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  )١(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 

م ٢٠٠٢لسنة ) ٣٦(املرسوم بقانون رقم 
بشأن تنظيم املناقصات واملشتريات 

وم امللكي رقم احلكومية، املرافق للمرس
  .  م٢٠٠٧لسنة ) ٦٠(

  
  
  
  
  
  



 

 ٦٠

  مم٢٠٠٢٠٠٩٩  أبريلأبريل  ٣٠٣٠: : التاريخالتاريخ
  

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مشروع قانون بتعديل بعض أحكام   تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية حولتقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية حول
م بشأن  تنظيم املناقصات واملشرتيات م بشأن  تنظيم املناقصات واملشرتيات ٢٠٠٢٢٠٠٢لسنة لسنة ) ) ٣٦٣٦((املرسوم بقانون رقم املرسوم بقانون رقم 

  مم٢٠٠٧٢٠٠٧لسنة لسنة ) ) ٦٠٦٠(( رقم  رقم احلكومية، املرافق للمرسوم امللكياحلكومية، املرافق للمرسوم امللكي
   الفصل التشريعي الثاني الفصل التشريعي الثاني––  الثالثالثالثدور االنعقاد دور االنعقاد 

  
  ::مقدمــــــةمقدمــــــة

، )٢٠٠٩ -٤ -٣/ ص ل م ق  / ٣٩٨(، وبموج   ب الخط   اب رق   م م٢٠٠٩ أبری   ل ٦بت   اریخ 
 رئ یس المجل س إل ى لجن ة ال شؤون      األس تاذ عل ي ب ن ص الح ال صالح     األس تاذ عل ي ب ن ص الح ال صالح     أرسل ص احب المع الي     

ق  انون بتع  دیل بع  ض أحك  ام المرس  وم بق  انون رق  م  ق  انون بتع  دیل بع  ض أحك  ام المرس  وم بق  انون رق  م  م  شروع م  شروع المالی  ة واالقت  صادیة ن  سخة م  ن 
م بشأن  تنظیم المناق صات والم شتریات الحكومی ة، المراف ق للمرس وم          م بشأن  تنظیم المناق صات والم شتریات الحكومی ة، المراف ق للمرس وم          ٢٠٠٢٢٠٠٢لسنة  لسنة  ) ) ٣٦٣٦((

لمناق  شتھ ودراس  تھ وإع  داد تقری  ر ب  شأنھ مت  ضمنـًا رأي   ؛ مم٢٠٠٧٢٠٠٧ل  سنة ل  سنة ) ) ٦٠٦٠((الملك  ي رق  م الملك  ي رق  م 
  .اللجنة لعرضھ على المجلس الموقر

  
  :  إجراءات اللجنة-أوًال
  :  قامت اللجنة باإلجراءات التالیة،ذ التكلیف المذكور أعالهلتنفی

 :اتھا التالیة اجتماعفي  المذكور مشروع القانونتدارست اللجنة  )١(
  التاریخ  االجتمــــــــــــاع  الرقم

  م٢٠٠٩  أبریل١٣  الثامن عشر  ١

  م٢٠٠٩ أبریل ١٩  التاسع عشر  ٢

  م٢٠٠٩ أبریل ٢٢  العشرین  ٣

  م٢٠٠٩ أبریل ٢٩  الحادي والعشرین  ٤

 
اطلعت اللجنة أثناء دراستھا لمشروع القانون موض وع البح ث والدراس ة عل ى الوث ائق         )٢(

 :المتعلقة بھ والتي اشتملت على ما یلي
 )مرفق(. مشروع القانون موضوع البحث والدراسة ومذكرتھ اإلیضاحیة -



 

 ٦١

 )مرفق( .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ -

 )مرفق(. ونیة بمجلس الشورىرأي لجنة الشؤون التشریعیة والقان -

 )مرفق(. رأي المستشار االقتصادي والمالي بالمجلس -

لسنة ) ٣٦(من المرسوم بقانون رقم ) ٩( بتعدیل المادة   ٢٠٠٧لسنة  ) ١(قانون رقم    -

 )مرفق(.  بشأن تنظیم المناقصات والمشتریات الحكومیة٢٠٠٢

 

 :وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماعھا )٣(

 :مجلس المناقصات -
 .األمین العام لمجلس المناقصات    عبدالعزیز عباس القصاب لسیدا -١

 .األمین العام المساعد لمجلس المناقصات    السیــد علـــي عبــــاس العالـــي -٢

 .المستشار القانوني   السیــد الخیــر حاج أحمد عبداهللا -٣

 

 :كما حضر االجتماع من مجلس الشورى كل من )٤(
 .المســــتشار القانــــوني للمجلـــــس         الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنـجي -١

 . اللجانالمستشار القانوني لشؤون    الدكتـــور محمـــد عبــداهللا الدلیمـــــي  -٢

 .المسـتشار القانوني لشــؤون اللجان    األستـــــاذ محســن حمیـــــد مرھــون  -٣

 .دي والمـــــــــاليالمستشار االقتصـا    الدكتور جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغ -٤
  

 .محمد السید محمد رضير اللجنة ــوتولى أمانة س •

  
  :مجلس المناقصات رأي -ثانًیا

  

أوضح ممثلو مجلس المناقصات رأیھم بخصوص مشروع القانون والذي ینحصر في 
كم   ا أن فق   رة أخی   رة، ) ٣٣(مك   رًرا، والم   ادة ) ١١(، والم   ادة )٨(ض   رورة تع   دیل الم   واد 

على قانون تنظیم المناقصات والمشتریات الحكومیة ستعود بالفائدة      د إدخالھا   المراالتعدیالت  
 .نون والمقاولو المؤسسات العامة والموردفي ذلكبما . على الجمیع

بضرورة فصل مدة والیة رئیس المجلس عن مدة ) ٨(وقد بینوا أسباب تعدیلھم للمادة 
اءة ال رئیس عن د وج وده ب صفة     عضویة األعضاء، وذلك لالستفادة من قدرات وخب رات وكف      



 

 ٦٢

متداخلة مع العضویة الجدیدة بما یؤكد على عملیة التط ویر والكف اءة ف ي األداء الت ي ات صف          
بھ  ا المجل  س، كم  ا أن ف  صل م  دة والی  ة ال  رئیس ع  ن م  دة الع  ضویة ل  یس ب  األمر الجدی  د أو       

 طوی ل، عن د   المستحدث، بل ھو من األمور التي تم األخذ بھا، واستقر علیھا العمل منذ زم ن        
إنشاء المجالس وھیئات اإلدارات الحكومیة المختلفة، والقصد من ذلك االستفادة من القدرات     
والخب  رات المكت  سبة ف  ي إدارة المرف  ق الحك  ومي عن  د تواج  د ال  رئیس ب  صفة متداخل  ة م  ع         

  .العضویة الجدیدة، بما یعزز من عملیة التطویر والكفاءة في إدارة المرفق الحكومي
مكرًرا، فقد أوضح ممثلو مجلس المناقصات أنھم یقترح ون    ) ١١(لق بالمادة   وفیما یتع 

تعدیلھا نتیجة التطور الھائل في كمیات وأنواع وقیم المناقصات والمشتریات الحكومیة والتي      
قفزت إلى مستویات ھائلة بسبب النمو المالي والتحسن االقتصادي والتطور ف ي مج ال البنی ة     

ت من جھة، وبسبب ارتفاع األسعار بعدة أضعاف في العقود األخیرة من التحتیة منذ الثمانینیا
كما أن ال سجالت توض ح ب أن ع دد المناق صات الت ي ی تم فتحھ ا م ن قب ل مجل س                . جھة أخرى 

 آالف دینار في زیادة مضطردة من س نة إل ى   ١٠المناقصات والتي تزید قیمتھا التقدیریة عن  
ل في تلك الزیادة، إذ كان عدد المناقصات الت ي ت م    أخرى، كما توضح اإلحصائیات الكم الھائ     

 مناق  صة، وف  ي الع  ام  ١٣٢٧م ٢٠٠٦ مناق  صة ، وف  ي الع  ام  ١٢٤٥م ٢٠٠٣فتحھ  ا ف  ي ع  ام  
م ، ٢٠٠٧ و٢٠٠٣بالمقارن  ة ب  ین ع  امي   % ٤٥ مناق  صة أي بزی  ادة ق  درھا   ١٥٦٨م ٢٠٠٧

 مناقصة، ١١٤٢ م٢٠٠٣كما بلغ عدد المناقصات التي تم إرساؤھا من قبل المجلس في العام 
م ٢٠٠٦ مناقصة، وف ي الع ام   ١٤٢٢م ٢٠٠٥ مناقصة، وفي العام ١٣٨٦م ٢٠٠٤وفي العام   

 مناق  صة، ٢٠٥٢م ٢٠٠٨ مناق  صة، وف ي الع ام   ١٩٢٩م ٢٠٠٧ مناق صة، وف ي الع ام    ١٧٠٣
بالمقارن ة ب ین ع امي    % ٨١وعلیھ تكون نسبة الزیادة في ع دد المناق صات الت ي ت م إرس اؤھا         

 آالف دین ار ق د أص بح ض ئیًال ج ًدا      ١٠ح من اإلحصائیة أن مبلغ الـ  م، ویتض ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣
مما أدى إلى الزیادة الھائلة في عدد المناق صات الت ي ت م فتحھ ا وك ذلك الت ي ت م إرس اؤھا م ن           

 دین ار  ١٠٫٠٠٠ دین ار لل وزارات و   ٥٠٫٠٠٠باإلض افة إل ى أن ال سقف بمبل غ     . قب ل المجل س  
 بعد دراسة وتمحیص وتأن خالل مدة انعق اد المجل س   للشركات قد تم تحدیده من قبل المجلس   

م ، وفیما یتعلق بالسقف المأذون بھ للجھ ات الم شتریة   ٢٠٠٥ – ٢٠٠٣في الفترة ما بین عام    
فإنھ تتحكم فیھ أسباب عدیدة ال یمكن التكھن بھا وال تسیر على وتیرة واحدة كالتقلبات الح ادة       

  . ات محلیة أو دولیةفي األسعار ارتفاًعا وانخفاًضا نتیجة تغیر
فقرة أخیرة، أوضح ممثلو مجل س المناق صات أن ھ م ن غی ر      ) ٣٣(وفیما یتعلق بالمادة    

المناس  ب ح  ضور ممث  ل عن  ھ ف  ي الحال  ة االس  تثنائیة الت  ي ت  ستدعي التف  اوض عل  ى ال  سعر          

  :التنافسي المقدم في المناقصة العامة، وذلك للعدید من األسباب منھا

تكن مستحیلة، لحضور مندوب ع ن المجل س ف ي ك ل حال ة          الصعوبة العملیة، إن لم      - ١
تف  اوض، ووفًق  ا للواق  ع العمل  ي لمجل  س المناق  صات ف  إن ھن  اك كًم  ا ھ  ائال لح  االت      
التفاوض لدى مختلف ال وزارات والمؤس سات الحكومی ة الخاض عة ألحك ام الق انون           



 

 ٦٣

لب  ات والت ي تك ون فیھ ا أس عار العط اء غی ر متوافق ة م ع التكلف ة التقدیری ة، ب سبب تق           
  .األسعار محلًیا ودولًیا

إن التفاوض الوارد في ھذه المادة ھو حالة استثنائیة من ال نص ال صریح عل ى ع دم         - ٢

جواز الدخول في مفاوض ات ف ي المناق صات العام ة م ع أي م ورد أو مق اول ب شأن           

عطائھ، وللجھة المشتریة طلب الترسیة على صاحب العطاء الف ائز وإن ك ان س عر             

تكلفة التقدیریة إن كانت لدیھا المیزانیة التي تكفي لتنفی ذ األعم ال      عطائھ أعلى من ال   

موضوع المناق صة، وف ي كثی ر م ن األحی ان ی رفض ص احب العط اء الف ائز تنزی ل                  

 .السعر المقدم منھ في المناقصة

إن إلزام مندوب عن المجلس بالحضور في كل حالة محاولة تفاوض لتنزیل ال سعر     - ٣

ریة من شأنھ أن ی ؤدي إل ى ت أخیر ترس یة المناق صة وربم ا          لیتوافق مع التكلفة التقدی   

أدى إل   ى انق   ضاء المناق   صة دون ترس   یة ب   سبب انتھ   اء الم   دة المح   ددة ل   صالحیة  

 .العطاءات، إذ یجوز لصاحب العطاء سحب عطائھ عند انتھاء المدة

 .إن اإلضافة المقترحة على ھذه المادة ال تقطع بإمكانیة التحكم في التفاوض - ٤

 المعدل المقترح من مجلس المناق صات ق د أوج د العدی د م ن الت دابیر الت ي        إن النص  - ٥

 :أنھ:تضمن سالمة التفاوض والمتمثلة في

یجوز التفاوض فقط مع صاحب العطاء األفضل شروًطا واألقل سعًرا حال زیادة س عر     -
  .عطائھ عن التكلفة التقدیریة

 . في وثائق المناقصةیجب أال یخل التفاوض بالشروط والمواصفات المنصوص علیھا -
 .یتم التفاوض بموجب موافقة المجلس وتحت رقابتھ -

  

  : جنةلـــــ رأي ال-ثالًثا
  

ناقشت اللجنة مشروع القانون حی ث ت ّم اس تعراض وجھ ات النظ ر الت ي دارت حول ھ                 
قت  صادي م  ن قب  ل أع  ضاء اللجن  ة وم  ن قب  ل المست  شارین الق  انونیین ب  المجلس والمست  شار اال 

، وتأك  دت اللجن  ة م  ن س  المة م  شروع الق  انون م  ن الن  احیتین الدس  توریة       والم  الي ب  المجلس 
  . والقانونیة وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى

) ٣٦(مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم وقد استعرضت اللجنة 
یة، المرافق للمرسوم الملكي رق م  م بشأن  تنظیم المناقصات والمشتریات الحكوم  ٢٠٠٢لسنة  

 إدخال تعدیالت على بعض مواد ، ووجدت أن المشروع بقانون یستھدفم٢٠٠٧لسنة ) ٦٠(



 

 ٦٤

المرسوم بقانون المذكور والتي جاءت نتیجة التطبیق العملي للقانون الم شار إلی ھ وم ا أف رزه           
بإض افة ف صل جدی د    ذلك من حاالت قانونیة تتطلب إج راء التع دیل، كم ا أن التع دیل المتعل ق           

یتعلق بالمزای دات والمبیع ات سی ساھم ف ي رف ع م ستوى ال شفافیة وتك افؤ الف رص أم ام عام ة                   
الجمھور م ن أج ل الم شاركة والتن افس الم شروع ف ي الم زادات الحكومی ة ل شراء الممتلك ات            

  .الحكومیة المطروحة للبیع
تع  دیل بع  ض م  شروع ق  انون ب اللجن  ة ض  رورة التوص  یة بالموافق  ة عل  ى  رأتوعلی  ھ 

م ب   شأن  تنظ   یم المناق   صات والم   شتریات ٢٠٠٢ل   سنة ) ٣٦(أحك  ام المرس   وم بق   انون رق   م  
لم  ا ل  ھ م  ن م  ردود إیج  ابي  ؛ م٢٠٠٧ل  سنة ) ٦٠(الحكومی  ة، المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م 

سینعكس في إكساب وتوطی د ثق ة الم ستثمرین المحلی ین واإلقلیمی ین والع المیین ف ي االقت صاد          
  .البحریني

  

  : اختیار مقرري الموضوع األصلي واالحتیاطي-ابًعار
    

، اتفقت اللجنة عل ى اختی ار    من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى     ) ٣٩( إعماًال لنص المادة    

  :كل من
 أصلیـــــًامقرًرا     الدكتـورة نـدى عبــاس حفاظ -١

 احتیاطیـًامقرًرا     األستاذ سعود عبدالعزیز كانو -٢

  
  :ةتوصیة اللجن - خامًسا

  
مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم الموافقة من حیث المبدأ على الموافقة من حیث المبدأ على   ..١١

م ب   شأن  تنظ   یم المناق   صات والم   شتریات الحكومی   ة، المراف   ق   م ب   شأن  تنظ   یم المناق   صات والم   شتریات الحكومی   ة، المراف   ق   ٢٠٠٢٢٠٠٢ل   سنة ل   سنة ) ) ٣٦٣٦((
  ..مم٢٠٠٧٢٠٠٧لسنة لسنة ) ) ٦٠٦٠((للمرسوم الملكي رقم للمرسوم الملكي رقم 

  ..الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصیًال في الجدول المرفقالموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصیًال في الجدول المرفق  ..٢٢
 
  

  ،،،، معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم، معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،واألمرواألمر

  
  

                       خالد حسيـن املسـقطي                      خالد حسيـن املسـقطي                    مجيل علي املتــروك               مجيل علي املتــروك
  نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

  

  

  



 

 ٦٥

  ٢٠٠٢٢٠٠٢لسنة لسنة ) ) ٣٦٣٦((ام املرسوم بقانون رقم ام املرسوم بقانون رقم بتعديل بعض أحكبتعديل بعض أحك(     ) (     ) لسنة لسنة (  ) (  ) قانون رقم قانون رقم 
  مم٢٠٠٧٢٠٠٧لسنة لسنة ) ) ٦٠٦٠((، املرافق للمرسوم امللكي رقم ، املرافق للمرسوم امللكي رقم   بشأن تنظيم املناقصات واملشرتيات احلكوميةبشأن تنظيم املناقصات واملشرتيات احلكومية

  
المواد كما وردت نصوص 

  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

) ٣٦(مرسوم بقانون رق م     
 ٢٠٠٢لسنة 

ب   شأن تنظ   یم المناق   صات   
  والمشتریات الحكومیة

  
  

  

  

  

  

  الديباجة

  

  

(     ل    سنة (  ) ق    انون رق    م  
أحك     ام  بع     ض  بتع     دیل ) 

المرس     وم بق     انون رق     م    
ب  شأن ٢٠٠٢ل  سنة ) ٣٦(

تنظ             یم المناق             صات 
 ، والم   شتریات الحكومی   ة 

المراف  ق للمرس  وم الملك  ي 
  ) ٦٠(رق                                           م 

  م٢٠٠٧لسنة 
  

  الديباجة
  

  

  

(     ل    سنة (  ) ق    انون رق    م  
أحك     ام  بع     ض  بتع     دیل ) 

المرس     وم بق     انون رق     م    
ب  شأن ٢٠٠٢ل  سنة ) ٣٦(

تنظ             یم المناق             صات 
 ، یات الحكومی   ةوالم   شتر

المراف  ق للمرس  وم الملك  ي 
  ) ٦٠(رق                                           م 

  م٢٠٠٧لسنة 
  

  الديباجة
ó   وعل       ى (ح       ذف عب       ارة

ل   سنة ) ٣٧(المرس   وم رق   م 

 بإص      دار الالئح      ة ٢٠٠٢

(     ل    سنة (  ) ق    انون رق    م  
أحك     ام  بع     ض  بتع     دیل ) 

المرس     وم بق     انون رق     م    
ب  شأن ٢٠٠٢ل  سنة ) ٣٦(

تنظ             یم المناق             صات 
 ، والم   شتریات الحكومی   ة 

المراف  ق للمرس  وم الملك  ي 
  ) ٦٠(رق                                           م 

  م٢٠٠٧لسنة 
  

  الديباجة
ó  الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س

ارة الن       واب بح       ذف عب       

) ٣٧(وعلى المرسوم رق م    (

(     ل    سنة (  ) ق    انون رق    م  
أحك     ام  بع     ض  بتع     دیل ) 

المرس     وم بق     انون رق     م    
ب  شأن ٢٠٠٢ل  سنة ) ٣٦(

تنظ             یم المناق             صات 
 ، والم   شتریات الحكومی   ة 

المراف  ق للمرس  وم الملك  ي 
  ) ٦٠(رق                                           م 

  م٢٠٠٧لسنة 
  

  الديباجة
  

  

  

  



 

 ٦٦

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

  

  
  

  

  
نح     ن حم     د ب     ن عی     سى آل     

 مل  ك مملك   ة               خلیف  ة 

 .البحرین

  ،بعد اإلطالع على الدستور

وبن    اء عل    ى ع    رض رئ    یس    

  ،جلس الوزراءم

وبع  د موافق  ة مجل  س ال  وزراء    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  خلیف ة نحن حمد بن عی سى آل       

  ملك مملكة البحرین

  بعد االطالع على الدستور،

وعل   ى المرس   وم بق   انون رق   م   

)٣٦ (  

التنفیذیة لق انون المناق صات     

 ،)والمشتریات الحكومیة

  
  
  

  

  
وعلى ذلك يكـون نـص 
  الديباجة بعد التعديل

.  

  نحن حمد بن عی سى آل خلیف ة       
  البحرینملك مملكة 

  بعد االطالع على الدستور،

وعل   ى المرس   وم بق   انون رق   م   

)٣٦ (  

 ب      شأن تنظ      یم  ٢٠٠٢ل      سنة 

 بإص         دار ٢٠٠٢ل         سنة 

الالئح     ة التنفیذی     ة لق     انون 

المناق     صات والم     شتریات  

 ).الحكومیة

ó    وعل      ى " إض     افة عب     ارة

 ١٩المرس   وم بق   انون رق   م   

 بإص         دار ٢٠٠١ل         سنة 

قبل عبارة  " القانون المدني، 

) ٦٠(وعلى الق انون رق م      " 

 بإع  ادة تنظ  یم  ٢٠٠٦ل  سنة 

 ."دائرة الشؤون القانونیة
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  نحن حمد بن عی سى آل خلیف ة       

  ملك مملكة البحرین

   على الدستور،بعد االطالع

وعل   ى المرس   وم بق   انون رق   م   

)٣٦ (  

 ب      شأن تنظ      یم  ٢٠٠٢ل      سنة 



 

 ٦٧

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  ،على ذلك
  

 ب      شأن تنظ      یم  ٢٠٠٢ل      سنة 

المناق          صات والم          شتریات 

الحكومیة المع دل بالق انون رق م      

  ،٢٠٠٧لسنة ) ١(
  

ل سنة  ) ٦٠(وعلى الق انون رق م     

 بإع     ادة تنظ     یم دائ     رة ٢٠٠٦

  الشؤون القانونیة،
  

) ٣٧(وعل     ى المرس     وم رق     م 

 بإص  دار الالئح  ة  ٢٠٠٢ل  سنة 

التنفیذی    ة لق    انون المناق    صات   

  والمشتریات الحكومیة،
  

أق  ر مجل  س ال  شورى ومجل  س    

الن  واب الق  انون اآلت  ي ن  صھ ،     

  :وقد صدقنا علیھ وأصدرناه

المناق          صات والم          شتریات 

الحكومیة المع دل بالق انون رق م      

  ،٢٠٠٧لسنة ) ١(
  

ل سنة  ) ٦٠(وعلى الق انون رق م     

 بإع     ادة تنظ     یم دائ     رة ٢٠٠٦

  الشؤون القانونیة،
  

  

  

  

  

  
  

أق  ر مجل  س ال  شورى ومجل  س    

لق  انون اآلت  ي ن  صھ ،    الن  واب ا 

  :وقد صدقنا علیھ وأصدرناه

المناق          صات والم          شتریات 

الحكومیة المع دل بالق انون رق م      

  ،٢٠٠٧لسنة ) ١(

ق  انون رق   م  مرس   وم بوعل  ى ال 

 بإص       دار ٢٠٠١ ل      سنة  ١٩

  ،القانون المدني

ل سنة  ) ٦٠(وعلى الق انون رق م     

 بإع     ادة تنظ     یم دائ     رة ٢٠٠٦

  ة،الشؤون القانونی
  

  

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصھ ، 

  :وقد صدقنا علیھ وأصدرناه



 

 ٦٨

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

    
  المادة األولى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
یع      دل م      سمى المرس      وم   -١

  
  المادة األولى

  

ó  ٢(إعادة صوغ البند.( 

ó  ن جدی      دین  إض      افة بن      دی

  ).٤(و) ٣(رقمھما 

  

  

  

  

  

  

وعلى ذلك يكـون نـص 
ـــــــــــــــــــــــادة    امل

  .بعد التعديل
یع      دل م      سمى المرس      وم   -١

  
  المادة األولى

  

ó    ع   دم الموافق   ة عل   ى ق   رار

مجلس النواب بإعادة صوغ   

، والموافق   ة عل   ى )٢(البن   د 

إع  داة ص  یاغتھ عل  ى النح  و  

ی    ستبدل بعب    ارة   : ( الت    الي 

إح    دى : الم    شتریةالجھ    ة "

الجھ  ات المن  صوص علیھ  ا   

م    ن ھ    ذا  ) ٣(ف    ي الم    ادة  

الواردة في الم ادة    ") القانون

م   ن المرس   وم بق   انون   ) ١(

 ٢٠٠٢ل      سنة ) ٣٦(رق      م 

ب    شأن تنظ    یم المناق    صات   

والم      شتریات الحكومی      ة،  

  

  المادة األولى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یع      دل م      سمى المرس      وم   -١



 

 ٦٩

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  بق                                                      انون  

 ٢٠٠٢ل      سنة ) ٣٦(رق      م 

ب    شأن تنظ    یم المناق    صات   

والم        شتریات الحكومی        ة 

ب       شأن تنظ       یم   "لیك       ون  

المناق      صات والمزای      دات  

المبیع       ات والم      شتریات و 

 ."الحكومیة

الجھ      ة "ی     ستبدل بعب      ارة   -٢

ال     واردة ف      ي  " الم     شتریة 

التعریف    ات المبنی    ة بالم    ادة 

األولى من المرسوم بق انون     

 ٢٠٠٢ل      سنة ) ٣٦(رق      م 

ب    شأن تنظ    یم المناق    صات   

والم        شتریات الحكومی        ة 

الجھ  ة الم  شتریة أو "عب  ارة 

  بق                                                      انون  

 ٢٠٠٢ل      سنة ) ٣٦(رق      م 

ب    شأن تنظ    یم المناق    صات   

والم        شتریات الحكومی        ة 

ب       شأن تنظ       یم   "لیك       ون  

المناق      صات والمزای      دات  

والم      شتریات والمبیع       ات  

 ."الحكومیة

الجھ       ة " تح      ل عب       ارة   -٢

الجھة "بارة  ع" المتصرفة

ال    واردة ف    ي  " الم    شتریة

التعریف  ات المبنی  ة بالم  ادة   

األول       ى م       ن المرس       وم  

ل    سنة ) ٣٦(بق    انون رق    م 

 ب          شأن تنظ          یم  ٢٠٠٢

المناق     صات والم     شتریات 

الجھ       ة " ال       نص اآلت       ي 

أي جھ    ة م    ن  : المت    صرفة

الجھ  ات المن  صوص علیھ  ا   

م    ن ھ    ذا  ) ٣(ف    ي الم    ادة  

التي تستھدف ش راء  القانون  

ال             سلع واإلن             شاءات  

والخ     دمات أو تل     ك الت     ي   

ت      ستھدف بی      ع أو إیج      ار 

األص  ناف المملوك  ة للدول  ة   

سواء كان ت منقول ة أو غی ر        

 ".منقولة

ó  الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س

الن      واب بإض      افة بن      دین   

  ).٤(و) ٣(جدیدین رقمھما 

  
  

   بق                                                      انون 

 ٢٠٠٢ل      سنة ) ٣٦(رق      م 

ب    شأن تنظ    یم المناق    صات   

والم        شتریات الحكومی        ة 

ب       شأن تنظ       یم   "لیك       ون  

المناق      صات والمزای      دات  

والم      شتریات والمبیع       ات  

 ."الحكومیة

الجھ   ة "ی   ستبدل بعب   ارة (  -٢

إح  دى الجھ  ات  : الم  شتریة

المن      صوص علیھ      ا ف      ي 

م        ن ھ        ذا ) ٣(الم        ادة 

ال     واردة ف     ي  ") الق     انون

م   ن المرس   وم  ) ١(الم   ادة 

ل    سنة ) ٣٦(بق    انون رق    م 

 ب          شأن تنظ          یم  ٢٠٠٢



 

 ٧٠

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

 .الحكومیة  ".المتصرفة

" المجل   س"یع  دل تعری   ف   -٣

م  ن ) ١(ال  وارد ف  ي الم  ادة 

المرس      وم بق      انون رق      م  

م بشان  ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٦(

تنظ             یم المناق             صات  

الحكومی       ة والم       شتریات 

مجلس المناقصات  "لیكون  

 ".والمزایدات

یضاف تعریف المزایدة بعد    -٤

تعریف المجلس الوارد ف ي      

م   ن المرس   وم  ) ١(الم   ادة 

ل    سنة ) ٣٦(بق    انون رق    م 

م ب        شأن تنظ        یم   ٢٠٠٢

المناق     صات والم     شتریات 

الحكومی     ة، یك     ون ن     صھ  

المناق     صات والم     شتریات 

" الحكومی  ة، ال  نص اآلت   ي  

أي جھ ة   : الجھة المتصرفة 

م    ن الجھ    ات المن    صوص  

م  ن ) ٣(علیھ  ا ف  ي الم  ادة   

ھذا القانون الت ي ت ستھدف      

ش   راء ال   سلع واإلن   شاءات 

والخ     دمات أو تل     ك الت     ي 

ت     ستھدف بی     ع أو إیج     ار  

األص  ناف المملوك  ة للدول  ة  

واء كانت منقولة أو غیر     س

 ".منقولة

" المجل   س"یع  دل تعری   ف   -٣

م  ن ) ١(ال  وارد ف  ي الم  ادة 

المرس      وم بق      انون رق      م  

م بشان  ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٦(



 

 ٧١

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

 :اآلتي

ھ       ي مجموع       ة  : المزای       دة

اإلجراءات المعلن عنھا بق صد      

ر األص        ناف بی       ع أو إیج        ا 

المملوك  ة للدول  ة س  واء كان  ت   

منق  ول أو غی  ر منق  ول، بق  صد  

الوص   ول إل   ى أعل   ى األس   عار   

  .التي یتقدم بھا المزایدون

  

  

  

  

  

تنظ             یم المناق             صات  

والم       شتریات الحكومی       ة 

مجلس المناقصات  "لیكون  

 ".والمزایدات

یضاف تعریف المزایدة بعد    -٤

تعریف المجلس الوارد ف ي      

م   ن المرس   وم  ) ١(الم   ادة 

ل    سنة ) ٣٦(بق    انون رق    م 

م ب        شأن تنظ        یم   ٢٠٠٢

المناق     صات والم     شتریات 

الحكومی     ة، یك     ون ن     صھ  

 :اآلتي

ھ       ي مجموع       ة  : المزای       دة

اإلجراءات المعلن عنھا بق صد      

بی       ع أو إیج        ار األص        ناف  

المملوك  ة للدول  ة س  واء كان  ت   



 

 ٧٢

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

منق  ول أو غی  ر منق  ول، بق  صد  

الوص   ول إل   ى أعل   ى األس   عار   

  .التي یتقدم بھا المزایدون
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المادة الثانیة
  

  

  

  

  
  
  

یستبدل بن صوص الم واد أرق ام       

الفق                                   رة ) ١٠(و)٨(

٢٧(و)٢٦(و)٢٥(و)١٣(و)و(

فق      رة ) ٢٨(فق      رة أول      ى و) 

  المادة الثانیة  
ó        الموافقة على دیباج ة الم ادة

الثانی      ة كم      ا وردت ف      ي   

الم        شروع بق        انون دون  

 .تعدیل

وعل    ى ذل    ك یك    ون ن    ص  

 :المادة بعد التعدیل
یستبدل بن صوص الم واد أرق ام       

الفق                                   رة ) ١٠(و)٨(

٢٧(و)٢٦(و)٢٥(و)١٣(و)و(

فق      رة ) ٢٨(فق      رة أول      ى و) 

  المادة الثانیة
ó        الموافقة على دیباج ة الم ادة

الثانی      ة كم      ا وردت ف      ي   

الم        شروع بق        انون دون  

 .تعدیل
  

  

  

  

  

  

  

  المادة الثانیة

  

  

  

  

  
  

یستبدل بن صوص الم واد أرق ام       

الفق                                   رة ) ١٠(و)٨(

٢٧(و)٢٦(و)٢٥(و)١٣(و)و(

فق      رة ) ٢٨(ول      ى وفق      رة أ) 



 

 ٧٣

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

  

  

  

  

  ):٨(مادة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فق     رة أخی     رة  ) ٣٣(أخی     رة و

م                ن ) ٦١(و)٥٥(و)٤٤(و

) ٣٦(المرس    وم بق    انون رق    م   

 ب      شأن تنظ      یم  ٢٠٠٢ل      سنة 

المناق          صات والم          شتریات 

  :الحكومیة، النصوص اآلتیة

  ):٨(مادة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

فق     رة أخی     رة  ) ٣٣(أخی     رة و

م                ن ) ٦١(و)٥٥(و)٤٤(و

) ٣٦(المرس    وم بق    انون رق    م   

 ب      شأن تنظ      یم  ٢٠٠٢ل      سنة 

المناق          صات والم          شتریات 

  :الحكومیة، النصوص اآلتیة

  ):٨(مادة 
ó    والمزای دات (إضافة عبارة (

مجل        س  (بع        د عب        ارة   

ف     ي الجمل     ة ) المناق    صات 

 .ن المادةاألولى م

ó  م  ن رئ  یس (اس  تبدال عب  ارة

ونائ      ب لل      رئیس وس      بعة 

لتحل محلھا عبارة    ) أعضاء

من الرئیس ونائب ال رئیس    (

وس   بعة أع    ضاء م    ن ذوي  

  

  

  

  
  

  

  

  

  ):٨(مادة 
ó  الموافق   ة عل   ى ق   رار   ع   دم

بتعدیل المادة  مجلس النواب   

والتوص    یة بإع    ادة ص    وغ  

لمادة، ب التوافق م ع مجل س       ا

 .المناقصات
  

  

  

  

  

فق     رة أخی     رة  ) ٣٣(أخی     رة و

م                ن ) ٦١(و)٥٥(و)٤٤(و

) ٣٦(المرس    وم بق    انون رق    م   

 ب      شأن تنظ      یم  ٢٠٠٢ل      سنة 

المناق          صات والم          شتریات 

  :الحكومیة، النصوص اآلتیة

  ):٨(مادة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٧٤

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

  

  

  

  

" ین   شأ مجل   س م   ستقل ی   سمى  

ویلح   ق " مجل   س المناق   صات  

 .بمجلس الوزراء

ی    شكل المجل    س م    ن رئ    یس    

ونائب لل رئیس وس بعة أع ضاء      

ویج    ب أن ، یعین    ون بمرس    وم

یح   ضر جل   سات المجل   س م   ن 

تنیب   ھ الجھ   ة الم   شتریة بق   رار   

یصدر من الوزیر المعن ي دون   

  . ون لھ صوت معدودأن یك

  

  
  

  

  

  

  

  

  

ن    شأ مجل    س م    ستقل ی    سمى    ی

یتمت    ع " مجل    س المناق    صات "

بالشخصیة االعتباری ة، ویلح ق     

بمجل   س ال   وزراء، ی   شكل م   ن  

رئ  یس ونائ  ب لل  رئیس وس  بعة    

أع     ضاء یعین     ون بمرس     وم ،  

ویج     ب أن یح     ضر جل     سات   

المجل     س م     ن تنیب     ھ الجھ     ة    

الم   شتریة بق    رار ی    صدر م    ن  

الوزیر المختص دون أن یكون    

 ).االختصاص والخبرة

ó   المت   صرفة(إح   الل كلم   ة (

 ).المشتریة(محل كلمة 

وعل    ى ذل    ك یك    ون ن    ص  
  الم                                                      ادة 

  .بعد التعدیل
  

ین    شأ مجل    س م    ستقل ی    سمى    

 مجل               س المناق               صات "

یتمتع بالشخصیة   " والمزایدات

االعتباری    ة، ویلح    ق بمجل    س   

م   ن ال   رئیس ال   وزراء، ی   شكل 

ونائب ال رئیس وس بعة أع ضاء       

 من ذوي االخت صاص والخب رة    

یعین   ون بمرس   وم ، ویج   ب أن  

یح   ضر جل   سات المجل   س م   ن  

 بق  رار  المت  صرفةتنیب  ھ الجھ  ة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ین   شأ مجل   س م   ستقل ی   سمى    

مجل              س المناق              صات "

یتمت              ع " والمزای              دات 

ق بالشخصیة االعتباریة، ویلح  

بمجل  س ال  وزراء، ی  شكل م  ن    

الرئیس ونائب الرئیس وسبعة  

أع  ضاء م  ن ذوي االخت  صاص  

  والخبرة 

ویعین رئیس المجلس بموجب    

مرس  وم ملك  ي یح  دد فی  ھ م  دة    



 

 ٧٥

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ویح ل نائ ب    . لھ ص وت مع دود    

ئیس محل ال رئیس ف ي حال ة      الر

  .غیابھ

ویمث   ل ال   رئیس المجل   س ف   ي     

التعام      ل م      ع الغی      ر وأم      ام  

  .القضاء

ویصدر بتحدی د مكاف آت رئ یس      

ونائب رئیس وأعضاء المجلس   

ق      رار م      ن رئ      یس مجل      س  

  .الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ی   صدر م   ن ال   وزیر المخ   تص  

دون أن یك       ون ل       ھ ص       وت 

ال   رئیس ویح   ل نائ   ب  . مع   دود

  .محل الرئیس في حالة غیابھ

ویمث   ل ال   رئیس المجل   س ف   ي     

التعام      ل م      ع الغی      ر وأم      ام  

  .القضاء

ویصدر بتحدی د مكاف آت رئ یس      

ونائب رئیس وأعضاء المجلس   

ق      رار م      ن رئ      یس مجل      س  

  .الوزراء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

والیت    ھ، كم    ا یع    ین بموجب    ھ  

نائ  ب رئ   یس المجل  س وب   اقي   

  .األعضاء

وم  ع مراع  اة م  ا ن  صت علی  ھ     

م  ن الق انون ب  شأن  ) ٩(الم ادة  

تمدی        د ع        ضویة أع        ضاء 

مجل     س وإع     ادة تعیی     نھم،   ال

یج   وز تمدی   د والی   ة ال   رئیس    

ویج ب أن یح ضر   . أخ رى لمدد  

 تنیب   ھ جل   سات المجل   س م   ن    

الجھة الم شتریة بق رار ی صدر       

م  ن ال  وزیر المخ  تص دون أن   

یكون لھ صوت مع دود، ویح ل        

نائب الرئیس محل الرئیس في    

  .حال غیابھ

ویمث   ل ال   رئیس المجل   س ف   ي  



 

 ٧٦

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

  

  :) ١٠(مادة 
یت ولى المجل  س م سئولیة جمی  ع   

المناق       صات ف       ي الجھ       ات   

الخاض  عة ألحك  ام ھ  ذا الق  انون  

 : ولھ على األخص ما یلي 

 اإلش              راف عل              ى   )  أ

المناقصات الحكومیة وعملیات   

ال شراء الت  ي تق  وم بھ  ا الجھ  ات  

  . الخاضعة ألحكام ھذا القانون

 اعتم       اد المواص       فات   )  ب

الفنی    ة الت    ي تق    دمھا الجھ    ات   

الخاض  عة ألحك  ام ھ  ذا الق  انون  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ):و(فقرة ) ١٠(مادة 
  

  

  

  

  

  

  
اعتماد تأھیل الجھات الحكومیة   

  .ین والمقاولینالمعنیة للمورد

  

  

  

  

  
  

  ):و(فقرة ) ١٠(مادة 
ó    وف ق مع اییر   (إضافة عب ارة

ف  ي نھای  ة   ) یقرھ  ا المجل  س  

 .المادة

 یك    ون ن    ص وعل    ى ذل    ك
  الم                                                      ادة 

  .بعد التعدیل
  

اعتماد تأھیل الجھات الحكومیة   

 المعنی   ة للم   وردین والمق   اولین 

  .وفق معاییر یقرھا المجلس

  
  

  

  

  

  
  

  ):و(فقرة ) ١٠(مادة 
ó  الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س

وفق (النواب بإضافة عبارة    

ف ي  ) معاییر یقرھ ا المجل س    

 .نھایة المادة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

التعام     ل م     ع الغی     ر وأم     ام    

  .القضاء

ویصدر بتحدید مكاف آت رئ یس     

ونائ      ب ال      رئیس وأع      ضاء  

المجل    س ق    رار م    ن رئ     یس    

  .مجلس الوزراء

  ):و(فقرة ) ١٠(مادة 
  

  

  

  

  

  

  

اعتماد تأھیل الجھات الحكومیة   

 المعنی   ة للم   وردین والمق   اولین 

  .وفق معاییر یقرھا المجلس



 

 ٧٧

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  . ومراجعة وثائق المناقصات

اس             تالم عط              اءات  ) ج 

المناق   صات وف   تح المظ   اریف   

والتحق   ق م    ن اش    تمالھا عل    ى  

الم  ستندات والوث  ائق المطلوب  ة   

والب    ت ف    ي قب    ول أو رف    ض   

  . العطاءات

 تقییم أو مراجعة واعتم اد     ) د

قی  یم العط  اءات واتخ  اذ ق  رار    ت

  . الترسیة بشأنھا

 إلغ  اء المناق  صة وإع  ادة    )ھ  ـ 

  .طرحھا

 تأھی            ل الم            وردین   ) و

والمق     اولین بالتن      سیق م      ع  

  . الجھات الحكومیة المعنیة

 تطبی          ق الج           زاءات    ) ز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٧٨

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

المن    صوص علیھ    ا ف    ي ھ    ذا   

الق        انون عل        ى الم        وردین  

والمق  اولین وفق  ًا لم  ا ی  رد إلی  ھ     

عة ألحك  ام م  ن الجھ  ات الخاض  

أو الجھ       ات ، ھ       ذا الق       انون

الحكومی  ة المعنی  ة م  ن بالغ  ات 

عن المخالفات أو التق صیر ف ي        

  .الوفاء باإللتزامات التعاقدیة

 الب       ت ف       ي تظلم       ات    ) ح

الم  وردین والمق  اولین المتعلق  ة   

بالتأھی   ل الم   سبق وب   إجراءات   

المناقصة وغیرھ ا م ن أس الیب       

  .التعاقد

 أی ة اخت  صاصات أخ  رى    ) ط

ص علیھ     ا ف     ي ھ     ذا  من     صو

  .القانون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

 ٧٩

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  ):١٣(مادة 
یشترط لصحة اجتماع المجلس    

ح   ضور ثلث   ي أع   ضائھ عل   ى    

األقل عل ى أن یك ون م ن بی نھم      

وت     صدر  ، ال     رئیس أو نائب     ھ  

قرارات       ھ بأغلبی       ة أع       ضاء  

 .المجلس
  

  

  

  

  

  ):٢٥(مادة 
  

  

  

  

  ):١٣(مادة 
یشترط لصحة اجتماع المجلس     

ح ضور أغلبی  ة أع ضائھ، عل  ى   

أن یك  ون م  ن بی  نھم ال  رئیس أو  

نائبھ وتصدر ق رارات المجل س      

بأغلبی    ة أع    ضائھ الحاض    رین 

عل   ى أن ال تق   ل ھ   ذه األغلبی   ة  

ع  ن أربع  ة أع  ضاء وف  ي ح  ال   

ت      ساوي األص      وات ی      رجح   

الجان   ب ال   ذي من   ھ ال   رئیس أو 

  .نائبھ في حالة غیابھ
  

  ):٢٥(مادة 
  

  

  

  

  ):١٣(مادة 
ó    الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا

وردت في المشروع بقانون    

 .دون تعدیل

  

  

  

  

  

  
  

  ):٢٥(مادة 
ó إعادة صوغ المادة. 

وعل    ى ذل    ك یك    ون ن    ص  

  

  ):١٣(مادة 
ó عل   ى الم   ادة كم   ا   الموافق   ة 

وردت في المشروع بقانون    

 .دون تعدیل
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  ):٢٥(مادة 
ó   عل  ى ق  رار مجل  س ةالموافق 

الن       واب بإع       ادة ص       وغ 

الم  ادة، م  ع ت  صحیح الخط  أ  

  

  

  ):١٣(مادة 
 المجلس  یشترط لصحة اجتماع  

ح ضور أغلبی  ة أع ضائھ، عل  ى   

أن یك  ون م  ن بی  نھم ال  رئیس أو  

نائبھ وتصدر ق رارات المجل س      

بأغلبی    ة أع    ضائھ الحاض    رین 

عل   ى أن ال تق   ل ھ   ذه األغلبی   ة  

ع  ن أربع  ة أع  ضاء وف  ي ح  ال   

ت      ساوي األص      وات ی      رجح   

الجان   ب ال   ذي من   ھ ال   رئیس أو 

  .نائبھ في حالة غیابھ

  ):٢٥(مادة 
  

  

  



 

 ٨٠

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

  

یح   دد المجل   س الم   دة الالزم   ة  

لتق    دیم العط    اءات وذل    ك م    ن 

، ناق صة تاریخ اإلعالن ع ن الم    

ویج    وز للمجل    س بن    اًء عل    ى   

 طل  ب الجھ  ة الم  شتریة أو بن  اءًَ 

عل  ى طل  ب ع  دد م  ن أص  حاب   

 یح    دده المجل    س  -العط    اءات 

 م د   -حسب أھمیة كل مناق صة      

ھذه المدة بشرط أال تزی د عل ى         

  .تسعین یومًا

كم  ا یج  وز للمجل  س بن  اء عل  ى   

طل  ب الجھ  ة الم  شتریة تق  صیر  

  

  

  
  
  

یح   دد المجل   س الم   دة الالزم   ة  

لتق    دیم العط    اءات وذل    ك م    ن  

تاریخ االع الن ع ن المناق صة،     

ویج    وز للمجل    س بن    اء عل    ى   

طل  ب الجھ  ة الم  شتریة أو بن  اء   

عل  ى طل  ب ع  دد م  ن أص  حاب   

 یح    دده المجل    س –العط    اءات 

 م  د -ح سب أھمی  ة ك  ل مناق  صة 

ھ  ذه الم  دة ب  شرط أال تزی  د م  دة  

  .المد على تسعین یومـًا

كم  ا یج  وز للمجل  س بن  اًء عل  ى   

طل  ب الجھ  ة الم  شتریة تق  صیر   

  الم                                                      ادة 
  .بعد التعدیل

  

تق    دم العط    اءات م    ن ت    اریخ   

االعالن عن المناقصة، وللمدة    

التي یحددھا المجلس، ویج وز     

بن    اء عل    ى طل    ب مب    رر م    ن  

الجھ  ة المت  صرفة أو ع  دد م  ن  

أص  حاب العط  اءات تمدی  د ھ  ذه 

الم     دة لفت     رة ال تزی     د عل     ى  

 ت    سعین یوم     ا أو تق     صیرھا، 

وذل      ك ح      سب أھمی      ة ك      ل   

مناق  صة، ویح  ضر اس  تالم أي   

عط   اء ی   رد عن   د انتھ   اء تل   ك   

  .المواعید

  

اإلمالئ         ي ف         ي كلم         ة  

الواردة ف ي ق رار     " یحضر"

مجل      س الن      واب لتك      ون   

 ".یحظر"
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م    ن ت    اریخ  تق    دم العط    اءات  

االعالن عن المناقصة، وللمدة    

التي یحددھا المجلس، ویج وز     

بن    اء عل    ى طل    ب مب    رر م    ن  

الجھ  ة المت  صرفة أو ع  دد م  ن  

أص  حاب العط  اءات تمدی  د ھ  ذه 

الم     دة لفت     رة ال تزی     د عل     ى  

ت    سعین یوم     ا أو تق     صیرھا،  

وذل      ك ح      سب أھمی      ة ك      ل   

مناق  صة، ویح  ضر اس  تالم أي   

عط   اء ی   رد عن   د انتھ   اء تل   ك   

  .المواعید
  

  



 

 ٨١

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

ھ  ذه الم  دة ب  شرط أن تق  دم تل  ك  

  . رًا لذلكالجھة مبر

وال یج    وز اس    تالم أي عط    اء 

یرد بع د انتھ اء المیع اد المح دد         

  .لتقدیم العطاءات
  

  

  

  

  

  

  
  

  ):٢٦(مادة 
  

  

  

  

ھ  ذه الم  دة ب  شرط ان تق  دم تل  ك   

وم     ع . الجھ     ة مب     رًرا ل     ذلك  

  مراع                                                             اة  

م ن  ) ٢٤(ما ورد ب نص الم ادة      

 وفق    ـًا  -ھ    ذا الق    انون یج    وز    

لألسباب الت ي یح ددھا المجل س       

عط     اء یرس     ل   اس     تالم أي –

بالبری      د الم      سجل أو البری      د  

االلكترون  ي ی  رد إل  ى المجل  س    

بع     د المیع     اد المح     دد لتق     دیم 

العط          اءات وقب          ل ف          تح   

  .المظاریف

  ):٢٦(مادة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ):٢٦(مادة 
ó   وذل   ك دون (إض  افة عب   ارة

إخ                الل بال                شروط 

والمواص   فات المن    صوص  

) علیھا في وثائق المناقصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):٢٦(مادة 
ó  

ó ر مجل  س الموافق  ة عل  ى ق  را

الن      واب بإض      افة عب      ارة  

وذل             ك دون إخ             الل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):٢٦(مادة 
  

  

  



 

 ٨٢

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

  
  

  

  

  

یج       وز أن تت       ضمن وث       ائق 

المناق   صة ال   سماح للمق   اول أو  

الم  ورد بتق  دیم أكث  ر م  ن س  عر    

أم  ا إذا ل  م تت  ضمن   ، أو مقت  رح

الوثائق ذلك فیتعین اإللتزام بما    

 .ورد بھا
  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

یج       وز أن تت       ضمن وث       ائق  

المناق   صة ال   سماح للمق   اول أو  

المورد بتقدیم أكثر من س عر أو   

مقت    رح، أم    ا إذا ل    م تت    ضمن   

ل   ى  الوث   ائق ذل   ك أو ن   صت ع  

تق   دیم س    عر أو مقت    رح واح    د  

فقط، فیجب االعتداد بالسعر أو     

  .المقترح األقل

  

  

  

 .في نھایة المادة

وعل    ى ذل    ك یك    ون ن    ص  
  الم                                                      ادة 

  .بعد التعدیل
  

یج       وز أن تت       ضمن وث       ائق  

لمناق   صة ال   سماح للمق   اول أو  ا

المورد بتقدیم أكثر من س عر أو   

مقت    رح، أم    ا إذا ل    م تت    ضمن   

الوث   ائق ذل   ك أو ن   صت عل   ى    

تق   دیم س    عر أو مقت    رح واح    د  

فقط، فیجب االعتداد بالسعر أو     

وذل     ك دون المقت     رح األق     ل، 

إخ  الل بال  شروط والمواص  فات  

المن  صوص علیھ  ا ف  ي وث  ائق   

  .المناقصة

  

بال      شروط والمواص      فات  

المن      صوص علیھ      ا ف      ي 

في نھای ة   ) وثائق المناقصة 

 .المادة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یج       وز أن تت       ضمن وث       ائق  

المناق   صة ال   سماح للمق   اول أو  

الم  ورد بتق  دیم أكث  ر م  ن س  عر    

أولمقت  رح، أم  ا إذا ل  م تت  ضمن    

الوث   ائق ذل   ك أو ن   صت عل   ى    

تق   دیم س    عر أو مقت    رح واح    د  

فقط، فیجب االعتداد بالسعر أو     

وذل     ك دون المقت     رح األق     ل، 

ط والمواص  فات إخ  الل بال  شرو

المن  صوص علیھ  ا ف  ي وث  ائق   

  .المناقصة



 

 ٨٣

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  ):٢٧(مادة 
  
  

  
  

  

  
  

  
  

یكون العطاء ساریًا للمدة التي  

، تح     ددھا وث     ائق المناق     صة 
ویج  ب أال تق  ل الم  دة الالزم  ة    

لسریان العطاءات ع ن ت سعین     
ویج     وز ، یوم     ًا عل     ى األق     ل

للمجل   س م   د ھ   ذه الم   دة قب   ل 

  

  :فقرة أولى) ٢٧(مادة 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

یكون العطاء ساریـًا للمدة الت ي      

تح      ددھا وث      ائق المناق      صة،  

ویج   ب أال تق   ل الم   دة الالزم   ة 

ل سریان العط  اءات ع ن ت  سعین   

یوم     ـًا، ویج     وز للمجل     س أو   

ل    ى للجھ    ة الم    شتریة بن    اء ع  

  :ىفقرة أول) ٢٧(مادة 
ó    أو المزای دة (إضافة عبارة (

 ).المناقصة(بعد كلمة 

ó   المت   صرفة(إح   الل كلم   ة (

 ).المشتریة(محل كلمة 

 ذلك يكون نـص وعلى
  املــــــــــــــــــــــادة 

  .بعد التعديل
  

یكون العطاء ساریـًا للمدة الت ي      

أو تح    ددھا وث    ائق المناق    صة   

، ویج  ب أال تق ل الم  دة  المزای دة 

الالزمة لسریان العطاءات ع ن     

، ویج وز للمجل س     تسعین یوم ـًا  

 بن  اء عل  ى المت  صرفةأو للجھ  ة 

  :فقرة أولى) ٢٧(مادة 
ó م الموافق   ة عل   ى ق   رار   ع   د

 بإض     افة  مجل     س الن     واب 

بع    د ) أو المزای   دة (عب   ارة  

ن إإذ ).المناق      صة (كلم      ة  

ن ھن  اك ف  صًال م  ستقًال ب  شأ   

 .المزایدة

ó  الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س

الن       واب ب       إحالل كلم       ة   

مح    ل كلم    ة  ) المت    صرفة(

 ).المشتریة(

  
  

  

  

  

  

  :فقرة أولى) ٢٧
  

  

  

  

  

  

  

  
  

یكون العطاء ساریـًا للمدة الت ي      

تح      ددھا وث      ائق المناق      صة،  

ویج   ب أال تق   ل الم   دة الالزم   ة 

ل سریان العط  اءات ع ن ت  سعین   

یوم     ـًا، ویج     وز للمجل     س أو   



 

 ٨٤

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

ولك      ل م      ورد أو  ، انتھائھ      ا

، مق اول الح  ق ف ي رف  ض الم  د  
دون أن ی       سقط حق       ھ ف       ي   

 . عطائھاسترداد ضمان 

وفي جمیع األحوال یجوز لك ل       

م    ورد أو مق    اول أن یع    دل أو 

ی   سحب عط   اءه قب   ل الموع    د    

  .النھائي لتقدیم العطاءات

  ):٢٨(مادة 
  

یج  ب أن ی  ؤدى م  ع ك  ل عط  اء  

ض       مان  (ض       مان ابت       دائي   

یح  دد المجل  س مبلغ  ھ   ) العط  اء

وم   ضمونھ وش   كلھ وم   صدره    

وذل  ك ، ض من ش روط اإلع الن   

حة على النحو الذي تحدده الالئ     

موافق  ة المجل  س م  د ھ  ذه الم  دة   

قب   ل انتھائھ   ا، ولك   ل م   ورد أو  

مق  اول الح  ق ف  ي رف  ض الم  د،   

دون أن یسقط حقھ في استرداد       

  .ضمان عطائھ

  

  

  

  :أخیرةفقرة ) ٢٨(مادة 
  

وعل   ى المجل   س وض   ع ج   دول 

بقیمة ال ضمان االبت دائي ح سب     

قیمة المناقصة ونوعھا، ویج ب   

إع  ادة ال  ضمان إل  ى الم  وردین    

ن خ   الل س   بعة ای   ام   والمق   اولی

عم  ل م  ن ت  اریخ تق  دیم ض  مان   

موافق  ة المجل  س م  د ھ  ذه الم  دة   

قب   ل انتھائھ   ا، ولك   ل م   ورد أو  

مق  اول الح  ق ف  ي رف  ض الم  د،   

دون أن یسقط حقھ في استرداد       

  .ضمان عطائھ

  

  

  

  :أخیرةفقرة ) ٢٨(مادة 
ó    الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا

 وردت في المشروع بقانون   

 .دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  :أخیرةفقرة ) ٢٨(مادة 
ó    الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا

 وردت في المشروع بقانون   

 .دون تعدیل
  

  

  

  

  

 بن   اء عل   ى   المت   صرفة للجھ   ة  

موافق  ة المجل  س م  د ھ  ذه الم  دة   

انتھائھ   ا، ولك   ل م   ورد أو قب   ل 

مق  اول الح  ق ف  ي رف  ض الم  د،   

دون أن یسقط حقھ في استرداد       

  .ضمان عطائھ

  

  

  

  :أخیرةفقرة ) ٢٨(مادة 
  

وعل   ى المجل   س وض   ع ج   دول 

بقیمة ال ضمان االبت دائي ح سب     

قیمة المناقصة ونوعھا، ویج ب   

إع  ادة ال  ضمان إل  ى الم  وردین    

والمق   اولین خ   الل س   بعة ای   ام    



 

 ٨٥

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  . التنفیذیة

ویج      ب أن تت      ضمن وث      ائق  

العط        اء ش        روط وأحك        ام  

وأحك     ام المطالب     ة ، ال     ضمان

بمبلغ     ھ ف     ي الح     االت الت     ي   

  .تحددھا الالئحة التنفیذیة

وعل  ى المجل  س وض  ع ج  دول    
لقیمة الضمان االبتدائي حسب    

، قیم      ة المناق      صة ونوعھ      ا

ویجب إعادة ھذا ال ضمان إل ى       
الم    وردین أو المق    اولین دون 

ى طل  ب م  نھم عق  ب  توق  ف عل  
  .انتھاء إجراءات الشراء

  

  

  

التنفی      ذ مم      ن رس      ت علی      ھ  

  .المناقصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

م ض  مان عم  ل م  ن ت  اریخ تق  دی  

التنفی      ذ مم      ن رس      ت علی      ھ  

  .المناقصة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٨٦

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  ):٣٣(مادة 
  

  

  

  

ال یج     وز إف     شاء المعلوم     ات  

المتعلق     ة بفح     ص العط     اءات 

وتقییمھ   ا والمقارن   ة بینھ   ا قب   ل 

على أنھ یج وز ل ذوى      ، الترسیة

ال    شأن اإلط    الع عل    ى س    جل 

إج  راءات ال  شراء ف  ي األح  وال 

  .المقررة قانونًا

وال یج    وز للجھ    ة الم    شتریة  

ي مفاوض ات م ع أي      الدخول ف   

  .مورد أو مقاول بشأن عطائھ

  

  :أخیرةفقرة ) ٣٣(مادة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

وال یج     وز للجھ     ة الم     شتریة  

ال  دخول ف  ي مفاوض  ات م  ع أي 

م  ورد أو مق  اول ب  شأن عطائ  ھ    

وخاص   ة فیم   ا یتعل   ق بال   سعر، 

  :أخیرةفقرة ) ٣٣(مادة 
) المت   صرفة(إح   الل كلم   ة   •

  ).المشتریة(محل كلمة 

ویل    زم أن (إض    افة عب    ارة  •

یك  ون ذل  ك بح  ضور ممث  ل    

ع       ن المجل       س وی       دون 

ف   ي نھای    ة  ) مح   ضر ب   ذلك  

 .الفقرة

 ذلك يكون نـص وعلى
  املــــــــــــــــــــــادة 

  .بعد التعديل
  

 المت    صرفةوال یج    وز للجھ    ة 

ال  دخول ف  ي مفاوض  ات م  ع أي 

شأن عطائ  ھ م  ورد أو مق  اول ب    

وخاص   ة فیم   ا یتعل   ق بال   سعر، 

  :أخیرةفقرة ) ٣٣(مادة 
ع   دم الموافق   ة عل   ى ق   رار    •

ن     واب بإض     افة  مجل     س ال

العب  ارة األخی  رة، والموافق  ة  

عل   ى إع   ادة ص   وغ الم   ادة   

ب        التوافق م        ع مجل        س  

  .المناقصات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أخیرةفقرة ) ٣٣(مادة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وال یج     وز للجھ     ة الم     شتریة  

ال  دخول ف  ي مفاوض  ات م  ع أي 

م  ورد أو مق  اول ب  شأن عطائ  ھ    

وخاص   ة فیم   ا یتعل   ق بال   سعر، 



 

 ٨٧

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

عل   ى أن   ھ یج   وز بع   د موافق   ة    

 ص  احب المجل س التف اوض م ع   

العط      اء األف      ضل شروط      ـًا   

واألق   ل س   عًرا للن   زول ب   سعره  

إل  ى أدن  ى س  عر ممك  ن إذا ك  ان  

س عر عط اءه أعل  ى م ن التكلف  ة    

التقدیری   ة المخص   صة لل   شراء  

وذل    ك دون إخ    الل بال    شروط  

والمواص        فات المن        صوص  

  .علیھا في وثائق المناقصة

  

  
  

  

  

  
  

عل   ى أن   ھ یج   وز بع   د موافق   ة    

المجل س التف اوض م ع ص  احب    

العط      اء األف      ضل شروط      ـًا   

واألق   ل س   عًرا للن   زول ب   سعره  

إل  ى أدن  ى س  عر ممك  ن إذا ك  ان  

س عر عط اءه أعل  ى م ن التكلف  ة    

التقدیری   ة المخص   صة لل   شراء  

وذل    ك دون إخ    الل بال    شروط  

والمواص        فات المن        صوص  

.  ي وث   ائق المناق    صة علیھ   ا ف     

ویل  زم أن یك  ون ذل  ك بح  ضور   

ممث   ل ع    ن المجل    س وی    دون  

  .محضر بذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عل   ى أن   ھ یج   وز بع   د موافق   ة    

المجل س التف اوض م ع ص  احب    

العط      اء األف      ضل شروط      ـًا   

األق   ل س   عًرا للن   زول ب   سعره  و

إل  ى أدن  ى س  عر ممك  ن إذا ك  ان  

 أعل  ى م  ن التكلف  ة عطائ  ھس  عر 

التقدیری   ة المخص   صة لل   شراء  

وذل    ك دون إخ    الل بال    شروط  

والمواص        فات المن        صوص  

. علیھ   ا ف    ي وث   ائق المناق    صة  

ویج  ب الرج  وع إل  ى المجل  س    

وف  ي جمی  ع . بنتیج  ة التف  اوض

األحوال یكون للمجل س الق رار      

  .الخصوصاألخیر بھذا 

  

  



 

 ٨٨

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  ):٤٤(مادة 
  

  

  

  

  

  

  

توج ھ ال  دعوة لتق  دیم العط  اءات  

ف ي المناق صة المح دودة لجمی  ع    

الم             وردین أوالمق             اولین  

الم       شتغلین بن       وع الن       شاط    

الخ   اص بموض   وع المناق   صة   

والمقی     دین ب     سجالت الجھ     ة   

بموج   ب ، الم   شتریة والمجل   س

مسجلة موص ي علیھ ا    خطابات  

بعل   م الوص   ول تت   ضمن كاف   ة    

  ):٤٤(مادة 
  

  

  

  
  

  
  

توج ھ ال  دعوة لتق  دیم العط  اءات  

مناق      صات المح      دودة  ف      ي ال

لجمیع أو ألكبر عدد ممكن م ن     

الم            وردین أو المق            اولین  

الم       شتغلین بن       وع الن       شاط    

موض  وع المناق  صة والمقی  دین   

ف   ي س   جالت الجھ   ة الم   شتریة 

والمجلس، وذل ك وفق ـًا للقواع د      

واإلج     راءات الت      ي تح      ددھا  

   ):٤٤(مادة 
  .إعادة صوغ المادة •

 ذلك يكون نـص وعلى
  املــــــــــــــــــــــادة 

  . بعد التعديل
  

توجھ الدعوة لتقدیم العط اءات    

ف     ي المناق     صات المح      دودة   

لجمیع أو ألكبر عدد ممكن م ن    

الم          وردین أو المق           اولین  

بن      وع الن      شاط   الم      شتغلین 

موض وع المناق صة والمقی دین    

ف  ي س  جالت الجھ  ة المت  صرفة 

والمجل    س، بح    سب األح    وال  

بموافق    ة المجل    س، وتوض    ع  

   ):٤٤(مادة 
الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س  •

الن       واب بإع       ادة ص       وغ 

الم   ادة، م   ع ح   ذف عب   ارة    

بح   سب األح   وال بموافق   ة  "

  ".المجلس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ):٤٤(مادة 
  

  

  

  

  

  

  

توجھ الدعوة لتقدیم العط اءات    

ف     ي المناق     صات المح      دودة   

لجمیع أو ألكبر عدد ممكن م ن    

الم          وردین أو المق           اولین  

الم      شتغلین بن      وع الن      شاط   

موض وع المناق صة والمقی دین    

ف  ي س  جالت الجھ  ة المت  صرفة 

والمجل  س، وتوض  ع معلوم  ات 

المناق      صة المح      دودة عل      ى 



 

 ٨٩

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

البیان   ات الواج   ب ذكرھ   ا ع   ن  

المناق  صة المح  دودة وذل  ك ف  ي   

الحالتین المنصوص علیھما في  

م      ن الم      ادة  ) ج، أ(البن      دین 

كم    ا توج    ھ ال    دعوة  ، ال    سابقة

ألكب   ر ع   دد م   نھم ف   ي الحال   ة   

المن    صوص علیھ    ا ف    ي البن    د  

ویج    وز ت    سلیم ال    دعوة   ، )ب(

مناس  بة م  ع بأی  ة طریق  ة أخ  رى 

إثبات تاریخ ت سلیمھا ألص حاب    

، ال  شأن بع  د ت  وقیعھم باإلس  تالم 

عل    ى أن توج    ھ ال    دعوة قب    ل   

الموعد المحدد لفتح المظ اریف     

، بخمسة عشر یوما عل ى األق ل      

وذل  ك كل   ھ وفق  ا للقواع   د الت   ي   

  .تحددھا الالئحة التنفیذیة

  .الالئحة التنفیذیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

معلوم  ات المناق  صة المح  دودة 

عل       ى الموق       ع اإللكترون       ي 

  .للمجلس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تروني للمجلسالموقع اإللك
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٩٠

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  ):٥٥(مادة 
  

إذا خ   الف الم   ورد أو المق   اول  

أي حك          م م          ن األحك          ام 

ن    صوص علیھ    ا ف    ي ھ    ذا   الم

فإن   ھ یج   وز للمجل   س ، الق   انون

أن یوق       ع علی       ھ أی       ًا م       ن    

 :الجزاءات التالیة 

  . رفض العطاء  )  أ

  . اإلنذار )ب 

  . تخفیض الدرجة  ) ج

 الح       ذف م        ن س        جل    ) د

إج  راءات ال  شراء لم  دة معین  ة     

  .أو بصفة دائمة

 إیق    اف أو إلغ    اء عق    د    )ھ    ـ 

  .الشراء

  ):٥٥(مادة 
  

ب  ة م  ع ع  دم االخ  الل بأی  ة عقو  

ی   نص علیھ   ا أي ق   انون آخ   ر،  

یج  وز للمجل  س أن یوق  ع عل  ى    

المورد أو المقاول الذي یخالف      

أي حك          م م          ن األحك          ام  

المن    صوص علیھ    ا ف    ي ھ    ذا    

الق    انون أی    ـًا م    ن الج    زاءات    

  :التالیة

 .اإلنذار  .أ 

 .مصادرة الضمان االبتدائي .ب 

 .تخفیف الدرجة .ج 

الحذف من س جل إج راءات        .د 

الشراء لمدة معینة أو بصفة      

 .دائمة

  ):٥٥(مادة 
الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  :دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):٥٥ (مادة
الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  :دون تعدیل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):٥٥(مادة 
م  ع ع  دم االخ  الل بأی  ة عقوب  ة    

ی   نص علیھ   ا أي ق   انون آخ   ر،  

یج  وز للمجل  س أن یوق  ع عل  ى    

المورد أو المقاول الذي یخالف      

أي حك          م م          ن األحك          ام  

المن    صوص علیھ    ا ف    ي ھ    ذا    

الق    انون أی    ـًا م    ن الج    زاءات    

  :التالیة

 .اإلنذار  - أ 

م           صادرة ال           ضمان    -ب 

 .االبتدائي

 .یف الدرجةتخف  - ج 

الحذف من س جل إج راءات       -د 

الشراء لمدة معینة أو بصفة      



 

 ٩١

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

وف   ي جمی   ع األح   وال یخط    ر    

رد أو المق     اول ب     القرار  الم     و

ال  صادر ض   ده بموج  ب كت   اب   

م    سجل بعل    م الوص    ول عل    ى 

عنوانھ المبین بعطائھ أو بالعق د   

  .بحسب األحوال
  

  

  

  
  

  

  ):٦١(مادة 
یجب النص في شروط العط اء      

عل  ى أن تعتب  ر أحك  ام الالئح  ة   

التنفیذی   ة لھ   ذا الق   انون ج   زءًا    

مكم   ال لھ   ذه ال   شروط یخ   ضع  

وف    ي جمی    ع األح    وال یج    وز  

للمجل       س أن یق       رر رف       ض 

العط  اء أو إیق  اف أو إلغ  اء عق  د 

الشراء، بحسب األحوال، عل ى     

أن یخط   ر الم   ورد أو المق   اول  

بم  ا یتخ  ذ ض  ده م  ن إج  راءات    

وج      زاءات بموج      ب كت      اب   

م    سجل بعل    م الوص    ول عل    ى  

عنوانھ المبین بعطائھ أو بالعق د      

  .بحسب األحوال
  

  ):٦١(مادة 
 ة ال واردة بالالئح   تعتبر األحكام 

التنفیذی   ة لھ   ذا الق   انون ج   زًءا     

مكم      الً  ل      شروط المناق      صة 

  .یخضع لھا العقد

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ):٦١(مادة 
الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  .دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  ):٦١(مادة 
الموافقة على المادة كما وردت 

في المشروع بقانون دون 

  .تعدیل

  

  .دائمة

وف    ي جمی    ع األح    وال یج    وز  

للمجل       س أن یق       رر رف       ض 

العط  اء أو إیق  اف أو إلغ  اء عق  د 

الشراء، بحسب األحوال، عل ى     

أن یخط   ر الم   ورد أو المق   اول  

بم  ا یتخ  ذ ض  ده م  ن إج  راءات    

وج      زاءات بموج      ب كت      اب   

م    سجل بعل    م الوص    ول عل    ى  

ھ المبین بعطائھ أو بالعق د      عنوان

  .بحسب األحوال

  ):٦١(مادة 
 ةتعتبر األحكام الواردة بالالئح

التنفیذیة لھذا القانون جزًءا 

مكمالً  لشروط المناقصة 

  .یخضع لھا العقد



 

 ٩٢

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

      .لھا العقد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  المادة الثالثة
  

  

  

  

  

  

  

بق   انون ت   ضاف إل   ى المرس   وم 

 ب  شأن ٢٠٠٢ل  سنة ) ٣٦(رق  م 

تنظیم المناق صات والم شتریات     

الحكومیة فق رات جدی دة للم واد       

أرق                                                                  ام 

) ٥٧(و)٥٦(و)٢٨(و)٢٤(

  -:نصوصھا اآلتیة

  المادة الثالثة
)" ٣٨(و"افة عب     ارة  إض       •

 )".٢٨(و"بعد عبارة 

وعلى ذلك يكـون نـص 
ـــــــــــــــــــــــادة    امل

  .بعد التعديل
  

بق   انون ت   ضاف إل   ى المرس   وم 

 ب  شأن ٢٠٠٢ل  سنة ) ٣٦(رق  م 

تنظیم المناق صات والم شتریات     

الحكومیة فق رات جدی دة للم واد       

 )٣٨(و) ٢٨(و)٢٤(أرق           ام 

ن                صوصھا  ) ٥٧(و)٥٦(و

  -:اآلتیة

  المادة الثالثة
ع   دم الموافق   ة عل   ى ق   رار    •

مجل     س الن     واب بإض     افة   

 بعد عب ارة )" ٣٨(و"عبارة  

، وذل   ك ألن ھ   ذه  )"٢٨(و"

الم  ادة ل  م ت  رد ف  ي م  شروع   

 .قانون التعدیل

والموافق     ة عل      ى دیباج      ة   •

الم      ادة كم      ا وردت ف      ي    

  .مشروع القانون
  

  

  

  

  

  المادة الثالثة
  

  

  

  

  

  

  

بق   انون ت   ضاف إل   ى المرس   وم 

 ب  شأن ٢٠٠٢ل  سنة ) ٣٦(رق  م 

تنظیم المناق صات والم شتریات     

 فق رات جدی دة للم واد       الحكومیة

أرق                                                                  ام 

) ٥٧(و)٥٦(و)٢٨(و)٢٤(

  -:نصوصھا اآلتیة



 

 ٩٣

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  ):٢٤(مادة 
توضع مظاریف العطاءات ف ي     

ص       نادیق خاص       ة یح       ددھا  

ویكت    ب عل    ى ك    ل   ، المجل    س

، رق م المناق صة   مظروف اسم و  

ویج     وز إرس     ال المظ     اریف   

بالبری د الم  سجل بعل  م الوص  ول  

أو ، قب  ل المیع  اد المح  دد لفتحھ  ا

ع  ن طری  ق البری  د اإللكترون  ي  

ح   سب ال   شروط الت   ي یح   ددھا  

 . المجلس

وی   ضع المجل   س نظام   ا ب   شأن  

طریق        ة تق        دیم العط        اءات 

والعین           ات واإلس           تمارات  

الم               ستخدمة واألخت               ام 

ل  ى ع، والتوقیع  ات وغی  ر ذل  ك  

  :أخیرةفقرة ) ٢٤(مادة 
ویج     وز تق     دیم العط     اء ف     ي   

مظروفین أحدھما فن ي واآلخ ر      

م         الي إذا ن         صت وث         ائق  

المناق  صة عل  ى ذل  ك، عل  ى أن   

یوض      ع ال      ضمان االبت      دائي  

ض    من م    ستندات المظ    روف   

الفن     ي وذل     ك وفق     ا للقواع     د   

  .تحددھا الالئحة التنفیذیة

  

  

  

  

  

  

  :أخیرةفقرة ) ٢٤(مادة 
ق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا   المواف •

وردت في المشروع بقانون    

  .دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أخیرةفقرة ) ٢٤(مادة 
الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  .دون تعدیل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أخیرةفقرة ) ٢٤(مادة 
ویج     وز تق     دیم العط     اء ف     ي   

مظروفین أحدھما فن ي واآلخ ر      

م         الي إذا ن         صت وث         ائق  

المناق  صة عل  ى ذل  ك، عل  ى أن   

یوض      ع ال      ضمان االبت      دائي  

ض    من م    ستندات المظ    روف   

الفن     ي وذل     ك وفق     ا للقواع     د   

  . التنفیذیةتحددھا الالئحة
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٩٤

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

أن تت    ضمن وث    ائق المناق    صة  

  . تفاصیل ھذا النظام

ویق  دم العط   اء كتابی  ًا وموقع   ًا   

م    ن ص    احبھ وف    ي مظ    روف  

مختوم وبالطریقة التي یقررھا   

ویج     ب أن یك     ون ، المجل     س

العط     اء م     صحوبًا بالبیان     ات 

والوثائق التي تحددھا الالئح ة     

  . التنفیذیة

  ):٢٨(مادة 
  

یج  ب أن ی  ؤدى م  ع ك  ل عط  اء  

ض       مان  (ي ض       مان ابت       دائ  

یح  دد المجل  س مبلغ  ھ   ) العط  اء

وم   ضمونھ وش   كلھ وم   صدره    

وذل  ك ، ض من ش روط اإلع الن   

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أخیرةفقرة ) ٢٨(مادة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  :أخیرةفقرة ) ٢٨(مادة 
إض  افة فق  رة أخ  رى جدی  دة     •

: للم        ادة ن        صھا اآلت        ي 

ویج  وز بق  رار م  سبب م  ن "

المجلس اإلعفاء م ن تأدی ة       

الضمان االبتدائي بناء على 

طلب م ن الجھ ة المت صرفة     

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  :أخیرةفقرة ) ٢٨(مادة 
ة عل  ى ق  رار مجل  س الموافق   •

النواب بإضافة فق رة أخ رى      

: جدی  دة للم  ادة ن  صھا اآلت  ي  

ویج  وز بق  رار م  سبب م  ن "

المجلس اإلعفاء م ن تأدی ة       

الضمان االبتدائي بناء على 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  :أخیرةفقرة ) ٢٨(مادة 
  

  

  

  

  

  

  



 

 ٩٥

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

على النحو الذي تحدده الالئحة      

  . التنفیذیة

ویج      ب أن تت      ضمن وث      ائق  

العط        اء ش        روط وأحك        ام  

وأحك     ام المطالب     ة ، ال     ضمان

بمبلغ     ھ ف     ي الح     االت الت     ي   

  .تحددھا الالئحة التنفیذیة

وعل  ى المجل  س وض  ع ج  دول    

ة الضمان االبتدائي حسب    لقیم

، قیم      ة المناق      صة ونوعھ      ا
ویجب إعادة ھذا ال ضمان إل ى       

الم    وردین أو المق    اولین دون 
توق  ف عل  ى طل  ب م  نھم عق  ب  

  .انتھاء إجراءات الشراء
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 العتب  ارات  -ویج  وز للمجل  س  

 إعفاء مق دمي    -المصلحة العامة 

العط  اءات المتعلق  ة بالدراس  ات  

والخ            دمات االست            شاریة  

والتخص        صیة م        ن تق        دیم  

  .الضمان االبتدائي

  

  

واقت  ضاء الم  صلحة العام  ة 

یطة أن ی     شمل  ذل     ك ش     ر  

اإلعفاء جمیع الم وردین أو   

المق   اولین الم   شاركین ف   ي 

  ."المناقصة

ــون نــص  ــى ذلــك يك وعل
  :املادة بعد التعديل

ویج     وز بق     رار م     سبب م     ن 

المجل   س اإلعف   اء م   ن تأدی   ة    

ال  ضمان االبت   دائي بن   اء عل   ى  

طل   ب م   ن الجھ   ة المت   صرفة    

واقتضاء المصلحة العامة ذلك     

ش     ریطة أن ی     شمل اإلعف     اء   

م  وردین أو المق  اولین جمی  ع ال

 الم      شاركین ف      ي المناق      صة

العتب   ارات -ویج   وز للمجل   س  

طلب م ن الجھ ة المت صرفة     

واقت  ضاء الم  صلحة العام  ة 

ذل     ك ش     ریطة أن ی     شمل    

اإلعفاء جمیع الم وردین أو   

المق   اولین الم   شاركین ف   ي 

  ".المناقصة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ویج     وز بق     رار م     سبب م     ن 

المجل   س اإلعف   اء م   ن تأدی   ة    

ال  ضمان االبت   دائي بن   اء عل   ى  

طل   ب م   ن الجھ   ة المت   صرفة    

واقتضاء المصلحة العامة ذلك     

ش     ریطة أن ی     شمل اإلعف     اء   

جمی  ع الم  وردین أو المق  اولین  

 صةالم      شاركین ف      ي المناق      



 

 ٩٦

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

  

  

  

  

  ):٣٨(مادة 

  

  

  

  

  
یج    ب عل    ى ص    احب العط    اء 

الف     ائز بالمناق     صة أن ی     ؤدي  

ض     مان التنفی     ذ ال     ذي یح     دد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 إعفاء مق دمي    -المصلحة العامة 

العط  اءات المتعلق  ة بالدراس  ات  

والخ            دمات االست            شاریة  

والتخص        صیة م        ن تق        دیم  

  .الضمان االبتدائي

  

فق    رة أخی    رة ) ٣٨(م    ادة 

  ):مستحدثة(

إض   افة فق   رة أخی   رة للم   ادة  •

)٣٨(. 
ال   نص وعل   ى ذل   ك یك   ون  

  :المستحدث

  :فقرة أخیرة) ٣٨(مادة "

یج   وز بق   رار م   سبب م   ن  

المجلس اإلعفاء من تأدی ة   

  

  

  

  

  

  
  

  

فق    رة أخی    رة ) ٣٨(م    ادة 

  ):مستحدثة(

ع   دم الموافق   ة عل   ى ق   رار    •

مجلس النواب بإضافة فق رة     

حی ث  ) ٣٨(مستحدثة للمادة  

إن ھ    ذه الم    ادة ل    م ی    نص    

م      شروع الق      انون عل      ى   

 ..تعدیلھا بإضافة فقرة إلیھا
  

العتب   ارات -ویج   وز للمجل   س  

 إعفاء مق دمي    -المصلحة العامة 

العط  اءات المتعلق  ة بالدراس  ات  

والخ            دمات االست            شاریة  

والتخص        صیة م        ن تق        دیم  

  .الضمان االبتدائي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٩٧

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

دة المجل    س مبلغ    ھ خ    الل الم     

ووفق    ًا للقواع    د الت    ي تح    ددھا 

  .الالئحة التنفیذیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):٥٦(مادة 
یجوز ألي مورد أو مقاول قب ل      

ی  دعي أن  ھ تع  رض  ، نف  اذ العق  د

أو ربم   ا یتع   رض لخ    سارة أو   

ض    رر ب    سبب إخ    الل الجھ    ة  

الم      شتریة بواج      ب یفرض      ھ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أخیرةفقرة ) ٥٦(مادة 
ویسقط حق الم ورد أو المق اول       

في تقدیم طلب إع ادة النظ ر إذا        

الطل   ب خ   الل  ل   م یتق   دم بھ   ذا   

المھلة الم ذكورة، ویعتب ر مق دم       

ض  مان التنفی  ذ بن  اًء عل   ى    

طل    ب الجھ    ة المت    صرفة   

واقتضاء الم صلحة العام ة    

ذل     ك ش     ریطة أن یك     ون   

اإلعف       اء ش       مل جمی       ع  

الم     وردین أو المق     اولین  

الم  شاركین ف  ي المناق  صة   

  ".عند اإلعالن عنھا

  

  :أخیرةقرة ف) ٥٦(مادة 
الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  .دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أخیرةفقرة ) ٥٦(مادة 
الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

 المشروع بقانون   وردت في 

  .دون تعدیل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أخیرةفقرة ) ٥٦(مادة 
ویسقط حق الم ورد أو المق اول       

في تقدیم طلب إع ادة النظ ر إذا        

الطل   ب خ   الل  ل   م یتق   دم بھ   ذا   

المھلة الم ذكورة، ویعتب ر مق دم       



 

 ٩٨

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

أن یطل  ب م  ن الجھ  ة   ، الق  انون

طالب      ة التعاق      د أو المجل      س   

النظ  ر  بح  سب األح  وال إع  ادة   

ف   ي أي إج   راء م   ن إج   راءات   

المناق   صة أو أي ق   رار یتعل   ق   

وذلك خالل عشرة أیام من ، بھا

تاریخ العلم باإلجراء أو الق رار      

، بالن   سبة للمناق   صات المحلی   ة  

وع        شرین یوم        ًا بالن        سبة   

 . للمناقصات الدولیة

وت    صدر الجھ    ة المق    دم إلیھ    ا  

الطلب قرارھا فیھ خالل ثالثین  

ویج ب  ، ھیومًا من ت اریخ تقدیم     

أن یك      ون الق       رار ال       صادر  

ویعتب  ر ع  دم   ، ب  الرفض م  سبباً 

إصدار القرار في الطلب خالل     

العطاء عالمـًا بذلك اإلج راء أو      

القرار بم ضي س بعة أی ام عم ل        

عل  ى ت   اریخ إع   الن أي منھم   ا  

ف          ي لوح          ة اإلعالن          ات  

المخص  صة ل  ذلك ف  ي المجل  س  

وعل      ى الموق      ع االلكترون      ي 

  .الخاص بالمجلس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

العطاء عالمـًا بذلك اإلج راء أو      

القرار بم ضي س بعة أی ام عم ل        

عل  ى ت   اریخ إع   الن أي منھم   ا  

ف          ي لوح          ة اإلعالن          ات  

المخص  صة ل  ذلك ف  ي المجل  س  

وعل      ى الموق      ع االلكترون      ي 

  .الخاص بالمجلس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٩٩

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

األج     ل الم     شار إلی     ھ بمثاب     ة  

  . رفض ضمني لھ

وتح      دد الالئح      ة التنفیذی      ة    

الحاالت التي ال تخ ضع إلع ادة       

  . النظر

  ):٥٧(مادة 
یج      وز للم      ورد أو المق      اول  

التظلم إلى المجلس ف ي أي م ن      

 :ة الحاالت اآلتی

 إذا اس   تحال تق   دیم طل   ب   )  أ

إع   ادة النظ   ر أو قبول   ھ ب   سبب  

  .نفاذ العقد

 إذا ص   در ق   رار ب   رفض  )ب 

طل ب إع ادة النظ ر ص راحة أو     

  .ضمنا

 إذا ص     در أي ق     رار أو   ) ج

  

  

  

  

  

  :أخیرةفقرة ) ٥٧(مادة 
المق اول  ویسقط حق الم ورد أو      

في تقدیم التظلم إذا ل م یتق دم ب ھ           

خالل المھلة المذكورة، ویعتب ر     

مق     دم العط     اء عالم     اً  ب     ذلك  

اإلج     راء أو الق     رار بم     ضي   

س   بعة أی   ام عم   ل عل   ى ت   اریخ  

إع    الن أي منھم    ا ف    ي لوح    ة  

اإلعالنات المخصصة لذلك في 

المجل       س أو عل       ى الموق       ع  

  .االلكتروني الخاص بالمجلس

  

  

  

  

  

  :أخیرةفقرة ) ٥٧(مادة 
الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  .دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أخیرةفقرة ) ٥٧(مادة 
الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  .دون تعدیل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أخیرةفقرة ) ٥٧(مادة 
و المق اول   ویسقط حق الم ورد أ    

في تقدیم التظلم إذا ل م یتق دم ب ھ           

خالل المھلة المذكورة، ویعتب ر     

مق     دم العط     اء عالم     اً  ب     ذلك  

اإلج     راء أو الق     رار بم     ضي   

س   بعة أی   ام عم   ل عل   ى ت   اریخ  

إع    الن أي منھم    ا ف    ي لوح    ة  

اإلعالنات المخصصة لذلك في 

المجل       س أو عل       ى الموق       ع  

  .االلكتروني الخاص بالمجلس



 

 ١٠٠

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

ول   م ، إج   راء ب   شأن المناق   صة 

یعل  م ب  ھ الم  ورد أو المق  اول إال  

  .بعد نفاذ العقد

ویقدم التظلم خالل عشرة أی ام       

للمناق   صات المحلی   ة بالن   سبة 
وع       شرین یوم       ا بالن       سبة  

للمناقصات الدولیة م ن ت اریخ      
  .العلم بالقرار أو اإلجراء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لرابعةالمادة ا  
 بق   انون ی   ضاف إل   ى المرس   وم

 ب  شأن ٢٠٠٢ل  سنة ) ٣٦(رق  م 

تنظیم المناق صات والم شتریات     

  الحكومی         ة ث         الث م         واد   

) ٥٤(مك     رًرا و) ١١(بأرق     ام 

مك            رًرا  ) ٧٧(مك            رًرا و

  -:نصوصھا كالتالي

  المادة الرابعة
الموافقة على دیباج ة الم ادة        •

الرابع     ة كم     ا وردت ف     ي   

ون دون الم        شروع بق        ان 

  .تعدیل

  

  
  

  المادة الرابعة
الموافقة على دیباج ة الم ادة        •

الرابع     ة كم     ا وردت ف     ي   

الم        شروع بق        انون دون  

  .دیلتع
  

  
  

  

  المادة الرابعة
 بق   انون ی   ضاف إل   ى المرس   وم

 ب  شأن ٢٠٠٢ل  سنة ) ٣٦(رق  م 

تنظیم المناق صات والم شتریات     

  ث م         واد  الحكومی         ة ث         ال 

) ٥٤(مك     رًرا و) ١١(بأرق     ام 

مك            رًرا  ) ٧٧(مك            رًرا و

  -:نصوصھا كالتالي



 

 ١٠١

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  :مكرًرا) ١١(مادة 
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مكرًرا) ١١(مادة 
الم    شتریة (ح    ذف عب    ارة   •

 ).أو

خم      سة (إح      الل عب      ارة   •

ب  دال م  ن عب  ارة  ) وع  شرین

وعب             ارة ) خم             سین(

ب  دال م  ن عب  ارة   ) خم  سین(

 ).مائة(

) المجل     س(إح     الل كلم     ة  •

مجل       س (مح       ل عب       ارة 

 ).المناقصات

ب  دال ) ثالث  ة(إح  الل عب  ارة   •

ال  واردة ) س  تة(م  ن عب  ارة  

 األخیرة م ن  في نھایة الفقرة  

 .المادة

ــى ــص وعل ــون ن ــك يك  ذل

  :مكرًرا) ١١(مادة 
الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س  •

الن       واب بح       ذف عب       ارة 

 ).المشتریة أو(

ع   دم الموافق   ة عل   ى ق   رار    •

مجل      س الن      واب ب      إحالل 

) خم  سة وع   شرین (عب  ارة  

) خم  سین(ب  دال م  ن عب  ارة   

ب دال م ن    ) خم سین (وعبارة  

 ).مائة(عبارة 

الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س  •

الن       واب ب       إحالل كلم       ة   

ل عب     ارة مح     ) المجل     س(

 ).مجلس المناقصات(

الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س  •

الن       واب ب       إحالل كلم       ة   

  :مكرًرا) ١١(مادة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٠٢

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

م ع مراع  اة أحك  ام ھ  ذا الق  انون  

لجھ  ة والئحت ھ التنفیذی  ة تت  ولى ا 

الم   شتریة أو المت   صرفة القی   ام  

ب      إجراءات الط      رح والب      ت   

وال        شراء والبی        ع بالن        سبة 

للمناق           صات والمزای           دات 

والمشتریات والمبیعات الت ي ال     

تزید قیمتھ ا عل ى خم سین أل ف         

دینار، وأما الشركات المملوك ة     

بالكام   ل للدول   ة فتت   ولى القی   ام   

بھ       ذه اإلج       راءات بالن       سبة  

للمناق           صات والمزای           دات 

المشتریات والمبیعات الت ي ال     و

تزی   د قیمتھ   ا عل   ى مائ   ة أل   ف    

  :املادة
م ع مراع  اة أحك  ام ھ  ذا الق  انون  

والئحت ھ التنفیذی  ة تت  ولى الجھ  ة  

المت    صرفة القی    ام ب    إجراءات   

الط  رح والب  ت وال  شراء والبی  ع  

بالنسبة للمناقصات والمزای دات   

والمشتریات والمبیعات الت ي ال     

خم     سة تزی     د قیمتھ     ا عل     ى   

  أل    ف دین    ار، وأم    اوع    شرین

ال    شركات المملوك    ة بالكام    ل   

للدول     ة فتت     ولى القی     ام بھ     ذه   

اإلجراءات بالن سبة للمناق صات    

والمزای         دات والم         شتریات  

والمبیع ات الت  ي ال تزی د قیمتھ  ا   

  . ألف دینارخمسینعلى 

وفي جمیع األحوال یتم إخط ار       

ب     دال م     ن كلم     ة ) ثالث     ة(

ال   واردة ف   ي نھای   ة  ) س   تة(

 .الفقرة األخیرة من المادة

الم شتریات  "استبدال عب ارة    •

بكلم             ة  " والمبیع             ات

ال   واردة ف   ي " الم   شتریات"

 .نھایة المادة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

م ع مراع  اة أحك  ام ھ  ذا الق  انون  

والئحت ھ التنفیذی  ة تت  ولى الجھ  ة  

المت    صرفة القی    ام ب    إجراءات   

الط  رح والب  ت وال  شراء والبی  ع  

بالنسبة للمناقصات والمزای دات   

ات والمبیعات الت ي ال     والمشتری

تزید قیمتھ ا عل ى خم سین أل ف         

دینار، وأما الشركات المملوك ة     

بالكام   ل للدول   ة فتت   ولى القی   ام   

بھ       ذه اإلج       راءات بالن       سبة  

للمناق           صات والمزای           دات 

والمشتریات والمبیعات الت ي ال     

تزی   د قیمتھ   ا عل   ى مائ   ة أل   ف    

  .دینار



 

 ١٠٣

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  .دینار

وفي جمیع األحوال یتم إخط ار       

مجل  س المناق  صات بقائم  ة تل  ك  

المشتریات مرة ك ل س تة أش ھر     

  .على األقل

  :مكرًرا) ٥٤(مادة 
  

  

  
  

  

 بع   د -یج   وز للجھ   ة الم   شتریة 

 تع  دیل –أخ  ذ موافق  ة المجل  س   

كمی   ات أو حج   م األعم   ال ف   ي  

الزیادة أو النقصان وفق ـًا     العقد ب 

للقواع  د واإلج  راءات والن  سب   

  .التي تحددھا الالئحة التنفیذیة

 بقائمة تلك الم شتریات   المجلس

 أش    ھر عل    ى ثالث    ةم    رة ك    ل 

  .األقل

  

  :مكرًرا) ٥٤(مادة 
 .إعادة صوغ المادة •

ــى ــص وعل ــون ن ــك يك  ذل
  :بعد التعديلاملادة 

  
یج     وز للجھ     ة المت     صرفة   "

تعدیل كمی ات أو حج م األعم ال     
في العق د بالزی ادة أو النق صان     
بحی       ث ال تتج       اوز القیم       ة   
اإلجمالی  ة للزی  ادة أو النق  صان  

م  ن قیم  ة العق  د، % ١٥ن  سبة 
وال یج  وز تج  اوز ھ  ذه الن  سبة   

  ".جلسإال بعد أخذ موافقة الم
  :مكرًرا) ٧٧(مادة 

  

  

  

  

  

  

  :مكرًرا) ٥٤(مادة 
فق  ة عل  ى ق  رار مجل  س الموا •

 .النواب بإعادة صوغ المادة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

وفي جمیع األحوال یتم إخط ار       

 لمشتریاتا بقائمة تلك  المجلس

 أش ھر  ثالثة مرة كل  والمبیعات

  .على األقل
  

  :مكرًرا) ٥٤(مادة 
  

  

  

  

  

یج     وز للجھ     ة المت     صرفة   "
تعدیل كمی ات أو حج م األعم ال     
في العق د بالزی ادة أو النق صان     
بحی       ث ال تتج       اوز القیم       ة   
اإلجمالی  ة للزی  ادة أو النق  صان  

م  ن قیم  ة العق  د، % ١٥ن  سبة 
وال یج  وز تج  اوز ھ  ذه الن  سبة   

  ".د أخذ موافقة المجلسإال بع



 

 ١٠٤

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  :مكرًرا) ٧٧(مادة 
   

  

  

  

  

  

  

ی         صدر رئ          یس مجل          س  

المناق  صات الق  رارات الالزم  ة   

  .لتنفیذ أحكام ھذا القانون

  

  

  

  

  

) المجل    س(إح    الل عب    ارة  •

مجل       س (مح       ل عب       ارة 

  ).المناقصات

ــى ــص وعل ــون ن ــك يك  ذل
  :بعد التعديلاملادة 

  
  

 المجل        سی        صدر رئ        یس  

القرارات الالزم ة لتنفی ذ أحك ام       

  .ھذا القانون
  

  :مكرًرا) ٧٧(مادة 
الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س  •

الن      واب ب      إحالل عب      ارة   

مح     ل عب     ارة ) المجل     س(

  ).مجلس المناقصات(
  

  

  :مكرًرا) ٧٧(مادة 
  

  

  

  

  

  

  

  

 المجل        سی        صدر رئ        یس  

القرارات الالزم ة لتنفی ذ أحك ام       

  .ھذا القانون
  

  

  



 

 ١٠٥

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

  ): ٧(المادة 

یحظ  ر عل  ى م  وظفي الحكوم  ة  

والم  سئولین فیھ  ا وغی  رھم م  ن  

الع  املین بالجھ  ات الت  ي ت  سري 

التقدم ، علیھا أحكام ھذا القانون  

ط  اءات بال  ذات أو بالواس  طة بع

أو ع  روض للحكوم  ة أو لتل   ك   

كم  ا ال یج  وز ش  راء   ، الجھ  ات

س    لع م    نھم أو تكل    یفھم بتنفی    ذ 

 .أعمال

وال ی   سري ذل   ك عل   ى ش   راء    

كت   ب م   ن ت   ألیفھم أو تكل    یفھم    

بالقی   ام بأعم   ال فنی   ة كالرس    م    

أو ، والت    صویر وم    ا یماثلھم    ا 

  
  المادة الخامسة

  

إذا كان  ت ھ  ذه  (ت  ستبدل عب  ارة  

األعم   ال ال ص   لة لھ   ا بأعم   ال  

إذا كان    ت (بعب    ارة ) وظ    ائفھم

) ھمذات ص   لة بأعم   ال وظ   ائف   

ال  واردة ف  ي الفق  رة الثانی  ة م  ن    

  ).٧(نص المادة 

  

  
  المادة الخامسة

  

الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  .دون تعدیل

  

  
  المادة الخامسة

  
الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  .دون تعدیل
  

  
  المادة الخامسة

  

إذا كان  ت ھ  ذه  (ت  ستبدل عب  ارة  

ص   لة لھ   ا بأعم   ال األعم   ال ال 

إذا كان    ت (بعب    ارة ) وظ    ائفھم

) ذات ص   لة بأعم   ال وظ   ائفھم   

ال  واردة ف  ي الفق  رة الثانی  ة م  ن    

  ).٧(نص المادة 
  



 

 ١٠٦

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

إذا ش    راء أعم    ال فنی    ة م    نھم  

كان       ت ذات ص       لة بأعم       ال  
وب            شرط أال  ، وظ           ائفھم 

شاركوا بأی     ة ص     ورة م     ن  ی     

ال   صور ف   ي إج   راءات ق   رار    

وأن ی   تم  ، ال   شراء أو التكلی   ف 

ذلك في الح دود ووفق ا للقواع د         

واإلج       راءات الت       ي تبینھ       ا  

  .الالئحة التنفیذیة
  

  

  

  

  

  

  

  

  المادة السادسة
  

دی      د إل      ى ی      ضاف ف      صل ج

) ٣٦(المرس    وم بق    انون رق    م   

 ب      شأن تنظ      یم  ٢٠٠٢ل      سنة 

المناق          صات والم          شتریات 

  المادة السادسة
  

الموافقة على دیباج ة الم ادة        •

ال    سادسة كم    ا وردت ف    ي   

الم        شروع بق        انون دون  

  .تعدیل

  

  المادة السادسة
  

الموافقة على دیباج ة الم ادة        •

ال    سادسة كم    ا وردت ف    ي   

الم        شروع بق        انون دون  

  .تعدیل

  المادة السادسة
  

دی      د إل      ى ی      ضاف ف      صل ج

) ٣٦(المرس    وم بق    انون رق    م   

 ب      شأن تنظ      یم  ٢٠٠٢ل      سنة 

المناق          صات والم          شتریات 



 

 ١٠٧

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الحكوم        ة لیك        ون الف        صل 

   بعن                    وان ال                    سادس 

، وذلك  )المزایدات والمبیعات  (

وفق  ـًا للن  صوص التالی  ة، عل  ى    

أن تعدل تسمیة الفصل السادس     

الحالي من الق انون إل ى الف صل        

ال سابع ویع اد ت  رقیم الم واد م  ن    

أرق                                                                  ام 

)

٦٧،٦٦،٦٥،٦٤،٦٣،٦٢،٦١

إل                                                                  ى ) 

)

٧٨،٧٧،٧٦،٧٥،٧٤،٧٣،٧٢

:(  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الحكوم        ة لیك        ون الف        صل 

  ال                    سادس بعن                    وان  

، وذلك  )المزایدات والمبیعات  (

وفق  ـًا للن  صوص التالی  ة، عل  ى    

أن تعدل تسمیة الفصل السادس     

ن الق انون إل ى الف صل       الحالي م 

ال سابع ویع اد ت  رقیم الم واد م  ن    

أرق                                                                  ام 

)

٦٧،٦٦،٦٥،٦٤،٦٣،٦٢،٦١

إل                                                                  ى ) 

)

٧٨،٧٧،٧٦،٧٥،٧٤،٧٣،٧٢

:(  
  

  



 

 ١٠٨

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

  الفصل السادس
  المزایدات والمبیعات

  ):٦١(مادة 
  

تص المجل    س بالب    ت ف    ي  یخ    

المزای              دات والمبیع              ات 

الحكومی ة، ول  ھ أن ی  شكل لجن  ة  

تحت إش رافھ م ن ب ین أع ضائھ      

أو غیرھم برئاسة أح د أع ضاء       

المجل    س تخ    تص بالب    ت ف    ي   

المزایدات والمبیعات الحكومیة    

الت        ي تق        ل قیمتھ        ا ع        ن   

) ثالثمائ      ة أل      ف (٣٠٠،٠٠٠

دین  ار بحرین  ي، عل  ى أن ترف  ع   

ل     ى ھ     ذه اللجن     ة توص     یاتھا إ

  الفصل السادس
  المزایدات والمبیعات

  ):٦١(مادة 
  

الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  :دون تعدیل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل السادس
  المزایدات والمبیعات

  ):٦١(مادة 
  

الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  :دون تعدیل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل السادس
  المزایدات والمبیعات

  ):٦١(مادة 
  

یخ    تص المجل    س بالب    ت ف    ي   

المزای              دات والمبیع              ات 

الحكومی ة، ول  ھ أن ی  شكل لجن  ة  

تحت إش رافھ م ن ب ین أع ضائھ      

م برئاسة أح د أع ضاء      أو غیرھ 

المجل    س تخ    تص بالب    ت ف    ي   

المزایدات والمبیعات الحكومیة    

الت        ي تق        ل قیمتھ        ا ع        ن   

) ثالثمائ      ة أل      ف (٣٠٠،٠٠٠

دین  ار بحرین  ي، عل  ى أن ترف  ع   



 

 ١٠٩

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  .المجلس العتمادھا

  

  ):٦٢(مادة 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):٦٢(مادة 
قب     ل ) أو(فة ح     رف إض     ا •

) بالمظ          اریف(عب          ارة 

ال  واردة ف  ي الفق  رة األول   ى    

  .من المادة

العق    ارات (إح    الل عب    ارة   •

واألم            وال والمواق            ع 

) المخص       صة لالس       تثمار

) األم       وال(مح       ل كلم       ة 

ال  واردة ف  ي الفق  رة األول   ى    

 .من المادة

ــص  ــون ن ــك يك ــى ذل وعل
  : بعد التعديل املادة

  

فیم      ا ع      دا بی      ع العق      ارات    

دولة ، یتم التصرف    المملوكة لل 

  ):٦٢(مادة 
الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س  •

) أو(النواب بإض افة ح رف      

) بالمظ    اریف(قب   ل عب   ارة   

ال  واردة ف  ي الفق  رة األول   ى    

  .من المادة

الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س  •

الن      واب ب      إحالل عب      ارة   

العق           ارات واألم           وال (

والمواق         ع المخص         صة  

مح     ل كلم     ة  ) لالس     تثمار

الواردة في الفقرة   ) األموال(

 . المادةاألولى من
  

  

  

  

ھ     ذه اللجن     ة توص     یاتھا إل     ى 

  .المجلس العتمادھا
  

  ):٦٢(مادة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١١٠

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

فیم      ا ع      دا بی      ع العق      ارات    

المملوكة للدولة ، یتم التصرف      

ف  ي األم  وال المملوك  ة للجھ  ات  

الخاض  عة ألحك  ام ھ  ذا الق  انون   

بطری ق المزای  دة العلنی ة العام  ة   

ویج    وز . بالمظ    اریف المغلق    ة

بق    رار م    سبب م    ن المجل    س    

وال الت    صرف ف    ي ھ    ذه األم      

بطری  ق الممارس  ة أو ب  الطریق  

  :المباشر في الحاالت اآلتیة

األصناف التي یخشى علیھا      - أ 

 .من التلف ببقاء تخزینھا

األص   ناف الت   ي ل   م تق   دم    -ب 

عنھ     ا أی     ة ع     روض ف     ي 

المزایدات أو الت ي ل م ی صل      

 .ثمنھا إلى الثمن التقدیري

العق        ارات واألم        وال  ف        ي 

والمواق             ع المخص             صة  

 المملوك   ة للجھ   ات  لالس   تثمار

الخاض  عة ألحك  ام ھ  ذا الق  انون   

بطری ق المزای  دة العلنی ة العام  ة   

ویج وز  .  بالمظاریف المغلقة  أو

بق    رار م    سبب م    ن المجل    س    

الت    صرف ف    ي ھ    ذه األم    وال   

بطری  ق الممارس  ة أو ب  الطریق  

  :آلتیةالمباشر في الحاالت ا

األصناف التي یخشى علیھا      - أ 

 .من التلف ببقاء تخزینھا

األص   ناف الت   ي ل   م تق   دم    -ب 

عنھ     ا أی     ة ع     روض ف     ي 

المزایدات أو الت ي ل م ی صل      

 .ثمنھا إلى الثمن التقدیري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فیم      ا ع      دا بی      ع العق      ارات    

 المملوكة للدولة ، یتم التصرف     

العق        ارات واألم        وال  ف        ي 

والمواق             ع المخص             صة  

 المملوك   ة للجھ   ات  لالس   تثمار

الخاض  عة ألحك  ام ھ  ذا الق  انون   

بطری ق المزای  دة العلنی ة العام  ة   

ویج وز  .  بالمظاریف المغلقة  أو

بق    رار م    سبب م    ن المجل    س    

الت    صرف ف    ي ھ    ذه األم    وال   

بطری  ق الممارس  ة أو ب  الطریق  

  :المباشر في الحاالت اآلتیة

تي یخشى علیھا   األصناف ال   - أ 

 .من التلف ببقاء تخزینھا

األص   ناف الت   ي ل   م تق   دم    -ب 



 

 ١١١

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

ح           االت االس           تعجال    - ج 

  الطارئ                    ة الت                    ي 

ال تحتم            ل إج            راءات 

 .المزایدة

  
  
  
  
  ):٦٣(ادة م
  

یتم اإلعالن عن المزایدة ب نفس      

ط رق اإلع  الن المح دد بالن  سبة   

للمناق   صات العام   ة، ویوض   ح   

ف  ي اإلع  الن األص  ناف الم  راد  

الت      صرف فیھ      ا وبیاناتھ      ا ،  

والت      اریخ والمك      ان المح      دد  

  .إلجراء المزاد وكیفیة التسلیم

  ):٦٤(مادة 

ح           االت االس           تعجال    - ج 

  الطارئ                    ة الت                    ي 

ال تحتم            ل إج            راءات 

 .المزایدة

  
  ):٦٣(مادة 

  
الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

انون وردت في المشروع بق   

  :دون تعدیل

  

  
  
  
  

  ):٦٤(مادة 
  الموافق        ة عل        ى الم        ادة  •

كم   ا وردت ف   ي الم   شروع   

  

  

  

  

  

  
  ):٦٣(مادة 

  

الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  :دون تعدیل
  

  

  

  

  ):٦٤(مادة 
  الموافق        ة عل        ى الم        ادة  •

كم   ا وردت ف   ي الم   شروع   

عنھ     ا أی     ة ع     روض ف     ي 

المزایدات أو الت ي ل م ی صل      

 .ثمنھا إلى الثمن التقدیري

ح           االت االس           تعجال    - ج 

  الطارئ                    ة الت                    ي 

ال تحتم            ل إج            راءات 

 .المزایدة
  

  ):٦٣(مادة 
  

یتم اإلعالن عن المزایدة ب نفس      

ط رق اإلع  الن المح دد بالن  سبة   

ناق   صات العام   ة، ویوض   ح   للم

ف  ي اإلع  الن األص  ناف الم  راد  

الت      صرف فیھ      ا وبیاناتھ      ا ،  

والت      اریخ والمك      ان المح      دد  

  .إلجراء المزاد وكیفیة التسلیم



 

 ١١٢

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

ت        سري عل        ى المزای        دات  

والمبیع        ات الحكومی        ة ذات  

 واإلج  راءات المنظم  ة  القواع  د

للمناق          صات والم          شتریات 

الحكومی    ة وذل    ك كل    ھ بم    ا ال  

یتعارض مع طبیعة المزایدة أو     

  .البیع الحكومي

  ):٦٥(مادة 
  

یجب عل ى ك ل متزای د أن ی دفع       

ضمان ابتدائي عبارة ع ن مبل غ    

نقدي أو شیك مصدق علیھ م ن       

أح  د البن  وك أو خط  اب ض  مان   

معتم  د ، ویح  دد المجل  س قیم  ة   

االبت    دائي ف    ي ك    ل    ال    ضمان 

  :بقانون دون تعدیل

  
  
  
  
  
  
  

  ):٦٥(مادة 
  

الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  :دون تعدیل

  

  

  

  

  
  

  :بقانون دون تعدیل
  

  

  

  
  

  

  ):٦٥(مادة 
  

الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  :دون تعدیل
  

  

  

  

  
  

  

  ):٦٤(مادة 
  

ت        سري عل        ى المزای        دات  

والمبیع        ات الحكومی        ة ذات  

القواع  د واإلج  راءات المنظم  ة   

للمناق          صات والم          شتریات 

الحكومی    ة وذل    ك كل    ھ بم    ا ال  

رض مع طبیعة المزایدة أو     یتعا

  .البیع الحكومي

  ):٦٥(مادة 
  

یجب عل ى ك ل متزای د أن ی دفع       

ضمان ابتدائي عبارة ع ن مبل غ    

نقدي أو شیك مصدق علیھ م ن       

أح  د البن  وك أو خط  اب ض  مان   

معتم  د ، ویح  دد المجل  س قیم  ة   

ال    ضمان االبت    دائي ف    ي ك    ل    



 

 ١١٣

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  .عملیة تصرف على حده
  

  

  ):٦٦(مادة 
  

تلغ ي المزای دة بع د الن شر عنھ ا      

أو الدعوة إلیھا وقبل الب ت فیھ ا        

إذا اس  تغنى عنھ  ا نھائی  اً  أو إذا   

. اقتضت الم صلحة العام ة ذل ك      

وال تترت  ب أی  ة م  سئولیة مدنی  ة  

أو غیرھ     ا عل     ى المجل     س أو 

الجھ ة المت  صرفة نتیج ة إللغ  اء   

  .المزایدة

  ):٦٧(مادة 
  

  

  

  ):٦٦(مادة 
  

الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  :دون تعدیل

  

  

  
  

  

  

  ):٦٧(مادة 
) المجل    س(إح    الل عب    ارة  •

مجل       س (مح       ل عب       ارة 

  ).المناقصات

وعل  ى ذل  ك یك  ون ن  ص الم  ادة  

  :بعد التعدیل 

 بإص   دار ق   رار المجل   سیق   وم 

  ):٦٦(مادة 
  

الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  :دون تعدیل
  

  

  
  

  

  

  

  ):٦٧(مادة 
الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س  •

الن      واب ب      إحالل عب      ارة   

مح     ل عب     ارة ) المجل     س(

  ).مجلس المناقصات(
  

  

  .عملیة تصرف على حده
  

  

  ):٦٦(مادة 
  

ن شر عنھ ا   تلغ ي المزای دة بع د ال   

أو الدعوة إلیھا وقبل الب ت فیھ ا        

إذا اس  تغنى عنھ  ا نھائی  اً  أو إذا   

. اقتضت الم صلحة العام ة ذل ك      

وال تترت  ب أی  ة م  سئولیة مدنی  ة  

أو غیرھ     ا عل     ى المجل     س أو 

الجھ ة المت  صرفة نتیج ة إللغ  اء   

  .المزایدة

  ):٦٧(مادة 
  

  

  

  



 

 ١١٤

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

یق       وم مجل       س المناق       صات  

یإص  دار ق  رار إرس  اء المزای  دة  

على مقدم أعلى س عر م ستوفي        

  .للشروط
  

  ):٦٨(مادة 
  

یحظ  ر عل  ى م  وظفي الحكوم  ة   

والم  سئولین فیھ  ا وغی  رھم م  ن   

الع  املین بالجھ  ات الت  ي ت  سرى  

علیھ     ا أحك     ام ھ     ذا الق     انون    

ال        دخول ف        ي المزای        دات   

إذا وعملیات البیع الحكومي إال     

كان        ت األش        یاء الم        شتراة  

الس    تعمالھم الخ    اص وكان    ت   

إرساء المزایدة على مقدم أعلى  

  .سعر مستوفي للشروط

  
  

  ):٦٨(مادة 
  
الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  :دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  ):٦٨(مادة 
  

الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  :دون تعدیل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بإص   دار ق   رار المجل   سیق   وم 

 إرساء المزایدة على مقدم أعلى 

  .سعر مستوفي للشروط
  

  ):٦٨(مادة 
  

یحظ  ر عل  ى م  وظفي الحكوم  ة   

والم  سئولین فیھ  ا وغی  رھم م  ن   

الع  املین بالجھ  ات الت  ي ت  سرى  

علیھ     ا أحك     ام ھ     ذا الق     انون    

ال        دخول ف        ي المزای        دات   

وعملیات البیع الحكومي إال إذا     

كان        ت األش        یاء الم        شتراة  

الس    تعمالھم الخ    اص وكان    ت   

مطروح    ة للبی    ع ع    ن طری    ق  



 

 ١١٥

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

مطروح    ة للبی    ع ع    ن طری    ق  

. جھ  ات غی  ر الت  ي یعمل  ون بھ  ا 

كم   ا یلت   زم ع   ضو المجل   س أو  

أي ش  خص ی  شارك ف  ي أعم  ال  

المزای   دات أو البی   ع الحك   ومي   

باالمتن   اع ع   ن الم   شاركة ف   ي   

جمی  ع إجراءاتھ   ا إذا كان  ت ل   ھ   

م   صلحة مباش   رة ف   ي العملی   ة   

  .المطروحة

  ):٦٩(ادة م
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  ):٦٩(مادة 
  
أو اتخ  اذ م  ا  (ح  ذف عب  ارة   •

ال  واردة ف   ي  ) ی  راه مناس   با 

 .آخر المادة

وعل  ى ذل  ك یك  ون ن  ص الم  ادة  

  :بعد التعدیل

 یج   ب عل   ى م   ن یرس   و علی   ھ  

الم    زاد أن یق    وم ب    سداد قیم    ة  

األص   ناف كامل   ة خ   الل س   بعة 

أی  ام عم  ل اعتب   اراً  م  ن الی   وم    

  

  

  

  

  

  

  

  ):٦٩(مادة 
  

الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س  •

أو (الن   واب بح   ذف عب   ارة   

) اتخ    اذ م    ا ی    راه مناس    با  

 .الواردة في آخر المادة
  

  

  

  

  

. ر الت  ي یعمل  ون بھ  اجھ  ات غی  

كم   ا یلت   زم ع   ضو المجل   س أو  

أي ش  خص ی  شارك ف  ي أعم  ال  

المزای   دات أو البی   ع الحك   ومي   

باالمتن   اع ع   ن الم   شاركة ف   ي   

جمی  ع إجراءاتھ   ا إذا كان  ت ل   ھ   

م   صلحة مباش   رة ف   ي العملی   ة   

  .المطروحة

  ):٦٩(مادة 
  

  

  

  

  

  

  

یج   ب عل   ى م   ن یرس   و علی   ھ    



 

 ١١٦

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

یج   ب عل   ى م   ن یرس   و علی   ھ    

الم    زاد أن یق    وم ب    سداد قیم    ة  

األص   ناف كامل   ة خ   الل س   بعة 

أی  ام عم  ل اعتب   اراً  م  ن الی   وم    

التالي لرسو المزاد ، وإذا تأخر  

دون ع      ذر مقب      ول ی      صادر   

  .الضمان االبتدائي

وفي ھذه الحالة یج وز للمجل س    

، ح      سب األح      وال، إرس      اء  

، أو المزاد على من یلیھ س عرا ً    

إع    ادة اإلع     الن ع     ن ط     رح  

الم زاد ثانی  ة، أو اتخ  اذ م  ا ی  راه  

  .مناسباً 

  ):٧٠(مادة 
  

یج   ب عل   ى م   ن یرس   و علی   ھ    

الم       زاد اس       تالم األص       ناف  

التالي لرسو المزاد ، وإذا تأخر  

دون ع      ذر مقب      ول ی      صادر   

  .ضمان االبتدائيال

وفي ھذه الحالة یج وز للمجل س    

، ح      سب األح      وال، إرس      اء  

المزاد على من یلیھ س عراً ، أو     

إع    ادة اإلع     الن ع     ن ط     رح  

  .المزاد ثانیة

  

  ):٧٠(مادة 
الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  .دون تعدیل

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ):٧٠(مادة 

الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

وردت في المشروع بقانون    

  .دون تعدیل
  

  

  

الم    زاد أن یق    وم ب    سداد قیم    ة  

 خ   الل س   بعة األص   ناف كامل   ة

أی  ام عم  ل اعتب   اراً  م  ن الی   وم    

التالي لرسو المزاد ، وإذا تأخر  

دون ع      ذر مقب      ول ی      صادر   

  .الضمان االبتدائي

وفي ھذه الحالة یج وز للمجل س    

، ح      سب األح      وال، إرس      اء  

المزاد على من یلیھ س عراً ، أو     

إع    ادة اإلع     الن ع     ن ط     رح  

  .المزاد ثانیة
  

  ):٧٠(مادة 
  

یج   ب عل   ى م   ن یرس   و علی   ھ    

لم       زاد اس       تالم األص       ناف  ا



 

 ١١٧

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

المباع   ة خ    الل خم   سة ع    شر   

یوم  ـًا م   ن الی   وم الت   الي ل   سداد  

ال     ثمن وإذا ت     أخر دون ع     ذر 

مقب   وٍل، وج   ب علی   ھ أن ی   دفع   

م  ن  % ١رس  م أرض  یھ بن  سبة  

اف التي ل م ی ستلمھا   قیمة األصن 

عن كل یوم ت أخیر بح د أق صى         

قدره خمسة عشر یوم ـًا أخ رى       

یتم بعدھا بیع األصناف بالمزاد     

على حسابھ ومصادرة الضمان    

االبت       دائي وتحمیل       ھ جمی       ع  

  .النفقات المترتبة على ذلك

  
  

  ):٧١(مادة 
  

تح         دد الالئح         ة التنفیذی         ة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ):٧١(مادة 
  
م   ا الموافق   ة عل   ى الم   ادة ك   •

وردت في المشروع بقانون    

  .دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):٧١(مادة 
الموافق   ة عل   ى الم   ادة كم   ا    •

 في المشروع بقانون    وردت

  .دون تعدیل
  

المباع   ة خ    الل خم   سة ع    شر   

یوم  ـًا م   ن الی   وم الت   الي ل   سداد  

ال     ثمن وإذا ت     أخر دون ع     ذر 

مقب   وٍل، وج   ب علی   ھ أن ی   دفع   

م  ن  % ١رس  م أرض  یھ بن  سبة  

قیمة األصناف التي ل م ی ستلمھا    

عن كل یوم ت أخیر بح د أق صى         

قدره خمسة عشر یوم ـًا أخ رى       

یتم بعدھا بیع األصناف بالمزاد     

ى حسابھ ومصادرة الضمان    عل

االبت       دائي وتحمیل       ھ جمی       ع  

  .النفقات المترتبة على ذلك

  ):٧١(مادة 
  

تح         دد الالئح         ة التنفیذی         ة 

اإلج راءات وال شروط األخ رى    



 

 ١١٨

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

اإلج راءات وال شروط األخ رى    

  .والمبیعاتالمتعلقة بالمزایدات 

  المتعلقة بالمزایدات والمبیعات

  

  المادة السابعة  
  

عل    ى أن    ھ ف    ي (تلغ    ى عب    ارة 

المناقصات الت ي تج اوز قیمتھ ا       

دین   ار ) ملی   ون (١،٠٠٠،٠٠٠

 یجب باإلضافة إل ى م ا     بحریني

تق  دم أن یك  ون اإلع  الن أی  ضـًا   

 ال  واردة )ف  ي الجری  دة الرس  میة

ب    الفقرة األخی    رة م    ن الم    ادة    

)٢٣.(  

  المادة السابعة
  

  .حذف ھذه المادة •

  

  المادة السابعة
  

الموافقة على قرار مجلس  •

  .النواب بحذف ھذه المادة
  

  المادة السابعة
  

  المادة السابعة  
  
  

  

  

  المادة السابعة
  

ب   دال ) المجل   س(إح   الل كلم   ة 
مجل           س (م           ن عب           ارة  

  ).المناقصات
وعل  ى ذل  ك یك  ون ن  ص الم  ادة  

  المادة السابعة
  

وافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س الم •

الن       واب ب       إحالل كلم       ة   

  المادة السابعة
  

  

  

  



 

 ١١٩

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

اق  صات یس مجل  س النعل  ى رئ  

إص     دار الق      رارات الالزم      ة  

  .لتنفیذ أحكام ھذا القانون

  :بعد التعدیل 
إص  دار   المجل  س عل  ى رئ  یس   

القرارات الالزم ة لتنفی ذ أحك ام       

  .ھذا القانون

ب  دال م  ن عب  ارة  ) المجل  س(

  ).مجلس المناقصات(
  

  

إصدار  المجلسعلى رئیس 

القرارات الالزمة لتنفیذ أحكام 

  .ھذا القانون

  المادة الثامنة  
  

  

  

  

  

  

 ك     ل فیھ     ا  -عل     ى ال     وزراء  

 تنفی     ذ أحك     ام ھ     ذا   -یخ     صھ

راً  من   القانون، ویعمل بھ اعتبا   

الی  وم الت  الي لت  اریخ ن  شره ف  ي    

  .الجریدة الرسمیة

  المادة الثامنة
رئ      یس (إض      افة عب      ارة   •

بع    د ) مجل    س ال    وزراء و 

ال   واردة ف   ي  ) عل   ى(كلم   ة 

 .بدایة المادة

وعل  ى ذل  ك یك  ون ن  ص الم  ادة  

  :بعد التعدیل

ل  س ال  وزراء   مجعل  ى رئ  یس   

 - ك  ل فیھ  ا یخ  صھ  - ال  وزراءو

 تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویعمل 

ب   ھ اعتب   اراً  م   ن الی   وم الت   الي  

لت     اریخ ن     شره ف     ي الجری     دة  

  المادة الثامنة
الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س  •

الن      واب بإض      افة عب      ارة  

) رئیس مجلس ال وزراء و   (

الواردة في  ) على(بعد كلمة   

  .بدایة المادة

  المادة الثامنة
  

  

  

  

  

  

  

ل  س ال  وزراء   مجعل  ى رئ  یس   

 - ك  ل فیھ  ا یخ  صھ  - ال  وزراءو

 أحكام ھذا القانون، ویعمل  تنفیذ

ب   ھ اعتب   اراً  م   ن الی   وم الت   الي  

لت     اریخ ن     شره ف     ي الجری     دة  



 

 ١٢٠

المواد كما وردت نصوص 
  قانونب في المرسوم
 

مشروع مواد نصوص 
  القانون

 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
شؤون المالیة ال

  واالقتصادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  .الرسمیة  .الرسمیة
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  م٢٠٠٩ أبريل ٨: التاريخ 
  

  خالد حسني املسقطي    احملرتم/ سعادة األستاذ 
       رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

  

ـــوع  ـــدي: املوض ـــانون بتع ـــشروع ق ـــم م ـــانون رق ـــوم بق ـــام املرس ـــض أحك   )٣٦(ل بع
م بشأن تنظـيم املناقـصات واملـشرتيات احلكوميـة، املرافـق للمرسـوم ٢٠٠٢لسنة 

 .م٢٠٠٧لسنة ) ٦٠(امللكي رقم 
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،
  

 رئ  یس ال  سید عل  ي ب  ن ص  الح ال  صالح  م، أرف  ق مع  الي  ٢٠٠٩ أبری  ل ٦بت  اریخ 
م  شروع ، ن  سخة م  ن )٢٠٠٩ -٤ -٣/  ص ل م ق٣٩٩(المجل  س، ض  من كتاب  ھ رق  م  

م ب  شأن تنظ  یم  ٢٠٠٢ل  سنة ) ٣٦(ق  انون بتع  دیل بع  ض أحك  ام المرس  وم بق  انون رق  م      
  لحكومی            ة، المراف            ق للمرس            وم الملك            ي المناق            صات والم            شتریات ا

، ومذكرت    ھ اإلی    ضاحیة إل    ى لجن    ة ال    شؤون الت    شریعیة  م٢٠٠٧ل    سنة ) ٦٠(رق    م 
داء المالحظ    ات علی    ھ للجن    ة ال    شؤون المالی    ة     والقانونی    ة، وذل    ك لمناق    شتھ وإب       

  .واالقتصادیة
  

م، عقدت لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة اجتماعھ ا       ٢٠٠٩ أبریل   ٨وبتاریخ    
الث    اني والع    شرین، حی    ث اطلع    ت عل    ى م    شروع الق    انون الم    ذكور ومذكرت    ھ  

  .اإلیضاحیة، وذلك بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
  

 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش   –تھت اللجنة   وان
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  

  :توصية اللجنة 
  

قانون بتع دیل بع ض أحك ام المرس وم بق انون رق م       مشروع ترى اللجنة سالمة   
الحكومی   ة، المراف   ق  ب   شأن تنظ   یم المناق   صات والم   شتریات    م ٢٠٠٢ل   سنة ) ٣٦(

  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیةم٢٠٠٧لسنة ) ٦٠(للمرسوم الملكي رقم 
  

                                        حممـد هــادي احللواجـي
                               رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  )٢(ملحق رقم 
  

شؤون املرآة والطفل بشأن تقرير جلنة 
) ٥١(مشروع قانون بتعديل املادة رقم 

من قانون اخلدمة ملدنية الصادر باملرسوم 
) ج(م، البند ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(رقم 

اخلاص بإجازة الوضع املقررة للمرأة، 
املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من (

  .)بجملس النوا
  



 

 ١٢٣

  م٢٠٠٩ مايو ٥: التاريخ 
  

  شؤون املرأة والطفللجنـة التكميلي لتقريـر ال
  مشروع قانون خبصوص 

، البند ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(من قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم ) ٥١(بتعديل املادة 
  اخلاص بإجازة الوضع املقررة للمرأة) ج(

  
  :مقدمــة

  

رئـيس جملـس   السيد علي بن صاحل الـصاحل       صاحب املعايل    أرسلم    ٢٠٠٩ أبريل   ١٤بتاريخ  
ـًا برقم   شورى  ال إىل جلنة شؤون املرأة والطفل، بناًء      ) ٢٠٠٩-٤ -٣/  ص ل م ط      ٤٠٩(خطاب

م ، ٢٠٠٩ أبريل ١٣على قرار الس يف جلسته الثانية و العشرين املنعقدة بتاريخ                              
رقـم    من قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون     ) ٥١(بتعديل املادة   مشروع قانون   بإعادة دراسة   

اخلاص بإجازة الوضع املقررة للمرأة، واملعد يف ضوء االقتـراح          ) ج(، البند   م٢٠٠٦لسنة  ) ٣٥(
  .املقدم من جملس النواب املوقر

  
  : إجراءات اللجنة-أوالً

  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  

 أبريل  ١٩التاسع املنعقد بتاريخ       مشروع القانون املذكور يف االجتماع     تدارست اللجنة  -
   .م٢٠٠٩ مايو ٦م، واالجتماع احلادي عشر املنعقد بتاريخ ٢٠٠٩

وسعادة ،  سعادة العضو راشد مال اهللا السبت      املقدم من    اطلعت اللجنة على االقتراح    -
  )مرفق(. من مشروع القانون خبصوص املادة األوىل،العضو أمحد إبراهيم زاد



 

 ١٢٤

األستاذ حمسن محيد مرهون، املستشار القانوين       املقدم من    قتراحاطلعت اللجنة على اال    -
  )مرفق(. من مشروع القانون خبصوص املادة األوىللشؤون اللجان،

  
ـُرحت يف اجللسة الثانية والعشرين بشأن مشروع            - استعرضت اللجنة املداخالت اليت ط

 .القانون
 
 )مرفق.(ص مشروع القانوناطلعت اللجنة على مرئيات االحتاد النسائي البحريين خبصو -

  
  : ديوان اخلدمة املدنية، حيث حضر سعاتدعت اللجنة إىل اجتماعها ال •

  .إدارة شؤون اللوائح واإلعالم مدير            األستاذ إبراهيم كمال. ١
  

النائب الثاين لرئيس جملس  سعادة األستاذة أليس توماس مسعان   االجتماع التاسع للجنة    حضر   •
 .لدكتورة ندى عباس حفاظ عضو الس، وسعادة االشورى

 
ـ  ـاألسـتاذ حمـس    اجتماعي اللجنة من األمانة العامة بالس     كما شارك يف     • د ـن محي

  .املستشار القانوين لشؤون اللجانـرهون، مـ

  

  .مريفت علي حيدر السيدةوتوىل أمانة سر اللجنة  •
  

  :سعادة العضو الدكتورة ندى حفاظرأي  : ـًاثاني

  ملشاركتها يف اجتماع اللجنـة، والـرأي        لسعادة الدكتورة ندى حفاظ   بالشكر  تقدمت اللجنة   
  .القيم  الذي أثرت به النقاش والنابع من خربا الغنية يف جمال األمومة

 مع املراعاة -٤" م، تنص على ١٩٥٢وقد متثل رأيها يف  أن املادة الرابعة من اتفاقية محاية األمومة         
وصحة الطفل، تشمل إجازة األمومة فترة إجازة إلزاميـة بعـد والدة            الواجبة حلماية صحة األم     



 

 ١٢٥

الطفل مدا ستة أسابيع، ما مل تتفق احلكومة واملنظمات الدولية املمثلة ألصحاب العمل والعمال              
ـًا ٤٢( الستة عوعليه فإن فترة األسابي". على خالف ذلك على الصعيد الوطين      الالحقـة  )  يومـ

 لصحة املرأة، لذا ستنحصر املدة اليت ميكـن          ً  ميكن االنتقاص منها مراعاة    للوالدة تعد إلزامية وال   
ـًا   . التحكم فيها مبرونة يف مثانية عشر يوم

    

ـًاثا   :ديوان اخلدمة املدنيةرأي  : لث

إن هذا القانون يعطي املوظفة احلامل مرونة يف االستفادة من إجازة األمومة املمنوحة هلـا،        .١
ن يـؤثر علـى     الوالدة أو تأخريها لبعد الوضع ل     هذه اإلجازة  قبل     زء من   جب االنتفاعوإن  

ـًا   إجازة   ن فترة األسبوعني املنصوص عليهـا يف القـانون         و إ . الوضع احملددة بستني يوم
ـًا   .  عبارة عن أربعة عشر يوم

 مقدم مـن    بناًء على طلب كتايب   تأكيد أن تكون اإلجازة املنصوص عليها يف هذا القانون           .٢
  .هي من حيدد مدى حاجتها لإلجازةاملوظفة، ف

  

ـًاار   :االحتاد النسائي البحريينرأي  : بع

 البند  ٥١(عد تعديل املادة                  ييؤيد االحتاد النسائي البحريين مشروع القانون؛ إذ         .١
من قانون اخلدمة املدنية خطوة إجيابية، ويتفق مع ما نص عليـه الدسـتور مـن           ) ج

كفالة الدولة التوفيق بني واجبات املرأة وعملها يف        وجوب محاية األمومة والطفولة، و    
 .اتمع

ينسجم التعديل مع اتفاقية سيداو يف ضرورة متتع املرأة بإجـازة األمومـة وتـوفري                .٢
 .اخلدمات االجتماعية واحلماية أثناء فترة احلمل

ـًا من حيث الصياغة              .٣ أن حتدد مدة األسبوعني مبدد األيام؛ لكي يكون النص منسجم
 . اد القانونمع مو

   



 

 ١٢٦

ـًا   : رأي اللجنـة-خامسـ
من قبـل   ، كما مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله القانون تدارست اللجنة مشروع  
  سـعادة أعـضاء الـس،      مداخالت بالس، ونوقشت     القانوين أعضاء اللجنة واملستشار  

ين لـشؤون اللجـان،   وناقشت املقترح املقدم من األستاذ حمسن محيد مرهون املستشار القانو        
تعـديل املـادة األوىل مـن        اللجنة   قررت و واطلعت على مرئيات االحتاد النسائي البحريين،     

  :مشروع القانون على النحو املبني يف اجلدول املرفق، وذلك لألسباب التالية
ـًا للمرأة احلامل ليس من حق اإلدارة رفضها          تعد   .١ ـًا مطلق  ألا مقررة   ؛إجازة الوضع حق

 .قانونحبكم ال

تقدر املرأة مدى حاجتها ألخذ اإلجازة املقررة هلا قبل الوالدة، ولن تكـون هنـاك أي                 .٢
 .ضغوط متارس عليها من قبل جهة العمل إلجبارها على أخذ تلك اإلجازة

 ستكون من ضمن املدة املقـررة       - بناًء على هذا القانون    -إن املدة اليت ستمنح للحامل       .٣
ـًا، ويف حالة دخوهلا املستشفى اسـتعدادا للـوالدة        أصال إلجازة الوضع وهي ستني       يوم

 .ستحتسب تلك األيام كإجازة مرضية

اجتهت اللجنة إىل احتساب مدة اإلجازة املنصوص عليها يف هذا القانون باأليام؛ وذلـك               .٤
  . حبسب ما هو معمول به يف قوانني اخلدمة املدنية

  

ـًاداس   :ي اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياط-س
  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كـل            ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  :من

  

ـًا .١  األستاذ عبدالغفار عبداحلسني عبداهللا            مقررا أصلـي
ـًامقررا األستاذ سيد حبيب مكي هاشم                  .٢   احتياطي
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  :توصية اللجنة:  ـًاسابع
  

ار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصـي   يف ضوء ما د   
  :مبا يلي

  

من ) ٥١(بتعديل املادة    توصية اللجنة بتعديل املادة األوىل من مشروع قانون       املوافقة على    -
اخلاص بإجازة  ) ج(م، البند   ٢٠٠٦لسنة  ) ٣٥(قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم       

  .ملقررة للمرأة، بالتعديالت الواردة يف اجلدول املرفقالوضع ا
  

  
  
  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  
  
  
  

  دالل جاسم الزايد.أ                          منرية عيسى بن هندي. أ     
  لطفلشؤون املرأة وارئيس جلنة                     نائب رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل    

  

  



 

 ١٢٨

  (  )لسنة (  ) مشروع قانون  رقم 
  م٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(من قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم ) ٥١(بتعديل املادة  
   القانوننصوص مواد مشروع

  كما وردت من احلكومة
  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  
 ) ( لسنة (  ) مشروع قانون  رقم 

من قانون ) ٥١(بتعديل املادة 
اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم 

  م٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(
  
  
  

  
  الديباجة

  
  

  
   لسنة(  ) مشروع قانون  رقم 

من ) ٥١(بتعديل املادة (  ) 
قانون اخلدمة املدنية الصادر 

لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 
  م٢٠٠٦

  
  
  

  الديباجة
  
ة كما الديباجاملوافقة على نص  -

  
مسمى املشروع   املوافقة على    -

  .كما ورد من احلكومة املوقرة
  
  
  
  
  
  

  الديباجة
  

بعـد  " القـانون  "إضافة كلمة  -

  
      لسنة(  ) مشروع قانون  رقم 

من قانون ) ٥١(بتعديل املادة (  ) 
اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم 

  م٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(
  
  
  

  الديباجة
  
  



 

 ١٢٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  
  
  
  
  

حنن محد بن عيسى آل خليفة  ملك        
  .مملكة البحرين

  طالع على الدستور،بعد اال
قانون اخلدمة املدنية الـصادر     وعلى  

  ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 
النـواب  أقر جملس الشورى وجملس     

اآليت نصه ، وقـد صـدقنا عليـه         
  :وأصدرناه

  .ورد يف املشروع بقانون
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  " .وجملس النواب " عبارة
  

وعلــى ذلــك يكــون نــص 
  : بعد التعديلديباجةال
  

حنن محد بن عيـسى آل خليفـة         
  .ملك مملكة البحرين

  طالع على الدستور،بعد اال
قانون اخلدمة املدنية الصادر    وعلى  
  ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(انون رقم بالق

 أقر جملس الشورى وجملس النواب    
، وقد صـدقنا    يت نصه  اآل القانون

  :عليه وأصدرناه
  

  
  
  
  
  

خليفة  ملك   حنن محد بن عيسى آل      
  .مملكة البحرين

  طالع على الدستور،بعد اال
قانون اخلدمة املدنية الـصادر     وعلى  

  ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 
 أقر جملس الشورى وجملس النـواب     

، وقد صدقنا عليه    يت نصه  اآل القانون
  :وأصدرناه



 

 ١٣٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  
  

  
 

  
 

  )١(مادة 
  
  
  
  
  

ـُستبدل بنص البند     من املادة  ) ج(ي
 املدنيـة   من قـانون اخلدمـة    ) ٥١(

لـسنة  ) ٣٥(الصادر بالقانون رقـم     

   )١(مادة 
  
املوافقة على نص املادة كما  -

  . املشروع بقانونورد يف
  

  )١(مادة 
  
 إعادة صياغة املادة على النحـو      -

  :التايل
  
  
  

ـُستبدل بنص البنـد     مـن  ) ج(ي
من قـانون اخلدمـة     ) ٥١(املادة  

) ٣٥(املدنية الصادر بالقانون رقم     

  )١(مادة 
  
  
  
  
  
  

ـُستبدل بنص البند     من املادة  ) ج(ي
من قـانون اخلدمـة املدنيـة       ) ٥١(

لـسنة  ) ٣٥(الصادر بالقانون رقـم     



 

 ١٣١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  : النص اآليت٢٠٠٦
  

  ):ج(البند ) ٥١(مادة 
ومتنح للموظفة ملدة   : إجازة الوضع   "
ـًا تبدأ من تاريخ الوضع     ) ٦٠( يوم

ـًا، وجيوز هلا أن حتـصل        املقدر طبي
  ".عليها قبل ذلك التاريخ بأسبوعني

  

  : النص اآليت٢٠٠٦لسنة 
 

  ):ج(البند ) ٥١(مادة 
ومتنح للموظفـة   : إجازة الوضع   "

ـًا تبدأ من    ) ٦٠(ملدة   تاريخ يوم
بناًء على طلب من    الوضع، وجيوز   

 أن حتصل عليهـا قبـل       املوظفة
املقدر للوضـع مبـدة ال      التاريخ  

  ".تتجاوز مخسة عشر يومـا
  

  : النص اآليت٢٠٠٦
 

  ):ج (البند) ٥١(مادة 
ومتنح للموظفة ملدة   : إجازة الوضع   "
ـًا تبدأ من تاريخ الوضع،     ) ٦٠( يوم

 أن  بناًء على طلب من املوظفة    وجيوز  
املقـدر  حتصل عليها قبل التـاريخ      

للوضع مبدة ال تتجاوز مخسة عشر      
  ".يومـا

  
  )٢(مادة 

 الـوزراء    رئيس جملس الوزراء و    على
 تنفيـذ هـذا     - كل فيما خيـصه    –

عمل به من اليوم التايل     ـُوي،  القانون

  )٢(مادة 
املوافقة على نص املادة كما  -

  .ورد يف املشروع بقانون
  

  )٢(مادة 
املوافقة على نص املادة كما  -

  .ورد يف املشروع بقانون
  

  )٢(مادة 

 الـوزراء    رئيس جملس الوزراء و    على
 تنفيـذ هـذا     - كل فيما خيـصه    –

عمل به من اليوم التايل     ـُوي ،القانون



 

 ١٣٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
  

  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
  

 

  
  
  



 

  ١٣٣

  
   
  
  
  
  
 

                                             
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  )٣(ملحق رقم 
  

اخلدمات بشأن مشروع قانون تقرير جلنة 
م يف شأن التفرغ خالل ٢٠٠٨لسنة 

فترة اإلعداد واملشاركة يف األلعاب 
املعد يف ضوء ( والبطوالت الرياضية 

االقتراح بقانون املقدم من جملس 
  .)النواب
  
  
  



 

  ١٣٤

  م٢٠٠٩ مايو ٧: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
   يف شأن التفرغ٢٠٠٨لسنة ( ) رقم  مشروع قانون خبصوص

  د واملشاركة يف األلعاب والبطوالت الرياضيةخالل فترة اإلعدا
   من الفصل التشريعي الثاينالثالث العادي ددور االنعقا

  

  :مقدمــة
  

  -ص ل خ ت/ ٤٠٧(استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئيس جملـس الـشورى رقـم          
 والذي مت مبوجبه تكليـف اللجنـة بدراسـة      م٢٠٠٩ أبريل   ١٣ املؤرخ يف    )٢٠٠٩-٤-٣

خالل فترة اإلعداد واملشاركة     يف شأن التفرغ     ٢٠٠٨لسنة  ( ) رقم   قانون   ومناقشة مشروع 
 على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن          ،يف األلعاب والبطوالت الرياضية   

  . السرأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم عرضه على 
    

  : إجراءات اللجنة-أوالً
  

  :اله قامت اللجنة باإلجراءات التاليةلتنفيذ التكليف املذكور أع
  

 :ني التالينيتدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماع )٥(
 .م٢٠٠٩  أبريل٢٢بتاريخ     الثالث والعشرينع ااالجتم −
 .م٢٠٠٩  أبريل٢٩بتاريخ      االجتماع الرابع والعشرين −

 

انون موضـوع البحـث   اطلعت اللجنة، أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع الق       )٦(
 :يلي والدراسة واليت اشتملت على ما

  

 )مرفق(. ب ومرفقاته بشأن مشروع القانونقرار جملس النوا -
 )مرفق. (رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -



 

  ١٣٥

 )مرفق( .املؤسسة العامة للشباب والرياضةمرئيات ومالحظات  -
 )مرفق( .ديوان اخلدمة املدنيةمرئيات ومالحظات  -
 )مرفق. (مرئيات ومالحظات وزارة العمل -
 )مرفق( .غرفة جتارة وصناعة البحرينمرئيات  -
 )مرفق. (مرئيات ومالحظات االحتاد العام لنقابات عمال البحرين -
 )مرفق(. ون املذكور ومذكرته اإليضاحيةمشروع القان -

  

 :اللجنةجتماع وبدعوة من اللجنة شارك يف ا )٧(
  

 :مـة والتعليـوزارة التربي −
   

 .وكيل الوزارة لشؤون التعليم واملناهج  وعـالدكتور عبداهللا يوسف املط .١
 مدير إدارة التربية الرياضية والكشافة  ة يوسف اجليبـالدكتورة شيخ .٢

 .واملرشدات     
 .باحث قانوين  ـريمحـد راشـد العميالسيد  .٣
 .باحث قانوين  السيد عبداجلواد حممد عبداجلواد .٤

  

 :لـوزارة العم −
 

 القائم بأعمال الوكيل املساعد لشؤون  ـرياح سـامل الدوسـصبالسيد  .١
 .العمل              
 .املستشار القانوين للوزارة  الدكتور عبدالباسط حممد عبداحملسن  .٢
 .ار مكتب الوزيرـمستش  ـاروينال عبدالوهاب قـمجالسيد  .٣
 :ةـة املدنيـديوان اخلدم −

 .ممدير إدارة شؤون اللوائح واإلعال    الـإبراهيـم كمـالسيد  .١
 .م شؤون االس واللوائحسرئيس ق    د عمر الرميحيـخالالسيد  .٢
 .املستشار القانوين    يخ السنوسي السيد جعفر الش .٣



 

  ١٣٦

 الشيخ صباح بن محد آل خليفة املستـشار  املؤسسة العامة للشباب والرياضة وقد حضر   −
 .القانوين لرئيس املؤسسة العامة للشباب والرياضة

 
 .كمور املستشار القانوين عصام السيد وقد حضرغرفة جتارة وصناعة البحرين  −
 
،  عنهممثلأي  مل حيضر  ه أن ، إال االحتاد العام لنقابات عمال البحرين    خاطبت اللجنة   كما   −

 ).مرفق( بتقدمي مرئياته مكتوبة للجنة االحتادواكتفى 
   

 :كل من شارك يف االجتماع من األمانة العامة بالس •
 

 .لشؤون اللجان املستشار القانوين   يـيمد عبداهللا الدلـحممالدكتور  .١
 . قانوين يئة املستشارينأخصائي  ـد حممـدـد أمحـالسيد حممـ .٢

 

 . سهيـر عبداللطيف صاحلوتوىل أمانة سر اللجنة السيدة •
  

ـًًا    :ةاملؤسسة العامة للشباب والرياض رأي -ثانيـ
يف محاية احلقوق الوظيفيـة          أكدت املؤسسة العامة للشباب والرياضة أمهية هذا املشروع         

للرياضيني عند متثيلهم اململكة يف احملافل الرياضية، وقد قدمت املؤسسة مرئياا ومالحظاـا             
  .  للجنةعلى مشروع القانون مكتوبة

  

ـًاثا   :وزارة التربية والتعليم رأي -لث
اضـة بـشأن    توافق رأي وزارة التربية والتعليم مع رأي املؤسسة العامة للشباب والري               

  .مشروع القانون
  

ـًًا    :ديوان اخلدمة املدنية رأي -رابعـ
 اخلدمة املدنية الصادر    من قانون ) ٥١(من املادة   ) ي( الفقرة   أن ديوان اخلدمة املدنية          يرى

على املشاركة يف الوفـود الرياضـية أو   قد نصت  )مرفق(، ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم   



 

  ١٣٧

فًا ملا جاء به املشروع الذي أغفل اإلشارة إىل الفعاليات األخـرى             خال ،الثقافية وملدة حمددة  
ؤدي إىل اإللغاء الـضمين لـنص       ي هذا املشروع بقانون س    قرارإ ، كما أن  كالفعاليات الثقافية 

 فيما يتعلق باملشاركة يف الوفود الرياضية       من قانون اخلدمة املدنية   ) ٥١(املادة  من   )ي(الفقرة  
، هذا فضالً عن االزدواجية التشريعية اليت قد        مشروع القانون  عليه يف    ه قد مت النص   باعتبار أن 
مـن  ) ٥١(املـادة   من   )ي(الفقرة  يرى ديوان اخلدمة املدنية أن      و ،املشروعقرار   إ دتنجم عن 

 هذا احلق للعاملني اخلاضعني لقانون اخلدمة املدنية حبيث مت األخذ           فلت قد ك  املذكورقانون  ال
  .لعامة مقرونة مع مصلحة املوظفيف االعتبار املصلحة ا

 يتطرق إىل النص على وضع ضوابط  القانون مل مشروع     كما يرى ديوان اخلدمة املدنية أن   
إلعـداد  لمتتد إىل أشهر عديدة خالل الـسنة        قد  واشتراطات ملنح هذه اإلجازة براتب واليت       

ـًنعكس سل ت أن   ا شأ واليت من واملشاركة يف الفعاليات الرياضية،      ا على حسن سري وانتظام     ب
 بـصيغته   القانونمشروع، كما أن اجلهات احلكومية اخلاضعة لقانون اخلدمة املدنية     العمل يف   

بـالغ    بشكلفتح الباب على مصراعيه إلساءة استخدام هذه اإلجازة على حنو يضر       سية  الياحل
  .، وقد ال يشجع اجلهات احلكومية على توظيف الرياضينيبالعمل

  

ـًًا           :وزارة العمل رأي -خامسـ

بشأن التفرغ خالل فترة اإلعداد واملـشاركة يف        أفادت وزارة العمل أن مشروع القانون     
األلعاب والبطوالت الرياضية ال يدخل ضمن اختصاص الوزارة قانونا، ومن مث يتعذر علـى              

  .الوزارة إبداء مالحظات أو مرئيات على مشروع القانون املذكور
       

ـًًا ساد    :غرفة جتارة وصناعة البحرين رأي -سـ
  

     أبدت غرفة جتارة وصناعة البحرين موافقتها على مشروع قانون بشأن التفرغ خالل فترة           
  .اإلعداد واملشاركة يف األلعاب والبطوالت الرياضية

  
  
  



 

  ١٣٨

ـًا    :اللجنة رأي -سابعـ
  

 مت  كمـا النـواب بـشأنه،     ومتّ استعراض قرار جملس      تدارست اللجنة مشروع القانون        
 واملستشار القانوين بـالس    استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة         

اجلهات املعنية الذين أبدوا تأييدهم ملشروع القانون انطالقًا من احلرص على االرتقاء            ممثلي  مع  
 كذلك على رأي جلنة    ، واطلعت اللجنة  بأداء الالعبني دون تعريضهم لضغوط مادية أو معنوية       

والذي جاء مؤكدا لـسالمة املـشروع مـن         الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى      
قد أكدت اللجنة تأييدها ملشروع القانون وحرصها علـى         الناحيتني الدستورية والقانونية، و   

 احملافـل   محاية املنتسبني إىل اال الرياضي وضمان حقوقهم الوظيفية عند متثيلهم اململكة يف           
الرياضية، ورفع قدرات الالعبني واملشاركني يف األلعاب الرياضية ودفعهم لتقدمي أداء متميـز             
يليق بسمعة مملكة البحرين ويعكس املستوى الذي وصلت إليه الرياضة يف اململكة، ورفع اسم             

  .البحرين يف احملافل الرياضية واإلقليمية والدولية
  قـانون  ال  اللجنة املوافقة من حيث املبدأ علـى مـشروع              ويف ضوء تلك املعطيات ترى    

 . كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفقبعد إجراء التعديالت املناسبة على مواده
  

  :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ـًاثامنـ
يـار  من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اخت         ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    

  : كل من
ـًا    األستاذة مسيـرة إبراهيـم رجـب .٣  .مقررا أصلي
 .امقررا احتياطي   األستاذ عبدالغفار عبداحلسني عبداهللا  .٤

  

  : توصية اللجنة:  ـًاتاسعـ
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فـإن اللجنـة            

  : مبا يليتوصي
  



 

  ١٣٩

   يف شـأن التفـرغ  ٢٠٠٨لسنة ( ) مشروع قانون رقم    بدأ على   من حيث امل   املوافقة −
 .خالل فترة اإلعداد واملشاركة يف األلعاب والبطوالت الرياضية

 

 .يف اجلدول املرفقتفصيالً املوافقة على مواد مشروع القانون كما ورد  −
  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  
  
  

  يـة جواد اجلشـي.       د                  مسرية إبراهيم رجب.    أ
  اخلدمـاترئيس جلنة                               اخلدماتنائب رئيس جلنة  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ١٤٠

   يف شأن التفرغ٢٠٠٨لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  خالل فترة اإلعداد واملشاركة يف األلعاب والبطوالت الرياضية

  نون القانصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  الديباجة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الديباجة
تصويب اخلطأ اإلمالئي يف كلمة      −

 ).االطالع(لتصبح ) اإلطالع(
وعلى املرسـوم   (إضافة عبارة    −

ــم  ــانون رق ــسنة ) ٢٥(بق ل
ــشأن املؤســسات ١٩٩٨ م ب

 )التعليمية والتدريبية اخلاصة،
وعلى املرسـوم   (إضافة عبارة    −

 ١٩٨٩لسنة  ) ٩(بقانون رقم   
بحـرين  بشأن قـوة دفـاع ال     

 )وتعديالته،

  الديباجة
املوافقة على قـرار جملـس       −

 : عبارةالنواب مع إضافة

 )٢٣( رقم   قانوناملرسوم ب وعلى  (
 بإصدار قانون العمل    ١٩٧٦لسنة  

  ،يف القطاع األهلي
) ٢٤(وعلى املرسوم بقانون رقم     

 بإصـدار قـانون     ١٩٧٦لسنة  
  التأمني االجتماعي،

) ٢١(وعلى املرسوم بقانون رقم     

  الديباجة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ١٤١

  نون القانصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ، على الدستوراإلطالعبعد 
لسنة ) ٥(وعلى املرسوم بقانون رقم  

 بإنـشاء الــس األعلــى  ١٩٨٣
عدل باملرسـوم   للشباب والرياضة امل  

  ،١٩٩٩لسنة ) ٢٦(بقانون رقم 
لـسنة  ) ٣(وعلى القـانون رقـم      

وعلى ذلك يكون نص الديباجـة      
  :بعد التعديل

  
  
  
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ، على الدستوراالطالعبعد 
لسنة ) ٥(وعلى املرسوم بقانون رقم  

 بإنـشاء الــس األعلــى  ١٩٨٣
للشباب والرياضة املعدل باملرسـوم     

  ،١٩٩٩لسنة ) ٢٦(بقانون رقم 
لـسنة  ) ٣(قـانون رقـم     وعلى ال 

 بإصـدار قـانون     ١٩٨٩لسنة  
اجلمعيات واألنديـة االجتماعيـة     
والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة    
يف ميــدان الــشباب والرياضــة 

 )واملؤسسات اخلاصة وتعديالته،

  
  
  
  
  
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ، على الدستوراالطالعبعد 
لسنة ) ٥(وعلى املرسوم بقانون رقم  

 بإنـشاء الــس األعلــى  ١٩٨٣
للشباب والرياضة املعدل باملرسـوم     

  ،١٩٩٩لسنة ) ٢٦(بقانون رقم 
لـسنة  ) ٣(وعلى القـانون رقـم      



 

  ١٤٢

  نون القانصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

   بشأن التعليم العايل،٢٠٠٥
لـسنة  ) ٢٧(وعلى القانون رقـم     

   بشأن التعليم،٢٠٠٥
وعلى قانون اخلدمة املدنية الـصادر     

  ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

   بشأن التعليم العايل،٢٠٠٥
لـسنة  ) ٢٧(وعلى القانون رقـم     

   بشأن التعليم،٢٠٠٥
وعلى قانون اخلدمة املدنية الـصادر     

  ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 
) ٢٥(وعلى املرسوم بقانون رقم     

م بشأن املؤسـسات    ١٩٩٨لسنة  
  التعليمية والتدريبية اخلاصة،

) ٩(رقـم   وعلى املرسوم بقانون    
 بشأن قـوة دفـاع      ١٩٨٩لسنة  

  البحرين وتعديالته،
أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

   بشأن التعليم العايل،٢٠٠٥
لـسنة  ) ٢٧(القانون رقـم    وعلى  
   بشأن التعليم،٢٠٠٥

وعلى قانون اخلدمة املدنية الـصادر     
  ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 

) ٢٥(وعلى املرسوم بقانون رقم     
م بشأن املؤسـسات    ١٩٩٨لسنة  

  التعليمية والتدريبية اخلاصة،
) ٩(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بشأن قـوة دفـاع      ١٩٨٩لسنة  
  البحرين وتعديالته،

 )٢٣( رقم   قانوناملرسوم ب وعلى  
 بإصدار قانون العمل    ١٩٧٦لسنة  



 

  ١٤٣

  نون القانصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
 وقد صدقنا عليه    القانون اآليت نصه،  

  :وأصدرناه
 

  :وأصدرناه
  
 

  يف القطاع األهلي،
) ٢٤(وعلى املرسوم بقانون رقم     

 بإصـدار قـانون     ١٩٧٦لسنة  
  التأمني االجتماعي،

) ٢١(وعلى املرسوم بقانون رقم     
 بإصـدار قـانون     ١٩٨٩لسنة  

اجلمعيات واألنديـة االجتماعيـة     
لعاملة والثقافية واهليئات اخلاصة ا   

يف ميــدان الــشباب والرياضــة 
  ،واملؤسسات اخلاصة وتعديالته

أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

 :وأصدرناه



 

  ١٤٤

  نون القانصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  )١(املادة 
  
  
  
  
  
  
  
  

تسري أحكام هذا القانون اجلهات     
  :اآلتية

  
  
  
  

  )١(املادة 
 .إعادة صوغ املادة −

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل

  
  
  
  

  
علـى  تسري أحكام هذا القـانون    

الالعــبني واملــدربني والطــواقم 
ــة   ــة والطبي ــة والفني اإلداري

 يــة مــن املنــتظمني يفوالتحكيم
  :اجلهات التالية

  

  )١(املادة 
املوافقة على قـرار جملـس       −

 عبــارة فة مــع إضــا،النــواب
) احلكومية(بعد كلمة   ) واخلاصة(

، وإضافة بند جديـد     )٢(يف البند   
 : على النحـو التـايل     )٤(برقم  

العاملني بالشركات واملؤسسات   (
 ).اخلاصة

 
 

  )١(املادة 
  
  
  
  
  
  
  
  

علـى  تسري أحكام هذا القـانون    
الالعــبني واملــدربني والطــواقم 
ــة   ــة والطبي ــة والفني اإلداري

 ني يفوالتحكيميــة مــن املنــتظم
  :اجلهات التالية

  



 

  ١٤٥

  نون القانصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وزارات ومؤسسات وهيئـات     -١
  .اململكة املدنية والعسكرية

 .امعات واملعاهداملدارس واجل -٢
ــشركات   -٣ ــاملني بالـ العـ

واملؤسسات اململوكة للدولة أو    
اليت تشارك بأكثر من نـصف      

  .رأمساهلا

وزارات ومؤسسات وهيئات    -١
  .اململكة املدنية والعسكرية

املدارس واجلامعات واملعاهـد     -٢
 .احلكومية

ــشركات  -٣ ــاملني بالـ العـ
واملؤسسات اململوكة للدولة أو    

 بـأكثر مـن     فيهااليت تشارك   
  .نصف رأمساهلا

وزارات ومؤسسات وهيئـات     -١
  .اململكة املدنية والعسكرية

املدارس واجلامعات واملعاهـد     -٢
 .احلكومية واخلاصة

ــشركات   -٣ ــاملني بال  الع
واملؤسسات اململوكة للدولة أو    

 بـأكثر مـن     فيهااليت تشارك   
 .نصف رأمساهلا

ــشركات   -٤ ــاملني بال الع
 .واملؤسسات اخلاصة

  
 

 



 

  ١٤٦

  نون القانصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  )٢(املادة 
  

  
  
  
  

  

يستحق كل العب أو مـدرب أو       
ــتظم  إداري أو فــين يعمــل أو ين

) ١(باجلهات املشار إليها يف املـادة   
إجازة خاصة لإلعداد أو املـشاركة      
يف األلعاب والبطوالت الرياضـية     
اخلليجية أو العربية أو اإلقليميـة أو       
القارية أو الدولية اليت ميثـل فيهـا        
اململكة على مستوى املنتخبـات أو    

  )٢(املادة 
 .إعادة صوغ املادة −

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل

  
األشخاص املـذكورون يف    يستحق  

إجازة ) ١( املادة   الفقرة األوىل من  
خاصة لإلعـداد أو املـشاركة يف       
األلعــاب والبطــوالت الرياضــية 

يجية أو العربية أو اإلقليميـة أو       اخلل
 فيهـا   ميثلونالقارية أو الدولية اليت     

اململكة على مستوى املنتخبـات أو    
األندية أو االحتادات الرياضية وملدة     

  )٢(املادة 
 ،املوافقة على قرار جملس النواب     −

العـاملني  و( عبـارة    مع إضافة 
بعـد عبـارة    ) بالقطاع اخلاص 

 ).واجلامعات(

  )٢(املادة 
  

  
  

  

األشخاص املـذكورون يف    يستحق  
 إجازة) ١( املادة   الفقرة األوىل من  

خاصة لإلعـداد أو املـشاركة يف       
األلعــاب والبطــوالت الرياضــية 
اخلليجية أو العربية أو اإلقليميـة أو       

 فيهـا   ميثلونالقارية أو الدولية اليت     
اململكة على مستوى املنتخبـات أو    
األندية أو االحتادات الرياضية وملدة     



 

  ١٤٧

  نون القانصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ندية أو االحتادات الرياضية وملدة     األ
  .ال تتجاوز فترة اإلعداد واملشاركة

  

  .ال تتجاوز فترة اإلعداد واملشاركة
ويلزم الستحقاق اإلجازة بالنسبة    
ــدفاع ووزارة  ــوة ال ــسيب ق ملنت
الداخلية واحلرس الوطين وطلبـة     

ملـدارس واملعاهـد واجلامعـات    ا
التنسيق مع جهـات عملـهم أو       

  ).دراستهم حبسب األحوال
  

  .ال تتجاوز فترة اإلعداد واملشاركة
سبة ويلزم الستحقاق اإلجازة بالن   

ــدفاع ووزارة  ــوة ال ــسيب ق ملنت
الداخلية واحلرس الوطين وطلبـة     
 املـدارس واملعاهـد واجلامعـات   

 التنسيق  العاملني بالقطاع اخلاص  و
مع جهات عملهم أو دراسـتهم      

  .حبسب األحوال
  
  
 



 

  ١٤٨

  نون القانصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  )٣(املادة 
  
  
  
  

تكون اإلجازة اخلاصـة مدفوعـة      
الراتب أو األجر وحيـتفظ فيهـا       

ــدرب أو اإلدا ــب أو امل ري الالع
بكافة حقوقه الوظيفية طوال مـدة      
اإلجازة، كما ال تعد انقطاعا عـن       

  .الدراسة بالنسبة للطالب
  

 )٣(املادة 
 .إعادة صوغ املادة −

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل

  
تكون اإلجازة اخلاصـة مدفوعـة      
ــتفظ   ــر وحي ــب أو األج الرات

 الوظيفية  حقوقهم بكافة   مستحقوها
ال تعتـرب   ما  طوال مدة اإلجازة، ك   

 انقطاعا عن الدراسـة     فترة اإلجازة 
  .بالنسبة للطالب

  
  

  

  )٣(املادة 
املوافقة على قرار جملس النواب      −

إضافة فقرة جديدة وإعـادة     مع  
علـى  حبيث تكون    صياغة املادة 

   :فقرتني

تكون اإلجـازة اخلاصـة       -١
مدفوعة الراتب أو األجر وحيتفظ     

 حقــوقهم بكافــة مــستحقوها
مدة اإلجازة، كما   الوظيفية طوال   

 انقطاعا عن   ال تعترب فترة اإلجازة   
 .الدراسة بالنسبة للطالب

 طالبة التفرغ تتحمل اجلهة    -٢
أجور وكافة احلقوق الوظيفية    

  )٣(املادة 
  
  
  
 

 تكون اإلجـازة اخلاصـة      -١
مدفوعة الراتب أو األجر وحيتفظ     

 حقـوقهم  بكافـة    مستحقوها
الوظيفية طوال مدة اإلجازة، كما     

 انقطاعا عن   ال تعترب فترة اإلجازة   
 .الدراسة بالنسبة للطالب

 طالبة التفرغ تتحمل اجلهة     -٢
أجور وكافة احلقوق الوظيفيـة     



 

  ١٤٩

  نون القانصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 بالنـسبة   ةطوال مدة اإلجـاز   
للعـــاملني يف الـــشركات 
واملؤسسات اخلاصة واملـشار    

مـن  ) ٤(إليهم يف البند رقم     
 .)١(املادة رقم 

 
 

 بالنـسبة   ةطوال مدة اإلجـاز   
ــشر ــاملني يف الـ كات للعـ

واملؤسسات اخلاصـة واملـشار     
من املادة  ) ٤(إليهم يف البند رقم     

 ).١(رقم 
 

  )٤(املادة 
  
  
  
  
  
  

  )٤(املادة 
ــارة  − ــالل عب ــشخص (إح ال

بـدالً مـن    ) املستحق لإلجازة 
الالعـب أو املـدرب     (عبارة  

 ).اإلداري أو الفين
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     

  :التعديل

  )٤(املادة 
املوافقة على قرار جملس النواب      −

) وحييلـه  (استبدال عبـارة   مع
الواردة ) ويرفع الطلب  (بعبارة

بعد عبارة االحتادات الرياضية،    
الختاذ ما يلـزم    (وإضافة عبارة   

 .يف اية الفقرة) شأاب

  )٤(املادة 
  
  
  
  

  



 

  ١٥٠

  نون القانصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

يعتمد رئيس املؤسسة العامة للشباب    
والرياضة طلب اإلجازة الوظيفيـة     
حمددة البداية والنهاية من األندية أو      
االحتادات الرياضية ويرفع الطلـب     
إىل اجلهة اليت يعمل أو ينتظم ـا        

ــدرب اإلداري أو ال ــب أو امل الع
  .الفين

يعتمد رئيس املؤسسة العامة للشباب    
والرياضة طلب اإلجازة الوظيفيـة     

ن األندية أو   حمددة البداية والنهاية م   
االحتادات الرياضية ويرفع الطلـب     
إىل اجلهة اليت يعمل أو ينتظم ـا        

  .الشخص املستحق لإلجازة

يعتمد رئيس املؤسسة العامة للشباب    
والرياضة طلب اإلجازة الوظيفيـة     
حمددة البداية والنهاية من األندية أو      

 إىل اجلهة   وحييلهاالحتادات الرياضية   
الـشخص  اليت يعمل أو ينتظم ا      

 الختاذ ما يلـزم     املستحق لإلجازة 
 .)بشأا

  )مستحدثة) (٥(املادة   
استحداث مادة جديدة بـرقم       −

 املـواد مع إعـادة تـرقيم      ) ٥(
 :الالحقة وهي على النحو التايل

  :نص املادة املستحدثة
  )٥(املادة 

  )مستحدثة) (٥(املادة 
املوافقة على قرار جملس النواب      −

باستحداث مادة جديدة بـرقم     
)٥.(  

 

  )٥(املادة 
  
  
  
  



 

  ١٥١

  نون القانصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

يصدر وزيـر التربيـة والتعلـيم       
القواعد اخلاصة بإجازات الطلبـة     
باملدارس، كما يـصدر الـوزير      
القواعد اخلاصة بإجازات الطلبـة     

لعايل بعـد   يف مؤسسات التعليم ا   
  .موافقة جملس التعليم العايل

يصدر وزيـر التربيـة والتعلـيم       
القواعد اخلاصة بإجازات الطلبـة     
باملدارس، كما يـصدر الـوزير      
القواعد اخلاصة بإجازات الطلبـة     

ت التعليم العايل بعـد     يف مؤسسا 
 .موافقة جملس التعليم العايل

  )٥(املادة 
  
  
  
  
  

  

بعد إعادة ) ٦(املادة ) ٥(املادة 
  الترقيم

 لتـصبح   )٥(إعادة ترقيم املادة     −
  ).٦(املادة 

الوزير املخـتص   (إحالل عبارة    −
بدالً ) بشئون الشباب والرياضة  

وزيـر الـشباب    (من عبـارة    

  بعد إعادة الترقيم) ٦(املادة 
  

  .املوافقة على قرار جملس النواب −
  

 

  )٦(املادة 
  
  
  
  



 

  ١٥٢

  نون القانصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  

يصدر وزير شؤون جملس الـوزراء      
بناء على عرض املؤسـسة العامـة       
للشباب والرياضة القرارات الالزمة    
لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن      
قواعد وإجراءات احلـصول علـى      
اإلجازة فترات اإلعداد واملـشاركة     

الـواردة يف صـدر     ) لرياضةوا
 .املادة

قبـل  ) اللوائح و (إضافة عبارة    −
 ).القرارات الالزمة(عبارة 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  : التعديل

  )٦(املادة 
الوزير املخـتص بـشئون     يصدر   

 بناء على عرض    والرياضةالشباب  
 املؤسسة العامة للشباب والرياضـة     

القرارات الالزمة لتنفيـذ    اللوائح و 
ا القانون على أن تتضمن قواعد      هذ

وإجراءات احلصول على اإلجـازة     

  
  
  
  
  
  

الوزير املخـتص بـشئون     يصدر  
 بناء على عرض    والرياضةالشباب  

 املؤسسة العامة للشباب والرياضـة     
القرارات الالزمة لتنفيـذ    اللوائح و 

هذا القانون على أن تتضمن قواعد      
وإجراءات احلصول على اإلجـازة     



 

  ١٥٣

  نون القانصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 األلعاب والبطوالت الرياضية مبا     يف
يف ذلك الفترة املقررة لإلعـداد أو       

  .املشاركة يف كل لعبة أو بطولة

فتــرات اإلعــداد واملــشاركة يف 
األلعاب والبطوالت الرياضية مبا يف     
ذلك الفترة املقـررة لإلعـداد أو       

  .املشاركة يف كل لعبة أو بطولة
  

فتــرات اإلعــداد واملــشاركة يف 
األلعاب والبطوالت الرياضية مبا يف     

 املقـررة لإلعـداد أو      ذلك الفترة 
 .املشاركة يف كل لعبة أو بطولة

  )٦(املادة 
  
  
  
  
  
  
  

  )٦(املادة 
  بعد إعادة الترقيم) ٧(املادة 

  

 لتـصبح   )٦(إعادة ترقيم املادة     −
  ).٧(املادة 

على رئيس جملس   (إحالل عبارة    −
 عبـارة   حمل) الوزراء والوزراء 

 ).على الوزراء(
 

  بعد إعادة الترقيم) ٧(املادة 
  

 .املوافقة على قرار جملس النواب −

  )٧(املادة 
  
  
  
  
  



 

  ١٥٤

  نون القانصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  

  
 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   

تنفيذ هذا القانون، ويعمل به مـن       
اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة      

  .الرمسية

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل

  )٧(املادة 
على رئـيس جملـس الـوزراء        

 تنفيذ – كل فيما خيصه    – والوزراء
هذا القانون، ويعمل به من اليـوم       
التايل لتاريخ نـشره يف اجلريـدة        

  .الرمسية

  

  
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء  

 تنفيـذ هـذا     – كل فيما خيصه     –
القانون، ويعمل به من اليوم التـايل       

  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
  
  
 

 
  
  



 

 ١٥٥

  م٢٠٠٩ أبريل ١٦: التاريخ 
  

  ـة جـواد اجلشـي   احملرتمةبهي/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

  

مشروع قـانون بـشأن التفـرغ خـالل فـرتة اإلعـداد واملـشاركة يف األلعـاب : املوضوع 
املعـد يف ضـوء االقـرتاح بقـانون املقـدم مـن جملـس (والبطوالت الرياضية 

  ).النواب
  

  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

  ال    سید عل    ي ب    ن ص    الح ال    صالح  م، أرف    ق مع    الي ٢٠٠٩ أبری    ل ١٣بت    اریخ   
  ، ن  سخة)٢٠٠٩ -٤ -٣/  ص ل ت ق٤٠٨(رئ  یس المجل  س، ض  من كتاب  ھ رق  م 

ق انون ب شأن التف رغ خ الل فت رة اإلع داد والم شاركة ف ي األلع اب           م شروع   من  
المع  د ف  ي ض  وء االقت  راح بق  انون المق  دم م  ن مجل  س    (والبط  والت الریاض  یة 

 الت   شریعیة والقانونی   ة، وذل   ك لمناق   شتھ وإب   داء    إل   ى لجن   ة ال   شؤون  ؛)الن   واب
  . علیھ للجنة الخدماتالمالحظات

  

، عق   دت لجن   ة ال   شؤون الت   شریعیة والقانونی   ة    م٢٠٠٩ أبری   ل ١٦وبت   اریخ   
،  الم  ذكور م  شروع الق  انون ، حی  ث اطلع  ت عل  ى   اجتماعھ  ا الثال  ث والع  شرین  

المست شارین   وذل ك بح ضور   ومذكرتھ اإلیضاحیة، وقرار مجلس النواب بشأنھ،  
  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

  

 إل  ى ع  دم مخالف  ة م  شروع    – بع  د المداول  ة والنق  اش   –وانتھ  ت اللجن  ة  
  .القانون لمبادئ وأحكام الدستور

  

  : اللجنة رأي
ق  انون ب  شأن التف  رغ خ  الل فت  رة اإلع  داد   م  شروع ت  رى اللجن  ة س  المة 

في ضوء االقتراح بق انون  المعد (والمشاركة في األلعاب والبطوالت الریاضیة     
  .من الناحیتین الدستوریة والقانونیة ؛)المقدم من مجلس النواب

  

  

                                           حممـد هــادي احللواجـي
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                                

 
 


