق مع الجھات المختصة 
دائق   .11 یانة الح ویر وص اء وتط ة إنش مراقب

ن    والمنتزھات العامة وأماكن الترفیھ وحمایة الشواطئ م
ل و ك  التآك تدامة وذل ة المس ى البیئ ة عل وث والمحافظ التل

.بالتنسیق مع الجھات المختصة 
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ات     .12 ة باإلعالن نظم الخاص ع ال ي وض اركة ف المش
وم   راح الرس ة واقت ة والدعائی ماء التجاری ع األس ووض

.المتعلقة بھا بالتنسیق مع الجھات المختصة 
نظم      .13 ع ال الخ  ووض واق والمس اء األس ر إنش تقری

.تنسیق مع الجھات المختصة الخاصة بھا بال
ا      .14 ات وجمعھ دافن النفای ة  بم نظم الخاص ع ال وض

الیب    والتخلص منھا أو إعادة تدویرھا وفقــًا ألحدث األس
ات    ع الجھ یق م ك بالتنس ادیة ؛ وذل ة واالقتص العلمی

.المختصة األخرى  
ات  .15 تنظیم القواعد والشروط الالزمة إلیواء الحیوان

ة  ومر   اكن المأھول ي األم ریعات   ف ویر التش ة وتط اقب
.الساریة المتعلقة  بالحیوانات السائبة 

وتى    .16 ابر الم إدارة مق ة ب ة الخاص ة األنظم مراقب
.وتحدید أماكنھا 

ذ      .17 ى تنفی ود و اإلشراف عل رام العق الموافقة على إب
العقود  التي ترتب حقوقــًا مالیة للبلدیة أو التزامات علیھا  

اء  1999لسنة ) 2(وذلك بمراعاة القانون رقم  م بشأن إنش
رارات       وائح والق ارقة والل ارة الش ذي إلم س التنفی المجل

.التنفیذیة الصادرة بموجبھ  
وارع   .18 اء  والش واحي واألحی میة الض راح تس اقت

ات        ع الجھ ك بالتنسیق م دة  وذل ادین الجدی والطرق والمی
.المختصة 

دة .19 ة الجدی نة المالی ة للس روع الموازن رار  مش إق
.الحساب الختامي للسنة المالیة المنتھیة وكذلك مشروع 

رائب   .20 ات والض وم والغرام رض الرس راح ف اقت
ا    اء منھ دیلھا واإلعف دي وتع ابع البل ات  ذات الط والعقوب
ن       رار م ا ق ى أن یصدر بھ وإلغائھا وطرق تحصیلھا  عل

.المجلس التنفیذي 
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ات  ومراسي   .21 اقتراح إنشاء المواقف العامة للمركب
.لك بالتنسیق مع الجھات المختصة السفن بأنواعھا وذ

س  .22 الموافقة على المشتریات الالزمة ألعمال المجل
.
ة  .23 ول  وكاف ع التس ة من أن مراقب رأي بش داء ال إب

زة    ع األجھ الظواھر المخالفة لألنظمة والتقالید بالتنسیق م
.المختصة   

یق  .24 ة بالتنس حة العام ة بالص ة الخاص راح األنظم اقت
.مع الجھات ذات الصلة 

اعم و.25 ة بالمط ة الخاص ة األنظم ع ومراقب ض
وادي والمالعب ودور    والمحالت التجاریة والمقاھي والن
ق    ة المراف السینما  ومواعید فتحھا وإغالقھا  وكذلك أنظم
ي        ة  وحسن األداء المرفق ث الصیانة العام ن حی العامة م

.بشكل عام  
اكم أو   .26 ھ الح ا إلی رى یحیلھ ات أخ ة اختصاص أی

.المجلس التنفیذي 
  )18(مادة 

ذي     س التنفی ن المجل تصدر الالئحة التنفیذیة لھذا القانون بقرار م
  .بناًء على اقتراح من المجالس البلدیة 

  )19(مادة 
دار      اتھ إص رتھ الختصاص بیل مباش ي س س  ف ل مجل وز لك یج
ك    ة ، وذل أوامر محلیة في األمور التي ال تتناولھا تشریعات قائم

  .لیھابعد اطالع المجلس التنفیذي ع
  ) 20(مادة 

  )30(و) 7(و) 5(دون مساس بأحكام المواد 
یكون للمجالس جمعیة عمومیة ُتشكل من رئیس .1

وعضویة كافة أعضاء المجالس ویكون مقرھا مدینة 
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الشارقة ویصدر بتشكیلھا وتحدید اختصاصاتھا مرسوم 
  .أمیري 

تنتخب الجمعیة العمومیة في أول اجتماع لھا نائبــًا .2
تحدید مناصب إداریة ُیختار شاغلوھا  للرئیس ویجوز

   .باالنتخاب من بین أعضائھا 
  الفصل السادس

  اجتماعات المجلس
  )21(مادة 

ر   یعقد المجلس اجتماعاتھ في مقره  ویجوز أن یجتمع في أي مق
ة   آخر إذا رأى ذلك ضروریــًا ، وتكون اجتماعات المجلس علنی

ى ط     اء عل دھا سریة بن رئیس أو   ، ما لم یقرر  المجلس عق ب ال ل
  أغلبیة األعضاء 

  )22(مادة 
ھ عن عشرة  أشھر      یكون للمجلس دور انعقاد سنوي ال تقل مدت
تم    ام ، وت ل ع ن ك بتمبر م ھر س ن ش بوع األول م ي األس دأ ف تب

  .الدعوة لعقد أول اجتماع بمرسوم أمیري 
  )23(مادة 

  - :من ھذا القانون ) 25(بمراعاة المادة 
ـًا لل    س نائبـ ب المجل ون    ینتخ اء ویك ین األعض ن ب رئیس م

  .االنتخاب باالقتراع السري وبأغلبیة األعضاء الحاضرین 
د   اتھ عن ع اختصاص ي جمی رئیس ف ل ال رئیس مح ب ال ل  نائ ویح
ر    ولى أكب ـًا یت ا معـ ة غیابھم ي حال بھ  وف و منص ھ أو خل غیاب

  .األعضاء سنــًا من الحاضرین ھذه االختصاصات 
  

  )24(مادة 
ل للنظر      یعقد المجلس اجتم ى األق ل أسبوعین عل اعـــًا عادیــًا ك

  في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالھ 
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ل      ى األق ام عل وتوجھ الدعوة لالجتماع كتابة قبل میعاده بثالثة أی
ة     ي حال اد ف مرفقــًا بھا جدول األعمال  ویجوز تقصیر ھذا المیع

  .االستعجال 
  )25(مادة 

ـًا   إال بحضور نصف األعضاء    ال یكون انعقاد المجلس صحیحـ
ون       دة أسبوع ویك اع لم فإذا لم یتوافر ھذا النصاب یؤجل االجتم
ون    ى أن یك االجتماع  الثاني صحیًحا بحضور ثلث األعضاء عل

  .من بینھم الرئیس أو نائبھ 
وات     ة أص ھ  بأغلبی یاتھ وقرارات س توص در المجل ویص
ھ      ذي من ب ال رجح الجان وات ی اوي األص د تس رین وعن الحاض

  .یس الجلسة رئ
  )26(مادة 

ى         ر عادي مت اع غی ى اجتم س إل دعو المجل یجوز للرئیس  أن ی
كانت ھناك ضرورات تقتضي االستعجال ، أو إذا طلب عقد ھذا 

  .االجتماع ثلث أعضاء المجلس 
ي        ر  إال ف اع أن ینظ ذا االجتم ي ھ س ف وز للمجل وال یج

  .الموضوعات العاجلة التي ُدعي لنظرھا 
  )27(مادة 

ر  ق  یحض ھ وف ب اختصاص ل حس ة ك دیر البلدی ام أو م دیر ع م
د        رئیس عن وز لل س  ویج ات المجل ع جلس ال جمی ى الح مقتض
زة       وظفي األجھ ن م وتھم م رى دع ن ی وة م رورة  دع الض
ة  دبھم الجھ ذین تن ـ ال راء ـ ة أو الخب وظفي البلدی ة  أو م الحكومی

آرائ     ات أو اإلدالء ب دیم البیان ـ  لتق وال ـ ة أص ة المعنی ھم اإلداری
ور      اب الحض ي نص دود ف وت مع م ص ون لھ ة دون أن یك الفنی

  .والمداوالت واتخاذ القرارات 
  
  

  )28(مادة 
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ث   ـًا لبح ائھ لجانــــــــــ ین أعض ن ب كل م س أن یش وز للمجل یج
ذه اللجان أن        ھ ولھ ي تعرض علی ائل الت مسألة أو أكثر من المس
ن  تدعائھ م مھ أو اس زوم ض رى ل ن ت تدعاء م م أو اس ب ض تطل

راء وذوي االختصاص   م وظفي الحكومة أو من غیرھم من الخب
للحصول على أیة معلومات أو آراء فنیة أو تقدیم دراسات معینة 
دون بمحضر اجتماعات     أو تقاریر فنیة بشأن موضوع معین وی
اللجان ما یدور فیھا من مناقشات  وتكون جلساتھا سریة  وترفع 

ى ال    ا إل راه     اللجان تقریرا حول نتیجة أعمالھ ا ی اذ م س التخ مجل
  .مناسًبا 

  )            29(مادة                    
ل ویضع       ة حسب حاجة العم یشكل المجلس لجاًنا دائمة أو مؤقت
ة        نظم الالئح أنھا  وت ة بش ام خاص ن أحك راه م ا ی ة م ل لجن لك

  .التنفیذیة والقرارات أعمال واختصاصات ھذه اللجان 
  الفصل السابع

  الجھاز التنفیذي 
  )30( مادة

یكون لكل بلدیة جھاز تنفیذي  وتحدد الالئحة التنفیذیة .أ 
  ..  ھلھذا القانون وحداتھ اإلداریة واختصاصات

ویصدر الھیكل التنظیمي  للبلدیات بمرسوم أمیري بعد .ب 
  .إقراره من المجالس وموافقة المجلس التنفیذي  

  )31( مادة
یعین مدراء البلدیات بقرار من المجلس التنفیذي بناًء على 

مجلس المعني  على أن یصدر بالتعیین في وظیفة توصیة ال
  .مدیر عام مرسوم أمیري  

  )32( مادة
   -:أو المدیر في كل بلدیة ما یلي / یتولى  المدیر العام و 

.تنفیذ قرارات المجلس.1
.التمثیل القانوني للبلدیة وفقــــًا لھذا القانون  .2
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اإلشراف على إدارات البلدیة وأقسامھا ومتابعة ما .3
.سند إلیھا من أعمال تقوم بھ أو ی

التوقیع عن البلدیة على عقود المشتریات أو المبیعات .4
.أو سائر العقود المسموح لھ بھا من المجلس 

دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس .5
وتقدیم نتائج الدراسة للرئیس تمھیًدا لعرضھا على 

.المجلس 
والمالیة وإعداد المشروعات  اإلداریةاقتراح الخطط .6

لمتعلقة بأعمال البلدیة  المقترح القیام بھا خالل السنة ا
المالیة  وعرضھا على المجلس لمناقشتھا  وإبداء 

.الرأي فیھا 
إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي .7

.وعرضھما على المجلس 
تقدیم تقریر مالي وإداري عن أعمال البلدیة في الشھر .8

.مجلس األول من السنة التالیة لعرضھ على ال
أیة أعمال أخرى تحال إلیھ من الحاكم أو رئیس .9

.المجلس التنفیذي أو المجلس
  الفصل الثامنوز 

  الموارد المالیـــــة للبلدیة
  )34( مادة

یكون لكل بلدیة میزانیة مستقلة تلحق بالمیزانیة العامة لحكومة 
  .اإلمارة 

  )35( مادة
  -:تتكون الموارد المالیة للبلدیة من 

استیفائھا مقابل الخدمات التي الرســــــــــــوم المقرر .1
.تقدمھا  

المبالغ التي تحصلھا من بیع أمالكھا وإیجارھا .2
.واستثمارھا 
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التبرعات والھبات والوصایا التي یقر المجلس .3
  .قبولــــــــــــھا 

  الفصل التاسع 
  أحكام عامة
  )36( مادة

یكون  للبلدیة إدارة قانونیة أو مستشار قانوني حسب مقتضى 
أي القانوني  للجھاز التنفیذي والمجالس، والقیام الحال إلبداء الر

  .بإعداد التشریعات القانونیـــة التي تتصل بنشاط البلدیة 
  

  )37( مادة
یقدم الرئیس تقریًرا سنویـــًا عن أعمال المجلس للسنة المنتھیة 

  .للحاكم  خالل الثالثة أشھر األولى من السنة المالیة الجدیدة 
  )38( مادة

الرئیس  ونائبھ وأعضاء المجلس تحدد بقرار من الحاكم  مكافأة 
.  

  )39( مادة
  .  مع مراعاة اختصاصات المجلس التنفیذي

یتولى المجلس شؤون البلدیة المبینة في ھذا القانون والئحتھ 
  .التنفیذیة  

  )40( مادة
تعتبر أموال البلدیة أموال عامة ، ویكون للمبالغ المستحقة 
للبلدیة بمقتضى ھذا القانون والقرارات الصادرة بتنفیذه  من 

وم  ومقابل انتفاع وخالفھ امتیاز عام على جمیع أموال رس
المدین من منقول وعقار  وتستوفى  كأموال خزانة عامة بعد 

  .المصروفات القضائیة 
)41( مادة

تخضع  حسابات البلدیة لمراقبــــة دائرة الرقابة المالیة في 
  .اإلمارة 



!!
17

  )42( مادة
م وتعدیالتھ على أن 1971لسنة ) 1(ُیلغى قانون البلدیات رقم   
ستمر العمل بكافة األنظمة واللوائح  والقرارات التنفیذیة ی

  الصادرة بموجبھ إلى أن تعد ل أو ُتلغى بموجب ھذا القانون  
  )43( مادة

انون   ْعُی ذا الق ـل بھ دَم ھرین  بع نش اریخ   م دوره، ت ى ص وعل
دة    ي الجری الجھات المعنیة كل فیما یخصھ تنفیذ أحكامھ وینشر ف

  .الرسمیة
  

:  بتاریخعنا  صدر
  ھـ1425صفــــر15:  ثنین اإل

  م 2004 مارس  05:   الموافـــق
  سلطان بن محمد القاسمي 
حــاكـــــــــم إمـارة الشارقــــة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  م 2005لسنة )  33(قرار المجلس التنفیذي رقم 

  الالئحة ب
إمارة لبلدیة في الس اللمج التنفیذیة 

  ارقة ــــــــــــــــــالش
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  م 2005لسنة )  33(قرار المجلس التنفیذي رقم 

  الالئحة ب

  إمارة الشارقة البلدیة في لس اللمج التنفیذیة 

  
د  ن محم لطان ب ن س ب  نح د ونائ ي العھ مي ول لطان القاس ن س  ب

  ، رئیس المجلس التنفیذي إلمارة الشارقةحاكم ال
م  انون رق ى الق الع عل د االط نة ) 2(بع اء 1999لس أن إنش م بش
  ، والئحتھ الداخلیة  المجلس التنفیذي إلمارة الشارقة 

م بشأن البلدیات في إمارة الشارقة 2004لسنة ) 2(رقم قانون وال
  وتعدیالتھ ،

ة         ارة الشارقة وموافق ي إم ة ف الس البلدی وبناًء على اقتراح المج
  المجلس التنفیذي ،
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  وما تقتضیھ المصلحـــة العامة  
  : التالي  القرار أصدرنا 

  التعریفات

  )1( مادة
.إمـارة الشارقـة  : اإلمـارة

:  .اإلمارة حاكم    الحاكـم

:    .لإلمارة المجـلس التنفیذي  ـلس  المج

   التنفیذي 

:   .لس البلدي المعني المج   المجلس 

  رئیس المجلس   :  .رئیس المجلس البلدي المعني 

  المدیر   :   .ویشمل مدیرعام أو مدیر البلدیة حسب مقتضى الحال 

  أمین السر   :  .أمین سر المجلس البلدي المعني

  القانون   :  .م  بشأن البلدیات في  اإلمارة وتعدیالتھ2004لسنة ) 2(القانون رقم 

:  .  التنفیذیة للقانون ة ـــــــــالالئح   الالئحـــــــة

  

  ھي الھیئة المشكلة من رؤســــــاء المجالس البلدیـــــــــــــــــــــة 
  .من ھذه الالئحة ) 97(وفقـــــًا للمادة 

  ھئیة المكتب   :

  )2( مادة
یكون نظام العمل بالمجلس وفقـــــًا للقواعد واإلجراءات 

  . القانون وما تتضمنھ أحكام ھذه الالئحة المنصوص علیھا في
  )3( مادة

مدة  العضویة في المجلس  سنتان میالدیتان  تبدأ من أول 
اجتماع لھ  ویستمر المجلس في تصریف أعمالھ لدى انتھاء 
مدتھ  إلى أن  یتم تعیین  مجلس جدید ویجوز  إعادة تعیین  من 

  .انتھت مدة عضویتھم
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  )4( مادة
عوة من رئیسھ توجھ إلى تكون اجتماعات المجلس بناًء على د

األعضاء یحدد فیھا مكان وزمان االجتماع ویرفق بھا جدول 
األعمال والمذكرات والتقاریر ومشروعات القرارات 

والتوصیات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على ذلك الجدول 
  .مالم یكن قد سبق توزیعھا 

  الباب األول 

  الفصل االول 

  نظام العمل في الجلسات وضبطھا

  )5( مادة

یقوم أ مین السر بتحضیر جدول األعمال الذي أعدتھ اللجنة 
العامة للمجلس  وذلك بإشراف المدیر على أن یعرض الجدول 

  . على رئیس المجلس إلقراره
ویراعى في ترتیب جدول األعمال أن تدرج اوال المسائل 
المستعجلة التي یحددھا الرئیس تتبعھا المسائل المؤجلة بترتیب 

.ثم المسائل األخرى بالترتیب الذي یراه الرئیس  تواریخ تأجیلھا
)6( مادة

یعد أمین السر ویشرف على سجل خاص بالحضور والغیاب 
یوقع فیھ األعضاء الحاضرین قبل عشر دقائق من  تواالعتذارا

  .افتتاح الجلسة 
  )7( مادة

یتولى رئیس المجلس أونائبھ حسب األحوال رئاسة الجلسات 
م داخل قاعة واالشراف على أعمال المجلس وحفظ النظا

المجلس وھو الذي یفتتح الجلسة ویعلن انتھائھا ویدیرالمناقشات 
ویأذن بالكالم وتطلب االیضاحات من خاللھ و یعلن نتائج 
االقتراحات وقرارات المجلس وتوصیاتھ ولھ الكالم والمداخلة 
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في أي وقت إذا رأى في ذلك فائدة لنظام المناقشة وھو الذي 
رد على من یخرج عن الموضوع من یحدد موضوع المناقشة وی

المتكلمین ویستوضح مایراه غامضــــًا وینبھ إلى المحافظة على 
  .النظام 

إذا كان الموضوع یسبب مانعــًا أوحرجــًا فلرئیس المجلس 
استثناًء أن یتخلى عن رئاسة الجلسة لنائبھ ویشارك في 
المناقشات وال یعود لترأس الجلسة  إال اذا انتھت مناقشة 

  .الموضوع الذي اشترك فیھ  
  )8( مادة

یقوم أمین السر بتحریر محاضر الجلسات بأن یدون فیھا أسماء 
األعضاء الحاضرین والغائبین وملخصـًا وافیــــًا لوقائع الجلسة 
وما یدور فیھا من مناقشات  ومایصدر من قرارات وتوصیات 

  .ویوقع على المحضر الرئیس وأمین السر
  )9( مادة

ألعمال في كل جلسة یعلن الرئیس ما قبل البدء في نظر جدول ا
ُ تتلى أسماء األعضاء  ورد للمجلس من مراسالت  بعدھا

  .المعتذرین والغائبین عن االجتماع السابق دون مبرر
  .ثم یؤخذ رأي المجلس في محضر الجلسة السابقة 

  )10( مادة

لكل عضو حضر الجلسة أن یطلب قبل التصدیق على محضر 
تصحیح  ومتى صدر قرار الجلسة السابقة إجراء ما یراه من 

بقبول التصحیح یثبت في محضر الجلسة التي صدر فیھا 
ویصحح بمقتضاه المحضر السابق وال یجوز إجراء أي تصحیح 

  .في المحضر بعد التصدیق علیھ 
ویكون التصدیق على محاضر الجلسات السابقة من رئیس 
المجلس وأمین السر وتحفظ لدى أمانة سر المجلس وترسل 
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المحضر ألعضاء المجلس والمدیر  قبل الجلسة بوقت نسخة من 
  .كاف 

  )11( مادة

یجوز للمجلس بعد المناقشة في موضوع ما أن یؤجل البت فیھ 
إلى اجتماع الحق إذا ما اقتضى األمر استیضاح بعض البیانات 

  .أو رأى أن یحیلھ إلى اللجان لدراستھ

  )12( مادة

یحظر على غیر األعضاء دخول قاعة اجتماع المجلس اثناء 
د الجلسات إال بإذن من رئیس المجلس أو من ینوب عنھ انعقا

  . وذلك فیما عدا موظفي المجلس ومستخدمیھ

  )13( مادة

یجب على من یرخص لھ حضور اجتماعات المجلس أن یلزم 
السكون والھدوء التام وأال ُیظھر عالمات االستھجان أو 

  . االستحسان وأن یراعي النظام في المجلس
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)14( مادة

انعقاد تقریًرا عن أعمالھ یبین فیھ یعد المجلس في نھایة كل دور 
بصفة عامة الموضوعات التيُ عرضت على المجلس وما اتخذه 
من قرارات وتوصیات ومقترحات وما تم تنفیذه  وما لم یتم 
تنفیذه وأسباب ذلك والصعوبات التي حالت دون التنفیذ  
ومقترحات تذلیل تلك الصعوبات ورفعھ للحاكم و للمجلس 

  .التنفیذي
  الثاني الفصل 

  نظام الحدیث  في الجلسات

  )15( مادة

ال یجوز  ألي عضو أن یتكلم في الجلسة إال إذا طلب الكلمة قبل 
بدء  الجلسة وال یجوز أن یتكلم العضو إال إذا أذن لھ الرئیس 
ویأذن الرئیس في الكالم حسب ترتیب الطلبات وذلك مع مراعاة 

ین في صالح المناقشة ، والیجوز للعضو أن یتكلم أكثر من مرت
ذات الموضوع  في الجلسة الواحدة إال إذا أجاز لھ رئیس 

  .المجلس ذلك
  )16( مادة

للمجلس بناًء على اقتراح من رئیسھ أو من اللجنة المختصة أو 
بناًء على طلب أغلبیة األعضاء الحاضرین  أن یحدد وقتــًا 

  .لالنتھاء من مناقشة أحد الموضوعات واخذ الرأي فیھ 
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  )17( مادة

مسألة من المسائل في أیة جلسة  ال یجوز عرض أو بحث أیة
من جلسات المجلس إذا لم تكن مدرجة على جدول أعمال تلك 

  .الجلسة
و ال یقبل طلب الكالم في موضوع سبق أن أحالھ المجلس إلى 
إحدى اللجان إال بعد أن تقدم اللجنة تقریرھا ما لم یَر المجلس 

  . غیر ذلك
  )18( مادة

السر نص القرارات یتكلم األعضاء وھم في أماكنھم ویتلوا أمین 
  . أو التوصیات أو االقتراحات قبل رفع الجلسة 

  )19( مادة

ال یجوز للعضو أن یوجھ كالمھ لغیر الرئیس ویجب علیھ أال 
یكرر أقوالھ أو أقوال غیره كما ال یجوز لھ أن یخرج عن 

  . الموضوع المطروح للبحث أو یستعمل عبارات غیر الئقة 
توجیھ مالحظة لھ  وال یجوز ألي عضو مقاطعة المتكلم وال 

وللرئیس وحده الحق في أن یلفت نظر المتكلم في أیة لحظة 
أثناء كالمھ لمراعاة أحكام ھذه الالئحة والمحافظة على 
موضوع الجلسة وعدم االسترسال فیھ فإذا لم یمتثل فللرئیس أن 

  .ینبھھ مرة أخرى مع اثبات ذلك في محضر الجلسة 

  )20( مادة

قا للمادة السابقة في جلسة واحدة إذا نبھ الرئیس المتكلم مرتین وف
وموضوع واحد ثم عاد إلى ما یوجب تنبیھھ فللرئیس أن یمنعھ 
من الكالم في ذلك الموضوع بقیة الجلسة فإذا اعترض المتكلم 
یرجع الرئیس إلى رأي المجلس في ذلك ویصدر القرار دون 

  .مناقشة
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  )21( مادة

إذا قدم أحد األعضاء اقتراح و رأى الرئیس أنھ لیس من 
  .تصاص المجلس منع الرئیس مقدمھ من الكالم فیھ اخ

  )22( مادة

على المتكلم مراعاة العادات و التقالید وآداب المخاطبة  وال 
یجوز لھ استعمال عبارات غیر الئقة أو فیھا مساس بكرامة 
األشخاص أو الھیئات أو إضرار بالمصلحة العلیا للبالد أو أن 

شیئــًا من ذلك لفت  فإذا ارتكب العضو. یأتي أمًرا مخال بالنظام 
الرئیس نظره وعند الخالف یفصل المجلس في األمر دون 

  .مناقشة
  )23( مادة

تصدر قرارات المجلس وتوصیاتھ بأغلبیة أصوات األعضاء 
الحاضرین وعند تساوي األصوات یرجح الجانب الذي منھ 

  .رئیس الجلسة 
یعتبر االمتناع عن التصویت بمثابة الغیاب عن الجلسة فال 

الممتنعین ضمن أصوات المؤیدین أو تحسب أصوات 
المعارضین ویسري ھذا الحكم في شأن األصوات غیر صحیحة 

.  
  )24( مادة

للمجلس بناًء على اقتراح رئیس الجلسة وبعد أخذ رأي اللجنة 
العامة للمجلس أن یوقع على العضو الذي أخل بالنظام أو لم 

  -:یمتثل لقرار المجلس بمنعھ من الكالم أحد الجزاءات التالیة 
  .اإلنذار .1
.منعھ من الكالم في موضوع معین بقیة الجلسة  .2
.توجیھ اللوم .3
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.حرمانھ من الكالم بقیة الجلسة .4
إخراجھ من الجلسة  إذا استمر في االخالل بالنظام أو في .5

.ارتكاب عمل من األعمال في المواد السابقة 
حرمانھ من االشتراك في أعمال المجلس ولجانھ مدة .6

.التزید عن شھر 
  )25( مادة

إذا لم یمتثل العضو إلى الدعوة التي یوجھھا إلیھ الرئیس 
للخروج من الجلسة وفقا ألحكام الفقرة الخامسة من المادة 
السابقة ترفع الجلسة وفي ھذه الحالة یمتد حرمان العضو إلى 
الجلسة التالیة للجلسة التي صدر فیھا القرار وللرئیس أن یتخذ 

فیذ قرار المجلس على أنھ یجوز من التدابیر ما یراه الزمــًا لتن
للعضو أن یوقف أثر القرار إذا اعتذر كتابة عن عدم انصیاعھ 
لقرار المجلس  ویعرض الرئیس ھذا االعتذار على المجلس 

  .بقبولھ أو رفضھ 
  )26( مادة

إذا اختل نظام الجلسة ولم یتمكن الرئیس من إعادتھ أعلن عزمھ 
ال تزید على   على رفع الجلسة فإن لم یعد النظام أوقفھا لمدة

ساعة فإذا استمر االخالل بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلھا إلى 
یوم آخر وللرئیس أن یأمر بحذف أیة عبارات من 
محضرالجلسة تكون قدر صدرت من أحد األعضاء بالمخالفة 

  .ألحكام ھذه الالئحة 
  )27( مادة

إذا لم یبق أحد یطلب الكالم في موضوع للبحث وبعد أن یفرغ 
حث في المسائل الواردة في جدول األعمال یعلن المجلس من الب

!!. الرئیس إقفال باب المناقشة  وانتھاء الجلسة 
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  )28( مادة

للرئیس أن یرفع الجلسة مؤقتــــًا لالستراحة أو ألداء الصالة 
  .لمدة ال تجاوز ثالثین دقیقة 

  الفصل الثالث 

  الجلسات السریة 

  )29( مادة

ـة   اًء  جلسـات المجلـس علنیـة ویجـوز عقدھـا سری ب   بن ى طل عل
  .الرئیس أو أغلبیة االعضاء الحاضرین  

  )30( مادة
ال یجوز لغیر أعضاء المجلس حضور الجلسات السریة إال إذا 

  .قرر المجلس خالف ذلك 
  )31( مادة

لرئیس المجلس أن یأمر بتحریر محضر للجلسة السریة أو 
إعالن قراراتھا او أن یقرر غیر ذلك وفي الحالة األولى یتولى 

ذا لم یكن حاضًرا بالجلسة تولى أمین السر تدوین المحضر فإ
تحریره من یختاره الرئیس من األعضاء ُویحفظ محضر الجلسة  
السریة لدى رئیس المجلس وال یجوز لغیر األعضاء االطالع 

  .علیھ
  الفصل الرابع 

  األراء والتصویت 

  )32( مادة

یجوز للمجلس أن یقرر أن تكون المناقشة وابداء اآلراء عن 
عند التصویت یجب تحدید موضوع بأكملھ أو جزء منھ و 

الموضوع المطلوب التصویت علیھ بطریقة یسھل أخذ اآلراء 
  .بشأنھ ، كما یجوز  تجزئة المسائل المتشعبة عند التصویت 
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  )33( مادة

یكون أخذ األصوات بطریقة رفع الید فإن لم تتبین االغلبیة على 
ھذا النحو أو ثار خالف حولھا أخذت اآلراء بطریق المناداة على 

بأسمائھم وفي جمیع األحوال یكون إدالء الرئیس االعضاء 
  .بصوتھ بعد تصویت سائر األعضاء 

  )34( مادة

استثناًء من أحكام المادة السابقة یكون التصویت سریــًا بالنسبة 
النتخاب أعضاء اللجان المتخصصة التي یختارھا المجلس كما 
یجوز التصویت سریــًا كلما طلب ذلك أغلبیة األعضاء 

  . لة معروضة على المجلس الحاضرین في مسأ

  الفصل الخامس 

  اجتماعات المجلس

  )35( مادة

ر   یعقد المجلس اجتماعاتھ في مقره  ویجوز أن یجتمع في أي مق
  . آخر إذا رأى ذلك ضروریــًا 

  )36( مادة

ھ عن عشرة  أشھر      یكون للمجلس دور انعقاد سنوي ال تقل مدت
  .تبدأ في األسبوع األول من شھر سبتمبر من كل عام 

  )37( مادة

س  ب المجل ون      ینتخ اء ویك ین األعض ن ب رئیس م ـًا لل نائبـ
  .االنتخاب باالقتراع السري وبأغلبیة األعضاء الحاضرین 

ویحل  النائب محل الرئیس في جمیع اختصاصاتھ عند غیابھ أو 
خلو منصبھ  وفي حالة غیابھما معــًا یتولى أكبر األعضاء سنــًا 

  .من الحاضرین ھذه االختصاصات 
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  )38( مادة

ل للنظر      یعقد المجلس اجتماعـ ى األق ل أسبوعین عل ــًا عادیــًا ك
  .في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالھ 

ل      ى األق ام عل وتوجھ الدعوة لالجتماع كتابة قبل میعاده بثالثة أی
ة     ي حال اد ف مرفقــًا بھا جدول األعمال  ویجوز تقصیر ھذا المیع

  .االستعجال 
  )39( مادة

ـًا إال بحضور ن   صف األعضاء   ال یكون انعقاد المجلس صحیحـ
ون       دة أسبوع ویك اع لم فإذا لم یتوافر ھذا النصاب یؤجل االجتم
ون    ى أن یك االجتماع  الثاني صحیًحا بحضور ثلث األعضاء عل

  .من بینھم الرئیس أو نائبھ 
وات     ة أص ھ  بأغلبی یاتھ وقرارات س توص در المجل ویص
ھ      ذي من ب ال رجح الجان وات ی اوي األص د تس رین وعن الحاض

  .رئیس الجلسة 
  )40( مادة

ى         ر عادي مت اع غی ى اجتم س إل دعو المجل یجوز للرئیس  أن ی
ذا    د ھ كانت ھناك ضرورات تقتضي االستعجال  أو إذا طلب عق

  .االجتماع ثلث أعضاء المجلس 
ي        ر  إال ف اع أن ینظ ذا االجتم ي ھ س ف وز للمجل وال یج

  .الموضوعات العاجلة التي ُدعي لنظرھا 
  الباب الثاني 

  الفصل األول

  تصاصاتھااللجان واخ
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  )41( مادة

اللجان ھي أجھزة المجلس البلدي المعاونة لھ في ممارسة 
  .اختصاصاتھ 

  )42( مادة

تنشأ لجنة عامة للمجلس ولجان دائمة متخصصة لمعاونتھ في 
ممارسة اختصاصاتھ ، ویجوز للمجلس أن یضع لكل لجنة 
مایراه من أحكام خاصة بإجراءاتھا أو أن یوكل إلیھا 

ھ أو أي عمل آخر وفقــًا اختصاصـــًا أو أكثر من اختصاصات
  .لقرار تشكیلھا 

و ینتخب المجلس رئیســًا لكل لجنة یشكلھا ویكون مسؤوال عن 
أعمالھا أمام المجلس ورئیسھ ، كما تنتخب اللجنة مقرًرا لھا  

  .ویجوز أن یكون المقرر مقرًرا ألكثر من لجنة 
  

  اللجنة العامة للمجلس  

  )43( مادة
ة كل دور انعقاد سنوي تشكل اللجنة العامة للمجلس في بدای

برئاسة رئیس المجلس و عضویة رؤساء اللجان المتخصصة ، 
و تختص ھذه اللجنة باالختصاصات التالیة على سبیل المثال ال 

  -: الحصر  
ین أدوار      .1 ا ب س فیم تتولى مباشرة اختصاصات المجل

ة،     روریة و العاجل ائل الض ي المس ك ف اد  وذل االنعق
ى ا  ا عل رض قراراتھ ى أن تع ي أول عل س ف لمجل

أنھا    اجتماع تال لصدورالقرارات لیقرر ما یراه في ش
.
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الفصل فیما یحیلھ  إلیھا المجلس من اعتراضات على .2
ات القرعة     مضمون محاضر الجلسات  و القیام بعملی
وفرز األصوات  وغیر ذلك من األمور التي تعرض  

  .أثناء جلسات المجلس 
نویة لل    .3 ة الس ي مشروع المیزانی ي   النظر ف س  وف مجل

رئیس       ن ال ة م ى إحال مشروع حسابھ الختامي بناء عل
  .وذلك قبل عرضھا على المجلس إلقرارھا 

ل    .4 رئیس لتمثی یح ال ى ترش اء عل ود بن ار الوف اختی
ت   س للب ى المجل ار عل ر االختی رض أم س وع المجل

ة  وعلى ھذه الوفود أن تعرض على . فیھ  اللجنة العام
ل  ا قب ن مھمتھ دة  ع اریر  المع ى  التق ھا عل عرض

  . المجلس 
ى     .5 اء عل ة بن س اإلداری ات المجل ة اختصاص ممارس

فة   ك بص اد  وذل ین أدوار االنعق ا ب رئیس فیم ب ال طل
  .مؤقتة إلى حین اجتماع المجلس 

التي یصدرھا المجلس  وتقدیم القرارات  متابعة تنفیذ .6
  .لمجلس ل بشأنھاتقریر 

نوي   .7 اده الس ي دور انعق س ف اح المجل یر الفتت التحض
.لجدید وإعداد جدول أعمالھا

ا .8 تص بھ ي تخ رى  الت ائل األخ ةالمس ى  اللجن بمقتض
ي     ائل  الت ذلك المس ة وك ذه الالئح انون وھ ام الق أحك

  .فیھااللجنة یرى المجلس أخذ رأي 
  )44( مادة

لرئیس المجلس البلدي أن یعرض على اللجنة العامة 
التقریرالذي تكون قد أعدتھ إحدى لجان المجلس المتخصصة في 
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وضوع معین قبل عرضھ على المجلس و لھ دعوة شأن م
  .أعضاء ھذه اللجنة لتبادل الرأي في شأن ھذا الموضوع

  اللجان المتخصصة
  -:لجنة التخطیط والتطویر  : أوال 

  )45( مادة
   -:تختص اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بما یلي

االطالع على مخططات الشوارع والطرق الحدیثة .1
دھا الجھات المختصة وإبداء الرأي حولھا قبل التي تع

. اعتمادھا من الجھات المختصة
االطالع على مخططات إنشاء وتحدید الشوارع .2

والطرق وغیرھا من البنیة التحتیة ذات العالقة ورفع 
التوصیات بشأنھا للجھات المختصة 

االطالع على المخططات التنظیمیة للمناطق الجدیدة  .3
.مة تخطیطھا وإبداء الرأي حیالھا التي تقترح الحكو

دراسة القواعد و اإلجراءات المتعلقة ببیع و استغالل .4
العقارات العائدة لملكیة المجلس و استغالل المرافق 

.العامة التي تدخل في اختصاص البلدیة
دراسة تنظیم المكاتب الھندسیة و رخص البناء والھدم .5

ھات والترمیم وتعدیل األبنیة بالتنسیق مع الج
.المختصــــــة 

دراسة النظم و القواعد الخاصة بتراخیص اإلعالنات .6
ووضع األسماء الدعائیة والتجاریة واقتراح الرسوم 
المتعلقة بھا و كذلك تراخیص اشغاالت الطرق العامة 

.بالتنسیق مع الجھات المختصة 
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دراسة إنشاء مشاریع الصرف الصحي ، وذلك .7
ة في االعمال المناطة بھا بمراعاة دائرة األشغال العام

.في ھذا الشأن 
.ما یحیلھ إلیھا المجلس من مسائل أخرى.8

  -:لجنة  المخالفات والخدمات الصحیة وحمایة البیئة: ثانیـــًا 

  )46( مادة
   -:تختص اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بما یلي

دراسة أفضل أسالیب تنظیف المیادین و الشوارع و .1
.العامة و الشواطئالطرق 

دراسة األنظمة التي تكفل النظافة العامة و حمایة البیئة .2
من التلوث و جمع النفایات و تحدید مواقع دفنھا و كیفیة 
التخلص منھا أو إعادة تدویرھا و ذلك وفقـًا ألحدث 
األسالیب العلمیة و االقتصادیة،                  و 

.بالتنسیق مع الجھات المعنیة
األنظمة الخاصة بإیواء الحیوانات في المساكن و  دراسة.3

تحدید مواقع حظائر المواشي و الطیور الداجنة و ما یتعلق 
بالحیوانات الضالة و السائبة                   و التخلص 
منھا حسب األحوال  ومتابعة تطویر التشریعات الساریة 

.بشأنھا 
ال دراسة األنظمة الخاصة بالمحال العامة و المح.4

التجاریة و الصناعیة و الخطرة و المقلقة للراحة   و 
الضارة بالصحة و الباعة الجائلین  و ذلك بالتنسیق مع 

.الجھات المعنیة
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إبداء الرأي بشأن مراقبة منع التسول وكافة الظواھر .5
المخالفة لألنظمة والتقالید بالتنسیق مع اللجان األخرى  

.و األجھزة المختصة 
ات والتشریعات فیما یتعلق بالخدمات متابعة القرار.6

.الصحیة والبیئیة  وحمایة البیئة 
) نفوق   -زیوت ( مراقبة حمایة الشواطئ من التلوث .7

.والمحافظة على البیئة البحریة 
اقتراح األنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسیق مع .8

. الجھات المختصة
ة المعدة مراقبة تنفیذ القوانین واألنظمة الخاصة باألغذی.9

لالستھالك اآلدمي والحیواني  بالتنسیق مع الجھات 
.المختصة

تلقي الشكاوى والمقترحات بخصوص ما جاء .10
. أعاله 

اقتراح لوائح المخالفات والغرامات المتعلقة .11
بالنظافة العامة وحمایة البیئة وفي كل ما ورد بأعاله   

.بالتنسیق مع الجھات المختصة 
.س من مسائل أخرىما یحیلھ إلیھا المجل .12

  لجنة  السیر والمرور والموانئ والمرافق العامة: ثالثــًا 

  )47( مادة
   -:تختص اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بما یلي

مشاریع إنشاء و رصف و االطالع على مخططات .1
و مواقف  العامةتطویر المیادین و الشوارع و الطرق 

الجھات اللجان و  بالتنسیق معالعامة  السیارات
  . المختصة
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إقامة و صیانة الجسور و  االطالع على مخططات.2
 .بالتنسیق مع الجھات المختصة و  األنفاق

 وو المعاھد االطالع على مخططات إقامة المدارس .3
  .ةالتعلیمیة المختلف زالمراكمراكز التدریب و

و دراسة اقتراحات إنشاء المسالخ و المعامل و  بحث.4
 و مراسي السفن ئالموان و معارض األسواق و ال

  .الجھات المختصة اللجان وبالتنسیق مع  بأنواعھا
و  مواقعھاتعیین  وإنشاء المدافن   بحثدراسة و .5

  .وآلیة إدارتھا مواصفاتھا
الحدائق و المنتزھات وصیانة إنشاء و تطویر  دراسة.6

وأماكن الترفیھ وحمایة الشواطئ بالتنسیق مع  العامة
.ة الجھات المختص

إبداء الرأي و  المالحظات الخاصة بحركة السیر فیما  .7
لسنة )  21(لم یرد بھ نص في القانون االتحادي رقم  

م بشأن  السیر والمرور والئحتھ التنفیذیة 1995
.وتعدیالتھما  

رفع التوصیات الخاصة بتحسین األداء المروري  .8
.لحركة السیر مع مراعاة قواعد االختصاص 

في المشاكل الناتجة عن االختناقات إبداء الرأي .9
.مع الجھات المختصة األخرى  قالمروریة بالتنسی

لسنة ) 21(بمراعاة المرسوم األمیري رقم .10
م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة للمواصالت العامة 2002

في اإلمارة و باستثناء المركبات الخفیفة المعدة 
لالستعمال الشخصي ، للجنة إصدار الموافقة على 
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خیص كافة المركبات المتوسطة والثقیلة التي تزاول  تر
.أعماال تجاریة 

ُ یوكل للجنة أیة أعمال أخرى .11 یجوز للمجلس أن
  .تتعلق بأمور السیر وذلك بمراعاة قواعد االختصاص 

.یحیلھ إلیھا المجلس من مسائل أخرى ما.12
  لجنة الشؤون المالیــــــــــــــــــــــة واإلداریة: رابعــًا 

  )48( مادة

   -:ختص اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بما یليت

حصر أمالك المجلس و اقتراح النظم الكفیلة بتنظیم .1
إدارتھا  ووضع أفضل السبل الستغاللھا ، و اقتراح 
قواعد و ضوابط االنتفاع المؤقت بھا في نطاق 

.االختصاص الجغرافي  واإلداري للمجلس
یر المنفعة العامة لألراضي و إبداء الرأي في تقر.2

العقارات الخاصة الالزمة لتنفیذ المشروعات البلدیة أو 
االستخدام المؤقت لألراضي لذات الغرض و ذلك وفقا 

.لألوضاع التي تقررھا التشریعات الساریة 
بمراعاة االختصاص دراسة مشروعات األنظمة  .3

الخاصة بتنشیط السیاحة و بحث األنظمة المناسبة 
ئة المناخ المناسب لمشروعات االنتفاع لتھی

االقتصادي و اقتراح أفضل السبل لجذب المستثمرین  
.والسیاح بالتنسیق مع الجھات المختصة 

دراسة األمور المتعلقة بالرسوم البلدیة و الرسوم .4
األخرى ذات الطابع البلدي و تحدید فئاتھا و اقتراح 

.تعدیلھا و تحصیلھا و اإلعفاء منھا
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ف  والمراقبة على تنفیذ اللوائح والقرارات اإلشرا.5
.واألنظمة المتعلقة باألمور البلدیة 

دراسة االقتراحات المتعلقة بالشؤون المالیة واإلداریة .6
.وتقریر المناسب منھا 

.ألعمال المجلس  ةاإلشراف على المشتریات الالزم.7
دراسة األمور الخاصة بالتصرف في حدود .8

.لساالعتمادات المخصصة للمج
دراسة و إبداء الرأي في كل التزام أو احتكار یخص .9

.استغالل مرفق عام في حدود اختصاصات البلدیة
إبداء الرأي في اإلجراءات القانونیة و اإلداریة .10

المطلوبة إلدارة أمالك المجلس وتحصیل إیجاراتھا 
.وریعھا 

االطالع على األوضاع اإلداریة  والمالیة القائمة .11
.یھاوإبداء الرأي ف

دراسة االحتیاجات الوظیفیة للجھاز التنفیذي .12
.للبلدیة المعنیة لتطویر األداء الوظیفي 

دراسة الھیكل التنظیمي وتقاریر الكفاءة والترقیات .13
.والعالوات  للجھاز التنفیذي للبلدیة المعنیة 

مناقشة مشروع المیزانیة  والحسابات الختامیة  .14
.واإلشراف علیھا

ذ ومراقبة تطبیق بنود المیزانیة اإلشراف على تنفی.15
.
اإلشراف على المناقصات والمزایدات وطرق .16

ترسیتھا وكذلك العقود التي ترتب حقوقــًا مالیة للبلدیة 
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المعنیة أو التزامات علیھا وذلك بمراعاة التشریعات 
.الساریة   

إبداء الرأي القانوني و المالي في ما یحیلھ إلیھا .17
.المجلس من موضوعات أخرى

.ما یحیلھ إلیھا المجلس من مسائل غیر ماُذكر.18
لجنة  التحكیم وفض منازعات المقاولین والشكـــــــــــاوى :خامســًا 

  واالقتراحات 

  )49( مادة

   -:تختص اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بما یلي

بمراعات التشریعات المعنیة و دون المساس بحق .1
ــــــــــــــاء یكون للجنة النظر اللجوء للقضــــــــــ

والفصل في النزاع المعروض علیھا بناًء على 
اتفاق أطراف النزاع على التحكیم لدیھا ابتداًء أو 
بناًء على اتفاق أطراف النزاع في دعوى أمام 

.المحاكم على إحالة النزاع إلیھا للتحكیم فیھ 
النظر في الشكاوى المقدمة إلیھا من المقاول أو .2

لمالك أو من یمثلھما قانونـــًا ضد اآلخر والناجمة ا
عن تنفیذ عقد المقاولة  ومحاولة تقریب وجھات 

.النظر وحل الخالفات القائمة بینھما 
تلقي الشكاوى والمقترحات  المتعلقة بالشؤون .3

البلدیة من الجمھور أو المحالة إلیھا من المجلس 
 والمتعلقة بالخدمات العامة من حیث نوعیتھا
وحسن أدائھا ووسائل تحسینھا ودراستھا والتحقق 

منھا واقتراح الحلول  واإلجراءات المناسبة  
.لحلھا
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إبداء الموافقة  بناًء على طلب المالك أو من یمثلھ .4
قانونا باستبدال المقاول المتعاقد معھ بمقاول آخر 
إذا ثبت أمام اللجنة أن ھناك ظروفــًا تستوجب ھذا 

المتضرر من ھذا القرار بحقھ اإلجراء مع إفھام 
في اللجوء للمحكمة المختصة بوقف ھذا القرار أو 
تعدیلھ وللجنة أن تضع الشروط التي تراھا مناسبة 
إلصدار القرار المشار إلیھ ، ویستثنى من ذلك 
المشاریع اإلنشائیة الحكومیة مالم یتم إحالتھا للجنة 

. بموافقة من الجھة المختصة 
خاصة باختصاصات اللجنة اقتراح الرسوم ال.5

.بالتنسیق مع اللجان األخرى 
ما یحیلھ إلیھا المجلس من مسائل أخرى غیر ما .6

.ذكر 
  لجنة التواصل االجتماعي : سادســًا 

  )50( مادة

!:تختص اللجــــــــــــــــــــــــــنة  بما یلي 

االطالع على طلبات المواطنین من األراضي السكنیة  .1
دائرة التخطیط والمساحة   التي یتم عرضھا من خالل

 .وإدارتھا  ومن ثم البت فیھا
دراسة ارتفاع معدالت بعض الظواھر االجتماعیة .2

الزواج من   -وعلى سبیل المثال ال الحصر  -السلبیة 
أجنبیات ــ الطالق  ــ العنوسة  ووضع المقترحات 

.المناسبة بالتنسیق مع الجھات المختصة األخرى 
على القیم اإلسالمیة والھویة  العمل على المحافظة .3

العربیة بما ال یتنافى مع اآلداب العامة من خالل 
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التصدي للتلوث المجتمعي والعادات الدخیلة بالتنسیق 
.مع الجھات المختصة األخرى 

ما یحال للجنة من المجلس التنفیذي أو المجلس األعلى  .4
لألسرة أو أي جھة أخرى ذات اختصاص من أعمال 

ل االجتماعي  وذلك في األمور المتعلقة تعزز التواص
.باختصاصات المجلس

النھوض بمستوى األسرة اجتماعیـــًا ومادیــًا وثقافیــًا .5
.وذلك في األمور المتعلقة باختصاصات المجلس

اقتراح توزیع الخدمات البلدیة بما یحقق العدالة .6
االجتماعیة للمواطنین والمقیمین ضمن الحدود اإلداریة 

.فیة للمجلس والجغرا
العمل على زیادة الوعي بین طالب المدارس في نوعیة .7

الخدمات التي تقدمھا البلدیة المعنیـــــة وذلك بالتنسیق 
. مع الجھات المعنیة األخرى 

.ما یحیلھ إلیھا المجلس من مسائل أخرى.8
  لجنة التعویضات والمساكن الحكومیة: سابًعا 

  )51( مادة

م بشأن اللجنة 2002لسنة ) 13( بمراعاة قرار المجلس التنفیذي رقم

الدائمة  للبت في طلبات المساكن الحكومیة في اإلمارة أو أي تشریع أخر 

  :یصدر بھذا الشأن 

!:تختص اللجــــــــــــــــــــــــــنة  بما یلي 

تلقي طلبات تعویضات العقارات المتأثرة بأعمال  .1
التخطیط وإعادة التخطیط المحالة لھا من الدائرة 

لمختصة ودراستھا وتحدید قیمة التعویضات ا
. المستحقة
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إعداد كشوف بأسماء المستحقین من المواطنین .2
للمساكن الحكومیة مرتبة وفقـــًا لألولویة في 
االستحقاق والحالة االجتماعیة لكل منھم وأي 
شروط أخرى تراھا اللجنة الدائمة المشار إلیھا 

رارھا  أعاله ، ورفع كشوف بالمستحقین  بعد إق
.للمجلس

إبداء الرأي بخصوص تصمیم المساكن الحكومیة .3
وشكلھا الخارجي وتقسیماتھا بالتنسیق مع الجھات 

.المختصة 
دراسة حاالت نزع الملكیة ألغراض المنفعة .4

العامة  وإبداء الرأي في تقدیر التعویض النقدي أو 
العیني المستحق للمتضرر مقابل الحقوق الناشئة 

.الجھات المختصة  لھ بالتنسیق مع
بحث الخالفات بین المشتركین في التعویض .5

الحكومي بما یكفل حقوق كل منھم بالتنسیق مع 
.الجھات المختصة 

.ما یحیلھ إلیھا المجلس من مسائل أخرى.6
       )52( مادة

للمجلس البلدي بناء على اقتراح من اللجنة العامة أن یعدل 
لسابقة أو من اختصاصات اللجان المشار إلیھا في المواد ا

یستغني عن بعضھا أو یدمج عمل لجنتین في لجنة واحده أو 
ینشئ لجان أخرى دائمة أو مؤقتة ألغراض معینة بذاتھا و 
یضع لكل لجنة ما یراه من أحكام خاصة بھا و ذلك بما 

  .یتمشى مع أحكام القانون
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       )53( مادة
للمجلس بناًء على اقتراح من اللجنة العامة للمجلس تحدید عدد 

كل لجنة من اللجان المتخصصة بما یكفل حسن قیام ھذه  أعضاء
  .اللجان بأعمالھا

  )54( مادة
تتولى كل من ھذه اللجان  بحث ودراسة وإبداء الرأي فیما یحال 
لھا من موضوعات قبل عرضھا على المجلس وعلیھا أن تجمع 
كل البیانات والمعلومات والدراسات التي تتعلق بالموضوعات 

جلس من تكوین رأیھ في الموضوع عند المحالة إلیھا لتمكین الم
  .المناقشة 

  )55( مادة
رئیس المجلس تقریًرا عن كل موضوع یحال  كل لجنة إلى تقدم 

من  أسبوعین إلیھا یلخص عملھا  ویبین توصیاتھا  وذلك خالل 
إحالة الموضوع إلیھا  وللمجلس أن یمنح اللجنة أجال جدیًدا أو 

تقدیم التقریر  یحیل الموضوع إلى لجنة أخرى إذا تكرر تأخیر
كما یجوز للمجلس  أن یقرر البت في . عن الموعد المحدد 

  .الموضوع مباشرة دون انتظار تقریر اللجنة
  )56( مادة

تقدم كل لجنة قبل نھایة كل دور انعقاد تقریرا عن أوجھ نشاطھا 
لرئیس المجلس ویجوز تكلیفھا من المجلس أو رئیسھ بتقدیم تلك 

  .ألمر ذلك التقاریر في أي وقت وكلما اقتضى ا
  )57( مادة

یجوز ألي من لجان المجلس أن تطلب بواسطة رئیس المجلس 
من الجھات المختصة في اإلمارة أیة معلومات أو إیضاحات أو 
إحصائیات أو نسخ أو وثائق بشأن الموضوع الذي تبحثھ ، كما 
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یجوز لھا أن تطلب كذلك االستعانة بواحد أو أكثر من موظفي 
تنفیذي األعلى للجھة الحكومیة الحكومة بعد موافقة الرئیس ال

  .المحلیة دون أن یكون لھ حق االشتراك في التصویت 
  )58( مادة

تنعقد كل لجنة بدعوة من رئیسھا أو من رئیس المجلس وتكون 
دعوة أعضاء اللجنة كتابیا قبل موعد انعقادھا بیومین على األقل 

  .ویخطر أعضاء اللجنة بجدول أعمال الجلسة قبل دعوتھم 
  )59( مادة

أن تشترك في بحث موضوع واحد وأن  ن لجنة یجوز ألكثر م
تعقد اجتماعــًا مشتركــًا بینھا بموافقة رئیس المجلس وفي ھذه 

كبر األعضاء  والمقررین أالحالة یكون رئیس اللجنة  ومقررھا 
  .سنــًا 

ویجب لصحة االجتماع المشترك حضور أغلبیة أعضاء كل لجنة 
فقة أغلبیة األعضاء  على حده على األقل  وتصدر القرارات بموا

  .الحاضرین 
  )60( مادة

ال تكون اجتماعات اللجنة صحیحة إال بحضور أغلبیة أعضائھا 
وتصدر توصیاتھا باألغلبیة المطلقة ألصوات األعضاء 
الحاضرین وعند تساوي األصوات یرجح الجانب الذي منھ 

  .رئیس الجلسة 
ویحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر یدون فیھ أسماء 

الحاضرین والغائبین وملخص المناقشات والتوصیات  األعضاء
  .ویوقع علیھ رئیس اللجنة ومقررھا
  )61( مادة

  :من الالئحة ) 43( بمراعاة المادة 
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ال یحول تأجیل المجلس لجلساتھ دون انعقاد اللجان إلنجاز ما 
لدیھا من أعمال ولرئیس المجلس أن یدعو اللجان لالجتماع فیما 

رورة لذلك ، ویجوز لرئیس بین أدوار االنعقاد إذا رأى ض
المجلس أن یدعو أكثر من لجنة لعقد اجتماع مشترك وفي ھذه 
الحالة تكون رئاسة االجتماع لرئیس المجلس أو نائبھ أو ألكبر 

  .رؤساء اللجان المجتمعة سًنا في حالة غیابھما 
  )62( مادة

إذا كان للعضو مالحظات في مسألة منظورة في لجنة غیر لجنتھ 
حظاتھ لرئیس المجلس الذي یحیلھا بدوره ، یجوز أن یكتب مال

إلى اللجنة المعنیة التي یجوز لھا إذا رأت وجھـــًا لذلك أن تحدد 
جلسة یحضر فیھا العضو المذكور لیبدي ما یشاء من إیضاحات 

  .دون أن یكون لھ صوت معدود في التصویت 
  )63( مادة

یكون لكل لجنة مقرر ویجوز أن یكون المقرر أحد أعضاء اللجنة 
یتم تكلیفھ عن طریق التعیین أو الندب أو اإلعارة  بقرار أو أن 

  -:من المجلس حسب مقتضى الحال  ویختص بما یلي 
یس     !!.1 ع رئ تحضیر جــــــــــدول أعمال اللجنة  بالتشاور م

.اللجنة المعنیة  
ـاضر  .2 ـن محــــــــــــــــ تدویــــــــــــــــــــــــــ

.ــــــــات الجلســـــــــــــــــــــــ
.تنظیم وحفظ وفھرسة الوثائق  ومحاضر االجتماعات  .3
ن  .4 ـادرة ع رارات الصــــــــــ ـذ الق ة تنفیــــــــــــــــ متابع

.اللجنة 
یس    .5 ن رئ ا م ھ بھ تم تكلیف ـات ی أي اختصاصــــــــــــــــ

  .اللجنة المعنیة 
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  )64( مادة

تجري المراسالت بین اللجان والجھات المختلفة عن طریق 
  .س المجلس رئی

  الفصل الثاني 

  األســـــــــــــــئلة 

  )65( مادة

یجوز لكل عضو من أعضاء المجلس أن یوجھ أسئلة إلى مدیر 
البلدیة المعنیة  أو من ینوب عنھ في أي شأن من الشؤون التي 
تدخل في اختصاصھ والتي تكون مرتبطة باختصاصات المجلس 

.  
نھ اإلجابة وعلى من توجھ إلیھ أسئلة األعضاء أو من ینوب ع

على ھذه األسئلة بجلسة المجلس التي تحدد لھذا الغرض إال إذا 
  .رأى المجلس االكتفاء برد مكتوب 

  
  

  )66( مادة

  :أعاله ) 65(بمراعاة المادة 
یقدم السؤال كتابة إلى رئیس المجلس الذي یبلغھ إلى مدیر الجھة 
المختصة ویدرج السؤال في جدول أعمال أقرب اجتماع للمجلس 

أسبوع من تاریخ إبالغھ الجھة المختصة ویرسل  بعد انقضاء
السؤال مع جدول األعمال إلى األعضاء ویجوز لمن وجھ إلیھ 
سؤال أو من ینوب عنھ طلب تأجیل اإلجابة مرة واحدة لجلسة تالیة 

  .یحددھا المجلس 
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  )67( مادة

ال یجوز أن یوجھ السؤال إال من عضو واحد من أعضاء المجلس 
ا وغیر مصحوب بأي تعلیق على أن یكون السؤال واضحـــً

وخالیــًا من العبارات غیر الالئقة وأال یكون متعلقا بمصلحة 
  .خاصة بمقدمھ أو تكون لھ فیھ صفة شخصیة 

وللعضو الذي وجھ السؤال دون غیره أن یستوضح ممن وجھ إلیھ 
السؤال وأن یعلق على إجابتھ بإیجاز مرة واحدة ویجوز لرئیس 

  .لعضو آخر بتعلیق موجز  المجلس أن یأذن حسب تقدیره
    )68( مادة

إذا غاب مقدم السؤال عن الجلسة المحددة لإلجابة كان لمن وجھ 
إلیھ سؤال أن یودع اإلجابة لدى اللجنة العامة على أن تثبت 
بمحضر الجلسة وفي ھذه الحالة یجوز لھذه اللجنة أن تعلق 
اإلجابة في جلسة یحددھا رئیس المجلس ویحضرھا من وجھ إلیھ 

  . للتعقیبالسؤال 
  الفصل الثالث 

  طلب المناقشة 

  )69( مادة

أعضاء من أعضاء المجلس أن )  3( یجوز لعدد ال یقل عن 
یطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة العامة یتصل باختصاصات 
البلدیة المعنیة التي یقع المجلس في نطاق  اختصاصھا الجغرافي 

  .واإلداري 
  .ة وواضحة ویجب أن یقدم الطلب كتابة وأن یكون بصورة محدد
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  )70( مادة

إذا قدم طلب المناقشة بصورة صحیحة یقوم رئیس المجلس 
بعرضھ على المجلس في أول اجتماع لھ للنظر في إدراجھ في 

  .جدول أعمال الجلسة التالیة للمجلس 
و في حالة موافقة المجلس على نظر طلب المناقشة وجبت 

نة مناقشة الموضوع مناقشة عامة في المجلس قبل إحالتھ إلى اللج
المختصة لدراستھ وتقدیم تقریر عنھ للمجلس ولألعضاء مقدمي 
الطلب حضور اجتماعات اللجنة عند نظر الطلب لبیان وجھة 
نظرھم ، غیر أنھ إذا كان طلب المناقشة ذا طبیعة مستعجلة ، 
یقوم رئیس المجلس بعرضھ للمناقشة في بند ما یستجد من أعمال 

  . في أول اجتماع للمجلس 
  )71( مادة

مجلس أن یقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى أن لرئیس ال
  . الموضوع قد استوفى بحثھ

  الفصل الرابع

  طلبات اإلحاطة

       )72( مادة
لكل عضو من أعضاء المجلس أن یطلب من المجلس إحاطة أي 
من مدیري اإلدارات البلدیة أو الجھات الحكومیة المختصة و 
 الھیئات و المؤسسات العامة الواقعة في نطاق اختصاص
المجلس اإلداري والجغرافي ،علًما بأمر لھ أھمیة عامة و عاجلة 

  .في شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصات المجلس
ویقدم طلب اإلحاطة كتابة إلى رئیس المجلس مبیًنا فیھ بصفة 

عامة موضوع الطلب وشرحــًا مختصًرا ألسبابھ          
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الشؤون البلدیة ودواعیھ وصفتھ العامة والعاجلة ووجھ ارتباطھ ب
  . و یجب أال یتضمن عبارات مخلة باآلداب العامة

       )73( مادة
تجري مناقشة موضوع طلب اإلحاطة بعد مضي خمسة عشر 
یوًما على األقل من تقدیمھ إال إذا وافق من وجھ إلیھ الطلب 

  .مناقشتھ قبل ذلك
و یدرج رئیس المجلس الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالیة 

ر المختص أو الجھة المعنیة بالطلب  و ذلك بعد إبالغ المدی
  .لتحدید موعد المناقشة

       )74( مادة
في الجلسة المحددة لمناقشة طلب اإلحاطة، یتولى مقدم الطلب 
شرح موضوع الطلب و دواعیھ، ثم یقوم من وجھ إلیھ الطلب 

  .بالرد، ثم تجري بعد ذلك المناقشة
 و بعد االنتھاء من مناقشة طلب اإلحاطة، یعرض رئیس

  .المجلس االقتراحات و التوصیات التي تكون قد قدمت في شأنھ
و لرئیس المجلس أن یرفع تقریرا إلى المجلس التنفیذي للنظر 

  .فیما أسفرت عنھ نتیجة مناقشة الطلب  و اإلجراءات المقترحة
       )75( مادة

یدرج طلب اإلحاطة في جدول األعمال قبل األسئلة مباشرة، و 
مقترحات الخاصة بالطلب إال ال یجوز الكالم عند عرض ال

لمقدم االقتراح لیشرح اقتراحھ بإیجاز، و للمجلس أن یحیل تلك 
االقتراحات أو بعضھا إلى أحد لجانھ لدراستھا و تقدیم تقریر 

  .بشأنھا
و ال یجوز لمقدم طلب اإلحاطة سحبھ بعد إدراجھ في جدول 

  .األعمال إال إذا وافق المجلس على طلب السحب
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   الفصل الخامس

  االقتراحات

  )76( مادة
لكل عضو من أعضاء المجلس أن یقدم اقتراحات برغبة یبدیھا 
للمجلس في موضوع عام یتصل بالمصالح األساسیة للمواطنین 
في الحدود الجغرافیة واإلداریة التي تقع فیھا البلدیة وفي حدود 

  .اختصاصات المجلس
و یقدم االقتراح كتابة إلى رئیس المجلس مرفقا بھ مذكرة 

ھ لموضوعھ و یحیل رئیس المجلس االقتراح إلى اللجنة شارح
  .المختصة لبحثھ و إعداد تقریر عنھ یعرض على المجلس

و یدرج االقتراح و التقریر في جدول أعمال أقرب جلسة ، و 
  .للمجلس أن یقرر في ذلك ما یراه مناسبا

       )77( مادة
إذا بدا للرئیس المجلس أن اقتراحــًا لیس من اختصاص 

الھ إلى اللجنة العامة للنظر في قبولھ من عدمھ، و المجلس، أح
یعرض ما تراه ھذه اللجنة بشأن االختصاص باالقتراح على 
المجلس، فإذا رأى المجلس أنھ مختص بھ أحیل االقتراح إلى 
  .اللجنة المختصة لبحثھ و إعداد تقریر عنھ یعرض على المجلس

  الباب الثالث 
  الفصل األول 

  واجبات األعضاء
       )78( مادة

ال یجوز ألحد األعضاء أن یتغیب عن إحدى الجلسات دون 
إخطار الرئیس بذلك مباشرة أو بواسطة أمین سر المجلس ، كما 
و یحظر على العضو الذي حضر الجلسة االنصراف منھا نھائیا 
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قبل ختامھا إال بإذن من الرئیس        و یثبت ذلك في محضر 
  .الجلسة

  )79( مادة
محددة، و یأذن الرئیس  ال یجوز طلب اإلجازة لمدة غیر 

لألعضاء باإلجازة بما ال یتعارض و إكمال العدد القانوني لكل 
  .من المجلس و اللجان المنبثقة عنھ
  )80( مادة

یجوز لرئیس المجلس أو رئیس اللجنة المختصة أن یرخص   
للعضو في إجازة عن جلسة واحدة على أن یبلغ المجلس أو 

  .اللجنة المختصة بما قرره في ھذا الشأن
  )81( مادة

 یجوز للعضو أن یتدخل في أعمال الجھاز التنفیذي بالبلدیة ال
المعنیة  و ال أن یتصل بھ أو یستفسر عن أیة معلومات إال عن 

  .طریق الرئیس 
  )82( مادة

ل أو      طة بعم ھ أو بالواس وم بذات یحظر على عضو المجلس أن یق
ع أو     ة بی ي عالق مقاولة أو تورید لحساب البلدیة أو یدخل معھا ف

ة ار أو مقایض ر   إیج س أن یحض و المجل وز لعض ا وال یج ، كم
جلسات المجلس أو لجانھ ، وال أن یشترك في مداوالتھ إذا كانت 
ذات أو       ة بال ة الثالث ى الدرج ھ إل د أقارب ھ أو أح ھ أو لزوج ل
ان  روض ، أو إذا ك ر المع ي األم یة ف لحة شخص طة مص بالواس

ر   ى  وصیــًا أو قیمــــًا أو وكیال عمن لھ فیھا مثل ھذا األم ، وعل
ي          االقتراع السري ف ألة ب ذه المس ي ھ رار ف ذ الق المجلس أن یتخ

  .غیابھ 
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  )83( مادة

س   إذا تغیب  العضو دون سبب مبرر عن حضور جلسات المجل
ة       ة أو ست جلسات متفرق أو لجانھ أكثر من ثالث جلسات متتالی
ة       رارًا بموافق در ق س أن یص از للمجل اد ؛ ج ي دور االنعق ف

س باع  ة للمجل ة المطلق ك  األغلبی تقیال ، وذل و مس ذا العض ار ھ تب
و          رئیس خل ن ال ة یعل ذه الحال ي ھ ھ ، وف ھ لسماع أقوال د دعوت بع

من ) 11(المكان واتخاذ اإلجراءات المنصوص علیھا في المادة 
  .القانون 

  )84( مادة

على العضو الذي یتخلف عن حضور إحدى الجلسات أن یخطر  
ھ    باب تخلف ن      ، رئیس المجلس بأس ر م ف ألكث إذا اضطر للتخل ف

ا ال یجوز للعضو    ، استئذان رئیس المجلس علیھ شھر وجب  كم
الذي حضر الجلسة االنصراف منھا نھائیــًا قبل انتھائھا إال بإذن 

  .من الرئیس 
  )85( مادة

ال یجوز للعضو أن یتدخل في أي عمل من أعمال السلطتین 
  .      في اإلمارة القضائیة أو التنفیذیة 

  الفصل الثاني

  رئاســــــة المجــلــس 

  صالحیة رئیس المجلس البلدي

   )86( مادة

یمثل الرئیس المجلس في اتصاالتھ بالدوائر و الجھات الحكومیة 
و المؤسسات األخرى ویتحدث باسمھ              و الھیئات

ویشرف على جمیع أعمالھ بما في ذلك مھام مكتب المجلس 
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التشریعات تطبیق حسن وعلیھ مراعاة الدائمة والمؤقتة ولجانھ 
   -:و یناط بھ كذلك الصالحیــــــــــات التالیة ئحة وھذه الال

  .حفظ النظام داخل المجلس .1
الكالم وتنظیم المناقشة      .2 س واإلذن ب رئاسة جلسات المجل

رارات    أو ن ق س م خذ األصوات وإعالن ما یصدره المجل
  .وتوصیات 

س و .3 ة المجل یر میزانی اميالتحض اب الخت ھ حس  ل
  . مااللجنة العامة إلقرارھوعرضھما على 

  .توقیع العقود باسم المجلس .4
بة   .5 دائرة بالنس ممارسة السلطات المخولة قانونــًا لرئیس ال

وظفی ة     نلم المجلس والبلدی املین ب تخدمین الع  والمس
المجلس والبلدیة مع عدم اإلخالل  ةوكذلك بالنسبة لمیزانی

ب      فیما  ة مكت س  وھیئ ھ المجل تص ب ة   المجالس  یخ البلدی
  .في اإلمارة 

دار .6 ة    إص ة الالزم ة  واإلداری ر المالی رارات واألوام الق
ة    وانین واألنظم دود الق ي ح المجلس ف ل ب یم العم لتنظ

اإلداریة المعمول بھا 
دود       .7 ي ح ة  ف ة البلدی ن میزانی رف  م ر بالص األم

.االعتمادات المخصصة للمجلس والبلدیة 
.اإلشراف على جمیع أعمال لجان المجلس البلدي.8
یر   .9 ن س ى حس راف عل ة   االش ي البلدی از اإلداري ف الجھ

ة مسلك        ھ ومراقب ین وحدات ا ب ومتابعة أدائھ والتنسیق فیم
وانضباط الموظفین العامین ، ووضع آلیة دائمة للتخطیط 
ة خاصة    والتنظیم والتنسیق والرقابة اإلداریة وایالء أھمی

.للتطویر االداري والتعلیم المستمر 
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س   .10 س للمجل ات المجل رارات ومقترح ع ق ع جمی  رف
.التنفیذي خالل خمسة عشر یومــًا من صدورھا 

د     .11 ة بع ر  المحلی نظم  واألوام وائح  وال دار الل اص
ذي      س التنفی د اطالع المجل التي یقرھا المجلس  وذلك  بع

.علیھا 
ل   .12 دوات والمحاف تمثیل المجلس في المؤتمرات والن

.الرسمیة
)87( مادة

ھ    إن  إذا غاب الرئیس أو قام بھ مانع تولى رئاسة الجلسة نائب ، ف
غاب األخیر أو قام بھ مانع كانت رئاسة الجلسة ألكبر األعضاء 

ھ      ، الحاضرین سنـًا  وض نائب ھ أن یف د غیاب س عن ولرئیس المجل
  .في كل اختصاصاتھ أو بعضھا 

اتھ إذا     ع اختصاص ي جمی رئیس ف ل ال رئیس مح ب ال ل نائ ویح
  .امتد غیابھ ألكثر من أربعة أسابیع متصلة 

  )88( مادة

رئی ب ال غر منص ھ إذا ش ة لفقدان س نتیج ي المجل و ف س أو العض
ى أن   ھ عل دیالًً ل ین ب اكم تعی ھ فللح تقالتھ أو وفات ویتھ أو اس عض

  .تنتھي مدتھ بانتھاء مدة المجلس التي تم التعیین خاللھا 
  )89( مادة

ادة   اة الم انون ) 9(بمراع ن الق دة م ي م ویة  تنتھ ن عض ل م ك
  .الرئیس ونائبھ بانتھاء مدة المجلس أو بحلھ 
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  ثالث الفصل ال

  أمین الســـــــــر

)90( مادة

ون  دب أو      یك التعیین أو الن بھ ب غل منص ر یش ین س س أم للمجل
  : اإلعارة  ویختص باألتي 

دیر       .1 راف الم ت اش ك تح ال وذل دول األعم داد ج إع
س  یس المجل ى رئ دول عل رض الج وم بع ویق

  .القراره
.إعداد التقاریر السنویة ألعمال المجلس وقراراتھ .2
ور .3 س ال حض ات المجل ة جلس ة . علنی وز بموافق ویج

ریة    اتھ الس ر جلس س أن یحض ھ أن . المجل وعلی
.یحضر جلسات اللجان إذاُ طلب منھ ذلك

.تنظیم وحفظ وفھرسة الوثائق ومحاضر االجتماعات.4
استالم االقتراحات و الشكاوى و التظلمات وعرضھا .5

أنھا أو  بة ِبش ھ المناس در قرارات رئیس لیص ى ال عل
  .دول أعمال المجلس أن یأمر بإدراجھا ضمن ج

.أیة اختصاصات یكلفھ بھا المجلس .6
  )91( مادة

یكون تعیین أو ندب أو إعارة أمین السر وموظفي المجلس 
ومستخدمیھ وفقـــــًا ألحكام قانون الخدمة المدنیة المعمول بھ في 

  .اإلمارة 
  )92( مادة

في حالة فض انعقاد المجلس أو حلھ تكون تبعیة أمین سر 
  .تخدمین للمدیرالمجلس وبقیة الموظفین و المس

  الفصل الرابع 
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  الجھاز التنفیذي

  )93( مادة
یكون لكل بلدیة جھاز تنفیذي  وتحدد الالئحة التنفیذیة للقانون 

  .  ھوحداتھ اإلداریة واختصاصات
  الوحدات اإلداریة واختصاصاتھا 

  )94( مادة
   إدارة الخدمات اإلداریة والمالیة. أ 

  :وتختص باآلتي 
عرض على إعداد الخطط اإلداریة والمالیة التي ست.1

.المجلس 
األمور المتعلقة بالموازنة والصرف من بنودھا وإعداد .2

.مشروعھا والحساب الختامي للسنة المالیة المنتھیة 
األمور المتعلقة بالرسوم البلدیة بما في ذلك حصر .3

األراضي والمباني والمنشآت الخاضعة لھا  واقتراح 
تحدید الرسوم وتعدیلھا وتحصیلھا ، وذلك في حدود 

.التشریعات الساریة 
شؤون األسواق واألمالك شاملة األمور المتعلقة .4

بإیرادات البلدیة و مقابل االنتفاع بمرافقھا وخدماتھا 
.وتأجیر أمالكھا 

شؤون أمن المنشآت واألمالك البلدیة وسالمتھا وصیانتھا .5
.بما في ذلك األسواق 

أعمال المخازن والمشتریات وتنظیم سجالت وأرشیف .6
.یة وتسییر خدمات االتصال بالجھات األخرى البلد

من ھذه الالئحة ) 86( من المادة ) 9(بمراعاة البند .7
اإلشراف على شؤون الموظفین بما في ذلك تنفیذ قواعد 
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وإجراءات االنضباط الوظیفي وتوقیع الجزاءات التأدیبیة 
والقیام بالتحقیقات اإلداریة وذلك وفقـــــًا لقانون الخدمة 

.لإلمارة  المدنیة
اإلشراف على عقود الصیانة والنظافة لمرافق البلدیة .8

.ومنشآتھا
فحص ودراسة الشكاوى التي تقدم من الموظفین في .9

اإلدارات واألقسام التابعة للبلدیة ودراستھا  والتصرف 
.فیھا 

  .أیة اختصاصات یحیلھا إلیھا المجلس .10
    -: إدارة الخدمات الفنیة. ب

  :وتختص باآلتي 
ذ قرارات المجلس المتعلقة بتجمیل وتنظیم المیادین تنفی.1

.والشوارع وإشغالھا وكذلك األماكن العامة والشواطئ
تنفیذ األنظمة الخاصة بشؤون الصحة العامة المنوطة .2

بالبلدیة وفقــــًا للتشریعات الساریة وبالتنسیق مع الجھات 
.المختصة 

لجھات تنفیذ ضوابط الالفتات اإلعالنیة بالتنسیق مع ا.3
.المختصة 

تنفیذ القواعد واإلجراءات التي یقرھا المجلس البلدي .4
بشأن تنظیم المناطق السكنیة والتجاریة والصناعیة 
وتحدید الشوارع والطرق بالتنسیق مع الجھات المختصة 

.
إصدار تراخیص البناء والترمیم والتعدیل والھدم وغیرھا .5

.ختصة من تراخیص المباني بالتنسیق مع الجھات الم
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مراقبة تنفیذ األنظمة المتعلقة بالصرف الصحي .6
.واإلشراف على حسن سیرھا  

تطبیق األنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق .7
والمطاعم والمقاھي وغیرھا من المحال التجاریة 

.والصناعیة 
اإلشراف على تنظیم المنتزھات والحدائق العامة .8

.وصیانتھا 
ت بشأن استغالل المرافق تقدیم الدراسات والمقترحا.9

.العامة التي تدخل في اختصاص البلدیة 
  .أیة اختصاصات أخرى یحیلھا إلیھا المجلس .11

  )95( مادة

یلحق بكل إدارة من اإلدارتین السابقتین األقسام المتخصصة  
  . الالزمة للنھوض بأعبائھا

  الھیكل التنظیمي

  )96( مادة

 یصدر الھیكل التنظیمي للبلدیات بمرسوم أمیري بعد إقراره من
ھیئة المكتب وموافقة المجلس التنفیذي  ، ویتم إعداد الھیكل 
 التنظیمي لكل بلدیة خالل شھرین من تاریخ إصدار ھذه الالئحة

.  
  الفصل الخامس 

  ھیئة المكتب

  )97( مادة

  .یكون للمجالس ھیئة مكتبُ تشكل من رؤساء الـمجالس البلدیة
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  )98( مادة

ن      تنتخب ھیئة المكتب  ھ م ـًا ل ـًا ونائبـ ین   في أول جلسة رئیسـ ب
ة    أعضائھا ـًا باألغلبی ، ویكون االنتخاب في جمیع األحوال سریـ

ى لحین انتخاب     المطلقة للحاضرین ویتولى رئاسة الجلسة األول
  .أكبر األعضاء سنــًا ونائبھ  الرئیس 

  )99( مادة

تعقد ھیئة المكتب في مقر المجلس البلدي لمدینة الشارقة ویجوز 
باإلمارة بناًء على  أن تجتمع في أي مقر آخر  للمجالس البلدیة

دعوة أحد الرؤساء المستضیفین لالجتماع أو وفقا للضرورة 
ُ تعقد ھیئة  المكتب بناًء  التي تراھا ھیئة المكتب ، ویجوز أن

  على طلب ثالثة من رؤساء المجالس أو حسب الحاجة
ُوتوجھ لرئیس ھیئة المكتب الدعوة لالجتماع على أن یقوم  

لمجلس الذي یعقد بمقره االجتماع بتنظیم االجتماع أمین سر ا
ویرسل جدول األعمال قبل میعاد انعقاد االجتماع بثالثة أیام 

  .على األقل ویجوز تقصیر المیعاد في حالة االستعجال 
  )100( مادة

ال تكون اجتماعات ھیئة المكتب صحیحة إال بحضور أغلبیة 
أعضائھا وتصدر توصیاتھا باألغلبیة المطلقة ألصوات األعضاء 

وعند تساوي األصوات یرجح الجانب الذي منھ الحاضرین 
  .رئیس الجلسة 

ویحرر لكل جلسة من جلسات ھیئة المكتب محضر یدون في 
أسماء األعضاء الحاضرین والغائبین وملخص المناقشات 

  .والتوصیات ویوقع علیھ رئیس ھیئة المكتب وأمین السر 
  )101( مادة

طلب  لھیئة المكتب اقتراح تعدیل أحكام ھذه الالئحة بناء على
كتابي من أغلبیة أعضاء ھیئة المكتب ،  ویتم  مناقشة االقتراح 
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مناقشة عامة فإذا وافقت ھیئة المكتب على التعدیل یحال إلى 
  .المجلس التنفیذي لنظره واتخاذ القرار المناسب بشأنھ 

  )102( مادة
 ةمع مراعاة اختصاصات رئیس المجلس التنفیذي لإلمارة الوارد

م بشأن إنشاء المجلس 1999 لسنة)2(في القانون رقم      
لسنة ) 2(التنفیذي لإلمارة والئحتھ الداخلیة ،  والقانون رقم 

م بشأن البلدیات في إمارة الشارقة وتعدیالتھ أو أي 2004
تشریع آخر ُیراعى في حالة رغبة المجلس  عرض أي 

  . موضوع على سمو الحاكم أن یتم عن طریق ھیئة المكتب 
  اختصاصات ھیئة المكتب 

  )103( مادة
  - :تختص ھیئة المكتب بمایلي  

مناقشة الموضوعات المشتركة بین المجالس والبلدیات .1
المعنیة والتنسیق فیما بینھم بشأن الخدمات والمسائل المالیة 

  ..واإلداریة 
دراسة االقتراحات  والموضوعات قبل عرضھا على .2

.الجمعیة العمومیة ومناقشتھا
ت التطویر المالي إبداء الرأي حول البحوث والدراسات لغایا.3

واإلداري والنھوض بأداء العمل والخدمات في المجالس و 
.البلدیات 

االطالع ومناقشة التشریعات واللوائح التي تحال من الحاكم .4
.والمجلس التنفیذي 

دراسة وابداء الرأي حول مشروعات األوامر المحلیة ذات .5
.الطابع المشترك قبل عرضھا على المجلس التنفیذي 

اقتراح تعدیالت ھذه الالئحة ورفع ) 101( عاة المادة بمرا .6
التوصیة للمجلس التنفیذي 

أیة اختصاصات أخرى  ینص علیھا القانون أو ھذه الالئحة .7
.

  .ما یحال إلیھا من أعمال من الحاكم أو المجلس التنفیذي  .8
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   الفصل السادس
  الجمعیة العمومیة 

  )104( مادة
وعضویة كافة  یكون للمجالس جمعیة عمومیة ُتشكل من رئیس

أعضاء المجالس ویكون مقرھا مدینة الشارقة ویصدر بتشكیلھا 
  . وتحدید اختصاصاتھا مرسوم أمیري

تنتخب الجمعیة العمومیة في أول اجتماع لھا نائبــًا للرئیس 
ویجوز تحدید مناصب إداریة ُیختار شاغلوھا باالنتخاب من بین 

  .أعضائھا 
  الباب الرابع

  أحكام عامة  
  )105( مادة

للبلدیة إدارة قانونیة أو مستشار قانوني حسب مقتضى  یكون 
الحال إلبداء الرأي القانوني للجھاز التنفیذي والمجالس، والقیام 
بإعداد التشریعات القانونیـــة التي تتصل بنشاط البلدیة،  كما 

  .تعین بلدیتین أو أكثر بمستشار قانوني واحد تسیجوز أن 
)106( مادة
تلحق بالمیزانیة العامة لحكومة یكون لكل بلدیة میزانیة مستقلة 

  .اإلمارة 
)107( مادة

یقر المجلس الحساب الختامي لمیزانیتھ ومیزانیة البلدیة الداخلة 
تحت اختصاصھ ویتم رفعھا للجھة المختصة باإلمارة وفقــًا 

.لألنظمة المالیة والمحاسبیة المعمول بھا 
  )108( مادة

ظمة من القانون وتعدیالتھ ُتلغى كافة االن) 42(مع مراعاة المادة 
واللوائح والقرارات التنفیذیة وتحل ھذه الالئحة محلھا في كل ما 

  .یتعلق بأنظمة المجالس  
  )109( مادة

یعمل بھذه الالئحة من تاریخ صدورھا  ، ویلغى كل حكم یخالف 
  .نشر في الجریدة الرسمیةتو.  أو یتعارض مع أحكامھا
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  :صدر عنا بتاریخ

  .ھـ1426ذو القعدة   10: االثنـین 
   م 2005دیســــــمبر   12: الموافق 

  سلـطان بن محمد بن سلطان القـاسمي  
  ولي العھد ونائب حاكم إمــارة الشارقة   

  رئیس المجلس التنفیذي إلمارة الشارقة
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  م 2007لسنة ) 49( مرسوم أمیري رقم 
  بشأن 

إنشاء دائرة شؤون البلدیات والزراعة  في إمارة 
  الشارقة 
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  م 2007لسنة ) 49( مرسوم أمیري رقم 

  بشأن 

  إنشاء دائرة شؤون البلدیات والزراعة  في إمارة الشارقة 
!!

  
  نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة  الشارقة ،

م      انون رق ى  الق نة  ) 2(بعد االطالع عل اء   1999لس م بشأن إنش
  المجلس التنفیذي إلمارة الشارقة والئحتھ الداخلیة، 

م بشأن البلدیات في إمارة الشارقة 2004لسنة ) 2(رقم قانون وال
  وتعدیالتھ ،

م     ذي رق س التنفی رار المجل نة  ) 33(و ق ة م ب 2005لس الالئح
   ،إمارة الشارقةالبلدیة في لس اللمج التنفیذیة 

  وما تقتضیھ المصلحـــة العامة 

  

   -:التالي المرسوم  أصدرنا 
!!

  )1( مادة
ة     المرسوم في تطبیق أحكام ھذا  ارات التالی ات والعب ون للكلم یك

نص      یاق ال ِض س م یق ا ل ا م ل منھ رین  ك حة ق اني الموض المع
  -:بخالف ذلك 

!:  ـارةاإلمــ ارة ــــــــــــــــــــإم!!
!!!!ــــــــــةــــــــــــــــــــارقــــــــــــــــــــــــالش

اكم ــــــــــــــــــــــح!  :  الحاكــــم
  .ــــــارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلمـــــــــــــــ
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ذي ــــــــــــــــلس التنفیــــــالمج   :  المجـلس
  .ارة ــــــــــــــــــــــــملإل

!!:  الدائرة   !!. دائرة شؤون البلدیات والزراعة في اإلمارة !
رئیس     : الرئیس   

الدائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . رة

  

  

    )2( مادة
  تنشأ بموجب ھذا المرسوم دائرة ُتسمى 

ون البلدیات  والزراعــــــــــــــــــــة  في إمارة دائرة شـــــــــــؤ"    

  " الشارقة 

  )3( مادة

یكون مقر الدائرة الرئیس في مدینة الشارقة ویجوز لھا أن تنشئ 
  .فروعـــــًا ومكاتب في اإلمارة 

  )4( مادة

ك      ة وذل ة للحكوم تھدف الدائرة إلى تحقیق أھداف السیاسة العام
ارة    باإلشراف والرقابة على البلدیات  والمجالس ال ي اإلم ة ف بلدی

.  
!!)5( مادة

م المشار إلیھ 2004لسنة ) 2(مع مراعاة أحكام القانون رقم 

    -:وتعدیالتھ 
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تختص الدائرة  باإلشراف  والمتابعة  وتنسیق  األعمال  بین 

المجالس البلدیة  والدوائر  واألجھزة الحكومیة   المحلیة 

واالتحادیة والھیئات  والمؤسسات العامة  وعلى وجھ 

   - :ما یلي الخصوص 

تمثیل البلدیات والمجالس البلدیة في المجلس وعرض كافة  .1

.األمور والمتطلبات  المتعلقة بھا على المجلس

مناقشة الموضوعات المشتركة بین المجالس والبلدیات .2

المعنیة والتنسیق فیما بینھم بشأن الخدمات والمسائل المالیة 

.واإلداریة لعرضھا على المجلس  

شریعات  واللوائح والنظم الخاصة بالبلدیات اقتراح  الت.3

.والمجالس البلدیة في  اإلمارة 

اإلشراف على میزانیات المجالس البلدیة وحساباتھا  .4

الختامیة وتحدید احتیاجات المجالس البلدیة والبلدیات  من 

الوظائف  والقوى العاملة  بالتنسیق  معھا ورفعھا للمجلس 

.العتمادھا 
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ى توز.5 راف عل دیات  اإلش ة للبل ات المالی ع المخصص ی

ن   افیة  ألي م ات إض یص میزانی ة وتخص الس البلدی والمج

.البلدیات أو المجالس البلدیة  في حالة الضرورة 

إعداد البحوث والدراسات لغایات التطویر المالي واإلداري .6

والنھوض بأداء العمل والخدمات في المجالس و البلدیات 

نجاز البلدیات والمجالس وتلقي التقاریر السنویة عن إ

.البلدیة  ورفعھا للمجلس 

اقتراح فرض أو تعدیل أو إلغاء رسوم الخدمات التي .7

تقدمھا البلدیات ورفعھا للمجلس العتمادھا بالتنسیق مع 

.البلدیات والمجالس   البلدیة في اإلمارة  

حسم تنازع وتداخل االختصاصات  فیما بین إدارات البلدیة .8

.ما بین البلدیة وبلدیة أخرى الواحدة  أو فی

اقتراح وعرض وتنفیذ كافة المسائل المتعلقة بالزراعة التي .9

 . تحال إلیھا من الحاكم أو المجلس

!!)6( مادة

ین       یس یع ن رئ دائرة م ذي واإلداري لل از التنفی ون الجھ یتك
بمرسوم أمیري  وعدد كاف من الموظفین یطبق بشأنھم  القانون 

ارة الشارقة    م بشأن الخدم2001لسنة ) 5(رقم  ي إم ة المدنیــة ف
  .وتعدیالتھ 

!!)7( مادة
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  -:دونما حصر و الصالحیات التالیة  الرئیس السلطات  مارس ی
ذھا .1 ى تنفی راف عل دائرة و اإلش ة لل ة العام راح السیاس اقت

  . بعد إقرارھا من المجلس
وانین و    .2 ا للق دائرة وفق ي ال ل ف یر العم ى س راف عل اإلش

رارات  دار الق اریة  وإص ة الس ات و  األنظم والتعلیم
  .التعامیم الالزمة لذلك 

ادات     .3 من االعتم دائرة ض ة  ال ن میزانی رف م ذ الص تنفی
رارات ذات      ة والق وانین و األنظم ا للق ا ووفق ررة لھ المق

  .االرتباط 
ة   .4 ة و األنظم اقتراح مشروعات القوانین و اللوائح التنفیذی

  .العتمادھاالمتعلقة بالدائرة ورفعھا  إلى المجلس 
ا  فویض بت.5 عض صالحیاتھ إلى كبار موظفي دائرتھ تحقیق

.للصالح العام 
  .أیة صالحیات أخرى یخولھا  لھ الحاكم أو المجلس.6

!!)8( مادة

   -:یتولى المدیر مایلي دونمـــا حصر 
.وضع الخطط االستراتیجیة للدائرة ورفعھا للرئیس  .1
ل       .2 ة للعم ة المنظم ة والفنی وائح المالیةواإلداری اقتراح والل

.فعھا  للرئیس في الدائرة ور
. .اإلشراف على الجھاز التنفیذي في الدائرة  .3
دائرة       .4 امي لل اب الخت نویة والحس ة الس داد الموازن إع

.ورفعھا للرئیس  
  .ممارسة أیة صالحیات أخرى یخولھا  لھ الرئیس .5

!!

!!

!!

  )9( مادة
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ُیعد الرئیس الھیكل التنظیمي ویحدد فیھ الوحدات اإلداریة 
مھام العمل في الدائرة وذلك والجھاز اإلداري الذي یناط بھ 

.إلصداره من الحاكم بمرسوم أمیري  
  )10( مادة

ی خاص الطبیعی ع األش د م دائرة التعاق راض  نلل ویین ألغ والمعن
األجھزة المختصة        تعانة ب ا االس ا یجوز لھ وغایات تطویرھا كم
ا       ل م ي ك ي واإلداري ف دعم الفن ى ال ول عل ارة للحص ي اإلم ف

  .یتعلق بأعمالھا
  )11( مادة

ة   بن جمیع الضرائُتعفى الدائرة م و الرسوم سواء كانت حكومی
  .أم بلدیة أم جمركیة أو غیرھا 
  )12( مادة

دة         ي الجری ر ف دوره وینش اریخ ص ن ت وم م ذا المرس ل بھ یعم
  .الرسمیة 

  : صدر عنا بتاریخ 
  .ھـ1428ذو الحجة    17: األربعاء   

  م 2007دیســـــــــــــمبر 26: الموافـــق  
  
  
  

ي ســـلطان بن محمد القاسم
  ةارقــــــــــــــاكم إمــارة الشــحـ
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م2009نة سل)  10 (قم   رمیري  أمرسوم  
شأنب

شكیل  المجلس البلدي لمدینة  ت
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  م2009سنة ل)  10 (رقم   مرسوم أمیري  

  بشأن
  تشكیل  المجلس البلدي لمدینة  الشارقة

    
  نحن سلطان بن محمد القاسمي  حاكم إمارة الشارقة ، 

م      انون رق ى الق نة   )2(بعد اإلطالع عل اء  م بشأن إن  1999لس ش
  ، المجلس التنفیذي إلمارة الشارقة والئحتھ الداخلیة

م   انون رق نة ) 2(و الق ارة   2004لس ي إم دیات ف أن البل م بش
  الشارقة  وتعدیالتھ ،

  و ما تقتضیھ المصلحة العامة ،  
  

  -:أصدرنا المرســـــــوم  التالي 
!!)1(مادة 

ید   الم / ُیشكل  المجلس البلدي لمدینة الشارقة برئاسة الس د   س عبی
ة       ادة التالی ن الس ل م ـة ك ي وعضویـــــــــ ان الشامس الحص

  -:أسماؤھم 
!!

ـر                         ـل العـسك ـر إسـمـاعـب ـم عسك إبراھی 1.

د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأحم 2.

ویدي                                    الم الس زیم س اني ھ ث 3.

اله                                                         و ك داهللا أب ي عب ن عل حس 4.

ي          لطان العقروب الم س دة س حم 5.

ران                                         ن عم د  ب ن حمی ان  ب خلف 6.

ـروان                              ـي الـــجــ ـن عـــلــ ـد بـ ســعــیـ 7.

اس                           ن دیم ي ب ن عل د ب داهللا راش عب 8.

زري        د ال ر محم عبدالناص 9.
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ـان                                    ـف زمـــ ـد شـریــ ـان محـمــ عثمــ 10.

علـــــــي  بــــــــــــــن  11.

ویس                                                       لطان الع ن س ي  ب عل 12.

ھیل                                              ن ش د ب ي فھ عل 13.

عمـــــــران عبــــــــــــــــــــــــــــداهللا  14.

ـري                        داهللا الســــــــــــــ د عب د محم مرش 15.

ي                                                د الشامس داهللا أحم الء عب نج 16.
  )2(مادة 

ــ  دي  نائبـــ ھ      ینتخب المجلس البل اع ل ي أول اجتم رئیس ف ـًا لل ــــ
ة         االقتراع السري وبأغلبی ون االنتخاب ب ین األعضاء ویك من ب
ع    ي جمی رئیس ف ل ال رئیس مح ب ال ل نائ رین ، ویح الحاض

  . اختصاصاتھ عند غیابھ أو خلو منصبھ 
  )3(مادة 

ن أول       دأ م ان تب نتان میالدیت دي س مدة العضویة في المجلس البل
ى أن  اجتماع لھ ویستمر في  تصریف أعمالھ لدى  انتھاء مدتھ إل

دة         ت م ن انتھ ین م ادة تعی وز إع د ویج س جدی ین مجل تم تعی ی
  .عضویتھم

  )4(مادة 
وعلى الجھات المعنیة صدوره، تاریخ   منالمرسوم  َمـل بھذا ْعُی

  .كل فیما یخصھ تنفیذ أحكامھ وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  :  بتاریخعنا  صدر
  ھـ1430ى األولى  جماد 26: الخمیس    

  م2009مایـــــــــــــــــــــــــــو  21: الموافـق     

  بن محمد القاسمي  سلطان

  إمارة الشــــارقة حاكــــــــــــم      
!!
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م2009نة سل)  11 (قم   رمیري  أمرسوم 
شأنب

شكیل  المجلس البلدي لمدینة  خور ت
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  م2009سنة ل) 11(رقم   مرسوم أمیري  
  بشأن

  ـــــــــــــــــان تشكیل  المجلس البلدي لمدینـــة خور فكــ
    

  نحن سلطان بن محمد القاسمي  حاكم إمارة الشارقة ، 
م      انون رق ى الق نة   )2(بعد اإلطالع عل اء    1999لس م بشأن إنش

  ، المجلس التنفیذي إلمارة الشارقة والئحتھ الداخلیة
م   انون رق نة ) 2(و الق ارة   2004لس ي إم دیات ف أن البل م بش

  الشارقة  وتعدیالتھ ،
  قتضیھ المصلحة العامة ، و ما ت

  
  -:أصدرنا المرســـــــوم  التالي 

  
  )1(مادة 

ي  /ُیشكل المجلس البلدي لمدینة خور فكان برئاسة السید سعید عل
ة    ـادة التالی عبیــــــد عـــــــالي وعضویــــــــــة كل من الســـــــ

  -:أسماؤھم 
!!



!!
74

  
!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

  
  
  )2(مادة 

ھ        اع ل ي أول اجتم رئیس ف ـًا لل دي  نائبـــــــــ ینتخب المجلس البل
ة         االقتراع السري وبأغلبی ون االنتخاب ب ین األعضاء ویك من ب
ع    ي جمی رئیس ف ل ال رئیس مح ب ال ل نائ رین ، ویح الحاض

  . و منصبھ اختصاصاتھ عند غیابھ أو خل
  )3(مادة 

ن أول       دأ م ان تب نتان میالدیت دي س مدة العضویة في المجلس البل
ى أن   اجتماع لھ ویستمر في تصریف أعمالھ لدى  انتھاء مدتھ إل
دة         ت م ن انتھ ین م ادة تعی وز إع د ویج س جدی ین مجل تم تعی ی

  .عضویتھم
  

  )4(مادة 
المعنیة وعلى الجھات صدوره، تاریخ   منالمرسوم  َمـل بھذا ْعُی

  .كل فیما یخصھ تنفیذ أحكامھ وینشر في الجریدة الرسمیة
  
  

  :  بتاریخعنا  صدر
  ھـ1430جمادى األولى   26: الخمیس    

ي                               یس النقب الم خم د س محم 1.

ادي                                                   دالھادي الحم ف عب ادي یوس د الھ عب 2.

ني                                                 د الحوس ى محم د عیس أحم 3.

ي                                               ي النقب د عل الح محم د ص أحم 4.

د ي                                                         عب داهللا النقب ان عب اهللا خلف 5.

ي                                                  الم النقب د س یف  محم س 6.

ي                                          د النقب د راش یس محم د خم محم 7.

داهللا        د عب ش محم ة دروی خلیف 8.
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  م2009مایـــــــــــــــــــــــــــو  21: الموافـق     

  بن محمد القاسمي  سلطان 

  إمارة الشــــارقة حاكــــــــــــم      
!!

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م2009نة سل)  12 (قم   رمیري  أمرسوم 
شأنب

س البلدي لمدینة  شكیل  المجلت
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  م2009سنة ل) 12(رقم   مرسوم أمیري  
  بشأن

  تشكیل  المجلس البلدي لمدینة كلبــــــــــاء 
    

  نحن سلطان بن محمد القاسمي  حاكم إمارة الشارقة ، 
م      انون رق ى الق نة   )2(بعد اإلطالع عل اء    1999لس م بشأن إنش

  ، ھ الداخلیةالمجلس التنفیذي إلمارة الشارقة والئحت
م   انون رق نة ) 2(و الق ارة   2004لس ي إم دیات ف أن البل م بش

  الشارقة  وتعدیالتھ ،
  و ما تقتضیھ المصلحة العامة ،   
  

  -:أصدرنا المرســـــــوم  التالي 
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  )1(مادة 

ة     اء  برئاس ة كلب دي لمدین س البل داهللا  . د /ُیشكل  المجل الح عب ص
ویجي                              الس

  -:وعضویــــــــــة كل من السادة التالیة أسماؤھم 
!!

  
!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

  
  )2(مادة 

دي    ھ      ینتخب المجلس البل اع ل ي أول اجتم رئیس ف ـًا لل نائبـــــــــ
ة         االقتراع السري وبأغلبی ون االنتخاب ب ین األعضاء ویك من ب
ع    ي جمی رئیس ف ل ال رئیس مح ب ال ل نائ رین ، ویح الحاض

  . اختصاصاتھ عند غیابھ أو خلو منصبھ 
  )3(مادة 

ن أول       دأ م ان تب نتان میالدیت دي س مدة العضویة في المجلس البل
ى أن  اجتماع لھ و یستمر في تصریف أعمالھ لدى  انتھاء مدتھ إل

دة         ت م ن انتھ ین م ادة تعی وز إع د ویج س جدی ین مجل تم تعی ی
  .عضویتھم

  )4(مادة 

ي                                                   یف المزروع عید س یس س د خم محم 1.

دي                                                د القای الم محم داهللا س عب 2.

ة                عید جمع د س عید محم س 3.

احي                                          د الیم یف عبی داهللا س عب 4.

ابي                                                  ف الزع یف خل د  س أحم 5.

ارو  ھیل ب عود س ت                                                        س 6.

درمكي                                                         ي ال ن عل ي حس عل 7.

ـیب                                                  داهللا نصــــ یب عب نص 8.
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وعلى الجھات المعنیة صدوره، تاریخ   منالمرسوم  َمـل بھذا ْعُی
  .كل فیما یخصھ تنفیذ أحكامھ وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  

  :  بتاریخعنا  صدر
  ھـ1430جمادى األولى   26:  الخمیس   

  م2009مایـــــــــــــــــــــــــــو  21: الموافـق     

  بن محمد القاسمي  سلطان

  إمارة الشــــارقة حاكــــــــــــم      
!!

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



!!
79

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2009سنة ل) 13(رقم   مرسوم أمیري  
  بشأن

  دینة الذیـــــــــــــــــــــــــــــــدتشكیل  المجلس البلدي لم
    

  نحن سلطان بن محمد القاسمي  حاكم إمارة الشارقة ، 

م2009نة سل)  13 (قم   رمیري  أمرسوم 
شأنب

شكیل  المجلس البلدي لمدینة  ت



!!
80

م      انون رق ى الق نة   )2(بعد اإلطالع عل اء    1999لس م بشأن إنش
  ، المجلس التنفیذي إلمارة الشارقة والئحتھ الداخلیة

م   انون رق نة ) 2(و الق ارة   2004لس ي إم دیات ف أن البل م بش
  ة  وتعدیالتھ ،الشارق

  و ما تقتضیھ المصلحة العامة ، 
  

  -:أصدرنا المرســـــــوم  التالي 
  
  )1(مادة 

ید    ة الس د  برئاس ة الذی دي لمدین س البل كل المجل ن / ُیش د ب محم
دن    ن ھوی لطان ب ة  س ادة التالی ن الس ل م ـة ك وعضویـــــــــ

  -:أسماؤھم 
!!

دن                      ن ھوی ي ب ن عل د ب ن  معض د ب حم 1.

ان                                               داهللا المحی د عب راش 2.

اطري                            ل الخ ن ھویش ي ب ن عل ل ب ھویش 3.

داس                                       یس الن ن خم یف ب ي س عل 4.

ي                           د الطنیج ن أحم بح ب ر مص ناص 5.

وك                                           ن دلم د ب ة عبی خلیف 6.

ي                                  د الطنیج ن راش ھیل ب د س عبی 7.

افري                د الح الم محم عید س س 8.
  )2(مادة 

ھ        اع ل ي أول اجتم رئیس ف ـًا لل دي  نائبـــــــــ ینتخب المجلس البل
ة         االقتراع السري وبأغلبی ون االنتخاب ب ین األعضاء ویك من ب
ع    ي جمی رئیس ف ل ال رئیس مح ب ال ل نائ رین ، ویح الحاض

  . اختصاصاتھ عند غیابھ أو خلو منصبھ 
  )3(مادة 



!!
81

ن أول      مدة العضو دأ م ان تب نتان میالدیت دي س یة في المجلس البل
ى أن   اجتماع لھ ویستمر في تصریف أعمالھ لدى  انتھاء مدتھ إل
دة         ت م ن انتھ ین م ادة تعی وز إع د ویج س جدی ین مجل تم تعی ی

  .عضویتھم
  )4(مادة 

وعلى الجھات المعنیة صدوره، تاریخ   منالمرسوم  َمـل بھذا ْعُی
  .امھ وینشر في الجریدة الرسمیةكل فیما یخصھ تنفیذ أحك

  
  :  بتاریخعنا  صدر

  ھـ1430جمادى األولى   26: الخمیس    
  م2009مایـــــــــــــــــــــــــــو  21: الموافـق     

  بن محمد القاسمي  سلطان

  إمارة الشــــارقة حاكــــــــــــم      
!!
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م 2009نة سل)  14 (قم   رمیري  أ مرسوم
شأنب

شكیل  المجلس البلدي لمنطقة ت
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  م2009سنة ل) 14(رقم   سوم أمیري  مر
  بشأن

  تشكیل  المجلس البلدي لمنطقة الحمریة
    

  نحن سلطان بن محمد القاسمي  حاكم إمارة الشارقة ، 
م      انون رق ى الق نة   )2(بعد اإلطالع عل اء    1999لس م بشأن إنش

  ، المجلس التنفیذي إلمارة الشارقة والئحتھ الداخلیة
م   انون رق نة ) 2(و الق ارة   2004لس ي إم دیات ف أن البل م بش

  الشارقة  وتعدیالتھ ،
  و ما تقتضیھ المصلحة العامة ،   
  
  

  -:أصدرنا المرســـــــوم  التالي 
  )1(مادة 

ثاني بن / ُیشكل   المجلس البلدي لمنطقة الحمریة  برئاسة السید 
ة     عبید بن ثاني الشامسي    ادة التالی ن الس ل م وعضویــــــــــة ك

  -:أسماؤھم 
!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

ي                                     ان الشامس د برم ان راش برم
.

1.

ي                        د الكتب ن زای ة ب ن جمع عید ب س
 .                           

2.

ي                                    وفییر الشامس د ب ن عبی یف ب س
.  

3.

ري                              د المھی عید حمی د س راش
.   

4.

ـامسي                      أحمد راشد سالم سعید  الشـــ
 .                     

5.

ي                     یبة الشامس حمید بن راشد بوعص
  .                          

6.
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!!

!!

!!

!!

!!

!!

  
  )2(مادة 

ھ        اع ل ي أول اجتم رئیس ف ـًا لل دي  نائبـــــــــ ینتخب المجلس البل
ین ا  ة       من ب االقتراع السري وبأغلبی ون االنتخاب ب ألعضاء ویك

ع    ي جمی رئیس ف ل ال رئیس مح ب ال ل نائ رین ، ویح الحاض
  . اختصاصاتھ عند غیابھ أو خلو منصبھ 

  )3(مادة 
ن أول       دأ م ان تب نتان میالدیت دي س مدة العضویة في المجلس البل
ى أن   اجتماع لھ ویستمر في تصریف أعمالھ لدى  انتھاء مدتھ إل

تم دة        ی ت م ن انتھ ین م ادة تعی وز إع د ویج س جدی ین مجل تعی
  ..عضویتھم

  )4(مادة 
وعلى الجھات المعنیة صدوره، تاریخ   منالمرسوم  َمـل بھذا ْعُی

  .كل فیما یخصھ تنفیذ أحكامھ وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  :  بتاریخعنا  صدر
  ھـ1430جمادى األولى   26: الخمیس    

  م2009ــــــــــــــــــــــــــو مایـ 21: الموافـق     

  بن محمد القاسمي  سلطان

  إمارة الشــــارقة حاكــــــــــــم      
!!
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م 2009نة سل)  15 (قم   رمیري  أ مرسوم
شأنب

شكیل  المجلس البلدي لمنطقـــــــــــــــة دبا ت
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  م2009سنة ل)  15(رقم   مرسوم أمیري  
  بشأن

  تشكیل  المجلس البلدي لمنطقة  دبا الحصن 
  

  إمارة الشارقة ،  نحن سلطان بن محمد القاسمي  حاكم
م      انون رق ى الق نة   )2(بعد اإلطالع عل اء    1999لس م بشأن إنش

  ، المجلس التنفیذي إلمارة الشارقة والئحتھ الداخلیة
م   انون رق نة ) 2(و الق ارة   2004لس ي إم دیات ف أن البل م بش

  الشارقة  وتعدیالتھ ،
  و ما تقتضیھ المصلحة العامة ، 

  
  -: أصدرنا المرســـــــوم  التالي

  )1(مادة 

ید  ة  الس ن   برئاس ا الحص ة دب دي منطق س بل كل مجل یم  /ُیش تم
یم                                                             الم تم س

  -:وعضویة التالیـــــــــــة أسماؤھم

وه                                  ن جمع د  ب د أحم لیمان محم س 1.
روف     ن یع د ب د أحم محم

 .  
2.

عید                                                     لیمان س داود س
 .  

3.

وري                              رقي  الظھ د الش ي محم د عل محم
.  
4.
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وري                                  روق الظھ عید طم روق س طم
.  
5.

او   د خص د راش د أحم                                           راش
           .  

6.

ي                                         ع الھنداس عید جمی ة س جمع
.  
7.

عیدوه                                  ن س د ب ي محم عید عل د س راش
.  
8.

  
  
  
  
  )2(مادة 

اع ل       ي أول اجتم رئیس ف ـًا لل دي  نائبـــــــــ ھ ینتخب المجلس البل
ة         االقتراع السري وبأغلبی ون االنتخاب ب ین األعضاء ویك من ب
ع    ي جمی رئیس ف ل ال رئیس مح ب ال ل نائ رین ، ویح الحاض

  . اختصاصاتھ عند غیابھ أو خلو منصبھ 
  )3(مادة 

ن أول       دأ م ان تب نتان میالدیت دي س مدة العضویة في المجلس البل
ى أن  اجتماع لھ ویستمر في تصریف أعمالھ لدى  انتھاء مدتھ  إل

دة         ت م ن انتھ ین م ادة تعی وز إع د ویج س جدی ین مجل تم تعی ی
  .عضویتھم

  )4(مادة 

وعلى الجھات المعنیة صدوره، تاریخ   منالمرسوم  َمـل بھذا ْعُی
  .كل فیما یخصھ تنفیذ أحكامھ وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  :  بتاریخعنا  صدر

  ھـ1430جمادى األخرة   22: األحد   
  م 2009مایـــــــــــــــــــــــــــو  17: الموافـق   
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  بن محمد القاسمي  سلطان

  إمارة الشــــارقة حاكــــــــــــم      
!!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2009سنة ل) 16(رقم   مرسوم أمیري  
  بشأن

  تشكیل  المجلس البلدي لمنطقة البطـــــــــائح 
  )بطحاء الرفیعة ــ بطحاء المرة ــ بطحاء المنتثر(
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  م2009سنة ل) 16(رقم   مرسوم أمیري  
  بشأن

  تشكیل  المجلس البلدي لمنطقة البطائح 
  ) حاء المنتثر بطحاء الرفیعة ــ بطحاء المرة ــ بط(

  
  نحن سلطان بن محمد القاسمي  حاكم إمارة الشارقة ، 

م      انون رق ى الق نة   )2(بعد اإلطالع عل اء    1999لس م بشأن إنش
  ، المجلس التنفیذي إلمارة الشارقة والئحتھ الداخلیة

م   انون رق نة ) 2(و الق ارة   2004لس ي إم دیات ف أن البل م بش
  الشارقة  وتعدیالتھ ،

  لمصلحة العامة ، و ما تقتضیھ ا
  

  -:أصدرنا المرســـــــوم  التالي 
  )1(مادة 

ید      ة  الس ائح  برئاس ة البط دي منطق س بل كل مجل ن  / ُیش ي ب عل
  : ســـــــــــــــــــالم بن رشید وعضویة التالیـــــــــــة أسماؤھم 

ید                                             ن رش د ب ن عبی عید ب س 1.
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ن  د ب وده                                           حم ن حم الم ب س 2.

افري                                                 یف المس ان س خلف 3.

م                                   ن غاش د ب ن راش لطان ب یف س س 4.

وان                ن دل د ب ن محم ر ب ناص 5.

ي                                     ارك الجزیع عید مب الم س س 6.

یس                                         ن حل داهللا ب د عب محم 7.
!!

  
  
  
  )2(مادة 

ھ        اع ل ي أول اجتم رئیس ف ـًا لل دي  نائبـــــــــ ینتخب المجلس البل
ون     ین األعضاء ویك ة     من ب االقتراع السري وبأغلبی االنتخاب ب

ع    ي جمی رئیس ف ل ال رئیس مح ب ال ل نائ رین ، ویح الحاض
  . اختصاصاتھ عند غیابھ أو خلو منصبھ 

  )3(مادة 
ن أول       دأ م ان تب نتان میالدیت دي س مدة العضویة في المجلس البل
ى أن   اجتماع لھ ویستمر في تصریف أعمالھ لدى  انتھاء مدتھ إل

س ج   ین مجل تم تعی دة      ی ت م ن انتھ ین م ادة تعی وز إع د ویج دی
  .عضویتھم

  
  )4(مادة 

وعلى الجھات المعنیة صدوره، تاریخ   منالمرسوم  َمـل بھذا ْعُی
  .كل فیما یخصھ تنفیذ أحكامھ وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  :  بتاریخعنا  صدر

  ھـ1430جمادى األولى   26: الخمیس    
  م2009ـــــــــــــو مایــــــــــــــ 21: الموافـق     
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  بن محمد القاسمي  سلطان

  إمارة الشــــارقة حاكــــــــــــم      
!!

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م2009نة سل)  17 (   قمرمیري  أمرسوم 
شأنب

تشكیل  المجلس البلدي لمنطقة 
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  م2009سنة ل) 17(رقم   مرسوم أمیري  
  بشأن

  تشكیل  المجلس البلدي لمنطقة ملیحــــــــــــــــــــة
  

  مارة الشارقة ، نحن سلطان بن محمد القاسمي  حاكم إ
م      انون رق ى الق نة   )2(بعد اإلطالع عل اء    1999لس م بشأن إنش

  ، المجلس التنفیذي إلمارة الشارقة والئحتھ الداخلیة
م   انون رق نة ) 2(و الق ارة   2004لس ي إم دیات ف أن البل م بش

  الشارقة  وتعدیالتھ ،
  و ما تقتضیھ المصلحة العامة ،  

  
  -:أصدرنا المرســـــــوم  التالي 

  
  )1(مادة 
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ید   ن   / ُیشكل مجلس بلدي منطقة ملیحــــــة  برئاسة  الس د ب محم
  : علي بن سیف الخاصوني  وعضویة التالیـــــــــــة أسماؤھم 

وني                                         ارب الخاص داهللا ح عب
.

1.

ھیل                                 ي س ن عل ان ب ن خلف د ب محم
.  

2.

رش                                              ن ج الم ب عید س س
.  

3.

وني                                      وض الخاص ن ع یف ب س
.  

4.

دي                                              ایع القای ن ن ر ب ناص
.  

5.

وني                                      د الخاص ن حم وض ب ع
.  

6.

  
  

  )2( مادة
ھ        اع ل ي أول اجتم رئیس ف ـًا لل دي  نائبـــــــــ ینتخب المجلس البل
ة         االقتراع السري وبأغلبی ون االنتخاب ب ین األعضاء ویك من ب
ع    ي جمی رئیس ف ل ال رئیس مح ب ال ل نائ رین ، ویح الحاض

  . اختصاصاتھ عند غیابھ أو خلو منصبھ 
  )3(مادة 

نتان میالدیت    دي س ن أول   مدة العضویة في المجلس البل دأ م ان تب
ى أن   اجتماع لھ ویستمر في تصریف أعمالھ لدى  انتھاء مدتھ إل
دة         ت م ن انتھ ین م ادة تعی وز إع د ویج س جدی ین مجل تم تعی ی

  .عضویتھم
  )4(مادة 

وعلى الجھات المعنیة صدوره، تاریخ   منالمرسوم  َمـل بھذا ْعُی
  .كل فیما یخصھ تنفیذ أحكامھ وینشر في الجریدة الرسمیة
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  :  بتاریخعنا  رصد

  ھـ1430جمادى األولى   26: الخمیس    
  م2009مایـــــــــــــــــــــــــــو  21: الموافـق     

  بن محمد القاسمي  سلطان

  إمارة الشــــارقة حاكــــــــــــم      
!!
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  م2009سنة ل) 18(رقم   مرسوم أمیري  
  بشأن

  تشكیل  المجلس البلدي لمنطقة المدام
  

  نحن سلطان بن محمد القاسمي  حاكم إمارة الشارقة ، 
م      انون رق ى الق نة   )2(بعد اإلطالع عل اء    1999لس م بشأن إنش

  ، المجلس التنفیذي إلمارة الشارقة والئحتھ الداخلیة
م   انون رق نة ) 2(و الق ارة   2004لس ي إم دیات ف أن البل م بش

  یالتھ ،الشارقة  وتعد
  و ما تقتضیھ المصلحة العامة ، 

  م2009نة سل) 18 (قم   رمیري  أمرسوم 
شأنب

تشكیل  المجلس البلدي لمنطقـــــــــــــــــة 
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  -:أصدرنا المرســـــــوم  التالي 

  )1(مادة 

ید     ة  الس دام  برئاس ة الم دي منطق س بل كل مجل ن  / ُیش د ب محم
  : معضد بن ھویدن  وعضویة التالیـــــــــــة أسماؤھم 

  
ي                           ي  الجزیع ن عل ـر ب مھیـــــــــــــــــــــ

.
1.

ن    ي ب ـربن عل مھیــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي                                     یج الكتب الم  المتف س

2.

ي                                                بح الكعب الم مص س
.  

3.

ابر                                                ن ص عید ب ابر س ص
.  

4.

وري                                                 د المنص ن حم د ب محم
.  

5.

دن                                             ن مع د ب ن راش د ب حم
.  

6.

الق                                         ن ف وض ب د ع محم
.  

7.
!!

  
  
  )2(مادة 

ـًا ل   دي  نائبـــــــــ ھ     ینتخب المجلس البل اع ل ي أول اجتم رئیس ف ل
ة         االقتراع السري وبأغلبی ون االنتخاب ب ین األعضاء ویك من ب
ع    ي جمی رئیس ف ل ال رئیس مح ب ال ل نائ رین ، ویح الحاض

  . اختصاصاتھ عند غیابھ أو خلو منصبھ 
  )3(مادة 

ن أول       دأ م ان تب نتان میالدیت دي س مدة العضویة في المجلس البل
ى أن  اجتماع لھ ویستمر في تصریف أعم الھ لدى  انتھاء مدتھ إل
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دة         ت م ن انتھ ین م ادة تعی وز إع د ویج س جدی ین مجل تم تعی ی
  .عضویتھم

  
  )4(مادة 

وعلى الجھات المعنیة صدوره، تاریخ   منالمرسوم  َمـل بھذا ْعُی
في الجریدة                     كل فیما یخصھ تنفیذ أحكامھ وینشر 

  .لرسمیة1ا
  

  :  بتاریخعنا  صدر
  ھـ1430جمادى األولى   26: س   الخمی 

  م2009مایـــــــــــــــــــــــــــو  21: الموافـق     

  بن محمد القاسمي  سلطان

  إمارة الشــــارقة حاكــــــــــــم      
!!

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



!!
98

  

  

  

  

  

  


