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 جملس الوزراء
 2016لسنة ( 33)قانون رقم 

 بشأن بلدية الكويت
 بعد االطالع على الدستور،  -
( لسنة 5العقاري الصادر ابملرسوم رقم )وعلى قانون التسجيل  -

 والقوانني املعدلة له،  1959
بقانون تنظيم إدارة  1960( لسنة 12وعلى املرسوم األمريي رقم ) -

 الفتوى والتشريع حلكومة الكويت،
إبصدار قانون اجلزاء  1960( لسنة 16وعلى القانون رقم ) -

 والقوانني املعدلة له، 
إبصدار قانون اإلجراءات  1960( لسنة 17وعلى القانون رقم ) -

 ،واحملاكمات اجلزائية والقوانني املعدلة له
يف شأن انتخاابت أعضاء  1962( لسنة 35وعلى القانون رقم ) -

 جملس األمة والقوانني املعدلة له، 
يف شأن نزع امللكية واالستيالء  1964( لسنة 33وعلى القانون رقم ) -

 ، 2006( لسنة 2عدل ابلقانون رقم )املؤقت للمنفعة العامة وامل
يف شأن أنظمة  1978( لسنة 18وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

السالمة ومحاية املرافق العامة وموارد الثروة العامة واملعدل ابملرسوم 
 ، 1980( لسنة 56ابلقانون رقم )

بقواعد إعداد  1978( لسنة 31وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -
لعامة والرقابة على تنفيذها واحلساب اخلتامي والقوانني امليزانيات ا
 املعدلة له، 

بشأن تنظيم  1978( لسنة 40وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -
 القطع التنظيمية،

يف شأن اخلدمة  1979( لسنة 15وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -
 املدنية والقوانني املعدلة له،

يف شأن نظام  1980( لسنة 105وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -
 أمالك الدولة والقوانني املعدلة له،

إبنشاء اهليئة العامة لشئون  1983( لسنة 94وعلى القانون رقم ) -
 الزراعة والثروة السمكية والقوانني املعدلة له،

يف شأن التنظيم  1992( لسنة 116وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -
 ويض فيها،اإلداري وحتديد االختصاصات والتف

يف شأن ادعاءات ملكية  2000( لسنة 33وعلى القانون رقم ) -
 العقارات اململوكة للدولة،

ببعض األحكام املتعلقة حبماية  2002( لسنة 39وعلى القانون رقم ) -
 ،2003( لسنة 71امللكية العقارية للدولة واملعدل ابلقانون رقم )

ية الكويت واملعدل بشأن بلد 2005( لسنة 5وعلى القانون رقم ) -
 ،2013( لسنة 87ابلقانون رقم )

 ،يف شأن تراخيص احملالت التجارية 2013( لسنة 111وعلى القانون رقم ) -
بشأن إنشاء اهليئة العامة  2013( لسنة 112وعلى القانون رقم ) -

 للغذاء والتغذية،
يف شأن إنشاء اهليئة  2014( لسنة 115وعلى القانون رقم ) -

 ، 2015( لسنة 3رق والنقل الربي واملعدل ابلقانون رقم )العامة للط
بشأن الشراكة بني  2014( لسنة 116وعلى القانون رقم ) -

 القطاعني العام واخلاص، 
 :وافق جملس األمة على القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرانه 

 تعريفات عامة
 (1مــادة )

رات والكلمات التالية املعىن يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ابلعبا
 املوضح قرين كل منها:

 البلديـة: اجمللس البلدي واجلهاز التنفيذي للبلدية. -1
 الوزيــر: الوزير املختص بشؤون البلدية. -2
 رئيس اجمللس: رئيس اجمللس البلدي.   -3
 املديـر العام: رئيس اجلهاز التنفيذي.  -4
 ة للمجلس البلدي.األمانة العامة: األمانة العام  -5
 األمني العام: أمني عام اجمللس البلدي.  -6
اجلهاز التنفيذي: جممل الوحدات اإلدارية واملالية واهلندسية   -7

واخلدمية ووحدات التطوير والبحوث واخلارجة عن نطاق وحدات 
 األمانة العامة للمجلس البلدي.

ذي حيدد اإلطار العام الـاملخطط اهليكلي العام للدولــة:  -8
األهـداف والسياسات العمرانيـة   املستقبلية واليت تعكس رؤية 
وأهداف وخطط الدولة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 على استعماالت األراضي خالل فرتة حمددة.
املخططات اهليكلية للمناطق واملدن والضواحي: هي املخططات  -9

عماالت األراضي املختلفة واملرافق التنظيمية واملساحية  لتوزيع است
واخلدمات ضمن حدود املنطقة الواحدة ومبا يتوافق مع املخطط 

 اهليكلي العام للدولة.
 (2مادة )

تتكون هيئة عامة مستقلة يكون مقرها مدينة الكويت، بلدية الكويت 
من اجمللس البلدي واجلهاز التنفيذي للبلدية، وتكون هلا الشخصية 

 ضع إلشراف الوزير.االعتبارية، وخت
ويكون للبلدية ميزانية ملحقة، تلحق مبيزانية الوزارات واإلدارات 

 احلكومية شاملة إليراداهتا ومصروفاهتا.
وتتكون املوارد املالية للبلدية من االعتمادات املخصصة هلا يف امليزانية العامة 

 نون.للدولة سنواًي، ومن أي إيرادات أخرى ال تتعارض وأحكام هذا القا
 (3مادة )

 تعمل البلدية على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها وإبراز 
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الطابع الكوييت واحملافظة على الرتاث املعماري وإبرازه بصورة متطورة 
تتوافق مع الطابع احلضاري للبالد وفقًا للمخطط اهليكلي العام 

تتوىل على للدولة، كما تعمل على توفري اخلدمات البلدية للسكان، و 
وجه اخلصوص مسح األراضي وتنظيم املدن والضواحي واملناطق 
واجلزر وإقرار خمططاهتا اهليكلية واحملافظة على الراحة والنظافة العامة 

 لالختصاصات املقررة هلا يف هذا الشأن. وفقاً السكانية 
لسنة  (39)و  2000لسنة ( 33)ومع مراعاة أحكام قانوَني رقمي 

يهما، تتوىل البلدية األعمال املنصوص عليها يف املشار إل 2002
املادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري اخلاصة مبعاينة العقارات 
ومسحها وحتديدها وعمل رسوماهتا وأتكيد حساب مسطحاهتا على 
أال جتاوز حدود هذه العقارات ما هو منصوص عليه يف واثئقها 

ال مبوافقة أصحاب العالقة أو الرمسية، وال تعدل أو تبدل خمططاهتا إ
 بناء على أحكام قضائية هنائية ما عدا األراضي اململوكة للدولة.

 الباب األول
 اجمللس البلدي

 (4مادة )
 يتألف اجمللس البلدي من:

( لسنة 35عشرة أعضاء ينتخبون وفقًا ألحكام القانون رقم ) -1
ر ، على أن ينتخب عضوا عن كل دائرة من الدوائر العش1962

 املبينة يف اجلداول اليت تصدر مبرسوم.
ستة أعضاء يعينون مبرسوم خالل مخسة عشر يومًا من اتريخ  -2

إعالن نتائج االنتخاابت. ويشرتط لعضوية اجمللس البلدي الشروط 
ويشرتط يف األعضاء   1962( لسنة 35احملددة يف القانون رقم )

دة أن يكونوا ( من هذه املا2املعينني املنصوص عليهم ابلبند )
حاصلني على مؤهل جامعي، ولكل انخب حق اإلدالء بصوته ملرشح 

 واحد من املرشحني يف الدائرة املقيد هبا.
ويكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم أو أكثر حترره جلنة أو جلان  

 مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من وزير الداخلية.
املشار إليه، على كل  1962 ( لسنة35وتسري أحكام القانون رقم )

 ما مل يرد بشأنه نص خاص يف هذا القانون.
 (5مادة  )

ختتص احملكمة الدستورية ابلنظر يف الطعون االنتخابية املقدمة يف شأن 
انتخاابت اجمللس البلدي، ولكل انخب أن يطلب إبطال االنتخاب 

اليت   الذي مت يف دائرته االنتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك يف الدائرة
كان مرشحًا فيها، ويقدم الطلب إىل احملكمة الدستورية خالل مخسة 

 عشر يوماً من إعالن نتيجة االنتخاب وإال اعترب الطلب غري مقبول.
وتنظر احملكمة هذه الطعون وفقًا لإلجراءات املقررة يف نظر الطعون 

 .املقدمة يف انتخاابت جملس األمة

ن حيضر جلسات اجمللس البلدي وجيوز للعضو املطعون يف انتخابه أ
ويشارك يف أعماله إىل أن يصدر احلكم يف الطعن اخلاص به، وال 

 .يكون حلكم إبطال االنتخاب أثر رجعي
 (6مادة )

مدة اجمللس أربع سنوات ميالدية من اتريخ أول اجتماع له، وجترى 
الدعوة إىل االنتخاب خالل ستني يومًا السابقة على هناية تلك املدة، 

ب دعوة اجمللس إىل االنعقاد خالل مخسة عشر يومًا من اتريخ وجي
صدور مرسوم املعينني، وتكون الدعوة إىل انعقاد اجللسة األوىل 

 للمجلس بقرار من الوزير.
 (7مادة )

ينعقد االجتماع األول برائسة أكرب األعضاء سنًا حلني انتخاب اجمللس 
 رئيساً له وانئباً للرئيس.

 اجمللس يف جلسة علنية قبل ممارسة أعماله اليمني التالية:  ويؤدي العضو أمام
" أقسم ابهلل العظيم أن أحرتم الدستور وقوانني الدولة، وأذود عن 

 مصاحل الشعب وأمواله، وأن أؤدي أعمايل ابألمانة والصدق " .
 (8مادة )

( من هذا القانون ينتخب اجمللس يف أول جلسة 7مع مراعاة املادة )
 دته رئيساً وانئباً للرئيس من بني أعضائه.له وملثل م

 (9مادة )
 تقدم طلبات الرتشح ملنصيب رئيس اجمللس وانئبه إىل رئيس السن.

ويكون انتخاب الرئيس وانئب الرئيس ابالقرتاع السري ابألغلبية املطلقة 
لألعضاء احلاضرين، فإذا مل تتحقق تلك األغلبية أعيد االنتخاب بني 

على أكثر األصوات، فإذا تساوى كالمها يف عدد االثنني احلائزين 
األصوات جترى القرعة بينهما لتحديد الفائز، وإذا خال مقعد أحدمها 
أعلن اجمللس ذلك يف أول جلسة له بعد خلو املقعد وينتخب اجمللس من 
حيل حمله إىل هناية مدته، وجيب إجراء االنتخاب يف أول جلسة اتلية 

 ئيس أو انئبه.إلعالن قرار خلو مقعد الر 
 وجيوز لألعضاء تزكية أحدهم رئيساً أو انئباً للرئيس.

 (10مادة )
رئيس اجمللس هو الذي ميثل اجمللس يف اتصاالته ابهليئات  -1

األخرى، ويتحدث ابمسه، ويشرف على مجيع أعماله وفقًا ألحكام 
 هذا القانون.

توىل حيل انئب الرئيس حمل الرئيس عند غيابه، وعند غياهبما ي -2
 الرائسة أكرب األعضاء سناً.

 (11مادة )
 حتدد مكافأة رئيس اجمللس وانئب الرئيس واألعضاء مبرسوم.

 (12مادة )
 .اجمللس يف عضوية اللجان املختلفةال جيوز اشرتاك رئيس 
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كما ال جيوز للمجلس البلدي أو أاًي من أعضائه التدخل يف 
 أبسس التعاون.اختصاصات اجلهاز التنفيذي وأعماله مع التقيد 

 (13مادة )
إذا خال مقعد عضو أعلن اجمللس ذلك يف أول جلسة له بعد  -1

خلو املقعد، وجيب شغل هذا املقعد ابلطريقة املقررة لشغله، وجيب 
إجراء االنتخاابت أو التعيني حبسب األحوال خالل ثالثني يوما من 

يتم  اتريخ إعالن ذلك اخللو، ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه، وال
شغل املقاعد الشاغرة إذا كانت املدة الباقية ال جتاوز ستة أشهر إال 

 إذا زادت املقاعد الشاغرة على مخسة مقاعد. 
يعترب عضو اجمللس البلدي مستقياًل من اجمللس يف حال قدم  -2

 طلب ترشحه لالنتخاابت الربملانية.
 (14مادة )

 لعضوية.اجمللس البلدي هو املختص بقبول االستقالة من ا
وتقدم االستقالة كتابة إىل رئيس اجمللس لعرضها على اجمللس يف أول 
جلسة اتلية لتقدميها، وتعترب هنائية من وقت تقرير اجمللس قبوهلا، وإذا مل 
يبت يف االستقالة خالل شهر من اتريخ تقدميها تعترب مقبولة حبكم القانون 

س أن يعلن خلو املقعد يف من اليوم التايل النتهاء هذه املدة، وعلى اجملل
أول جلسة له بعد حتقق هذا اخللو، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل 

 صدور قرار اجمللس بقبوهلا أو قبل اعتبارها هنائية حبسب األحوال.
ويتبع ذات اإلجراء يف حالة استقالة أي من رئيس اجمللس أو انئبه، 

س فيجب أن تقدم وذلك مع مراعاة أنه يف حالة استقالة رئيس اجملل
إىل اجمللس البلدي، وجترى االنتخاابت لشغل منصب رئيس اجمللس أو 

 انئبه يف ذات اجللسة اليت قبلت فيها االستقالة.
 (15مادة  )

للمجلس البلدي دور انعقاد سنوي ميتد ملدة عشرة أشهر بواقع جلسة  
 كل أسبوعني على األقل، ويوايل اجمللس عقد جلساته إىل أن ينتهي من
نظر مجيع املسائل الواردة جبدول األعمال، ويشرتط لصحة انعقاده 
حضور أكثر من نصف األعضاء، وتتم الدعوة إىل االنعقاد قبل املدة 

 احملددة خبمسة أايم، وجيتمع اجمللس بناء على طلب من رئيسه.
كما جيوز دعوة اجمللس إىل جلسة انعقاد غري عادية بناء على طلب 

لس أو مخسة من أعضائه على األقل، وحيدد يف الوزير أو رئيس اجمل
الدعوة املوضوع املطلوب عرضه، وال تتقيد الدعوة يف هذه احلالة مبدة 
اخلمسة أايم املشار إليها، ويف هذه احلالة ال جيوز للمجلس يف هذه 

 اجللسة مناقشة غري املوضوعات اليت مت الدعوة لعقد اجتماع بشأهنا.
 ن يرفق ابلدعوة جدول أعمال اجللسة ومرفقاته.ويف مجيع األحوال جيب أ

مامل ينص  -ويصدر اجمللس قراراته أبغلبية األعضاء احلاضرين  
وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب  -القانون على خالف ذلك 

 الذي فيه الرئيس.
 

 (16مادة  )
يكون ابطاًل كل اجتماع يعقده اجمللس يف غري الزمان واملكان املقررين 

عه، وتبطل بقوة القانون مجيع القرارات اليت تصدر يف هذا الجتما
 االجتماع ومبا يرتتب على هذا البطالن من آاثر.

 (17مادة  )
إذا تغيب عضو اجمللس دون عذر مقبول أو انصرف هنائيًا من اجللسة 
دون إذن من رئيس اجللسة يعترب غائبًا عن حضورها، وإذا تكرر 

الواحد أكثر من مخس جلسات  غياب العضو خالل دور االنعقاد
متتالية أو مثانية متفرقة دون عذر مقبول عرض أمره على اجمللس 
للنظر يف اعتباره مستقياًل أبغلبية األعضاء الذين يتألف منهم اجمللس 

 دون حساب العضو املتغيب.
وإذا تغيب عضو عن حضور اجتماع أي من جلان اجمللس دون عذر 

و مخس متفرقة خالل دور االنعقاد مقبول ثالث جلسات متتالية أ
 الواحد، رفعت اللجنة األمر إىل اجمللس البلدي الختاذ قراره بذلك.

 (18مادة )
إذا فقد عضو اجمللس البلدي أحد شروط العضوية أو فقد أهليته 
املدنية تسقط عضويته، وعلى الوزير إخطار اجمللس بذلك إلصدار 

 قرار خبلو املقعد.
 (19مادة  )

لعضو اجمللس البلدي أن جيمع مع عضويته للمجلس البلدي ال جيوز 
 عضوية جملس إدارة أي شركة أو تويل أي وظيفة عامة.

وإذا وجد العضو يف حالة من حاالت اجلمع املشار إليها يف الفقرة 
السابقة وجب عليه أن حيدد يف خالل الثمانية أايم التالية لقيام حالة 

 يفعل اعترب خمتاراً ألحدثهما. اجلمع أي األمرين خيتار، فإن مل
ويف حالة الطعن يف صحة العضوية ال تعترب حالة اجلمع قائمة إال من 

 اتريخ صدور القرار النهائي برفض الطعن.
 (20مادة )

حيظر على عضو اجمللس أن تكون له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة 
بطه هبم لنفسه أو بصفته وصيًا أو وليًا أو قيمًا أو وكياًل عن من تر 

صلة إىل الدرجة الثانية يف أي تعامل أو عمل يندرج يف اختصاص 
اجمللس، كما ال جيوز له االشرتاك يف مناقشة أو تقدمي اقرتاح إىل 
اجمللس تكون له مصلحة فيه تتعارض مع مقتضيات عضويته، وعليه 
أن يتنحى عن املشاركة أو املناقشة يف اختاذ القرار، ويعترب القرار 

 على غري هذا اإلجراء ابطاًل.الصادر 
 (21مادة )

خيتص اجمللس البلدي ويف إطار املخطط اهليكلي العام للدولة وامليزانية 
 املعتمدة ابملسائل اآلتية:

إقرار اللوائح املتعلقة ابألنشطة واخلدمات البلدية واللوائح  -1
  اخلاصة بتنظيم أعمال اجمللس البلدي وفقاً لالختصاصات املقررة له يف
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  -هذا القانون، وعلى وجه اخلصوص اللوائح اآلتية:
تنظيم أعمال البناء، وجيب أن تتضمن لوائح البناء املنظمة  -أ

للعقارات االستثمارية والتجارية وما يف حكمها شروط خاصة بتوفري 
العدد املطلوب كاماًل من مواقف السيارات داخل حدودها وحيسب 

 امة يف تلك العقارات. وفقاً لألنشطة واالستعماالت املق
تنظيم مزاولة املهن للمكاتب والدور اهلندسية احمللية املتعلقة  -ب

 بشؤون البناء.
 النظافة العامة السكانية وفقاً لالختصاصات املقررة للبلدية. -ج
 أشغال الطرق العامة وامليادين واألرصفة والساحات. -د

 بيوت السكن اخلاص والنموذجي. زراعة الساحات اململوكة للدولة املالصقة ل -هـ 
إقامة املظالت اخلاصة مبواقف السيارات للسكن اخلاص  -و

 والنموذجي واجلهات احلكومية واخلاصة.
 تنظيم إجراءات اجلنائز ونقل املوتى والدفن واإلشراف على املقابر. -ز

القواعد اخلاصة حبقوق امللكية واالنتفاع واالرتفاق ابألراضي  -ح
ة املستقطعة من العقارات سواء كانت هذه الطرق والطرق اخلاص

 انفذة أم غري انفذة مبا ال يتعارض مع القوانني.
القواعد اخلاصة ابلبت يف اخلالفات العقارية بني البلدية وذوي  -ط

الشأن فيما يتعلق ابلزايدة أو النقص يف العقارات واألراضي عن مضمون 
 خلها مع أمالك الدولة.واثئق التملك الرمسية اخلاصة هبا، أو تدا

 تصنيف وترخيص ومراقبة مقاويل البناء واهلدم. -ي
فرض رسوم مقابل خدمات البلدية أو االنتفاع مبرافق البلدية أو  -ك

 تعديلها أو إلغائها.
 تنظيم أعمال اجمللس البلدي. -ل
األسواق العامة، فيما عدا أسواق الطيور والدواجن واحليواانت  -م

 زينة.احلية وأمساك ال
 احملالت العامة واملقلقة للراحة. -ن

( بعد 1على أن يصدر الوزير املختص اللوائح املشار إليها ابلبند )
 إقرارها من اجمللس البلدي.

مراقبة تنفيذ القوانني واللوائح املتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفقاً  -2
 ألحكام هذا القانون.

ة جبميع أنواعها متهيداً اقرتاح الئحة فرز ودمج القسائم املنظم -3
 إلصدارها مبرسوم.

تقرير املشروعات ومواقعها عمرانياً، وجتميل املدن والقرى  -4
 والضواحي واملناطق واجلزر والطرق والشوارع وامليادين وتوسعتها.

تقرير املنفعة العامة وفقًا لألوضاع اليت تقررها أحكام قانون نزع  -5
 فعة العامة.امللكية واالستيالء املؤقت للمن

تقرير إنشاء املدن والقرى والضواحي واملناطق واجلزر والطرق  -6
 والشوارع وامليادين واألسواق واملساخل واملقابر وغريها.

إبداء الرأي مقدمًا يف كل التزام أو احتكار موضوعه استغالل  -7
 مرفق عام يف حدود اختصاص البلدية.

املالية اجلديدة ومشروع  مناقشة مشروع ميزانية البلدية للسنة -8
 احلساب اخلتامي للسنة املالية املنتهية.

النظر يف االقرتاحات اليت تقدم يف شأن من شؤون البلدية،  -9
 وإصدار قراراته  أو توصياته بشأهنا.

تقرير خمططات املناطق وحتديد استعماالت األراضي،  -10
ارية والصناعية واستحداث وتنظيم املناطق السكنية واالستثمارية والتج

 وغريها، مبا يتفق مع املخطط اهليكلي العام للدولة.
إبداء الرأي يف مشروع املخطط اهليكلي العام للدولة متهيداً  -11

 إلصداره مبرسوم.
تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع اجليوب والزوائد  -12

ة األراضي املعدة املرتتبة على التنظيم، وإقرار مشروعات تقسيم وجتزئ
 للبناء وفقاً لألوضاع واإلجراءات اليت حيددها اجمللس البلدي.

 قبول التربعات غري املشروطة ألنشطة البلدية بعد موافقة جملس الوزراء. -13
اقرتاح الئحة أنظمة السالمة لألفراد واملمتلكات واملرافق  -14

، وفقًا ألحكام العامة وموارد الثروة العامة متهيدا إلصدارها مبرسوم
 املشار إليه. 1978( لسنة 18املرسوم بقانون رقم )

تسمية املدن والضواحي واملناطق، وجيوز إطالق أمساء  -15
األشخاص على الطرق والشوارع وامليادين وفقًا للضوابط والقواعد 

 اليت يضعها جملس الوزراء.     
روعات وجيب أن يلتزم اجمللس البلدي عند املوافقة على طرح مش
( 105على أمالك الدولة العقارية أبحكام املرسوم ابلقانون رقم )

 املشار إليهما. 2014( لسنة 116والقانون رقم ) 1980لسنة 
 (22مادة  ) 

على اجمللس البلدي إصدار قراره النهائي يف شأن ما حيال إليه من 
موضوعات خالل مائة يوم عمل من اتريخ اإلحالة، وذلك بعد قيام 

ز التنفيذي بدراستها وإبداء الرأي فيها، فإذا مل يتخذ اجمللس اجلها
قراره يف شأهنا خالل املدة احملددة، على الوزير أن يصدر قراره يف 
املوضوع وفقًا ملا ينتهي إليه رأي اجلهاز التنفيذي املرفوع إىل اجمللس 

 البلدي وذلك خالل ثالثني يوماً.
وضوعات املعروضة عليه إال وال جيوز للمجلس إصدار قراراته يف امل

بعد دراستها من اجلهاز التنفيذي على أن تتضمن الدراسة املعدة من 
اجلهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوَن ورأي املخطط اهليكلي العام 
للدولة ورأي اجلهات ذات العالقة حبسب األحوال، على أن ترفع 

تني يوم عمل من هذه الدراسة للمجلس البلدي يف مدة ال تتجاوز س
اتريخ وصول الطلب إىل اجلهاز التنفيذي، فإذا مل تقدم الدراسة خالل 
هذه املدة التزم اجلهاز التنفيذي بتقدمي املربرات قبل انتهاء هذه املدة 
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للوزير، وله منح اجلهاز مهلة ال تتجاوز ثالثني يوم عمل لتقدمي الرأي 
 على أن خيطر اجمللس البلدي بذلك.
 (23مادة )

للمجلس البلدي يف سبيل حتقيق إقرار املخططات التنظيمية أو 
مبا يتوافق مع املخطط اهليكلي  -متطلبات االستمالكات املستقبلية 

تقرير وقف أو منع عمليات البناء يف بعض املناطق، أو  -العام للدولة
 فرض أي قيود عليها للمدة اليت حيددها القرار.

( من هذا القانون يرتتب على 38)ومع عدم اإلخالل أبحكام املادة 
خمالفة القرار الصادر يف هذا الشأن عدم االعتداد بقيمة املباَن حمل 
املخالفة يف حالة تقرير االستمالك لألرض اليت أقيمت عليها هذه 

 املباَن، بعد قرار اجمللس البلدي وفقاً ألحكام هذا القانون.
 (24مادة  )
املختصني أو اخلرباء الذين يرى  للمجلس أو جلانه أن يدعوا أاًي من

احلاجة إىل حضورهم اجتماعاته يف شأن موضوع مطروح على جدول 
األعمال، دون أن يكون هلم حق التصويت. وحيضر اجتماعات 
اجمللس البلدي مدير اإلدارة القانونية أو من يفوضه من نوابه، وكذلك 

اجتماعات  ممثل اجلهاز التنفيذي، ويكون متثيل اجلهاز التنفيذي يف
اجمللس البلدي ملدير عام البلدية أو من يفوضه من نوابه، و هلما أن 

 يصطحبا من يرونه مناسباً من اخلرباء واملختصني.
 (25مادة  )

خيطر الوزير بقرارات وتوصيات واقرتاحات اجمللس البلدي للتصديق 
عليها،  وله االعرتاض عليها خالل مخسة عشر يوم عمل من اتريخ 

 هبا كتابة.إخطاره 
وتعترب قرارات اجمللس البلدي انفذة  بعد فوات هذه املدة، ويف حالة 
اعرتاض الوزير على قرار اجمللس البلدي يبلغ اجمللس بذلك  كتابًة 
خالل املدة املشار إليها، فإذا متسك اجمللس بقراره أبغلبية األعضاء 

وزراء الذي الذين يتألف منهم اجمللس، يرفع الوزير األمر إىل جملس ال
خالل  -بعد االستماع لرأي اجمللس البلدي  -عليه أن يبت يف األمر

 ستة أشهر من اتريخ إخطاره.
ويكون قرار جملس الوزراء يف هذه احلالة انفذاً، ويلتزم اجمللس البلدي 
إبنفاذه خالل مخسة عشر يومًا من اتريخ وصول اإلخطار إليه، ويف 

ر وفقاً ألحكام هذه املادة يعترب قرار حال مل يبت جملس الوزراء يف األم
 اجمللس البلدي انفذاً.

 (26مادة )
اجمللس جلنة فرعية لكل حمافظة من مخسة أعضاء وذلك ملدة  شكلي

سنتني، وال جيوز يف كل األحوال للعضو املشاركة يف أكثر من جلنتني، 
وحتدد الالئحة الداخلية اختصاصات هذه اللجان وضوابط عقد 

 وإصدار قراراهتا.اجتماعاهتا 
 

 (27مادة )
 :يشكل اجمللس اللجان التالية من بني أعضائه ملدة سنتني وهي

 اللجنة الفنية، وعدد أعضائها سبعة. -1
 اللجنة القانونية واملالية، وعدد أعضائها مخسة. -2
 جلنة اإلصالح والتطوير، وعدد أعضائها مخسة. -3
 ئها مخسة.جلنة مزاولة املهن اهلندسية، وعدد أعضا -4
 جلنة شؤون البيئة، وعدد أعضائها مخسة. -5
 جلنة االعرتاضات والشكاوى، وعدد أعضائها مخسة. -6

وحتدد الالئحة الداخلية اختصاص كل جلنة وقواعد وشروط وضوابط 
 ومواعيد اجتماعاهتا وإصدار قراراهتا.
 (28مادة )

ة للمجلس أن يؤلف جلااًن أخرى حسب حاجة العمل ويضع لكل جلن
 ما يتطلبه عملها من أحكام خاصة.

وجيوز ألي من اللجان أن تشكل من بني أعضائها جلنة فرعية حسب 
 ما تقتضيه أعماهلا، وتضع اللجنة نظام عمل اللجنة اليت تتفرع عنها. 

 (29مادة )
 جيوز حل اجمللس البلدي مبرسوم مسبب.

يد يف إذا حل اجمللس وجب إجراء االنتخاابت والتعيني للمجلس اجلد
ميعاد ال جياوز ستني يومًا من اتريخ احلل، على أن يدعى اجمللس 

 ( من هذا القانون.6اجلديد إىل االنعقاد وفقاً أحكام املادة )
وىف حالة حل اجمللس تطبيقًا ألحكام الفقرة السابقة، تتوىل 
اختصاصاته جلنة يشكلها جملس الوزراء تصدر مبرسوم من ذوي اخلربة 

حلني تشكيل اجمللس اجلديد، وال يشمل اختصاصات واألمانة وذلك 
هذه اللجنة تقرير املنفعة العامة، على أن تعرض قرارات اللجنة على 

 اجمللس البلدي خالل مخسة عشر يوماً من اتريخ أول اجتماع له.
 (30مادة )

يكون للمجلس البلدي أمانة عامة ختتص بتقدمي الدعم الفين 
ص اإلعداد والتحضري الجتماعاته واإلداري له، وعلى وجه اخلصو 

وجلانه وحضورها وتسجيـل حماضرها وأرشفتها، وتنظم األمانة العامة 
بقرار من اجمللس البلدي، ويتضمن هذا القرار األحكام التفصيلية 

 ألعماهلا واختصاصاهتا وفقاً ألنظمة ديوان اخلدمة املدنية.
 عام بدرجة ويرأس األمانة العامة، حتت إشراف رئيس اجمللس، أمني

وكيل وزارة يعاونه عدد من الوكالء املساعدين يرشحهم مجيعا رئيس 
 اجمللس البلدي.

ويسأل األمني العام عن شؤون األمانة العامة وموظفيها، ويكون له 
اختصاصات وكيل الوزارة فيما يتعلق مبوظفي األمانة العامة، وحيضر 

ماعات اللجان جلسات اجمللس العلنية والسرية، وله أن حيضر اجت
 بناًء على طلبها.
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 البـاب الثـانـي
 اجلهاز التنفيذي

 (31مادة )
يتوىل إدارة اجلهاز التنفيذي مدير عام ويكون له انئب أو أكثر، 
ويصدر مرسوم بناء على موافقة جملس الوزراء بتعيينهم وبتحديد 

 درجاهتم الوظيفية، وفقاً ألنظمة ديوان اخلدمة املدنية. 
، ومع مراعاة أحكام ر العام اجلهاز التنفيذي يف عالقاته ابلغريوميثل املدي

 ( من هذا القانون ميثل املدير العام البلدية أمام القضاء.10املادة )
ويلزم املدير العام بتنفيذ قرارات اجمللس البلدي والقرارات الوزارية 
ذات الصلة، وكذلك يسأل عن تقيد اجلهاز التنفيذي يف قرارات 

 لبلدي.اجمللس ا
 (32مادة )

يتوىل املدير العام  حتت إشراف الوزير إدارة اجلهاز التنفيذي طبقاً 
 ألحكام هذا القانون، ويتوىل على وجه اخلصوص األمور التالية :

 تنفيذ قرارات اجمللس البلدي بعد املصادقة عليها. -1
 إدارة قطاعات اجلهاز التنفيذي. -2
 اجمللس البلدي.  دراسة املوضوعات اليت تعرض على -3
إعداد مشروع املخطط اهليكلي العام للدولة يف حدود  -4

 االختصاصات املقررة للبلدية وتنفيذه بعد إقراره وصدوره.
 إعداد مشروع امليزانية واحلساب اخلتامي وعرضهما على اجمللس البلدي. -5
اقرتاح مشروعات اللوائح الداخلية والقواعد العامة لنظام تعامل  -6

 زة البلدية مع اجلماهري يف كافة اجملاالت ورفعها إىل اجمللس البلدي.أجه
اختاذ التدابري الالزمة للمحافظة على صحة السكان وسالمتهم  -7

 يف حدود اختصاصات اجلهاز التنفيذي.
 العناية بوجه خاص ابألمور التالية: -8
 النفاايت. أعمال تنظيف املدن والساحات وامليادين والشوارع والطرق ونقل -أ

 هدم املباَن اآليلة للسقوط أو إصالحها وفق اللوائح املنظمة هلا. -ب
إصدار رخص البناء، وجيوز للجهاز التنفيذي منح اجلهات  -ج

اهلندسية صالحية إصدار هذه الرخص وفقًا للشروط والضوابط 
 واألحكام اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون.

خلاصـة بزراعـة الساحات اململوكـة للدولـة  إصدار الرتاخيص ا -د
 املالصقة لبيـوت السكن اخلاص والنموذجي.

إصدار الرتاخيص اخلاصة مبظالت مواقف السيارات للسكن اخلاص  -هـ
 والنموذجي واالستثماري والتجاري واجلهات احلكومية واخلاصة.

 تنظيم اجلنائز ونقل املوتى والدفن واإلشراف على املقابر. -و
منح املوافقات التنظيمية، مع مراعاة اختصاصات اجلهات  -ز

 األخرى وفقاً للقوانني واللوائح املنظمة هلا.
مراقبة األسواق، عدا أسواق الطيور والدواجن واحليواانت احلية  -ح

 وأمساك الزينة.

مراقبـة احملالت العامــة واملقلقة للراحــة واملضرة ابلصحـة للتحقـق  -ط
الشروط الصحيـة فيها، وإعطـاء الرخص البلديـة وسحبها مبا مـن توافـر 

 .ال يتعارض مــع  اختصاص اجلهـات األخرى وفقاً للقوانني واللوائح
عرض التقرير السنوي عن أعمال اجلهاز التنفيذي على اجمللس   -9

 البلدي خالل األشهر الثالثة األوىل من كل سنة مالية.
ود امليزانية، والتوقيع على اعتماد أوامر الصرف يف حد -10

الشيكات واألوراق اخلاصة ابملسائل املالية وفقًا ألحكام املرسوم 
 املشار إليه. 1978( لسنة 31ابلقانون رقم )

إصدار رخص املكاتب والدور اهلندسية احمللية املتعلقة بشؤون  -11
 البناء واإلشراف عليها.

لالئحة اليت  تصنيف وترخيص مقاويل البناء واهلدم وفقاً  -12
 اجمللس البلدي. يصدرها

 (33مادة )
مينع على اجلهاز التنفيـذي منـح تراخيص بناء للمبانـي االستثمارية 
والتجاريــة ما مل يكن املبىن متضمنًا لسرداب أو دور على كامل 
مساحة املبىن من طابق واحد أو أكثر حسب االحتياج خيصص 

 ملواقف املركبات.
 .واملواقف وفقاً لنظم ولوائح البناء وحيدد عدد الطوابق

كما حيظر على اجلهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب 
مسح وحتديد للعقارات املخالفة لنظم البناء املعمول هبا، وال جيوز 

 استثناء أي عقار خمالف من نص هذه املادة.
، وجيب يف مجيع األحوال عند صدور أحكام بيع العقار ابملزاد العلين

أن يصرح يف إعالن املشاركة يف إجراءات البيع ابملزاد بيااًن واضحًا مبا 
يكون قد علق ابلعقار موضوع البيع من خمالفات أو ما هو حممل به 
من التزامات، وتعترب إجراءات ترسيه املزاد على غري هذا القيد ابطلة 
مبا يرتتب على ذلك البطالن من آاثر، ولغاايت تطبيق أحكام هذه 
الفقرة جيوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وحتديد للعقارات 
املخالفة حمل البيع ابملزاد العلين وفقًا للشروط والضوابط اليت حتددها 

 الالئحة التنفيذية هلذا القانون.
 (34مادة )

تصدر بقرار من الوزير املختص اللوائح الالزمة لتنظيم الشؤون 
ظام العاملني وسائر القواعد املتعلقة اإلدارية للجهاز التنفيذي، ون

 بشؤوهنم الوظيفية وفقاً لنظم ديوان اخلدمة املدنية.
 (35مادة )

ينشأ يف إطار اهليكل التنظيمي للجهاز التنفيذي فرع للجهاز بكل 
حمافظة، يتوىل تقدمي اخلدمات البلدية لسكاهنا وفقًا ألحكام هذا القانون، 

 ع وفقاً لالئحة التنفيذية.وحتدد اختصاصات ومهام هذه الفرو 
 (36مادة )

 يكون للبلدية إدارة قانونية تتبع الوزير، تتوىل مباشرة مجيع القضااي 
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واحلضور عنها أمام مجيع احملاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي 
القانوَن وإجراء التحقيقات، كما تتوىل إعداد املشروعات واملراسيم 

تصلة بنشاط البلدية وذلك مع مراعاة واللوائح واألنظمة والقرارات امل
بقانون  1960(لسنة 12حكم املادة الثانية من املرسوم األمريي رقم)

 تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.
 (37مادة )

يسري على القانونيني من شاغلي الوظائف اخلاصة ابإلدارة القانونية ما 
دالت يسري على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بشأن املرتبات والب

 .والعالوات والرتقيات وسن التقاعد وكافة املزااي املالية والعينية
 الباب الثالث
 املخالفات

 (38مادة )
مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر، 
حتدد املراسيم واللوائح املشار إليها يف هذا القانون العقوابت اليت 

اليت ال تقل عن مائة دينار   توقع على من خيالف أحكامها ابلغرامة
 كوييت وال تزيد عن مخسة آالف دينار كوييت.

كما جيوز أن تتضمن املراسيم واللوائح املشار إليها ابإلضافة إىل 
عقوبة الغرامة، عقوبة الغلق املؤقت أو النهائي أو وقف الرتخيص ملدة 

ورد معينة أو سحبه هنائيا وتصحيح األعمال املخالفة واهلدم والرتميم 
 الشيء إىل أصله وذلك حسب األحوال.

واستثناًء من العقوابت املنصوص عليها يف الفقرات السابقة، ومع 
يعاقب  عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر، 

كل من أقام بناًء بدون ترخيص أو جاوز عدد األدوار املرخصة أو 
ملبىن بغري الغرض جتاوز مساحة البناء املرخصة له  أو استعمل ا

املخصص له بغرامة ال تقل عن ألف دينار كوييت وال جتاوز مخسة 
آالف دينار مع إزالة املخالفة ورد الشيء إىل أصله لكل مرت مربع بناء 
أو استعمال خمالف للوائح املرعية يف املباَن االستثمارية والتجارية 

 والصناعية واحلرفية واخلدمية. 
سني دينار كوييت وال جتاوز مخسمائة دينار  وال تقل الغرامة عن مخ

كوييت مع إزالة املخالفة ورد الشيء إىل أصله عن كل مرت مربع بناء 
أو استعمال خمالف للوائح املرعية يف مباَن السكن اخلاص والنموذجي 

 وما يف حكمها.
ويف كل األحوال يلزم صاحب العالقة إبزالة املخالفة على نفقته إن مل 

وضعه املخالف وفق النظم املعمول هبا وخالل املدة اليت  يقم بتصحيح
حتددها البلدية، وجيوز أن تتضمن لوائح البناء ابإلضافة إىل  عقوبيت 
الغرامة واإلزالة ورد الشيء إىل أصلــه، عقوبة الغلق املؤقت أو النهائي 

 وسحب الرتخيص هنائياً أو وقفه ملدة معينة.
 (39مادة )

 ( من هذا القانون ومع عدم اإلخالل38ادة )مع مراعاة أحكام امل

أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف هذا القانون أو أي قانون آخر،  
يعاقب من تثبت مسؤوليته من أصحاب املكاتب أو الدور االستشارية 
اهلندسية أو املهندسني أو املشرفني أو املقاولني عن إقامة مباَن بدون 

أو أي خمالفات بناء أخرى بغرامة ترخيص أو اإلشراف على تنفيذها 
ال تقل عن مخسة آالف دينار كوييت وال جتاوز عشرة آالف دينار  
كوييت، مع سحب ترخيص املكتب اهلندسي وإيقاف تصنيف املقاول 

 وإبعاد املخالف غري الكوييت إبعاداً إدارايً عن البالد.
  كما يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على سبع سنوات
كل من املقاول واملهندس املشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفذ 
بطريقة الغش وأدى ذلك إىل هالك البناء كلي أو جزئي، وتكون 
العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنتني وال تتجاوز مخسة عشر سنة إذا 

 .أدى  ذلك إىل حدوث خسائر ابألرواح
 (40مادة )

ذي ميتنع عن تنفيذ ما قضى به يعاقب املخالف يف السكن اخلاص وال
احلكم من إزالة أو تصحيح األعمال أو اهلدم أو الرتميم أو التجميل 
أو رد الشيء إىل أصله بغرامة قيمتها عشرة داننري كويتية يوميًا، وفيما 
عدا ذلك من استعماالت يعاقب املخالف بغرامة مائة دينار كوييت 

دها البلدية لتنفيذ احلكم ، يوميًا، وذلك بعد انتهاء املدة اليت حتد
وتتعدد الغرامة بتعدد املخالفات، وتبدأ املدة املقررة للتنفيذ على 
املالك اجلديد من اتريخ انتقال امللكية إليه، وتطبق يف شأنه الغرامات 

 اخلاصة بتلك املخالفات.
 (41مادة )

جيب على املدير العام أو من يفوضه من نوابه اختاذ إجراءات وقف 
ال املخالفة لنظم البناء، وجيب بقرار منه أو من يفوضه من نوابه األعم

اختاذ اإلجراءات الالزمة لقطع التيار الكهرابئي واملاء عن املبىن املخالف 
 وذلك من اتريخ صدور احلكم النهائي وإىل حني إزالة املخالفة.    

 (42مادة )
در قراراً جيوز ملدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يص

بغلق احملل أو املنشأة املخالفة يف األحوال اليت جيوز فيها احلكم 
ابلغلق، واختاذ ما يلزم من إجراءات ابلتنسيق مع اجلهات املعنية 

 لوقف الرتخيص بصفة مؤقتة أو سحبه هنائياً حبسب األحوال.
 (43مادة )

ة جيوز قبول طلب الصلح من املخالف فيما يتعلق ابألفعال املخالف
للوائح البلدية اليت تقل الغرامة املقررة هلا عن مخسمائة دينار كوييت، 
وعلى حمرر احملضر بعد مواجهة املخالف ابملخالفة أن يعرض عليه 
الصلح فيها ويثبت ذلك يف حمضره وعلى املخالف الذي يرغب يف 
الصلح أن يدفع خالل ثالثني يومًا من اتريخ عرض الصلح عليه احلد 

 غرامـة املقررة للمخالفة املنسوبة إليه مع الرسوم واملصروفاتاألدنـى لل
 املستحقة للبلدية، ويرتتب على الصلح حفظ حمضر املخالفة أو
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 انقضاء الدعوى اجلزائية صلحاً وتسوية كافة آاثرها حسب األحوال. 
أما خمالفات البناء فيجوز الصلح فيها خالل ثالثني يومًا من اتريخ 

 خالف بشرط إلزام املخالف إبزالة املخالفة عرض الصلح على امل
 خالل املدة اليت حتددها البلدية على أن ال تزيد عن ستة أشهر.

 (44مادة )
يكون للموظفني الذين يعينهم الوزير لضبط املخالفات وفقًا ألحكام هذا 
القانون واملراسيم واللوائح الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية وهلم 

أتدية أعماهلم حق دخول مجيع األماكن واحملالت العامة لضبط يف سبيل 
 املخالفة وحترير احملاضر الالزمة إلحالتها إىل اجلهة املختصة.

إذا توفرت دالئل قوية على ارتكاب خمالفات ابلسكن اخلاص  -وهلم 
حترير تقرير مبا أسفرت عنه حترايهتم ختطر به النيابة  -أو ما يف حكمه 

مدير عام البلدية أو من يفوضه لطلب اإلذن بدخول  العامة بواسطة
تلك املساكن ، فإذا أتكد جلهة التحقيق أن الضرورة تقتضي منح 
اإلذن ابلدخول أتذن كتابة بذلك، وللموظف املختص حترير حمضر 
ابملخالفات وإحالتها إىل اجلهة املختصة، وهلم يف مجيع األحوال أن 

 يستعينوا أبفراد القوة العامة.
 لى أن خيطر صاحب السكن بتاريخ وموعد الكشف قبل ثالثة أايم عمل.ع

كما يلتزم اجلهاز التنفيذي ابإليعاز ملن حيملن صفة الضبطية القضائية 
من النساء لدخول السكن اخلاص أو ما يف حكمه مىت دعت احلاجة 

 يف ظل ما ورد يف هذه املادة من أحكام.   لذلك
 الباب الرابع
 ـــاميةاألحكام اخلتـــ

 (45مادة )
خيصص للمجلس البلدي  برانمج مستقل ضمن ميزانية البلدية، وللمجلس 
أن يقرتح تنظيم الشؤون املالية واإلدارية لألمانة العامة للمجلس وفقًا ألنظمة 

 ديوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية واألجهزة الرقابية.
 (46مادة  )

دائرة خاصة  واحدة أو أكثر تنشأ بقرار من اجمللس األعلى للقضاء 
ابحملكمة الكلية تشكل من ثالثة قضاة ختتص دون غريها ابلنظر يف اجلرائم 
اليت ترتكب ابملخالفة للوائح اليت تصدرها البلدية، وتستأنف األحكام 

 الصادرة من هذه الدائرة أمام حمكمة االستئناف يف دائرهتا اجلزائية.
 (47مادة  )

خالل سنة من اتريخ صدور هذا القانون ابختاذ   يلتزم اجلهاز التنفيذي
كافة اإلجراءات الالزمة لتحديث نظام احلفظ لديه للواثئق وامللفات 
واملكاتبات واخلرائط واملخططات ابستخدام نظام األرشيف اإللكرتوَن 

 والقواعد الفنية للميكنة.
 وحتدد الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات والضوابط الفنية املتطلبة للنظام.

 (48) مادة
 تنقل االختصاصات التالية من البلدية وفقاً ملا يلي:

ينقل إىل وزارة التجارة والصناعة اختصاص الرتخيص واإلشراف  -1
 واملراقبة على:

 ت االستداللية.اإلعالانت يف األماكن العامة ما عدا اإلعالان -أ 
 الباعة املتجوليـــن. -ب 
ينقل إىل اهليئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاص  -2

الرتخيص واإلشراف والرقابة على أسواق الطيور والدواجن واحليواانت 
 احلية وأمساك الزينة.

ينقل إىل اهليئة العامة للطرق والنقل اختصاص  الرتخيص  -3
 قابة على اإلعالانت االستداللية.واإلشراف والر 

ينقل إىل اهليئة العامة للصناعة اختصاص الرتخيص واإلشراف  -4
 والرقابة على مواقع السكراب.

وتستمر الوحدات اإلدارية والرقابية والفنية اليت تتوىل حالياً 
االختصاصات املنقولة إعمااًل حلكم الفقرة السابقة يف مزاولة املهام 

ت إشراف البلدية، حلني صدور قرار من جملس الوزراء املنوطة هبا حت
بناء على عرض الوزير خالل سنة من اتريخ العمل هبذا القانون بنقل 

 الوحدات إىل الوزارات واهليئات التابعة إليها.
 (49مادة )

أي ترخيص صادر ابملخالفة للقوانني واللوائح يعترب ابطاًل، ويلغى ما 
أتديبيًا من قام إبصداره، مع عدم  يرتتب عليه من آاثر، ويسأل

 اإلخالل يف مسائلته مدنياً وجنائياً.
 (50مادة  )

تصدر الالئحة التنفيذية هلذا القانون بقرار من جملس الوزراء بناء على 
 عرض الوزير، وذلك خالل ستة أشهر من اتريخ العمل هبذا القانون.

 (51مادة  )
لقانون مستمرًا يف القيام يبقى اجمللس القائم عند نفاذ هذا ا  - 1

 ابختصاصاته املقررة يف هذا القانون حىت انتهاء مدته أو حله.
يستمـر العمـل  ابللوائـــح والقرارات الساريـــة قبـل نفاذ هـذا القانون   - 2

 إىل أن تلغـى أو تعـدل أو يستبدل غريها هبا وفقًا ألحكام هـذا القانـون
 إصدار  الالئحة  التنفيذية. وذلك خالل ستة أشهر من اتريـخ

 (52مادة )
املشار إليه، كما يلغى كل حكم  2005( لسنة 5يلغى القانون رقم )

 خيالف أحكام هذا القانون.
 (53مادة )
تنفيذ هذا  -كل فيما خيصه   -على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

 القانون، ويعمل به من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
  أمري الكويت

 صباح األمحد اجلابر الصباح
 هــ 1437رمضان  29السيف يف :  صدر بقصر

 م       2016يــو  ــــــــــيول 4وافق : ـــــــمــال             
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 املذكـرة اإليضاحيـة
 2016( لسنة 33للقانون رقم )

 بشأن بلدية الكويـت
ا ملراعاة التطور يف عمل بلدية الكويت وطبيعة اخلدمات اليت تقدمه

وازدايد عدد السكان من مواطنني ووافدين، وملواجهة املشاكل اليت 
تعاَن منها، ذلك أن امتداد العمران إىل مناطق جديدة، وما أعقب 
ذلك من تطور ملحوظ يف ممارسة الشؤون البلدية، واملشكالت 
والصعوابت اليت جنمت عن العمل ابلقانون السابق، ومراعاة التطور 

دي والتوسع العمراَن ووضع أساس لبناء جديد االجتماعي واالقتصا
 يف إدارة الشؤون البلدية يتالءم مع ظروف اجملتمع.

كما أن يف تنوع خدمات البلدية جبناحيها: اجمللس البلدي واجلهاز 
التنفيذي ظهرت مشكلة التداخل بني نشاط البلدية وإدراج ذات 

ملنظمة النشاط يف اختصاصات جهات أخرى، بسبب صدور القوانني ا
للهيئة العامة للغذاء والتغذية واهليئة العامة للبيئة ، فضاًل عن اهليئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وأجهزة وزارة الداخلية ووزارة 
التجارة والصناعة وغريها من اجلهات ذات العالقة ، وإزاء تفاقم األثر 

القرارات وأسس السليب هلذا التداخل، فضاًل عما ظهر من تداخل يف 
اعتمادها سواء من اجمللس البلدي أو اجلهاز التنفيذي، وطول الدورة 
املستندية للمعامالت مما أدى إىل أتخر كبري يف إجناز املعامالت، األمر 
الذي استتبع وجوب إجياد احللول لذلك، وفك التشابك يف 
االختصاصات بني البلدية واجلهات احلكومية األخرى، مع حتديد 

 القة بني اجلهاز التنفيذي واجمللس البلدي بكل وضوح ودقة.الع
 –ولذلك جـــاء هذا القانـون لوضـع تنظيـم شامل ومتكامل للبلديـة 

والتعديل الوارد  2005( لسنة 5والــــذي سيحل حمل القانـون رقـم )
يقوم على فك التداخل والتشابك يف االختصاص مع اجلهات  -عليه 

دًا من ضبط شروط وضوابط احلصول على ما األخرى وحتقيق مزي
تقدمه من خدمات ومتابعة تنفيذها مبا حيقق الصاحل العام وصاحل 

 املواطن جزء منه.
مادة ليحل حمل القانون السابق املكون  53وقد جاء هذا القانون يف 

مادة، وقد نظمت أحكامه يف أربعة أبواب، وجاء بتفصيل  42من 
 وتنظيم شامل لعمل البلدية.

( على تعريف ألهم املصطلحات اليت تكررت 1وقد جاءت املادة )
( على الطبيعة القانونية لبلدية 2يف هذا القانون، ونصت املادة )

الكويت ابعتبارها هيئة عامة  مستقلة ذات شخصية معنوية على أن 
يكون هلا ميزانية تلحق مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية، ونصت 

رؤية بلدية الكويت ابعتبارها هتدف إىل رسم السياسة  ( على3املادة )
( على تشكيل 4العمرانية وإبراز الطابع الكوييت، ونصت املادة )

اجمللس البلدي من أعضاء منتخبني وآخرين معينني وفق جدول 

املناطق الذي يصدر مبرسوم، وقد نصت ذات املادة على اشرتاط 
حالت لقانون انتخاب أعضاء املؤهل اجلامعي لألعضاء املعينني وقد أ

( 5جملس األمة فيما مل يرد بشأنه نص يف هذا القانون، ونصت املادة )
على اختصاص احملكمة الدستورية ابلنظر يف الطعون االنتخابية يف 

 انتخاابت بلدية الكويت.
( بتنظيم تفصيلي جمللس البلدية 20( إىل )6وجاءت املواد من )

وجود يف القانون السابق خاصة ما وآليات عمله بسبب القصور امل
يتعلق برائسة االجتماع األول وآليات الرتشح ملنصيب رئيس اجمللس 
وانئبه وغياب عضو اجمللس عن حضور االجتماعات، ومنها املادة 

( اليت نصت يف فقرهتا الثانية على أنه يف حال قدم عضو اجمللس 13)
انية يعترب مستقيالً البلدي طلب ترشحه رمسيًا إىل االنتخاابت الربمل

حكمًا من اجمللس البلدي وهنا تطبق أحكام إعالن خلو مقعده وفقا 
( اليت نصت على إنه يف حال فقد العضو 18للقانون، وكذلك املادة )

أحد شروط العضوية أو فقد اهليته املدنية، هنا تسقط عضويته بقوة 
جمللس القانون دون أن تتوقف على قرار من اجمللس، ذلك إن قرار ا

إلعالن خلو املقعد، وقد رؤي أن يكون النص يف هذه الصيغة ذلك 
أنه يف حاالت فقد العضو جنسيته الكويتية أو أهليته املدنية تصبح 

 عضويته غري صحيحة وهي ال حتتاج إىل قرار من اجمللس أبسقاطها.
( على اختصاصات اجمللس البلدي على نقل عدة 21ونصت املادة )

ية الكويت إىل جهات أخرى ذات مرجعية إذ أن اختصاصات من بلد
من أهم االختصاصات اليت تناط ابلبلدية يف كل ما يتعلق بلوائح 

 البناء والنظافة العامة السكانية وغريها من االختصاصات.
( حبكم هام إذ نصت على حتديد مدد إصدار 22وجاءت املادة )

ص على مدد القرار للمجلس البلدي ذلك أن القانون السابق مل ين
األمر الذي ترتب عليه أتخر يف إصدار قرارات اجمللس البلدي كما 
نظم هذا القانون بعض املسائل ذات العالقة يف تلك القرارات 

 وآليات إنفاذها.
( آلية تصديق الوزير على قرارات وتوصيات 25وحددت املادة )

كن واقرتاحات اجمللس البلدي، وقد اضافت املادة حكمًا جديدًا مل ي
معمواًل به يف القانون السابق وهو حلل اخلالف بني اجمللس البلدي 
والوزير، إذ رؤي أنه من الضرورة استماع جملس الوزراء لرأي اجمللس 
البلدي قبل إصدار قراره امللزم جمللس البلدية الذي عليه ان يضعه 
موضع التنفيذ خالل مخسة عشر يوما من اتريخ وصول اإلخطار إليه 

لس الوزراء، وإلعطاء قوة لقرارات اجمللس البلدي، وحلث بقرار جم
جملس الوزراء على إصداره قرارًا وفقًا للمادة أعاله خالل املهلة 
املمنوحة له فقد نصت املادة على أنه يف حال مل يبت جملس الوزراء 

 يف األمر يعترب قرار اجمللس البلدي انفذاً.
اليت يؤلفها اجمللس ( اللجان 28( و)27( و)26ونظمت املواد )

 البلدي.
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( على جواز حل اجمللس البلدي مبرسوم مسبب، 29ونصت املادة )
على أن تتوىل اختصاصات اجمللس البلدي جلنة يشكلها جملس 
الوزراء، كما نصت على أن تعرض قرارات اللجنة على اجمللس البلدي 

 اجلديد خالل مخسة عشر يوماً من اتريخ أول اجتماع له. 
( على تشكيل أمانة عامة للمجلس البلدي 30املادة ) وقد نصت

تنظم بقرار من اجمللس البلدي نفسه يرأسها أمني عام بدرجة وكيل 
وزارة له عدد من الوكالء املساعدين يرشحهم مجيعا رئيس اجمللس 
البلدي، ومل تنص املادة على صاحب االختصاص بتعيينهم ابعتبار أن 

 ة  جملس الوزراء.تعيينهم يتم مبرسوم بعد موافق
( على اجلهاز التنفيذي للبلدية 37( إىل )31ونصت املواد من )

وآليات عمله وصالحيات املدير العام، وأبقى هذا القانون على وجود 
إدارة قانونية خاصة ابلبلدية تتوىل مباشرة مجيع القضااي املتعلقة 

 ابلبلدية على أن تتبع الوزير املختص.
زات الكبرية ابملخالفة ألحكام هذا القانون وملواجهة ظاهرة التجاو 

فقد أرتؤي تشديد العقوابت على  -خاصة لوائح البناء  -ولوائحه 
يف الباب الثالث من  (44( إىل )38املخالفني وذلك يف املواد من )

( قاعدة عامة حبيث حتدد 38هذا القانون، حيث وضعت املادة )
لدية الكويت، العقوابت املراسيم واللوائح الصادرة مبقتضى قانون ب

اليت توقع على من خيالف أحكامها ابلغرامة اليت ال تقل عن مائة دينار  
كوييت وال تزيد عن مخسة آالف دينار كوييت، ابإلضافة اىل العقوابت 
التكميلية اليت جيوز إيقاعها على املخالف كعقوبة الغلق املؤقت أو 

هنائيا وتصحيح النهائي أو وقف الرتخيص ملدة معينة أو سحبه 
األعمال املخالفة واهلدم والرتميم ورد الشيء إىل أصله وذلك حسب 

 األحوال.
مث ميز هذا القانون يف العقوابت بني السكن اخلاص والنموذجي 
واالستعماالت األخرى يف أحوال  إقامة بناًء بدون ترخيص أو جتاوز 

استعمل عدد األدوار املرخصة أو جتاوز مساحة البناء املرخصة أو 
البناء لغري الغرض املخصص له، حبيث شدد هذا القانون يف املباَن 

 االستثمارية والتجارية والصناعية واحلرفية واخلدمية.
( على عقوبة من تثبت مسئوليته من أصحاب 39ونصت املادة )

املكاتب أو الدور االستشارية اهلندسية أو املهندسني أو املشرفني أو 
مباَن بدون ترخيص أو اإلشراف على تنفيذها أو املقاولني عن إقامة 

أي خمالفات بناء أخرى بغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار كوييت 
وال جتاوز عشرة آالف دينار كوييت، مع سحب ترخيص املكتب 
اهلندسي وإيقاف تصنيف املقاول وإبعاد املخالف غري الكوييت إبعاداً 

من كل األطراف اليت تعىن  إداراًي عن البالد، وذلك ملنع التجاوز
 .ابلبناء

كما أفردت حكمًا خاصًا يف حالة التنفيذ بطريق الغش إذ نصت على 
معاقبة كل من املقاول واملهندس املشرف على تنفيذ أعمال البناء، 
ابحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن سبعة سنوات إذا نفذ 

زئي، وتكون بطريقة الغش وأدى ذلك إىل هالك البناء كلي أو ج
العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنتني وال تتجاوز مخسة عشر سنة إذا 

 أدى  ذلك إىل حدوث خسائر ابألرواح.

( على معاقبة من ميتنع عن تنفيذ 40كما نص هذا القانون يف املادة )
احلكم إبزالة أو تصحيح األعمال أو اهلدم أو الرتميم أو التجميل أو 

( قطع التيار الكهرابئي واملاء 41دت املادة )وقي رد الشيء إىل أصله،
عن املبىن املخالف وذلك من اتريخ صدور احلكم النهائي، وذلك 

عنوان احلقيقة والذي بثبوته  ابعتبار أن احلكم القضائي النهائي هو
يثبت حق البلدية ابختاذ إجراءات قطع التيار الكهرابئي واملاء عن 

 املبىن املخالف.
( ملدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة 42وأجازت املادة )

أن يصدر قرارًا بغلق احملل أو املنشأة املخالفة يف األحوال اليت جيوز 
فيها احلكم ابلغلق، واختاذ ما يلزم من إجراءات ابلتنسيق مع اجلهات 
املعنية لوقف الرتخيص بصفة مؤقتة أو سحبه هنائيًا حبسب األحوال،  

( قبول طلب الصلح من املخالف للوائح 43)كما أجازت املادة 
البلدية، كما أجازت الصلح يف خمالفات البناء بشرط إلزام املخالف 
إبزالة املخالفة خالل املدة اليت حتددها البلدية على أن ال تزيد على 

 ستة أشهر. 
( على صالحيات املوظفني الذين يعينهم الوزير 44ونصت املادة )

 ألحكام هذا القانون.لضبط املخالفات وفقاً 
(، 53( إىل )45وجاءت األحكام اخلتامية هلذا القانون يف املواد من )

( بند مستقل للمجلس 45حيث خصص هذا القانون يف املادة )
البلدي يف ميزانية البلدية ليضمن للمجلس البلدي نوع من 

 االستقاللية يف تسيري أعماله ومهامه.
ة أو أكثر يف احملكمة الكلية ( على ختصيص دائر 46ونصت املادة )

للنظر يف اجلرائم اليت ترتكب ابملخالفة للوائح اليت تصدرها البلدية، 
 وذلك لتسهيل وتعجيل النظر يف هذه اجلرائم.

ورغبة من املشرع يف تقنني وتسريع جهود اجلهاز التنفيذي يف حتديث 
نظام احلفظ للواثئق وامللفات واملكاتبات واخلرائط واملخططات 

ستخدام نظام األرشيف اإللكرتوَن والقواعد الفنية للميكنة فقد اب
( على قيام اجلهاز التنفيذي بذلك خالل سنة من 47نصت املادة )

 اتريخ صدور القانون.
( عدد من اختصاصات البلدية إىل عدة جهات 48كما نقلت املادة )

النظافة مرجعية هبا، وكذلك للرغبة يف تركيز البلدية على لوائح البناء و 
العامة السكانية وغريها من االختصاصات، وجاء هذا القانون بنص 

( ابعتبار أن أي ترخيص صادر ابملخالفة للقوانني 49جديد يف املادة )
واللوائح ابطاًل، ويلغى ما يرتتب عليه من آاثر، ويسأل أتديبيًا من قام 

إمعاانً إبصداره، مع عدم اإلخالل يف مسائلته مدنيًا وجنائياً، وذلك 
 من املشرع يف أتكيد عدم التهاون مع املخالفني  ألحكام القانون.  

( إصدار الالئحة التنفيذية خالل ستة أشهر 50كما ألزمت املادة )
 من اتريخ العمل هبذا القانون.

(، حبيث يبقى اجمللس 51وجاء هذا القانون مبادة انتقالية وهي املادة )
تمرًا يف القيام ابختصاصاته املقررة يف القائم عند نفاذ هذا القانون مس

هذا القانون حىت انتهاء مدته أو حله، كما  يستمـر العمـل  ابللوائح 
والقرارات الساريـــة قبل نفاذ هذا القانون إىل أن تلغى أو تعدل أو 

ستة أشهر من  يستبدل غريها هبا وفقًا ألحكام هذا القانون خالل
 .اتريخ إصدار الالئحة التنفيذية
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 2016( لسنة 34قانون رقم )
 بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون

 1978( لسنة  42رقم ) 
 يف شأن اهليئات الرايضية

 بعد االطالع على الدستور ،  -
يف شأن األندية ومجعيات  1962( لسنة  24وعلى القانون رقم )  -

 النفع العام والقوانني املعدلة له ،
يف شأن اهليئات  1978( لسنة  42وعلى املرسوم بقانون رقم )  -

 الرايضية والقوانني املعدلة له ،
يف شأن تنظيم بعض أوجه  2007( لسنة  5وعلى القانون رقم )  -

العمل يف كل من اللجنة األوملبية الكويتية واالحتادات واألندية 
 الرايضية والقوانني املعدلة له ، 

يف شأن تعديل  2012( لسنة  26وعلى املرسوم بقانون رقم )  -
يف شأن  1978( لسنة  42بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) 

يف شأن تنظيم  2007( لسنة  5اهليئات الرايضية والقانون رقم ) 
بعض أوجه العمل يف كل من اللجنة االوملبية الكويتية واالحتادات 

 واالندية الرايضية ،
تعديل  يف شأن 2013( لسنة  134وعلى املرسوم بقانون رقم )  -

يف شأن  1978( لسنة  42بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) 
 اهليئات الرايضية ،

يف شأن تعديل  2014( لسنة  117وعلى املرسوم بقانون رقم )  -
يف شأن  1978( لسنة  42بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) 

 اهليئات الرايضية ،
بعض  يف شأن تعديل 2015( لسنة  25وعلى القانون رقم )  -

يف شأن اهليئات  1978( لسنة  42أحكام املــرســوم بـــقـانـون رقم ) 
يف شأن تنظيم بعض  2007( لسنة  5الرايضية و القانون رقم ) 

أوجه العمل يف كل من اللجنة األوملبية الكويتية واالحتادات واألندية 
 الرايضية والقوانني املعدلة له  ،

يف شأن إنشاء اهليئة  2015 ( لسنة 97وعلى القانون رقم )  -
 العامة للرايضة ، 

وافق جملس األمة على القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه 
 وأصدرانه .

 املادة )األوىل(
( لسنة 42( من املرسوم ابلقانون رقم )2يستبدل بنص املادة رقم )

 املشار إليه ليصبح نصها اآليت: 1978
ة االختصاصات احملددة للوزارة تتوىل اهليئة العامة للرايضة ، مباشر 

املختصة الواردة يف هذا القانون والقوانني ذات الصلة ، ويباشر جملس 

إدارة اهليئة العامة للرايضة االختصاصات املقررة للوزير املختص يف 
 هذا القانون والقوانني ذات الصلة . 

 املادة ) الثانية (
 ـــــــوم ابلــقــانــــون رقم واملــرســ 2007( لسنة  5يلغى القانون رقم )  

( لسنــة  134واملرسوم ابلقانون رقم )  2012( لسنة  26) 
 2014( لـسنـة  117واملـــرســـوم بـالــقــانــــون رقـــم )  2013

، ويعمل أبحكام املرسوم  2015( لسنة  25والــقــانــون رقم ) 
ملواد التالية وفق املشار إليه ، وا 1978( لسنة  42ابلقانون رقم ) 

 النصوص اآلتية :
 ( 4املادة ) 

يصدر الوزير املختص قرارا بشروط وإجراءات التأسيس وتسجيل 
وشهر اهليئات الرايضية وتتوىل الوزارة املختصة القيام إبجراءات 

 التسجيل والشهر . 
 ويتم أتسيس اهليئة الرايضية بقرار من الوزير املختص . 

العتبارية إال بشهر قرار أتسيسها ونشر وال تثبت هلا الشخصية ا
 ملخص نظامها األساسي يف اجلريدة الرمسية . 

وال جيوز للهيئة الرايضية مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبها 
 للشخصية االعتبارية .

 ( 5املادة ) 
حتتذي اهليئات الرايضية مناذج النظم األساسية اليت تضعها الوزارة 

ند الضرورة ومبوافقة هذه ز اخلروج عليها إال عاملختصة وال جيو 
 .الوزارة

وكل تعديل يف النظام األساسي للهيئة ال يكون انفذا إال بعد موافقة 
الوزارة املختصة ونشره يف اجلريدة الرمسية كما جيب شهره وفقا 

 ألحكام املادة السابقة . 
خالل  وللهيئة أن تتظلم من قرار رفض التعديل أمام الوزير املختص

عشرة أايم من اتريخ إبالغها بقرار الرفض ويعترب قرار الوزير يف هذا 
 الشأن هنائيا .

 ( 7املادة ) 
خيصص يف ميزانية الوزارة املختصة اعتماد مايل إلعانة اهليئات 
الرايضية ، وللوزارة صرف هذه اإلعاانت وفقا للقواعد واألسس اليت 

 يصدر هبا قرار من الوزير املختص . 
باشر اهليئات الرايضية نشاطها يف حدود السياسة العامة اليت ترمسها وت

 الوزارة املختصة .
 ( 10املادة ) 

يدير النادي جملس إدارة كما يكون له مجعية عمومية ويبني النظام 
االساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات  كل منهما وال جيوز 

ا ال جيوز اجلمع للشخص أن جيمع بني عضوية النادي واندي آخر كم
 بني عضوية جملس إدارة والعمل ابلنادي أبجر أو مكافأة .
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 ( 11املادة ) 
للوزارة املختصة أن تقرر بطالن اجتماع أي من جملس اإلدارة أو 
اجلمعية العمومية واآلاثر املرتتبة عليه إذا انعقد ابملخالفة ألحكام هذا 

الثني يوما من اتريخ القانون أو النظام األساسي للنادي وذلك خالل ث
 وصول حمضر االجتماع إليها . 

كما يكون هلا خالل هذه املدة أن تقرر بطالن أي قرار يصدر من 
جملس اإلدارة أو اجلمعية العمومية إذا خالف القانون أو الضوابط 

 .ت األخرى اليت صدرت صحيحة وانفذةويف هذه احلالة تكون القرارا
 (12املادة )

ن اجلمعية العمومية غري العادية أو من الوزير جيوز بقرار مسبب م
املختص حل جملس إدارة أي اندي وتعيني جلنة مؤقتة ملدة ال تتجاوز 
ستة أشهر قابلة للتجديد ملدة أخرى تتـوىل االختصاصات املخولة 

 جمللس اإلدارة يف النظام األساسي وذلك يف األحوال اآلتية :
و تعاميم أنظام األساسي للنادي خمالفة أحكام هذا القانون أو ال -أ 

 وقرارات ولوائح اهليئة العامة للرايضة .
إذا أصبح عدد أعضاء جملس اإلدارة ال يكفي النعقاده انعقاداً  -ب 

 صحيحاً . 
  إذا كان ذلك من مصلحة األعضاء واألهداف الرايضية للنادي . -جـ

 (14املادة )
ضي يف اندي آخر جيوز بقرار من الوزير املختص دمج أي اندي راي

يشاهبه يف األهداف إذا تبني أنه أصبح غري قادر على حتقيق أهدافه أو 
خدمة جمتمعه أو توقف عن ممارسة نشاطه ملدة ستة أشهر على األقل 
أو إذا أصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته أو خصص أمواله لغري 
 األغراض اليت أنشئ من أجلها أو ارتكب خمالفة جسيمة ألحكام هذا

 القانون أو نظامه األساسي أو فقد عنصرا من عناصر إنشائه . 
وجيب أن تضمن قرارات اإلدماج واالندماج املشار إليهما يف هذه 

 املادة واملادة السابقة إجراءات التنفيذ .
يف حالة تعذر دمج النادي يف اندي آخر فللوزير املختص حله 

يني املصفني وحتديد وتصفية أمواله وموجوداته ويتضمن قرار احلل تع
 أجورهم وبيان سلطاهتم واملدة الالزمة إلجراء التصفية .

 (16املادة )
مع مراعاة أحكام املادتني ) الثالثة والرابعة ( من هذا القانون جيب 

 لتأسيس احتاد لعبة رايضية :
أن يتقدم بطلب تسجيله اندي أو اكثر من األندية الرايضية  -أ

 املشهرة على األقل .
 أن يرفق بطلب التسجيل نسختان من النظام األساسي لالحتاد.  -ب

يضم االحتاد بعد متام إنشائه يف عضويته مجيع األندية اليت هلا نشاط 
 يف اللعبة وفقاً ألحكام نظامه األساسي .

 وال جيوز إشهار أكثر من احتاد للعبة الواحدة .

ولية أوملبية أو تعامل األندية الرايضية املتخصصة املنتسبة الحتادات د
 غري أوملبية معاملة االحتادات يف املشاركات الدولية .

 (17املادة )
يتعني على االحتادات واألندية الرايضية املتخصصة احلصول على 
موافقة اللجنة األوملبية والوزارة املختصة قبل االشرتاك يف األلعاب 

و إقليمية أو األوملبية والدورات املتعددة األلعاب سواء كانت حملية أ
 قارية أو دولية وسواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها .

 (18املادة )
جيب على األندية الرايضية اتباع السياسة العامة والربامج والتوجيهات 
اليت يضعها احتاد اللعبة املختص وذلك ابلنسبة للعبة اليت يشرتك فيها 

 النادي . 
 (19املادة )

ن األندية الرايضية اليت تشارك يف مجيع تتكون االحتادات الرايضية م
 املراحل السنية لكافة املسابقات الرمسية اليت ينظمها االحتاد .  

ويدير االحتاد جملس إدارة ، كما تكون له مجعية عمومية ويبني النظام 
 األساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما .  

ت الرايضية عضو واحد ويكون من بني أعضاء جمالس إدارات االحتادا
عن كل اندي من األندية املشار إليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة 

 على أن يتم ترشيحه من قبل جملس إدارة النادي .
وال جيوز اجلمع بني عضوية جملس إدارة االحتاد رايضي وجملس إدارة 
أي اندي ، كما ال جيوز اجلمع بني عضويته وعضوية أكثر من جملس 

 ة احتاد رايضي . إدار 
 ( 20املادة ) 

( من هذا القانون  14و  13و  12و  11تسري أحكام املواد ) 
 على االحتادات الرايضية .

 (21املادة )
اللجنة األوملبية هي هيئة رايضية تتكون من احتادات اللعبات الرايضية 
القائمة واألندية املتخصصة القائمة واليت تتكون مستقباًل سواء كانت 

لعبات اليت تديرها هذه االحتادات أو األندية املتخصصة مدرجة يف ال
الربامج األوملبية أو غري مدرجة بقصد تنظيم النشاط الرايضي يف 
الكويت وتنسيق هذا النشاط بني خمتلف االحتادات واألندية 
املتخصصة ورفع مستواه الفين يف حدود السياسة العامة اليت تضعها 

 الوزارة املختصة . 
للجنة األوملبية وحدها حق متثيل الكويت يف الدورات األوملبية و 

واإلقليمية سواء داخل الكويت أو خارجها وهلا وحدها حق محل 
واستعمال الشارات والشعارات األوملبية املعرتف هبا طبقًا للقواعد 

 املنصوص عليها يف البـروتـوكـول األوملبـي . 
اإلدارية والتنفيذية واختصاصاتـها  يبني النظام األساسي للجنة هيئاتـها

 وأحوال حلها وتـُراعى يف ذلك القواعد والنظم األوملبية والدولية . 
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 ( مـن هذا القانون . 12و  11يسري على اللجنة حكم املادتيـن ) 
 (27املادة )

ختضع مجيع اهليئات الرايضية إلشراف ورقابة الوزارة املختصة من كافة 
 الية والتنظيمية . الوجوه اإلدارية وامل

 يتوىل الرقابة مفتشون خمتصون يعينهم هلذا الغرض الوزير املختص.
 (28املادة )

يف حالة حدوث أي خالف بني أحد األندية الرايضية وأحد االحتادات 
الرايضية فيما يتعلق ابلشؤون الرايضية فإنه يتـعني على النادي أو االحتاد 

ة للفصل فيه ، وللنادي أو االحتاد حق إحالة اخلالف إىل اللجنة األوملبي
التظلم يف قرار اللجنة االوملبية أمام الوزير املختص خالل مخسة عشر 
يومًا من تـــاريخ إبـالغـه إليه ويـعترب قرار الـوزير يف هذا الشأن هنائـيا ، 

 وجيوز الطعن عليه أمام اجلهات القضائية .
 ( 29املادة ) 

أحد االحتادات الرايضية واللجنة يف حالة حدوث أي خالف بني 
األوملبية فإنه يتعني على االحتاد إحالة اخلالف إىل الوزير املختص 
للفصل فيه ويعترب قرار الوزير يف هذا الشأن هنائياً ، وجيوز الطعن عليه 

 أمام اجلهات القضائية .
 (30املادة )

ي مع عدم اإلخالل أبية عقوبة أشد ينص عليها قانون اجلزاء أو أ
قانون آخر يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن ثالث 
سنوات وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال تزيد عن عشرة 

 آالف دينار أو إبحدى هاتيـن العقوبتني :
كل مـن مارس نشاطا إلحدى اهليئات الرايضية يتـعارض مع الغرض   -1

إيقاف النشاط الرايضي الذي أنشئت من أجله أو تسبب يف تعطيل أو 
للهيئة أو أنفق أمواهلا فيما ال حيقق هذا الغرض أو دخل أبمواهلا يف 

 مضارابت مالية أو تسبب إبمهاله يف خسارة مالية للهيئة . 
كل من ابشر إجراءات أتسيس هيئة رايضية قبل احلصول على   -2

ارس اإلذن املنصوص عليه يف املادة الثالثة من هذا القانون وكل من م
نشاطا ابسم هيئة مل يتم إشهارها أو استمر يف مواصلة نشاط هيئة 

 فقدت شخصيتها االعتبارية مع علمه بذلك .
كل مصف وزع أموال اهليئة على خالف ما يقضي به قرار   -3

 التصفية .
كل من مجع أمواال أو تربعات أو أقام حفالت من أي نوع   -4

أو القرارات الصادرة  حلساب هيئة على خالف أحكام هذا القانون
 تنفيذا له . 

كل من حرر أو أمسك حمررًا أو سجال مما يلزم القانون أو   -5
القرارات التنفيذية له بتقدميه أو إمساكه ويشتمل على بياانت غري 
صحيحة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو 

 صة .القرارات إبثباته أو امتنع عن تقدميه للوزارة املخت

كل من مارس اختصاص إحدى اهليئات الرايضية القائمة دون   -6
 إذن مسبق مـن الوزارة املختصة .

 (31املادة )
مع عدم اإلخالل أبية عقوبة أشد ينص عليها قانون اجلزاء أو أي 

( من هذا  22قانون آخر يعاقب كل من خيالف أحكام املادة ) 
يد عن ثالث سنوات القانون ابحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تز 

وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال تزيد عن عشرة آالف دينار 
أو إبحدى هاتني العقوبتني مع غلق احملل أو مصادرة األشياء حبسب 

  األحوال .
 (35املادة )

يصدر الوزير املختص مناذج النظم األساسية للهيئات الرايضية 
ك القرارات اخلاصة إبجراءات املنصوص عليها يف املادة اخلامسة وكذل

التأسيس والتسجيل والشهر املنصوص عليها يف املادة الرابعة من هذا 
 القانون خالل أربعة أشهر من اتريخ العمل به .

على اهليئات الرايضية القائمة وقت العمل هبذا القانون تعديل نظمها 
لفقرة األساسية مبا يتفق مع القانون ومع النماذج املشار إليها يف ا

السابقة وأن تتقدم بطلب التسجيل والشهر خالل املدة اليت يصدر 
 هبا قرار من الوزير املختص .

 (36املادة )
على مجيع اهليئات الرايضية اليت يعاد شهر نظامها األساسي تطبيقا 
ألحكام املادة السابقة أن تعيد تشكيل جمالس إدارهتا وفقًا للنظم 

  يصدر هبا قرار مــن الوزير املختص .املعدلة وذلك خالل املدة اليت
 املادة ) الثالثة (

  1978( لسنة  42تضاف إىل املرسوم ابلقانون رقم ) 
 املواد التالية :

 مكرراً( 10املادة )
لكل عضو من أعضاء اجلمعية العمومية للنادي الذين حيق هلم 
املشاركة يف انتخاابت النادي أن يعطي صوته ملرشح واحد من 

ني لعضوية جملس إدارة النادي ، ويعترب التصويت ألكثر من املرشح
مرشح ابطاًل ، ويعترب فائزاً بعضوية جملس اإلدارة من حيصل على أكرب 
عــدد مــن األصوات الصحيحة ، فإن تساوى اثنان أو أكثر يف أدىن 
القائمة وكان ذلك يشكل زايدة يف العدد املطلوب لعضوية جملس 

 لقرعة بينهم لتحديد الفائز .إدارة النادي جترى ا
ابستثناء حالة اجلمع ملمثلي ومرشحي االحتادات الرايضية واألندية 
املتخصصة بني العضوية يف جملس إدارة االحتاد وبني العضوية يف جملس 
إدارة النادي املتخصص وجملس إدارة اللجنة األوملبية الكويتية ، ال 

دارة األندية الرايضية جيوز ألي شخص أن جيمع بني عضوية جمالس إ
أو االحتادات الرايضية أو اللجنة األوملبية أو اهليئة العامة للرايضة أو 
العمل يف وظيفة قيادية أبجر أو مكافأة يف أي هيئة رايضية ، فإذا 



 م7/2016/ 12 -هـ  1437 شوال 7  ثالاثءال             15        والستون    الثانيةالسنة  1296العدد ملحق الكويت اليوم 

حتقق يف الشخص حالة اجلمع املشار إليه وجب عليه أن حيدد خالل 
مرين خيتار ، فإن مل يفعل العشرة أايم التالية لنشوء هذا اجلمع ، أي األ

 اعترب خمتاراً ألحدثهما ومستقيال من األقدم حبكم القانون .
 مكرراً( 21املادة )

يكون لكل احتاد رايضي أومليب واندي متخصص أومليب ممثل واحد يف 
جملس إدارة اللجنة األوملبية الكويتية  ، يتم اختياره من بني أعضاء 

أعضاء جملس إدارة النادي املتخصص جملس إدارة االحتاد أو من بني 
فإن وجد أكثر من مرشح من أعضاء جملس إدارة االحتاد أو من 
أعضاء جملس إدارة النادي املتخصص لعضوية جملس إدارة اللجنة 
األوملبية الكويتية ، يتم انتخاب أحدهم ابالقرتاع السري ويعترب فائزا 

ــي حـــالـة التساوي يف من حيصل على أكثر عــــدد مـــن األصوات ، وفــ
عدد األصوات جترى القرعة لتحديد الفائز ، ويقع ابطاًل كل اختيار 

 ملمثل االحتاد أو النادي املتخصص يتم على خالف ذلك .
 املادة )الرابعة(

تستمر اجلهات القضائية وهيئات التحكيم املرفوعة أمامها املنازعات 
ايضية يف نظر الدعاوى ذات الصلة ابلنشاط الرايضي والقوانني الر 

واملنازعات اليت مت حجزها للحكم أو للقرار ، وحتال ابقي الدعاوى 
 واملنازعات إىل الدوائر القضائية أو هيئات التـحكيم املختـصة . 

 املادة )اخلامسة(
يستمر العمل ابلقرارات واللوائح املعمول هبا فيما ال يتعارض مع 

لها أو إلغاؤها بقرار من الوزير أحكام هذا القانون إىل أن يتم تعدي
 املختص .

 ويلغى كل حكم خيالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون . 
 املادة ) السادسة (

 يصدر الوزير املختص القرارات الالزمة لتنفيذ هـــذا القانون .
 املادة ) السابعة (

تنفيذ هذا  -كل فيما خيصه   -على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
 ويعمل به من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية . القانون

 
 انئب  أمري الكويت                                                

 نواف األمحد اجلابر الصباح
 هــــــ   1437شـــــوال  5صدر بقصر السيف يف : 

 م  2016يوليو   10املوافق :        
 
 
 
 

 
 

 املذكرة اإليضاحية

 2016( لسنة 34)للقانون رقم 
 بعض أحكام املرسوم ابلقانونبتعديل 

 1978( لسنة  42رقم ) 
 يف شأن اهليئات الرايضية

يف شأن  1978( لسنة  42صدر املرسوم ابلقانون رقم )      
شرعية املمارسة وتطوير األداء اهليئات الرايضية ، سعيًا إىل إسباغ 

من الدستور  ( 10لتحقيق األهداف اليت استحدثت من املادة ) 
برعاية الدولة للنشء ومحايته من االستقالل ووقايته من اإلمهال األديب 
واجلسماَن والروحاَن ، وفيها جتسدت أمهية الرايضة بكافة أنواعها يف 
ممارستها من خالل األندية واالحتادات الرايضية على املستوى احمللي 

الدولية وسائر واإلقليمي والدويل ابلتـعاون مع اللجنة األوملبية 
 املنظمات الرايضية الدولية .

وإزاء مـا تعرضت له احلركة الرايضية الكويتية من هجمات متتالية 
افتقدت أسباهبا ودواعيها مما اضطر معه معاجلة ملا أثري حول قواعد 
تطبيق القوانني الرايضية بـإصدار عدة تشريعات متتالية تناولت تعديالً 

املشار إليه  1978( لسنة  42لقانون ) على بعض أحكام املرسوم اب
 املشار إليه . 2007( لسنة  5مع بعض أحكام القانون رقم ) 

وجاءت التـعديالت مشمولة أبحكام التـشريـعات اليت صدرت فــي 
حتت التـهديد والتلويح  2015إىل عام  2012هذا الشأن منذ عام 

عدة مث جاء إبيقاف النشاط الرايضي لدولة الكويت على كافة األص
ختامها بقرار من اللجنة األوملبية الدولية إبقرار هذا اإليقاف متبوعاً 

 مبوافقة اجلمعية العمومية للجنة على هذا القرار .
وملا كانت التعديالت املشار إليها قد احنصرت يف املراسيـــم بقوانني 

( 117،  ) 2013( لسنة 134، )  2012(  لسنة  26أرقام ) 
 . 2015( لسنة  25مث القانون رقم ) ، 2014لسنة 

كان من املالئم لسد هذه الثـغرات وإغالق الباب أمام أي ادعاء 
مستقبلي يف شأن التعارض املدعى به بني القوانني الرايضية الكويتية 

 والنظم العاملية .
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جاء هذا القانون هبدف حتقيق االستقالل لالحتادات واألندية الرايضية 
 تها مع املنظمات الرايضية الدولية . الكويتية يف عالق

وجاء نص املادة ) األوىل ( على أن يستبدل بنص املادة ) الثانية ( 
نصًا جبعل اهليئة العامة للرايضة هي اجلهة املختصة مبباشرة 
االختصاصات املقررة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل الواردة يف 

ار إليه والقوانني األخرى املش 1978( لسنة 42املرسوم بقانون رقم )
 ذات الصلة .

( لسنة  5واشتملت املادة ) الثانية ( على إلغاء القانون رقم ) 

 10ا القانون يف املادة ) املشار إليه لتضمني أحكام هذ 2007
( لسنة  26( منه كذلك كل من املراسيم بقـوانني أرقام ) مكرراً 

 2014( لسنة 117، ) 2013( لسنة  134)  ،  2012
يف كل ما تضمنه كل منها من  2015( لسنة  25والقـانون رقـم ) 

 1978( لسنة  42تعديل بعض أحكام املرسوم ابلقانون رقم ) 
 املشار إليه . 

،  11،  10،  7،  5،  4وقد استـغرق هذا التـعديل أحكام املواد ) 
12  ،14  ،16  ،17  ،18  ،20  ،21  ،27  ،28  ،29  ،
( بذات أحكامها ومعاجلة ملا جنم يف التطبيق  36،  35،  31،  30

ألحكام املراسيم بقوانني والقانون حمل التـعديل من تغيـيـرات تطلبت 
ابلضرورة الستقامة العمل أبحكام القانون بعد العودة لتطبيق أحكامه 

( لسنة  43إىل بعض التعديالت اليت ترتبت على إلغاء القانون رقم ) 
لعامة للشباب والرايضة وإنشاء اهليئة العامة إبنشاء اهليئة ا 1992

حمددًا اختصاصــات  2015( لسنة  97للرايضة ابلقانون رقم ) 
اهليئـــة ومـجلـس إدارهتا على النحو الوارد بِه ، كما تطلب هذا 

(  31،  30التـعديل تشديد بعض العقوابت املدرجة ابملادتني  ) 

حقة للجزاء وأثرها على ليتوافق مع حجم وطبيعة املخالفة املست
 النشاط الرايضي . 

 2007( لـسنـة  5وتــم إلـغــاء املادة ) الـثــالـثـة ( مـن الـقـانـون رقـم ) 
مكررًا ( بنص جييـز لكل عضو  10املشار إلـيـه وإدراجـها يف املادة ) 

مـن أعضاء اجلمعية العمومية للنادي الذين حيق هلم املشاركة يف 
دي وأن يعطي صوته ملرشح واحد من املرشحني لعضوية انتخاابت النا

جملس اإلدارة ، ويعد ابطاًل التصويت ألكثر من مرشح ، ويعترب فائزاً 

بعضوية جملس اإلدارة من حيصل على أكرب عدد من األصوات 
الصحيحة اليت أعطيت ، فإن تساوى اثنان أو أكثر يف أدىن القائمة 

طلوب لعضوية جملس إدارة وكان ذلك يشكل زايدة يف العدد امل
النادي جترى القرعة بينهم لتحديد الفائـز ، ويتفق هذا التـعديل مع 
أمهية األخذ بنظام الصوت الواحد ملا يتحقق به من معاجلة السلبيات 
اليت استوجبت إعادة النظر يف هذا القصور ، وحتقيـــق املشـاركة 

قضاء على التـعصب السلمية جلميع أعضاء اجلمعية العمومية ، مع ال
 .أو القبلي مبا حيقق الصاحل العامالفئوي ومظاهر االستقطاب الطائفي 

مكررًا ( وصواًل إىل حتقيق  21إىل جانب إضافة ذلك مت إضافة املادة ) 
أن يكون لكل احتاد رايضي أو مـن بني أعضاء النادي املتخصص ممثل 

م اختياره مـن بني جملس واحد يف جملس إدارة اللجنة األوملبية الكويتية يت
إدارة االحتاد أو جملس إدارة النادي املتخصــــص ، ويـعـد احلاصل على 
أكثر عـدد مـن األصوات فائزًا ، وعند التساوي  يف عدد األصوات جترى 

 القرعة بينهم لتحديد الفائز. 
كما نصت املادة ) الـرابـعـة ( على أســس معاجلة اآلثـار القانونية اليت 

تبت على إلـغـاء التـعديالت اليت أجريت على النحو السابق ابلنص على تر 
أن تستمر اجلهات القضائية وجلان التـحكيم يف نظر الدعاوى واملنازعات 
ذات الصلة ابلنشاط الرايضي واليت مت حجزها للحكم أو القرار وإحالة 

 غريها من الدعاوى واملنازعات إىل اجلهات املختصة بنظرها .
استمرار العمل ابلقرارات واللوائح املادة ) اخلامسة ( على ونصت 

املعمول هبا فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون إىل أن يتم تعديلها 
أو إلغاؤها بقرار من الوزير املختص . ويلغى كل حكم خيالف أو 

 يتعارض مع أحكام هذا القانون .
تنفيذية متضمنة ونصت املادتني ) السادسة والسابعة ( األحكام ال

على أن تـصدر الـقرارات الـالزمة لتنفيذ أحكام القانون بقرار مـن 
 الـوزير املختص .


