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تقرير جلنة الشؤون املالية 

واالقتصادية خبصوص املرسوم 

م 2102( لسنة 55بقانون رقم )

بتعديل بعض أحكام املرسوم 

م 0711( لسنة 05بقانون رقم )
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 م2014أبريل   21التاريخ: 

 

التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول املرسوم 
بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم  2012( لسنة 55بقانون رقم )

 بإصدار سندات التنمية. 1977( لسنة 15)

 الفصل التشريعي الثالث –دور االنعقاد العادي الرابع 
 

 :مقدمــــــة

 3ف / ص ل م ق /  826م، وبموجااا خطاباايا خ اام  4023 ماايخ  42بتاايخ   

خئاا   خطمج اا  لطاا  طج اا   (، أخسال اااياا خطمياايط  3د األستتذ ع ي تت  اتت  لتت ح  احلتت ح 

اذعتدل   2102حستوة ( 55احمرسوم اقت وو  رمتم  خطشؤون خطميط   وخال تايد    سا  من 

؛ طم ي شات  اإلدار ستودا  احذوملتة 0711( حسوة 05اعض أحك م احمرسوم اق وو  رمم  

 ودخخست  ولعدخد تقخ خ بشأ   متضم ـًي خأي خط ج   طيخض  ع   خطمج   خطمو خ.

لط   أخسل كمي  ل حب احمع ح  األسذ ع ي   ا  ل ح  احل ح  رئلس احمج س

بشأن  خخخ  (2د  3ف / ص ل م ق /  608 كتيب  خ م   يد  طج   خطشؤون خطميط   وخال تا

م بااوص موخا   4023أكتوبخ  46مكتا خطمج   ف  خجتميع  خطثي   خطم يقد بتيخ   

دخخس  مشخوعيت خطقوخ  ن وخال تخخايت بقوخ  ن خطت  الزخطت   د خطدخ  طدى خط ج  ، 

 ج   خطشوخى.( من خطالئا  خطدخا    طم200وذطك خست يًدخ لط  خطميدة  
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 إجراءا  اح جوة : -أولا 

 حذوفلع احذك لف احمعكور أياله، م م  اح جوة ا إلجراءا  احذ حلة :

 خطتيط  : خجتميعيتهيف  تدخخست خط ج   خطمخسوم بقي ون خطمذكوخ  (1)

 

 احذ رلخ الجذمــــــــــــ ع احرمم

 احث حثاجذم ي   دور الوعق د احع دي احث حث م  احفل  احذشرلع  

 م4023أبخ ل  20 خطايدي وخطيشخون  .2

 اجذم ي   دور الوعق د احع دي احرااع م  احفل  احذشرلع  احث حث

 م4023د سمبخ  26 خطتيسع  .4

 4022ميخ   30 خطسيد  وخطيشخون  .3

 م4022أبخ ل  4 خطسيبع وخطيشخون  .2

 م4022أبخ ل  8 خطثيمن وخطيشخون  .5

 م4022أبخ ل  28 خطثالثون  .8

 4022أبخ ل  40 وخطثالثون خطايدي  .6

 

 

خب يت خط ج   أث يء دخخستهي ط مخسوم بقي ون موضوع خطباث وخطدخخس  ع   خطوثيئق  (2)

 خطمتي ق  ب  وخطت  خشتم ت ع   مي    :

 (مرفقخطمخسوم بقي ون موضوع خطباث وخطدخخس .     -
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 (مرفق خخخ مج   خط وخا ومخفقيت .   -

خطتشخ ي   وخطقي و    بمج   خطشوخى وخطت  كمي خب يت ع   خأي طج   خطشؤون  -

 (مرفقأكدت سالم  خطمخسوم بقي ون من خط يا ت ن خطدستوخ   وخطقي و   .   

  مرفق(خأي وزخخة خطميط  .  -

  مرفق(خأي خطمستشيخ خطقي و   طشؤون خط جين.  -

  مرفق(خأي خطمستشيخ خال تايدي وخطميط  بيطمج  .  -
 

  م : حضر الجذم ع م  مج س احشورى ك 

 احمســذش ر احق وـوو  حشؤو  اح ج  . األسذـــ ع محســــ  حملــد مرهــــــو  -0

 احمسذش ر المذلـ دي واحمـــــــــ ح . احدكذور جعفــــر محمـــــد احلـــــــ ئغ -2
 

   احسلد محمد رض  محمد وتوط  أمي   ســخ خط ج. 

 رأي احجه   احمعولة: –ث ول  

 

 وزارة احم حلة:

بشأن األساليب واإلجراااا   في رد الوزارة على استفسارات اللجنة )المرفق( 
التي تبنتها الحكومة لافع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومن ثم خفر  ااتفرا    

أوضحت أن الحكومة تبذل جهوًدا مستمرة لرفع معدالت نمو الناتج المحليي   المديونية؛
القطاعات االقتصادية المحلية غير النفطية، إذ  اإلجمالي، وذلك من خالل تطوير وتنويع

على إيجاد فرص اقتصادية في هذه القطاعات من خالل تشجيع االستثمار  ةتعمل المملك
في مختلف القطاعات الواعدة غير النفطية، كالقطاع المالي والقطاع السياحي وخدمات 

صيييرة والمتوسيطة   األعمال والصناعة، والقطاع اللوجستي، وتعزيز قدرة المنشآت ال
الممنوحة لها، إضافة إلى وضيع األسيا التيي     ةالحجم من خالل التسهيالت االئتماني

تستطيع البحرين من خاللها االستفادة مين االقتصياد المعرفيي العيالمي وتطيوير      
 االبتكارات.
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وانطالًقا من توجهات الحكومة نحو تحقيق النمو المستدام لالقتصياد اليوطني،   
اسة تشجيع القطاع الخاص على أخذ زمام المبادرة في تفعييل النشياط   فإنها تتبنى سي

االقتصادي، وإعطائه الدور الريادي في دفع مسيرة التنمية االقتصادية وتأكييد الطيابع   
اإلشرافي والرقابي لدور الحكومة. وسعًيا من الحكومة في تقلييص الضييوط عليى    

قد تبنت عدًدا من البرامج التي تساهم ميزانيتها، وبالتالي تخفيض العجز في الموازنة، ف
في ترشيد النفقات الحكومية، أهمها برنامج إعادة توجيه الدعم الحكومي، إذ يساهم الدعم 
الحكومي المباشر وغير المباشر في زيادة معدالت الدين العام. لذا فإن الحكومة تنظير  

ى مسيتحقيه مين   مع السلطة التشريعية في إعادة هيكلة الدعم بهدف ضمان وصوله إل
المواطنين، ورفع المستوى المعيشي خاصة على مسيتوى القطاعيات والشيرائا ذات    

 الدخل المحدود، وترشيد اإلنفاق في الميزانية الحكومية.

ورغبة من الحكومة في تعزيز الرقابة على اإلنفاق العام، فقد أصيدر صياح    
( 52اء الموقر قراًرا برقم )السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيا الوزر

بإنشاء لجنة لضبط وترشيد اإلنفاق وتعزيز الدخل واإلنتاجية في الوزارات  5102لسنة 
وبرامج وآلييات   توالجهات الحكومية، حيث تختص هذه اللجنة بدراسة ووضع سياسا

ضبط وترشيد اإلنفاق الحكومي وتعزيز وزيادة الدخل ورفع مستوى اإلنتاجية، وتحقيق 
تخدام األمثل للموارد المالية في الوزارات والجهات الحكومية، وذلك بهدف ترشييد  االس

اإلنفاق الحكومي وتعزيز جميع أوجه االنضباط المالي، وتنمية الموارد المالية وزييادة  
دخل الحكومة وتعزيز إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة للدولية،  وتحقييق أعليى    

داري، والتحقق من االستخدام األمثل للموارد الماليية،  مستويات اإلنتاجية في العمل اإل
وتحقيق أعلى درجات الكفاءة االقتصادية والحوكمة والمساءلة والشفافية في إدارة المال 

 العام.

إن الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تحقيق التنمية االقتصيادية المسيتدامة   
ورفع معدالت الناتج المحلي اإلجمالي وتنويع مصادر الدخل واالسيتفادة مين بيرامج    
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ترشيد اإلنفاق الحكومي من أجل تقليص الضيوط على الميزانيية وتقلييل المديونيية،    
ليل الديون الحكومية، واستخدام العوائد النفطيية  والتعاون مع السلطة التشريعية على تق

في تسديد فواتير الدين العام الحكومي، باإلضافة إلى النمو الحيوي المتوازن لالقتصياد  
البحريني خالل السنوات األخيرة، والذي مكنه من امتصياص األزميات والتحيديات    

ذلك من شأنه أن يحقيق  م، كل 5112االقتصادية السيما األزمة المالية العالمية في عام 
نتائج إيجابية مستقباًل تتمثل في السيطرة على الدين العام ومن ثم انخفاض نسبة اليدين  

 العام إلى الناتج المحلي.

فقد بينت الوزارة أن رفع سقف الدين  مبااا  إصداا الماسوم بقانون،أما عن 
 5100( لسينة  9ن رقم )العام جاء ليلبي االحتياجات المالية المترتبة على إقرار القانو

والتي بلغ تقدير العجز فيهيا   5105و 5100باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 
 20، باإلضافة إلى انعكاسات إصدار المرسوم بقيانون  5105مليون دينار لسنة  757
باعتماد الميزانية العامة  5100( لسنة 9بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 5100لسنة 
)بشأن زيادة الروات  العمومية( والذي أدى إلى زيادة  5105و 5100تين الماليتين للسن

، وكيذلك  5100مليون دينار لسينة   001،1بمقدار  5105العجز المقدر للسنة المالية 
بفتا اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة  5105( لسنة 25المرسوم بقانون رقم )

مليون دينار في ميزانية مصروفات المشاريع إلعيادة   022بمبلغ  5105للسنة المالية 
هيكلة شركة طيران الخليج، ليرتفع بذلك العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة للسنة 

مليون دينار، ويرتفع سعر النفط المطليو  لتحقييق    0،152إلى مبلغ  5105المالية 
 دوالًرا أمريكًيا. 059التعادل في الميزانية إلى حوالي 

ويضاف إلى ما تقدم االحتياجات التمويلية المتوقعة لتيطية العجز المتوقع فيي  
الذي كان معروًضا في حينه عليى   5105و 5102مشروع الميزانية للسنتين الماليتين 
مليون دينار للسنة  222،5مليون دينار منها  0،757السلطة التشريعية، والمتوقع بمبلغ 

، ويضياف إليى ذليك    5105نار للسينة الماليية   مليون دي 905،5و  5102المالية 
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االحتياجات التمويلية لسداد العجز في تمويل أقساط القيروض )الفيرق بيين أقسياط     
مليون دينار من دون  222القروض المستلمة والمدفوعة( والتي كان متوقًعا لها أن تبلغ 

لية أو تيطيية  األخذ في االعتبار الحاجة إلى تمويل أية التزامات مالية إضافية مسيتقب 
 العجز في ميزانية السنتين الماليتين الالحقتين بإصدار المرسوم بقانون.

( من الدستور، فإن القروض 005( و)012علًما بأنه وفًقا ألحكام المادتين رقم )
المعيدل   0977( لسينة  02تعقد بقانون، وقد سبق في هذا الشأن إصدار القانون رقم )

بإصدار سندات التنمية والذي تنص المادة األولى منيه   5100( لسنة 59بالقانون رقم )
على أن "يؤذن لوزير المالية باالتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في 
مملكة البحرين أذونات على الخزانة وسندات تسمى )سيندات تنميية( وأدوات تموييل    

آالف وخمسيمائة   مليون دينار )ثالثة 2،211متوافقة مع الشريعة اإلسالمية في حدود 
 مليون دينار(".

وفي ظل المستوى المرتفع للعجز المقدر في الميزانية، وارتفاع مستوى سعر 
للبرميل للسنة المالية  ادوالًر 059النفط المطلو  لتيطية العجز المذكور والمقدر 

، ونظًرا لمحدودية الرصيد المتبقي من الحد المسموح باقتراضه حس  المرسوم 5105
مليون دينار  2،211 اآلنف ذكره، فقد أصبا من الضروري رفع سقف الدين منبقانون 
والعجز  5105مليون دينار وذلك لتيطية العجز المتوقع خالل السنة المالية  2،111إلى 

وبما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون  5105و  5102المقدر للسنتين الماليتين 
للحكومة لمواجهة االحتياجات التمويلية للميزانية الميزانية العامة، وليوفر مساحة كافية 

المتوافقة مع  العامة للدولة عن طريق أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل
لذا فإن خيار تمويل الزيادة في العجز المذكور عن طريق ؛ الشريعة اإلسالمية

ة وسرعة تنفيذ استمراري ناالقتراض كان هو الخيار العملي الوحيد الالزم لضما
الميزانية العامة للدولة، وذلك نتيجة لمحدودية الخيارات األخرى المتاحة لتمويل الزيادة 
في عجز الميزانية، وكان اللجوء لالقتراض خطوة حتمية وضرورية لتلبية متطلبات 
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 2،1مليار دينار إلى  2،2الميزانية العامة، وأصبا معها رفع سقف االقتراض  من
للحكومة لتيطية الزيادة في  من المتطلبات األساسية لتوفير مساحة كافيةمليار دينار 

جز الميزانية ومواجهة أية احتياجات تمويلية ضرورية أو طارئة للميزانية العامة ع
للدولة عن طريق أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة 

 اإلسالمية.

 

ضمن خطا  لجنة الشؤون المالية واالقتصادية حول هذا ت وأردفت بالقول: لقد
 الموضوع ما يلي:

 مع األخذ في االعتبار المعلومات التالية:

( 92إن من سقف اإلصداا ألدوا  الدين العام من الماسوم بقانون اقم )- أ
بإصداا  2211( لسنة 21بتعديل بع  أحكام الماسوم بقانون اقم ) 9122لسنة 

مليون  9،993مليون ديناا لم يستخدم منه سوى  3،111البالغ سندا  التنمية، و
 .9129ديناا حتى نهاية 

أنه بخالف ما هو مذكور أعاله  أوضا رد وزارة الماليةوفي هذا الخصوص 
بلغ مستوى الدين المستخدم من السقف مبلغ  5105فإنه حتى انتهاء السنة المالية 

سقف، ويبقى كما تمت اإلشارة إليه % من ال22مليون دينار، أي ما يجاوز  2،110
أعاله أن الهدف من رفع سقف التمويل يمتد إلى احتياجات تمويل الميزانية للسنتين 

 .5105و 5102الماليتين 

 

لم يتجاوز مبلغ  9129إن العجز في الحساب الختامي الموحد للدولة لسنة - ب
 مليون ديناا. 2391مليون ديناا بينما العجز المعتمد  991
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ا أن إعداد الميزانية يتم بالتوافق مع السلطة التشريعية وفًق وبين رد الوزارة
لقواعد ومبادئ محددة يتم بموجبها تقدير اإليرادات المتوقعة والمصروفات المقدرة، مثل 

ا لذلك نه من الطبيعي تبًعإا لسعر بيع معين، ومن ثم فبيع النفط وفًق تراض تحديد سعرفا
فعلية في الحسا  الختامي للدولة عن المبالغ المقدرة في الميزانية، أن تختلف النتائج ال

ا الختالف أسعار بيع النفط الفعلية في األسواق الدولية، باإلضافة إلى اختالف وذلك نظًر
نتائج الصرف الفعلي أثناء تنفيذ الميزانية عما هو مقدر في الميزانية للعديد من األسبا  

 ونوع المصروفات المقدرة في الميزانية.التي تختلف باختالف طبيعة 

 

إن الصحف نشا  مؤخًاا أن الدين العام للدولة قد المس السقف المحدد له -  
ن السنة المالية إوحيث  مليون ديناا. 1111في الماسوم محل المناقشة، وقداه 

قد شااف  على االنتهاا فإن اللجنة تأمل من الوزااة الموقاة أن تتكام  9123
 ها  بحجم الدين الفعلي، وكم من السقف المحدد في هذا الماسوم تم استخدامه؟بإفادت

 

( 22أنه في ظل صدور المرسوم بقانون رقم ) أوضا الردوفي هذا الخصوص 
مليون دينار، فإن هذا القانون ييطي  2،111بالسقف المحدد له وقدره  5105لسنة 

ل األخرى، وهو ال يتضمن االقتراض عن طريق السندات الحكومية وأدوات التموي
أخرى صدرت بها قوانين منفصلة محددة لبعض المشاريع الحكومية. )مرفق  اقروًض

 .5102جدول يتضمن توضيًحا لمجموع القروض ووضع الدين حتى نهاية ديسمبر

 

مليون دينار،  5522وبناًء عليه فإن حجم ما تم اقتراضه من السقف الحالي يبلغ  -
مليون  715يقدر بحوالي  5102ديسمبر  20االقتراض حتى والمتبقي من سقف 

 دينار.
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مدى تأثيا ااتفا  الدين العام على التزاما  المملكة وبشأن استفسار اللجنة عن 
تحرص ، فقد بين الرد أن الحكومة تجاه شاوط انضمامها للعملة الخليجية الموحدةا

ن األداء لتنفيذ التوجهات عند إعداد ميزانيتها وتنفيذها على تحقيق أعلى مستوى م
السامية للقيادة الحكيمة فيما يتعلق برفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق التوجهات 
التنموية االقتصادية واالجتماعية للحكومة، وتنفيذ االستراتيجيات والخطط والمشاريع 

لبنية والبرامج التفصيلية المرتبطة بالخدمات الصحية والتعليم واإلسكان وتطوير ا
التحتية، باإلضافة إلى االستمرار في تقديم الدعم المباشر وغير المباشر لمختلف السلع 
والخدمات األساسية، ال سيما الدعم النقدي لتحسين المعيشة وبرامج إعانة األسر من 
ذوي الدخل المحدود، والتعامل مع المستجدات التي تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية، 

تشريعي بزيادة روات  الوظائف العمومية، وتطوير بعض كمقترحات المجلا ال
 ما يترت  عليها من تكاليف إضافية على الميزانية.والخدمات االجتماعية، 

 

ونتيجة لهذا التوسع في اإلنفاق الحكومي بهدف االرتقاء بالمستوى المعيشي 
مليار  5،5للمواطنين، ارتفعت معدالت الدين العام خالل السنوات األخيرة، لتصل إلى 

 .5105دينار في عام 

 

وبشكل عام، فإن ارتفاع معدالت الدين العام للحكومات قد يؤثر على وضعها في 
تقارير ومؤشرات المؤسسات العالمية، وإمكانية انضمامها إلى بعض المنظمات 
ا والمجموعات اإلقليمية والعالمية، إال أن الدين العام في مملكة البحرين ال يشكل عائًق

انضمام البحرين للمنظمات والكيانات االقتصادية ال سيما االنضمام للعملة الخليجية  أمام
الموحدة، إذ أن الحد األعلى للدين العام للحكومة المركزية المسموح به لالنضمام للعملة 

 % من الناتج المحلي اإلجمالي.11الخليجية الموحدة هو 
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% من الناتج 5232ما نسبته  ن الدين الحكومي لمملكة البحرين قد بلغأوبما 
، فإن المملكة مستوفية لشروط االنضمام للعملة 5102المحلي اإلجمالي المقدر لسنة 

 الخليجية الموحدة لدول مجلا التعاون.

 

وجدير بالذكر، أن السيطرة على الدين الحكومي في مملكة البحرين يستدعي 
ممثلة بمجلا الشورى والنوا  تكاتف جميع الجهات المعنية السيما السلطة التشريعية 

الموقرين، للعمل على تقليص الدين الحكومي من خالل دعم توجهات خطط الحكومة في 
إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وتعزيز دور القطاع الخاص في وترشيد اإلنفاق الحكومي 

 تحريك عجلة االقتصاد الوطني.

 

االقتاا ؟ وهل هناك  هل هناك توجه مستقبلي لافع سقفأما استفسار اللجنة: 
 ااتباط بين افع سقف االقتاا  وسياسة الدولة المالية في تنويع مصادا الدخل؟

 

ضمان التمويل المستدام فقد بينت الوزارة أن سياسة تنويع مصادر الدخل هي ل
أهم السياسات المالية التي تنفذها الحكومة الموقرة. فقد حرصت الحكومة على  وهي من

يرادات غير النفطية في المالية العامة آخذًة في االعتبار العوامل تعزيز مصادر اإل
حيث حققت نمًوا خالل السنوات السابقة  االجتماعية واالقتصادية ومستويات التنافسية،

% كمتوسط 2، أي ما يعادل 5119 مقارنًة بسنة 5105% في سنة 57والذي بلغ 
كومية نحو تطبيق مبدأ سنوي عن طريق مراجعة واستحداث عدد من الرسوم  الح

أنها سارية على نهج السنوات السابقة الوزارة تؤكد واسترداد التكلفة )أو جزء منها(. 
في توجيه ومتابعة تنفيذ مبادرات تنمية اإليرادات العامة للدولة مع كافة الوزارات 

االلتزامات المالية  والجهات الحكومية لخلق مصادر دخل دائمة وضمان تمويل
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رفع مستقبلي  المستقبلية. وبناًء على ما تقدم، فإنه يتم النظر في مدى الحاجة إلى أي
لسقف الدين على ضوء ما يتم التوافق عليه بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية 

 الموقرة بشأن مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة.

 

إلى أبعاد ااتفا  الدين العام على مجمل القطاعا   تنظا الوزااةكيف أما عن 
 ؟9131االقتصادية، ومقداة المملكة على تحقيق اؤيتها االقتصادية 

 

يشكل الدين المحلي النسبة األكبر من الديون الحكومية، مما يقلل فقد بين الرد : 
المحلية  لديونامن اآلثار السلبية للدين العام، ومن المعروف أن التأثير السلبي الرتفاع 

للحكومة يتركز في انخفاض قدرة المؤسسات المالية والمصرفية المحلية على إقراض 
القطاع الخاص. وبما أن مملكة البحرين تتمتع بمالءة مالية كبيرة وقطاع مصرفي قوي، 

ض المتعثرة إلى إجمالي ووارتفاع رسملة النظام المصرفي، واستمرار تراجع نسبة القر
ا أمام توجهات الحكومة ا أو عائًقلن تشكل خطًر لديون المحلية للحكومةالقروض، فإن ا

، خاصة أن 5121في تطوير مختلف القطاعات االقتصادية  وتحقيق رؤيتها االقتصادية 
 معظم مبالغ الدين الحكومي توجه نحو تنفيذ المشاريع التنموية في المملكة.

ا بالمرحلة متعددة، بدًءومن المعروف أن المديونية بشكل عام تمر بمراحل 
األولى التي تعتبر مرحلة بسيطة ومقبولة، يساهم فيها الدين بتحسين معدالت النمو 
االقتصادي وتطوير مختلف القطاعات واألنشطة االقتصادية، إال  أن ارتفاع معدالت 
الدين الحكومي وتجاوزه إلى مرحلة معقدة، سوف يشكل عبئا على موازنة الدولة 

ا  على األجيال القادمة، مما يؤثر سلبا على تنفيذ برامج التنمية لديها، وعبًئ وقدرتها على
وبالتالي تراجع معدالت النمو واألداء  أداء مختلف القطاعات واألنشطة االقتصادية،

 االقتصادي.
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 9123مجمو  القاو  ووضع الدين حتى نهاية ديسمبا        

 الاصيد البيان

 2،231,1 أذونا  الخزانة

 211,1 صكوك السلم اإلسالمية

 091,1 صكوك التأجيا اإلسالمية

 2،111,1 سندا  التنمية

 21,0 قاو  داخلية أخاى

 9,211,0 مجمو  القاو 

 911,2 قاو  صناديق التنمية

 919,1 صكوك التأجيا الدولية اإلصداا األول

 011,1 سندا  التنمية الحكومة الدولية

 919,1 اإلصداا الثانيصكوك التأجيا الدولية 

 100,1 سندا  التنمية الدولية

 100,1 سندا  التنمية الدولية

 9،021,2 مجمو  القاو  الخااجية

 1،311,1 أجمالي الدين العام

مالحظة: إجمالي اصيد الدين العام المذكوا أعاله يشمل الديون الصاداة بموجب ماسروم قرانون سرندا  التنميرة،     
 القاو  األخاى المستدانة بحسب قوانين محددة لبع  المشاايع الحكومية.باإلضافة إلى 

مليرون   109مليون ديناا منه والمتبقي يعادل  0931مليون ديناا، تم استخدام  1111( بسقف 11*الماسوم بقانون اقم )
 ديناا.
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 رأي اح ـــــجوة : -ث حثا 

 

بيد خالبالع ع   خطمخسوم بقي ون، وع    خخخ مج   خط وخا وخطخأي خطقي و   

ط مستشيخ خطقي و   طشؤون خط جين وخطخأي خال تايدي ط مستشيخ خال تايدي وخطميط ، وبيد 

تأكد خط ج   من سالم  خطمخسوم بقي ون من خط يا ت ن خطدستوخ   وخطقي و    وفًقي طخأي طج   

اسا خأي  –طقي و    بمج   خطشوخى، وبيد أن وجدت خط ج   خطشؤون خطتشخ ي   وخ

ت ب   خالات يجيت  أن خطمخسوم  هدف لط  -وزخخة خطميط   خطمخسل لط  مج   خط وخا 

بيعتميد خطم زخ    خطييم  ط دوط   4022( طس   9خطميط   خطمتختب  ع   ل خخخ خطقي ون خ م  

م  ون د  يخ ف  س    646 خ خطيجز ف هي وخطت  ب غ تقد 4024و 4022ط س ت ن خطميط ت ن 

بتيد ل  4022( طس   32، بيإلضيف  لط  خ يكيسيت لادخخ خطمخسوم بقي ون خ م  4024

بيعتميد خطم زخ    خطييم  ط دوط  ط س ت ن  4022( طس   9بيض أاكيم خطقي ون خ م  

 ش   بشأن ز يدة خطخوختا خطيموم  ، وعالوة تاس ن خطمي 4024و 4022خطميط ت ن 

طموخب   خطدوط  من مد   ن وعسكخ  ن ومتقيعد ن(، وخطذي أدى لط  ز يدة خطيجز خطمقدخ 

 4024( طس   52م  ون د  يخ، كذطك خطمخسوم بقي ون خ م   228،8بمقدخخ  4024طس   

م  ون  265بمب غ  4024بفتح خعتميد لضيف  ف  خطم زخ    خطييم  ط دوط  ط س   خطميط   

اخوفيت خطمشيخ ع إلعيدة ه ك   شخك  ب خخن خطا  ج، ط ختفع بذطك د  يخ ف  م زخ    م

م  ون  2،046،500لط   4024خطيجز خطمقدخ ف  خطم زخ    خطييم  ط دوط  ط س   خطميط   

دوالًخخ  249د  يخ، و ختفع سيخ خط فب خطمب وا طتاق ق خطتييدل ف  خطم زخ    لط  اوخط  

 أمخ كً ي. 

     متو ي  طتغب   خطيجز خطمتو ع ف  مشخوع كمي أن ه يك خات يجيت تمو

 884م هي م  ون د  يخ  2،225وخطمتو ع  4022و 4023خطم زخ    ط س ت ن خطميط ت ن 

 40222م  ون د  يخ ط س   خطميط    654،9و 4023م  ون ط س   خطميط   

 ضيف لط  ذطك خالات يجيت خطتمو     طسدخد خطيجز ف  تمو ل أ سيب خطقخوض 

م  ون د  يخ  563 خطفخق ب ن أ سيب خطقخوض خطمست م  وخطمدفوع ( وخطمقدخ طهي أن تب غ 

                                                           
1
، بعد إقرار السلطة  2112و 2112تجدر اإلشارة إلى أن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للسنتين  

( دينار على التوالي بحسب 012،220،111) و( دينار، 022،211،111)مبلًغا وقدره  ؛التشريعية للميزانية

 .دوالًرا أمريكي 01تقدير سعر النفط 
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من دون خألاذ ف  خالعتبيخ خطايج  لط  تمو ل أ   خطتزخميت ميط   لضيف   مستقب    أو 

 .4022و 4023تغب   خطيجز ف  م زخ    

خطميدل بقي ون خ م  2966( طس   25و د سبق ف  هذخ خطشأن لادخخ خطقي ون خ م  

بإادخخ س دخت خطت م   وخطذي  ات خطميدة خألوط  م   ع   "  ؤذن  4022( طس   49 

طوز خ خطميط   بيالتفيق مع مؤسس  ماخف خطباخ ن خطمخكزي ف  أن  ادخ ف  مم ك  

م   س دخت خطت م  ( وأدوخت تمو ل متوخفق  مع خطباخ ن أذو يت ع   خطازخ   وس دخت تس

م  ون د  يخ  ثالث  آالف وامسميئ  م  ون د  يخ(  3،500خطشخ ي  خإلسالم   ف  ادود 

وف  ظل خطمستوى خطمختفع ط يجز خطمقدخ ف  خطم زخ   ، وخختفيع مستوى سيخ خط فب 

، 4024  خطميط   ط بخم ل ط س  خدوالخً  249خطمب وا طتغب   خطيجز خطمذكوخ وخطمقدخ 

و ظًخخ طمادود   خطخا د خطمتبق  من خطاد خطمسموح بي تخخض  اسا خطمخسوم بقي ون 

م  ون د  يخ لط   3،500 خآل ف ذكخه، فقد أابح من خطضخوخي خفع سقف خطد ن من

وخطيجز  4024م  ون د  يخ وذطك طتغب   خطيجز خطمتو ع االل خطس   خطميط    5،000

وبمي  توخفق مع أاكيم خطدستوخ و ي ون خطم زخ     4022و  4023ط ت ن خطمقدخ ط س ت ن خطمي

خطييم ، وط وفخ مسيا  كيف   ط اكوم  طموخجه  خالات يجيت خطتمو     ط م زخ    خطييم  

ط دوط  عن بخ ق أذو يت خطازخ   وس دخت خطت م   وأدوخت خطتمو ل خطمتوخفق  مع خطشخ ي  

 .خإلسالم  

 

 وراء موافقة اح جوة ي ى هعا احمشروع اق وو :احماررا  احرئلسلة 

  لن خطمخسوم بقي ون بمثيب  خاا  ط اكوم  مادد ف   خطسقف خطمساموح طال تاخخض

وف  ادوده طموخجه  خات يجيتهي خطمقخخة و خطت  كين مان ضام هي خطمخساوم بقاي ون 

طز اايدة خطخوختااا خطاكوم اا  فاا  م زخ  اا  خطساا ت ن خطماايط ت ن  4022( طساا   32خ اام 

، وكااذطك خطمخسااوم بقااي ون خ اام 4022ساابتمبخ  40خطااايدخ فاا   4024و  4022

بفتح خعتمايد لضايف  فا  خطم زخ  ا  خطييما  ط دوطا  ط سا   خطميط ا   4024( طس   52 

ن هااذخ خطمخسااوم هااو فاا  خألسااي  وأ إلعاايدة ه ك اا  شااخك  ب ااخخن خطا اا ج، 4024

مو ال أااخى طغاخض  تمثل ف  لادخخ أذو يت خطازخ ا  وسا دخت خطت م ا  وأدوخت ت
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موخجهااا  خطيجاااز خطمتو اااع فااا  خطم زخ  ااا  خطييمااا ، وخط هاااوض بمتب بااايت مشااايخ ع 

 خطوزخخخت وخطجهيت خطاكوم  .

 

   لن ادوخ خطمخساوم بقاي ون ال  ي ا  خطز ايدة خطت قيئ ا  فا  اجام خطمبايطغ خطمقتخضا

في ً ي فا   فا  خطو ات، ع ًماي باأن جم ا  أدوخت خطاد ن خطيايم خطاايدخة مان مااخف 

% ماان خطسااقف 65خ ن خطمخكاازي و اات لااادخخ هااذخ خطمخسااوم  ااد تجاايوزت خطبااا

م  ون د  يخ ا اث  3،500بمب غ  4022( طس   49خطمادد بيطمخسوم بقي ون خ م  

(، وخطاااذي كاااين  مثااال جااازًءخ مااان لجمااايط  خطمبااايطغ 3،666،800،000واااال  

م  ون د  ايخ وذطاك اساا خطب ي ايت خطاوخخدة مان  2،206،300خطمقتخض  وخطبيطغ  

وزخخة خطميط   ضمن ب ي يت مشخوع  ي ون بيعتميد خطم زخ    خطييم  ط دوط  ط سا ت ن 

 .4022و 4023

 

 

  أي بيد  4024لن خطمخسوم بقي ون هذخ  د بدأت لجخخءخت لادخخه م ذ شهخ  و  و

خ تهيء خطدوخ خطتشخ ي  خطثاي   مبيشاخة، بماي  تا ح ط اكوما   ادًخخ أكباخ ط تييمال ماع 

خطمساااتمخة وخطتااا  ال تاتمااال خطتأج ااال اتااا  بدخ ااا  خطااادوخ  خطماااايخ ف خطتشاااغ    

خطتشخ ي  خطتيط ، ومي  تبي  من لجخخءخت ضخوخ    د تساتغخق مز اًدخ مان خطو ات 

 إل خخخه.

 

 مالحظ   اح جوة:

 ا اث خختفاع  ن خطيايم فا  خطبااخ نمن خطمالاظ أن ه يك  موخً متوخاالً فا  اجام خطاد ،

% ماان خط اايتج خإلجماايط  عاايم 38،2لطاا   سااب   4022% فاا  عاايم 34،8ماان  سااب  

يً االل و د  يزو هذخ خط مو لط  ز يدة وت خة خإل فيق خطاكوم  خطذي بدأ م اوظ، 4024

وخطموجه  لط  ز يدة خط فقيت خطمتكاخخة واياا  ع ا  خطقاوى  ،خطس وخت خطق     خطميض  

  ضااخوخة خطاااد وخطااتاكم فاا  ت ااك خط فقاايت وتوج ههااي لطاا  خطييم اا ، وع  اا  تااخى خط ج اا

 .مشيخ ع ل تيج   ذخت مخدود ميدي
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  خطيجاوزخت فا  خطم زخ  ا  بماي  سايعد ع ا  عادم خطتفك خ جدً ي ف  وضاع ااد الساتمخخخ

وال  طبقيء مستوى خطد ن خطييم ضمن خطادود خآلم ا  ،خطتوسع ف  خال تخخض ف  خطمستقبل

وط  و دختهي ع   ت ف ذ بخخمج خطت م   طد هي، وع   خألج يل  ابح عبًئي ع   موخز   خطد

و كاااذطك  خطقيدمااا  و اااؤثخ سااا ًبي ع ااا  أدخء مات اااف خطقبيعااايت وخأل شاااب  خال تاااايد  ،

طضمين عدم تاف ض خطتا  ف خالئتمي   ط م ك  من  بل ه ئايت خطتاا  ف خالئتماي   و 

 .خطت  أبدت   قهي و تافظهي من خستمخخخ خطيجز ف  خطم زخ   

 

  تااخى خط ج اا  بااأن خال تااايد بايجاا  لطاا  آط اا  طمخخ باا  خطااد ن خطياايم ماان ا ااث تاف ااز

بيإلضايف  لطا  بوت خة أسخع طتكون مستدخم ، خإل خخدخت خط فب   وت و ع مايدخ خطدال 

خطتاكم ف  خطماخوفيت خطمتكاخخة وخعتميد ا  خإل فايق فا  خط فقايت خطخأساميط   خطتا  طهاي 

 خط ظخ ف  توج   خطدعم خطميط  ط موخب  ن.عيئد خ تايدي وميط  ولعيدة 

 

 

  ضخوخة أن  كون ميدل خط مو خال تايدي أع   من ميدل خطفيئدة، فبهذه خطبخ ق   مكن

ألي خ تاااايد أن  قاااوم بيم  ااا  خساااتدخ   فااا  أباااخ ميقوطااا  وم يساااب  و ساااب  ماااايبخة 

 م افض .

 

خختبيبا  بتمو ال وتميشً ي مع مي تقدم و ظاًخخ ألهم ا  خطمخساوم بقاي ون خطمتمث ا  فا  

 خطيجوزخت خطس و   وخطد ن خطييم خطمتخخكم؛ فقد خأت خط ج   ضخوخة خطموخفق  ع   .

 

 اخذل ر مقرري احموضوع األل   والحذل ط : -رااعا 

( ماان خطالئااا  خطدخا  اا  طمج اا  خطشااوخى ، ختفقاات خط ج اا  ع اا   39لعماايالً طاا ص خطماايدة   

 خات يخ كل من:

ا أل لـــــــا .  ه شماحسلـــد حالــب مكـــ   -0   مقررا

ا احذل طلـــا .  احدكذور ياداحعزلز حس  أا  -2   مقررا
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 ذوللة اح جوة: -خ مسا 

اذعتتتدل  اعتتتض أحكتتت م  2102( حستتتوة 55احمرستتتوم اقتتت وو  رمتتتم  احموافقتتتة ي تتتى 

 .اإلدار سودا  احذوملة 0711( حسوة 05احمرسوم اق وو  رمم  

 

 

 

 لذخ ع احالزم،،،واألمر معروض ي ى احمج س احمومر 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                السيد حبيب مكي هاشم               

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م2012أبريل   7التاريخ :
 

 

 احملرتم         سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي      

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

بتعديل بعض أحكام  2112( لسنة 55الموضوع : مرسوم بقانون رقم )

 بإصدار سندات التنمية. 1011( لسنة 15المرسوم بقانون رقم )

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

الساايد علااي باان صااال  ال ااال  معااالي ، أخفاا  م 2111ماايخ   21بتاايخ        

 (، نساة  مان1د  1ف ص ل ت ق /  111، ضمن كتيبا  خما)   رئيس المجلس

بتعاديل بعاض أحكاام المرساوم بقاانون  2112( لسنة 55مرسوم بقانون رقم )

إلا  لنةا  شلوا ال شلتواة      بإصدار ساندات التنمياة، 1011لسنة  (15رقم )

ظااايت ه  ااا  ل نةااا  شلوااا ال شلميل ااا  اشلقينون ااا ، ا لاااق لمةيموااات  اإبااا ش  شلم  

 اشالمتصيد  .

 

 



111 
 

، هقااا ت لنةااا  شلوااا ال شلتواااة     اشلقينون ااا  م2111أبة ااا   1ابتااايخ        

، ا لااق بورااوخ شلمةسااوم بقااينوله اا  ،   ااا شع  اا  شلتيسااع هوااةشجتميههااي 

 بيلمن س.خ شلقينوني شلمستوي

 

 شلمةساوم بقاينولإلا  ها م مةيل ا   –ب   شلم شالا  اشلةقاي   –اشنته  شل نة       

 لمبيدئ اأ كيم شل ستوخ.

 

 رأي اللجنة:

بتعااديل بعااض  2112( لساانة 55رسااوم بقااانون رقاام )م تااةا شل نةاا  ساا م      

ماان ، بإصاادار سااندات التنميااة 1011لساانة  (15أحكااام المرسااوم بقااانون رقاام )

 اشلقينون  .شلةي  ت ن شل ستوخ   

 

 

 دالل جاسم الزايد                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي الرابع للجنة 

شؤون املرأة والطفل خبصوص 

مشروع قانون بشأن محاية 

)املعد يف ضوء  األسرة من العنف

االقرتاح بقانون املقدم من جملس 

  النواب(.
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 4102أبريل   27التاريخ: 

 للجنـة شؤون املرأة والطفل  رابعالتقريـر التكميلي ال

 مشروع قانون بشأن محاية األسرة من العنف حول 

 النواب( )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس
 

 مقدمـة :

استلمت جلنة شؤون املرأة والطفل كتاب صاحب املعايل السيد علي بن صاحل 

ارس م 62 (  املؤرخ يف4د  3ص ل م ط/ف  749الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

باملوافقة على تضمني  من الفصل التشريعي الثالث، الرابعمن دور االنعقاد العادي ، 6104

محاية املقترح اخلاص بالعنف االقتصادي يف تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بشأن 

على أن األسرة من العنف )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(، 

( يف 01إعادة دراسة كل من املادة األوىل من مشروع القانون املذكور ، واملادة )تتم 

القانون للتوصية بإضافة عقوبة للعنف االقتصادي ، وإعادة النظر يف أي مادة  مشروع

وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه أخرى ذات صلة بتعديل املادة األوىل 

 على اجمللس.
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 أواًل :  إجراءات اللجنة:

 االجتماعات التالية:يف االقتراح املذكور تدارست اللجنة  لتنفيذ التكليف املذكور .0
 
 دور االنعقاد التاريخ االجتماع الرقم
 الرابع 6104أبريل  03 التاسع 7
 الرابع 6104أبريل  61 العاشر 01

 

شه سامل دمة االقتراح  سعادة الدكتورة عائمقالتاسع   ىل اجتماعهاإدعت اللجنة  .4

 مبارك.

 
 :حضر االجتماع من األمانة العامة باجمللس 

 املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس.  الدكتور علي حسن الطوالبه .0

 

  السيدة أمل عبداهلل حممدتوىل أمانة سـر اللجنة. 

 

ـًا:   :رأي سعادة الدكتورة عائشة سامل مبارك )مقدمة االقتراح( ثانيـ

من القيم األساسية يف اجملتمع اليت ينبغي التمسك هبا هي انطالقًا من مبدأ أن األسرة       

افة أشكال االعتداءات اليت قد ترتكب من محايتها من كو واحلفاظ على كياهنا من التفكك 
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فقد كان لزاما عند التعرض للصور املندرجة حتت طائلة العنف  فرد على أخر يف حميطها

له من اسقاطات سلبية تؤدي إىل حدوث األسري أن يتم االشارة اىل العنف االقتصادي ملا 

إحباط مزمن وضغط نفسي متراكم على مستوى األسرة وتعريضها للمشكالت املتفرعة عن 

 كل احلاجات االقتصادية الضرورية لتحقيق االستقرار األسري.

كما ان االهتمام بتجرمي هذا النوع من العنف سيكون معربًا عن توجه مملكة البحرين       

ي لكل حاالت واشكال العنف وحصرها وبلورهتا يف قاعدة قانونية هبدف القضاء يف التصد

  عليها قبل أن تتحول إىل ظاهرة. 

 ثالًثا: رأي اللجنة:

( 0اقتراح سعادة العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك بتعديل املادة )تدارست اللجنة 

االقتـراح بقـانون    مشروع القانون بشأن محاية األسرة من العنف )املعد يف ضوءمن 

 .الدراسة املعدة بشأنه على واطلعت املقدم من جملس النواب(،

وبعد تدارس اآلراء واملالحظات اليت أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنـة، وبعـد    -

وتبادل االستماع إىل وجهة نظر سعادة الدكتورة عائشة سامل مبارك مقدمة االقتراح 

واملستشار القـانوين لشـؤون   مقدمة االقتراح  وجهات النظر بني أعضاء اللجنة و

االيذاء االقتصادي املقترح من سعادة الدكتورة ارتأت اللجنة األخذ بتعريف  اللجان،
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االيذاء االقتصادي: كل فعل يـؤدي إ   )  عائشة سامل مبارك بعد تعديله ليصبح

 .حرمان املعتدى عليه من حقه أو حريته يف التصرف يف أمواله إضرارًا له(

( مستحدثة بإضافة عقوبة تتناسب مع فعل اإليذاء االقتصادي 01تعديل نص املادة ) -

واالكتفاء بعقوبة الغرامة اليت ال تقل عن مائة دينار و ختفيض العقوبات يف كل انواع 

اإليذاء هبدف احلفاظ على كيان األسرة من التفكك حيث ان اهلدف األساسي مـن  

 وجيه وحتقيق التماسك األسري.املشروع بقانون هو االرشاد والت

 

 رابًعا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشـورى، اتفقـت    37إعمااًل لنص املادة ) 

 اللجنة على اختيار كل من :

 مقررًا أصليـًا.               سعادة الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل -0

 مقررًا احتياطيًا.       عبدالعزيز حسن أبل دكتورسعادة ال -4

 

 خامًسا:  توصيـة اللجنـة:

، فإن االقتراح  يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة

 اللجنة توصي مبا يلي:
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،  (01(، واملادة املستحدثة ) (0)للمادة املوافقة على توصية اللجنة بالنسبة  -
 اجلدول املرفق.وذلك كما وردتا يف 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 أ. رباب عبدالنيب العريض               د . جهاد عبداهلل الفاضل    

 رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل          نائب رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل  
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بشأن محاية األسرة من العنف
 

 الباب األول

 أحكام عامة

 (0مادة )

 

 

 

 

يف تطبيق أحكام هذا القانون يكـون  

 الباب األول

 أحكام عامة

 (0مادة )

 إعادة صوغ املادة. -
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يف تطبيق أحكام هـذا القـانون   
يكون للكلمات والعبارات التالية 

 الباب األول

 أحكام عامة

 (0ة )ماد

قررت اللجنة إعادة صياغة املادة  -
 وذلك على النحو التايل:

 

 

يف تطبيق أحكام هذا القـانون يكـون   
للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينـة  

 الباب األول

 أحكام عامة

 (0مادة )

 

 

 

 

يف تطبيق أحكام هذا القانون يكـون  



111 
 

للكلمات والعبارات التاليـة املعـاين   
املبينة قرين كل منها، ما مل يقـتض  

 سياق النص خالف ذلك:

كل اعتـداء علـى   العنف األسري: 
األنثى يلحق هبا أذى أو  أملًا جسديًا 
أو نفسيًا أو من شأنه أن حيدث أيًا من 
ذلك، إذا وقع يف إطار األسرة ممن له 
على األنثى سلطة أو عالقة أو والية، 
سواء كان زوجًا أو أبًا أو أخًا أو من 

 غريهم.

أشكال العنف: كل ما يلحق بالزوجة 
إطار األسـرة   أو الطفل أو املراهق يف

املعاين املبينة قرين كل منها، ما مل 
 يقتض سياق النص خالف ذلك:

 اإلصابة اجلسدية اجلسيمة. -0
الرمي باألشياء الصلبة مبـا   -6

 حيدث عاهة دائمة أو مؤقتة.
استخدام اآلالت احلادة مبـا   -3

 حيدث عاهة دائمة أو مؤقتة.
ــداء -4 ــي  االعتـ اجلنسـ

ــك   ــاب، وهت كاالغتص
 العرض، والتحرش.

األسرة: أفراد العائلة املقـيمني يف  
 مسكن واحد، و تشمل:

قرين كل منها، ما مل يقتض سياق النص 
 خالف ذلك:

 الوزارة : وزارة التنمية االجتماعية.

 الوزير: وزير التنمية االجتماعية.

أفراد لغايات هذا القانون يقصد ب األسرة:
 ة:األسر

أو الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي  .0
 وأبناؤهم وأحفادهم.قانوين 

أبناء أحد الزوجني من زواج شرعي  .6
 آخر.أو قانوين 

 والد ووالدة أي من الزوجني. .3
 اإلخوة واألخوات ألي من الزوجني. .4

للكلمات والعبارات التاليـة املعـاين   
قرين كل منها، ما مل يقـتض  املبينة 

 سياق النص خالف ذلك:

 الوزارة : وزارة التنمية االجتماعية.

 الوزير: وزير التنمية االجتماعية.

لغايات هذا القانون يقصـد  األسرة: 
 ة:األسرأفراد ب

الزوج والزوجـة بعقـد زواج    .0
وأبنــاؤهم  أو قــانوين شــرعي

 وأحفادهم.
أبناء أحد الـزوجني مـن زواج    .6

 آخر.أو قانوين  شرعي
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 من: 

 سوء املعاملة. -0
اإلصابة اجلسدية، مبـا يف ذلـك    -6

اجلرح أو اللكـم أو الصـفع أو   
 الركل.

 الرمي باألشياء الصلبة. -3
استخدام اآلالت احلادة أو التهديد  -4

 باستخدامها.
 العاهات الدائمة أو املؤقتة. -5
العنف النفسي والعاطفي، مبـا يف   -2

ذلك الذم والتحقري واهلجر غـري  
 واإلمهال. املشروع

املعتدى عليها: كل أنثى تعرضت  -9

الزوج والزوجة بعقد زواج  (أ 
 شرعي وأبناؤهم وأحفادهم.

أبناء أحد الزوجني من زواج  (ب 
 شرعي آخر.

ــن   (ج  ــدة أي م ــد ووال وال
 الزوجني.

اإلخوة واألخوات ألي من  (د 
 الزوجني.

حبضـانة  الشخص املشمول هـ( 
أسرة بديلة بشـرط عـدم   

 إكماله مثاين عشرة سنة.

كل فرد تعرض املعتدى عليه:  -5

 
  .لشخص املشمول حبضانة أسرة بديلةا .5

 
كل فعل من أفعال العنف األسري :  -

اإليذاء يقع داخل نطاق األسرة مـن  
قبل أحد أفرادها "املعتدي" ضد آخر 

 فيها "املعتدى عليه".
 

فعـال  ألجرائم العنف األسري: تعد ا -
التالية وفقًا ألحكام هـذا القـانون،   

 جرائم عنف أسري:
ي اعتداء بأية أفعل اإليذاء اجلسدي:  .0

 عليه. وسيلة على جسم املعتدى

 والد ووالدة أي من الزوجني. .3
اإلخوة واألخـوات ألي مـن    .4

 الزوجني.
الشخص املشمول حبضانة أسـرة   .5

 بديلة.
كل فعـل مـن   العنف األسري : -

أفعال اإليذاء يقع داخل نطـاق  
األسرة من قبل أحـد أفرادهـا   
"املعتدي" ضد آخر فيها "املعتدى 

 عليه".
جرائم العنف األسـري: تعـد    -

التالية وفقًا ألحكام هـذا  فعال ألا
 القانون، جرائم عنف أسري:
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 لعنف أسري.

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية  -1
حلماية األسرة من العنف واملشكلة 

( من هذا 4طبقًا حلكم املادة )
 القانون.

 لعنف أسري.

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية  -2
حلماية األسرة من العنف املشكلة 

( مـن هـذا   4لنص املادة )طبقًا 
 القانون.

وزارة التنمية الوزارة:  -9
 االجتماعية.

فعل اإليذاء النفسي: كل فعل يؤدي  .6
إىل أضرار نفسية للمعتدى عليه ، مبا 

 يف ذلك القذف والسب.
 

 

فعـال  أفعل اإليذاء اجلنسي: تعد من  -
اإليذاء اجلنسي، وفقًا ألحكام هـذا  
القانون، قيام املعتدي جتاه املعتـدى  

 عليه بأي من اآليت:
دفع أو استغالل املعتدى عليـه بأيـة    .0

، إلشباع رغبـات املعتـدي   ةوسيل
اجلنسية أو هبدف حتقيق ذلك لـدى  

ي اعتداء أفعل اإليذاء اجلسدي:  .0
بأية وسيلة على جسم املعتـدى  

 عليه.
فعل اإليذاء النفسي: كل فعـل   .6

يؤدي إىل أضرار نفسية للمعتدى 
عليه ، مبـا يف ذلـك القـذف    

 والسب.
فعل اإليذاء اجلنسي: تعـد مـن    -

فعال اإليذاء اجلنسـي، وفقـًا   أ
حكام هذا القانون، قيام املعتدي أل

 جتاه املعتدى عليه بأي من اآليت:
دفع أو استغالل املعتدى عليه بأية  .0

، إلشباع رغبات املعتـدي  ةوسيل
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 الغري.
 

تعريض املعتدى عليه ملواد أو سـلوك   .6
 جنسي.
 

فعل االيذاء االقتصادي: كل فعـل   -
يؤدي إ  حرمان املعتدى عليه مـن  
حقه أو حريته يف التصرف يف أمواله 

 اضرارًا له.
 

أمر احلماية: األمر الصادر من النيابة  -
العامة أو احملكمة املختصة أو قاضـي  
التحقيق حلماية املعتدى عليه طبقـًا  

اجلنسية أو هبدف حتقيـق ذلـك   
 لدى الغري.

تعريض املعتدى عليـه ملـواد أو    .6
 سلوك جنسي.

 
فعل االيذاء االقتصادي: كـل   -

فعل يؤدي إ  حرمان املعتـدى  
عليه مـن حقـه أو حريتـه يف    
 التصرف يف أمواله اضرارًا له.

 
أمر احلماية: األمر الصـادر مـن    -

النيابة العامة أو احملكمة املختصـة  
أو قاضي التحقيق حلماية املعتدى 
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لألوضاع اليت يـنص عليهـا هـذا    
 القانون. 

 

طبقًا لألوضاع اليت ينص عليهـا  
 هذا القانون.

 

 مادة مستحدثة  

 (10مادة )

 خالل بأية عقوبة أشد ينص إلمع عدم ا
 عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:

 

والغرامة اليت ال  يعاقب باحلبس -0
مخسمائة دينار أو بإحدى  جتاوز 

ني ، كل من ـــهاتني العقوبت

 مادة مستحدثة

 (10مادة )

خالل بأية عقوبة أشد إلمع عدم ا
ينص عليها قانون العقوبات أو أي 

 قانون آخر:

والغرامة اليت ال  يعاقب باحلبس -0
مخسمائة دينار أو بإحدى  جتاوز 

ني ، كل من ـــهاتني العقوبت
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 جسديًا أو جنسيًا. ارتكب إيذاًء
 

يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار   -6
كل من ارتكب فعاًل أدى إ  إيذاء 

 . أو اقتصادي نفسي

 جسديًا أو جنسيًا. ارتكب إيذاًء
يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة  -4

 دينار  كل من ارتكب فعاًل أدى
 . أو اقتصادي إ  إيذاء نفسي
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص 

( 5مشروع قانون بتعديل املادة )

( لسنة 17من القانون رقم )

م بشأن رعاية وتأهيل 2112

وتشغيل املعاقني )املعد يف ضوء 

من االقرتاح بقانون املقدم 

 جملس النواب(.
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 م2104 أارل  20احذ رلخ : 

  بشأن لجنـة اخلدمـاتعشر ل التاسعتقريـر ال

( لسنة 74رقم ) ( من القانون 5مشروع قانون بتعديل املادة )
 م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني2002

 من الفصل التشريعي الثالث رابعدور االنعقاد العادي ال
 

 :مقدمــة

خست مت طج   خطادميت كتيا مييط  خئ   مج   خطشوخى خطس د 

 26( خطمؤخخ ف  3د3/ ص ل خ ت/ف836ايطح خطايطح خ م  بن ع   

مشروع م وخطذي تم بموجب  تك  ف خط ج   بدخخس  وم ي ش  4023ميخ  

م اشأ  2112( حسوة 14( م  احق وو  رمم  5م وو  اذعدل  احم دة  

، ع   أن تتم دخخست  ولبدخء خطمالاظيت ري لة وذأهل  وذشغل  احمع مل 

ولعدخد تقخ خ  تضمن خأي خط ج   بشأن مشخوع خطقي ون ف  موعد أ ايه 

 ثالث  أسيب ع من تيخ ا  ط تم عخض  ع   خطمج  . 
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 ا إلجراءا  احذ حلة:حذوفلع احذك لف احمعكور أياله م م  اح جوة 

(2)  

  فاا  خطاادوخ خطثيطااث ماان تدخخساات خط ج اا  مشااخوع خطقااي ون خطمااذكوخ

 ف  خالجتميعيت خطتيط   :خطفال خطتشخ ي  خطثيطث، 

 م.4023ميخ   48( بتيخ   22خالجتميع   -

 م.4023أبخ ل  09( بتيخ   25خالجتميع   -

 م.4023أبخ ل  28( بتيخ   28خالجتميع   -

 م.4023أبخ ل  43( بتيخ   26خالجتميع   -

 م.4023سبتمبخ  24( بتيخ   29خالجتميع   -

 م.4023أكتوبخ  08( بتيخ   40خالجتميع   -

 

  فاا  كمااي تدخخساات  فاا  خطاادوخ خطخخبااع ماان خطفااال خطتشااخ ي  خطثيطااث

 خالجتميعيت خطتيط   :

 م.4023  وفمبخ 03( بتيخ   3خالجتميع   -

 م.4023  وفمبخ 20( بتيخ   2خالجتميع   -

 م.4023  وفمبخ 42( بتيخ   5خالجتميع   -

 م.4023 د سمبخ 26( بتيخ   6خالجتميع   -

 م.4023 د سمبخ 49( بتيخ   9خالجتميع   -

 م.4022   ي خ 05( بتيخ   20خالجتميع   -

 م.4022   ي خ 24( بتيخ   22خالجتميع   -
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 م.4022 ميخ  30( بتيخ   29خالجتميع   -

 م.4022 أبخ ل 08( بتيخ   40خالجتميع   -

 م.4022 أبخ ل 40( بتيخ   42 خالجتميع  -

 

خب يت خط ج  ، أث يء دخخستهي، ع   خطوثيئق خطمتي قا  بمشاخوع خطقاي ون  (2)

 موضوع خطباث وخطدخخس  وخطت  خشتم ت ع   مي    :

  مرفق( خخخ مج   خط وخا ومخفقيت  بشأن مشخوع خطقي ون.  -

  مرفق(خأي طج   خطشؤون خطتشخ ي   وخطقي و    بمج   خطشوخى.  -

 سين بمج   خطشوخى. مخئ يت ومالاظيت طج   اقوق خإل -

  مرفق(

  مرفق(. وزخخة خطيملمخئ يت ومالاظيت  -

  مرفق(مخئ يت ومالاظيت وزخخة خطاا .  -

  مرفق(مخئ يت ومالاظيت غخف  تجيخة وا يع  خطباخ ن.  -

  مرفق(م ن خالجتميع . أئ يت ومالاظيت خطه ئ  خطييم  ط تمخ -

  مرفق(خالجتميع  .مخئ يت وزخخة خطت م    -

مخئ يت خطجمي   خطباخ     ألوط يء أموخ خطميي  ن  -

  مرفق(وأاد يئهم.

  مرفق(مخئ يت خالتايد خطباخ    ط ميي  ن. -

بشأن تاف ض  4023( طس   42 خخخ سييدة وز خ خطيمل خ م   -

خطاد خأل ا  طسيعيت خطيمل بيط سب  طبيض فئيت خطيميل وبيض 

  مرفق(تتب ا ظخوفهي أو بب يتهي ذطك.خطا يعيت وخألعميل خطت  
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 ك  م :واديوة م  اح جوة ش رك ف  اجذم يه   (5)

 

 وزارة التربية والتعليم حيث حضر االجتماع كل من: -أ 

الوكيل المساعد للخدمات التربوية    الدكتور خالد إسماعيل العلوي .1

 واألنشطة الطالبية.

التربية دارة إقائم بأعمال مدير  السيد خالد محمود السعيدي .2

 الخاصة.

 المستشار القانوني.  السيد هاني رزق العشيري .2

 

 وزارة العمل حيث حضر االجتماع كل من: -ب 

الوكيل المساعد لشؤون  الدكتور محمد علي االن اري  .1

 العمل.

 مستشار مكتب وزير العمل.  جمال عبدالوهاب قاروني السيد .2

 مستشار قانوني. الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن .2

 

 وزارة ال حة حيث حضر االجتماع كل من: -ج 

استشاري أمراض األطفال  الدكتورة رحاب مرزوق المرزوق  .1

 والتطور.

 لس.امستشار شؤون المج   السيد محمود رشيد شريف .2
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   ا  رة شالجتميع ك  من: )الهيئة العامة للتأمين االجتماعي(  -د 

 المدير التنفيذي لإلدارة السيدة إيمان م طفى المرباطي  .1

 والمستحقات التأمينية.

 وزارة المالية.     السيدة نــــدى الشبعــــــــــــــــان .2

 

 :غرفة تجارة وصناعة البحرين  -ه 

 خعتذخت خطغخف  عن اضوخ خجتميع خط ج  .

 

 :وزارة التنمية االجتماعية حيث حضر االجتماع كل من -و 

والتأهيل الوكيل المساعد للرعاية            السيدة بدرية يوسف الجيب .1

 االجتماعي.

 ي.دير إدارة التأهيل االجتماعم السيدة منى جاسم الغتـــــم .2

 مستشار قانوني.   الدكتور أسامة كامل متولي .2

 

 

 ديوان الخدمة المدنية حيث حضر االجتماع كل من: -ز 

 مدير عام السياسات األجور. يد عــادل حجـــــي إبراهيــــمالس .1

مدير إدارة السياسات شؤون  عجالنالسيد صالح الدين عبدالرحمن  .2

 اللوائ .

 المستشار القانوني. الســــــــــيد ياســــــــر رمضــــــان .2
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 حيث حضر االجتماع كل من: االتحاد البحريني للمعاقين -ح 

 .رئيس االتحاد   السيد عادل سلطان المطّوع .1

 نائب الرئيس.  السيدة فوزيــــــــة المحروس .2

 أمين سر االتحاد.   السيد ع ام علي األمير .2

 عضو إداري باالتحاد.  السيدة شريفة عبدهللا المالكي .2

 

حيث حضر  الجمعية البحرينية ألولياء أمور المعاقين وأصدقائهم -ط 

 االجتماع كل من:

 .رئيس الجمعية   السيد جاسم محمد سيادي .1

 ولي أمر بالجمعية.   د. إيمان عيسى الناصر .2

 أمر بالجمعية.ولي    د. دالل عبدهللا الشروقي .2

 

 

 :شارك في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس -ي 

المستشار القانوني لشؤون  الدكتور محمد عبدهللا الدليمي   .1

 اللجان.

 الباحث القانوني.   السيد علي عبدهللا العرادي .2

 

 اتول  أمين  سة شل نة  شلس   أ وب ه ي عة ف. -ك 
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ا
ا
والقانونية مبجلس الشؤون التشريعية جلنة رأي  -ثانيـ

 )مرفق(الشورى:

خ تهت طج   خطشؤون خطتشخ ي   وخطقي و    بمج   خطشوخى لط  أن 

مشخوع خطقي ون كمي وخد غ خ س  م من خط يا   خطدستوخ  ، لال أن تيد الت 

مج   خط وخا ع   مشخوع خطقي ون  د أزخطت شبه  عدم خطدستوخ  ؛ وع    

    أن خألاذ بتيد الت مج   خط وخا خأت طج   خطشؤون خطتشخ ي   وخطقي و

 خطمو خ س اقق سالم  خطمشخوع بقي ون من خط يا ت ن خطدستوخ   وخطقي و   .

 

ا
ا
 )مرفق( رأي جلنة حقوق االنسان مبجلس الشورى: -ثالثـ

 

 خهي أوط  من  ص خطميدة كمي ف مي  تي ق بيطفقخة خألتخى خط ج   

دخج  خطتم  ز ب ن لط   خ    ال ولن كين مج   خط وخا أن هذخ خطم ح

ن هذخ خطتيد ل أال لعي    طييمل وخطييمل وخطموظف من ذوي خإلخطموظف أو خ

مل و د عي   ف  خطااول ع   خطيشايص ذوي خإلميم خألأي ـً  د  كون عيئق

ط  عزوف مؤسسيت خطقبيع خطايص عن خست ييا هذه خطفئ  ات  ل ؤدي 

 . تيج   كغ خهم   خإلم وخط ظخ طهم بيدم خطقدخة عخطمؤه  ن م ه

أمي ف مي  تي ق بيطفقخة خطثي    من  ص خطميدة فإن خط ج   تخى وجيه  

خطتيد ل خطذي أجخخه مج   خط وخا ا ث لن خبب خطميدة بيطتقيخ خ خطبب   

خطايدخة من خط جين خطبب   بوزخخة خطاا  طن  ؤدي لط  سوء خستغالل ت ك 



111 
 

خطشخوب وخطضوخبب خطمقخخة خطم زة، كمي تؤكد خط ج   ع   ضخوخة وضع 

خطتيد ل خطمذكوخ ال  يد تم  ًزخ  ط تالعا، ولن طهي باوخة وخضا  م ًيي

 ط هي مم ك  خطباخ ن.بموجا خالتفي  يت خطت  خ ضمت ل

و د أبدت كل من خطدكتوخة عيئش  سيطم مبيخك وخألستيذة هيط  خمزي 

تأ  دهمي  في ز، تافظهمي ع   خطخأي خطذي ذهبت لط   خط ج  ، ا ث أبدتي

 ط تيد ل خطذي أجخخه مج   خط وخا ع   مشخوع خطقي ون خطمذكوخ بمجم  .

 

ا
ا
  -رابع

 
 رأي اجلهات املدع
 
 ة:و

 

 احذرالة واحذع لم:وزارة  .0

بأن عدد خطموظف ن بيطوزخخة  ال  وزارة احذرالة واحذع لمأوضح ممث و 

أطف( موظف، وه يك عدد كب خ من موظف  خطوزخخة  26لط  اوخط   

ومي ميت خطمدخخ   تمتيون بإجيزة سيعت  خطخعي  ، خألمخ خطذي أادث 

 وخضاي ف  خطيم    خطتخبو   وخطتدخ ب  . ا الً 

وأن م ح خطموظف ن لجيزة أاخى بموجا مشخوع خطقي ون س ؤدي لط  

ث لخبيك كب خ ف  س خ خطتدخ   وعدم  دخه خطوزخخة ع   تغب   لادخ

 خطااص خطدخخس  .

كمي بّ ن ممث و خطوزخخة وجود أعدخد كب خة من ذوي خإلعي   وذوي 

خالات يجيت خطايا ، وخطتواد، وخطامت خالات يخي، وخإلعي   خطذه    

خخة ع   خطوز يخطبس ب ، وخطسكخي، وفقخ خطدم خطم ج  ، وهذخ  شكل عبئً 
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طضايم  عدد خطموظف ن بيطوزخخة،  يه ك عن سيعت  خطخعي   خطت  تم ح 

 ط موظف  اسا خطقي ون.

كمي ب ن ممث و خطوزخخة عدم خفضهم ط فكخة، وطك هم  هتمون و سيون 

 طيدم خطتم  ز ب ن خطميي  ن وغ خهم.

 

  مرفق( :احعم وزارة  .2

خألاذ  ب  ت وزخخة خطيمل ف  مجمل خدهي بأ    تيذخ ع   خطوزخخة

بمشخوع خطقي ون وذطك ألن ل خخخه س ض ف أعبيء ميط   جد دة ع   خطقبيع 

خطايص، كمي أ   س شجع أاايا خألعميل ع   ل هيء عقود عميطهم 

ط تا ص من خألعبيء خطميط  ، وأ   س ؤدي أ ضي لط  عزوف أاايا 

 خألعميل عن تشغ ل خط سيء عموًمي وخطميي يت ااوًاي.

 

 ( مرفق :احلحةوزارة  .3

بياتايااهي بيطكشاف عان اايالت وزخخة خطااا  أ ا  ف ماي  تي اق  ب  ت

عي   ولعبيء خطشهيدة خطبب   إلثبيت  وع ودخج  خإلعي   فإ    اتم تاو ال خإل

ايالت خإلعي   من خطمخخكز خطاا   لط  خألببيء خالستشايخ  ن باساا  اوع 

 خإلعي   اسا خطتا  فيت خطميدة بهذخ خطااوص.

ء خطفاواااايت خطبب ااا  طتاد اااد  اااوع خالستشااايخي باااإجخخو قاااوم خطبب اااا 

 ي.عي   ودخجتهي ولثبيت ذطك بب ً خإل
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  مرفق( احهلئة احع مة ح ذأمل  الجذم ي : .4

بااأن موضااوع خطفقااخة خطجد اادة خطه ئاا  خطييماا  ط تااأم ن خالجتماايع   ب  اات     

م  ااخ  عان 4008( طس   62( من خطقي ون خ م  5خطمخخد لضيفتهي ط ميدة  

خاتاياهي، بسبا عدم وجود أي تأث خ مبيشاخ أو غ اخ مبيشاخ ع ا   دخئخة

خطاقوق خطتقيعد   خطايا  بيطموظف خطمييق أو خطموظف خطاذي  خعا  مييً اي 

  من أ يخب .

 

 غرفة ذج رة ولو ية احاحرل : .5

أ هاي تقاف وتادعم خطموظفا  خطميي ا  ب  ت غخف  تجيخة وا يع  خطبااخ ن 

مخخعية ايطهي أو طم  قخخ ذطك، كماي وتقاف سوخء كي ت ايمال و خخ خطبب ا 

مو في ل سي  ي مان خطموظفا  خطميي ا  خطتا  تاخزق ببفال ميايق  بكال خطشاخوب 

 خطت  تكفل طهي وتوفخ طهي سبل خطخخا .

أمي بيط ساب  طغ اخ خطموظفا  خطميي ا  خطايمال أو خطتا  تاخزق ببفال ميايق، 

غالل هاذخ فإن خألسي  ف  وجه   ظخ خطقبيع خطايص هو خاتمايل ساوء خسات

خطتيد ل ط تهخا من خطيمل، وع     جا أن تكون ايالت خإلعي ا  أو خعي ا  

 شاص مييق وخضا  وماددة بقخخخ وزخخي تفيد ي طسوء خالستغالل.

 

  وزارة احذوملة الجذم يلة: .2

تااام دعااام مضااايعف  مب اااغ مكيفاااأة ب  ااات وزخخة خطت م ااا  خالجتميع ااا  أ ااا  

( د  يخ شهخ يً م ذ شهخ 200ط   ( د  يخخً ل50خألشايص ذوي خإلعي   من 

و د ب غ عدد خطمساتف د ن سوخًء خطغ   وخطفق خ، م، 4022  ي خ/ كي ون خطثي   
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وأن خطوزخخة تاخف خغم عجز م زخ  تهاي ماي  .من ذوي خإلعي  ( 6،622 

 مقدخخه م  ون وستميئ  أطف د  يخ.

وشاااددت خطاااوزخخة ع ااا  أن خطاكومااا   اااد أوطااات خهتميمااايً اياااايً بفئااا  

ذوي طألشاايص  ايص ذوي خإلعي   من االل توف خ خطامي ا  خطقي و  ا خألش

بشاأن خعي ا  وتأه ال  4008طسا    62خإلعي   وذطك بإاادخخ خطقاي ون خ ام 

 وتشغ ل خطميو  ن.

بتشااك ل خط ج اا   4006( طساا   84كمااي تاام لااادخخ خطقااخخخ خ اام  وتيبياات 

  ا  اياا  وب خساتخخت ج  خطي  ي طإلعي   وخطت  وضيت ف  أوطو يتهي وضع 

بخعي اا  خطميااو  ن وتشااغ  هم وتااأه  هم وخساام خطس يساا  خطييماا  طتقااد م أفضاال 

 خطادميت طألشايص خطميو  ن.

خ ضمت مم كا  خطبااخ ن لطا  خطيد اد مان خالتفي  ايت خطدوط ا  خطتا  تي ا  و

بيألشااايص ذوي خإلعي اا  وم هااي خالتفي  اا  خطدوط اا  طألشااايص ذوي خإلعي اا  

م، كماي 4006متادة وذطاك فا   و  او/ از اخخن خطميتمدة من م ظم  خألمم خط

بشااأن خطتاااد ق ع اا   4022( طساا   44تماات خطمااايد   ع اا   ااي ون خ اام  

 ختفي    اقوق خألشايص ذوي خإلعي  .

تاام دعاام خطك فاا  خطتشااغ     ط مخخكااز خطايااا  خطييم اا  فاا  مجاايل تأه اال و

ومئتااي أطااف د  اايخ   اادخه م  ااونوخألشااايص ذوي خإلعي اا  بمب ااغ لجماايط  

( 4، وستااابح  ( مخكاازخً 24باخ  اا ، ا ااث خسااتفيد ماان هااذخ خطمب ااغ عاادد  

م  ون د  ايخ، وذطاك الختفايع خطتك فا  خطتشاغ    ، وز ايدة عادد خطمياو  ن بياد 

%( بيدمي كي ات 2( د  يخ، طتابح  سب  خطميي  ن  200اخف مااص  

 .أ ل من هذه خط سب 
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سااااج  ن طاااادى وزخخة خطت م اااا  ب ااااغ عاااادد خألشااااايص ذوي خإلعي اااا  خطمو

 (6،622خالجتميع   وخطمستف د ن من  ظيم مكيفأة خألشايص ذوي خإلعي    

 .يـً ( ل يث3،886( ذكوخخ و 5،222م هم  

وأكدت خطوزخخة ع   أهم ا  تيز از تمو ال خطاادميت خطمقدما  طألشاايص 

خطوزخخة ذوي خإلعي   طمز د من خالستفيدة من خطادميت خطمجي    خطت  تقدمهي 

بشكل عيم طألشايص ذوي خإلعي   كيطادميت خطاا   وخطتي  م   وخطتثق ف ا  

وخطتأه   ااا ، وز ااايدة خطااادعم خطمااايدي طألجهااازة خطتيو ضااا   ووسااايئل خط قااال 

وخطادميت خطمسي دة خطايا  بهذه خطفئ ، وخطيمل ع   دمجهي ف  سوق خطيمل 

 خطغخض خطم شود. بدال من ز يدة خطدعم خطميط  خطمبيشخ خطذي طن  ؤدي لط 

 

  دلوا  احخدمة احمدولة: .1

أوضح ممث و خطد وخن بأن ت يول هاذخ خطموضاوع بيطبااث وخطم ي شا  طا   

من خاتايص خطد وخن، بال هاو مان خاتاايص وزخخة خطت م ا  خالجتميع ا ، 

طمادة سايعت ن  كمي ب  وخ أن من تجيخبهم خطمميث   بشأن خعي   خطمخأة طوط ادهي

تاا  مك ااف ميد ااي وباايألاص طااوزخخة مثاال وزخخة ذخ فاا  خط ااوم هااو أمااخ باااد

موظف  لضيف   طتغب   هاذخ خألماخ، وهاو  300، ا ث  ك ف وخطتي  م خطتخب  

 خألمخ خطمميثل خطذي تمخ ب  وزخخة خطاا . 

كماي خبادى ممث او خطاد وخن تااوفهم مان عادم تشاغ ل مان طا  عال ا  باذوي 

 س ب  .خإلعي  ، أو أن هذخ خطمشخوع  أت  بخدود أفييل عكس   و
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  مرفق( احجمعلة احاحرلولة ألوحل ء أمور احمع مل  وألدم ئهم: .8

خأت خطجمي اا  أ اا   جااا أن  قتاااخ خطتيااد ل ع اا  ماا ح ساايعيت خطخخااا  

ع اا  خطموظااف أو خطييماال ذي خإلعي اا  فقااب، وذطااك ألن تشااغ ل خألشااايص 

ذوي خإلعي   هو خألوطو   بيط سب  ط مجتماع، وطكاون بياض دخجايت خإلعي ا  

 خعي   ايا  من أاايا خطيمل بيطقبيع ن خطاكوم  وخطايص.تاتي  ط

وخختااأت خطجمي اا  عاادم ضااخوخة مااد ساايعيت خطخخااا  طمتااوط  خعااي تهم 

طتييخضهي مع اق خطموخب ا  وخطمسايوخة، وطتاأث خ ذطاك ع ا  فاخص تشاغ  هم 

وتخ  تهم وخستمخخخهم ف  خطيمل، اياا  وأ هام ال  تمتياون بادعم تاوظ فهم 

 ل بتشغ ل خألشايص ذوي خإلعي  .بيطقي ون كمي هو خطاي

( طماا ح خطموظااف أو 5وب  اات خطجمي اا  دعمهااي فاا  تيااد ل خطماايدة خ اام  

ذوي خإلعي    خطمييق( بدخج  من خطيوق تادد مان  بال خطاوزخخة من خطييمل 

خطماتاااا ، سااايعت  خخاااا   وم اااي مدفوعااا  خألجاااخ، وذطاااك وفقاااي ط شاااخوب 

 وخطضوخبب خطت   ادخ بهي  خخخ من خطوز خ.

ات خطجمي   أن تكون خطشخوب وخطضاوخبب بقاخخخ مان خطاوز خ بياد وخ تخ

 موخفق  خط ج   خطي  ي طشؤون خألشايص ذوي خإلعي  .

 

  مرفق( الذح د احاحرلو  ح مع مل : .7

ختفاااق خالتااااايد ماااع خأي خطجمي اااا  خطباخ   اااا  ألوط ااايء أمااااوخ خطميااااي  ن 

 وأاد يئهم ف  جم ع مي أبدوه ف  مخئ يتهم.
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ا 
ا
 اللجنـة:رأي  -خامسـ

 تأطف، فضاالً عان خطد بيجا ، مان تدخخست خط ج   مشخوع خطقي ون وخطذي 

( مان 5ميدت ن، تت يول خطمايدة خألوطا  م هماي لضايف  فقاخة ثي  ا  لطا  خطمايدة  

م بشااأن خعي اا  وتأه اال وتشااغ ل خطميااي  ن 4008( طساا   62خطقااي ون خ اام  

ت خخاا  مان ت ص ع   م ح خألم خطميي   أو خطت  تاخزق ببفال ميايق سايعي

 خطيمل، أمي خطميدة خطثي    فقد جيءت ت ف ذ  .

تّم خستيخخض  خخخ مج ا  خط اوخا بشاأ  ، كماي تام خساتيخخض وجهايت و

خط ظخ خطت  دخخت اوط  من  بل أعضيء خط ج   وخطمستشيخ خطقاي و   طشاؤون 

 خطجهيت خطمي   .خط جين بيطمج   مع ممث   

طتشاااخ ي   وخطقي و  ااا  خب يااات خط ج ااا  ع ااا  خأي طج ااا  خطشاااؤون خكماااي 

أن مشااخوع خطقااي ون كمااي وخد غ ااخ ساا  م ماان باايطمج   وخطااذي جاايء مؤكااًدخ 

خط يا   خطدستوخ  ، لال أن تيد الت مج   خط وخا ع   مشاخوع خطقاي ون  اد 

أزخطااات شااابه  عااادم خطدساااتوخ  ؛ وع  ااا  خأت طج ااا  خطشاااؤون خطتشاااخ ي   

 اقق ساااالم  وخطقي و  ااا  أن خألااااذ بتياااد الت مج ااا  خط اااوخا خطماااو خ سااا

 خطمشخوع بقي ون من خط يا ت ن خطدستوخ   وخطقي و   .

فتايء ه ئ  خطتشخ ع وخإلوبيد خالبالع ع   خأي خطاكوم  ومالاظيت 

وع    خخخ مج   خط اوخا ومخفقيتا  وآخخء ومالاظايت خطمستشايخ خطقي و   

خطقي و   طشاؤون خط جاين بايطمج  ، وبياد خالساتئ ي  باخأي خطجهايت خطمي  ا  

خطتاا  دعتهااي خط ج اا  لطاا  خجتميعهااي، أكااد أعضاايء خط ج اا  خستشااييخهم طميي ااية 

خإلعي اا  مشااك   تق ااق كاال ذوي خإلعي اا  وأوط اايء أمااوخهم، مشاا خ ن لطاا  أن 
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 ،يهيًماخ خطمجتمع، من أفخخد، وأسخ، واكوم ، ات  غدت تاتال مخكازً  فئيت

 وا و يً ف  خطابب خطمستقب   ، وخطبخخمج خطت مو  ، وخالستخخت ج يت خطوب   

 خط وع ااا  ع ااا  كيفااا  خطمساااتو يت، بهااادف مكيفاتهاااي، ومييطجااا  آثيخهاااي،

  و تيئجهي خطس ب   ع   خطمجتمع.وخ يكيسيتهي 

لطاا  خطموخفقاا  ع اا  مشااخوع ه خطميي ااية دعيهااي ستشااييخ خط ج اا  طهااذوأن خ

وبيألاص تستشيخ هذه خطميي ية ع اد تيخ اف مي ا  خطميايق، ا اث خطقي ون، 

بشأن خعي ا  وتأه ال وتشاغ ل خطمياي  ن  4008( طس   62بّ ن خطقي ون خ م  

خطشاااص خطااذي  يااي   ماان  قااص فاا  بيااض  دخختاا  "تيخ ااف خطمياايق بأ اا  

قاا  أو  ت جاا  مااخض أو ااايدث أو ساابا ا خطجسااد   أو خطاساا   أو خطذه  اا  

عاان خطيماال أو خالسااتمخخخ باا  أو  يأو جزئً اا يعيماال وخخثاا  أدى طيجاازه ك ً اا

خطتخ   ف   وأضيف  دخت  ع   خطق ايم بإاادى خطوظايئف خألسيسا   خألااخى 

عايدة دمجا  فا  لجل دمجا  أو أو اتي  لط  خطخعي   وخطتأه ل من ف  خطا ية 

ومن االل هذخ خطتيخ ف  جد أن أغ ا ذوي خإلعي ا  فا  خات اي   ،"خطمجتمع

دخئم أل خبيئهم وأوط يء أموخهم طمسيعدتهم ف مي  اتيجو ا  جاّخخء خطا قص فا  

 خطقدخخت خطجسد   وخطاس   وخطذه   .

 ًضي سيعيت وممي  جدخ ذكخه ف  هذخ خطس يق أن دوط  خطكو ت  د أ خت أ

 4020طسا    6خ ام  خطكاو ت   ي ونخطقا( مان 20 ميدة خعي   وذطك اسا خط

ق لستتتذح :وخطااذي  ااا ص ع ااا  أ ااا  بشااأن اقاااوق خألشاااايص ذوي خإلعي ااا 

و احموظفة ممت  لريتى أو احموظف أي مة احموظف واحموظفة م  عوي اإل

تتأاوتت  إ و احشتتدلدة ذخفتتلض ستت ي   أي متتة احمذوستتطة   متت  عوي اإلو زوجا

ح شتروط واحضتوااط   جر وعحك وفقا   مدفوية األاحعم  اوامع س يذل  لوملا 

  .(احذ  للدر اه  مرار م  احهلئة
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 ااد أوطاات خهتميماايً ايااايً بفئاا  خألشااايص ذوي خطمااو خة خطاكوماا  أن و

وذطاك بإاادخخ خطقاي ون خ ام  طهامخإلعي   من ااالل تاوف خ خطامي ا  خطقي و  ا  

 .ن خعي   وتأه ل وتشغ ل خطميو  نبشأ 4008طس    62

بتشااك ل خط ج اا  خطي  ااي  4006   ( طساا84كمااي تاام لااادخخ خطقااخخخ خ اام  

تخخت ج   وب  اا  ايااا  سااخطإلعي اا  وخطتاا  وضاايت فاا  أوطو يتهااي وضااع 

تقااد م أفضاال   ن وتشااغ  هم وتااأه  هم وخساام خطس يساا  خطييماا  طيبخعي اا  خطمياا

   ن.يخطادميت طألشايص خطمي

مم ك  خطبااخ ن خ ضامت لطا  خطيد اد مان خالتفي  ايت خطدوط ا  خطتا   كمي أن

تي اا  بيألشااايص ذوي خإلعي اا  وم هااي خالتفي  اا  خطدوط اا  طألشااايص ذوي 

خإلعي اا  خطميتماادة ماان م ظمااا  خألماام خطمتااادة وذطاااك فاا   و  ااو/ از اااخخن 

بشااأن  4022( طساا   44ع اا   ااي ون خ اام  وخفقاا  م، كمااي تماات خطم4006

 «.ي    اقوق خألشايص ذوي خإلعي  خطتاد ق ع   ختف

خطدول خألعضيء ف  مج   وزخخء خطشؤون خالجتميع ا  خطا  جا  كمي أن 

ختفي  اا  اقااوق خألشااايص ذوي خإلعي اا  خطتاا  خعتماادتهي  ااد ااايد ت ع اا  

كاااي ون خألول  د سااامبخ(  23خطجمي ااا  خطييمااا  طم ظمااا  خألمااام خطمتاااادة فااا  

4008. 

 قااوخ  نخطموخءماا   خالتفي  اايت خطتاااد ق ع اا  هااذه  أن  تبااع جااا وع  اا  

، هاايخإلدخخ اا  ط توخفااق مااع مااي وخد ف  وخأل ظماا   اا يم خطبااخخمج خطو اباابخطو

خألشايص ذوو خإلعي   هم موخب ون طهم اقو هم خطت  تضمن طهم   ا ث لن

خطمساايوخة وتكاايفؤ خطفااخص وعاادم خطتم  ااز، ول هاام  تمتيااون بيأله  اا  خطقي و  اا  

 .يم بيطتاخفيت خطقي و    باخ   وخستقاللخطكيم   التايذ  خخخختهم وخطق 
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وأجااخت ع  اا  خطتيااد الت وع  اا  تدخخساات خط ج اا  مشااخوع خطقااي ون 

متو  احموظتف أو احع مت  مت  "  خطالزم  ط كون خط ص بياد خطتياد ل كيطتايط :

مت  احدرجتة األوحتى، ممت  مت  أمرا ئت  عوي اإلي مة أو احعي لريتى مع مات  

حتتت جذهم حري لتتتة احمخذلتتتة  التتتة لثاتتت  اشتتته دة لتتت درة يتتت  اح جوتتتة احط

خ لتتتة، ستتت يذ  راحتتتة لوملتتت  متتتدفويذ  األجتتتر، وعحتتتك وفقتتت  ح شتتتروط 

 واحضوااط احذ  للدر اه  مرار م  احوزلر.

ول لجوز احجمع ال  س يذ  احراحتة احمقتررة اموجتب هتعا احقت وو  

وس ي   احري لة أو احرض ية أو احراحة احمقررة ف  احقواول  واحقترارا  

 ".األخرى

مخخكاز متاااا  طخعي ا  خطتوّساع فا  ل شايء  ضاخوخةوتخى خط ج   

خطمتااااص طهااذه خطمخخكااز، ذوي خإلعي اا ، وتااوف خ خطكاايدخ خطكفااؤ وتأه اال 

طتاف ااف خألعباايء ع اا  أهاايط  خطميااو  ن، ألن خطشاااص ماان ذوي خإلعي اا  

 .خعي   مستمخة، وال  كتف  بسيع  خطخعي   فقب اتي  لط  

خطتوا   بيطموخفق ، من ا اث خطمبادأ، كل ذطك تخى خط ج   وف  ضوء 

( مت  احقت وو  5مشتروع مت وو  رمتم    ( حستوة    ( اذعتدل  احمت دة  ع   

 م اشأ  ري لة وذأهل  وذشغل  احمع مل 2112( حسوة 14رمم  

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -سادسـ

شوخى، ختفقت ( من خطالئا  خطدخا    طمج   خط 39لعميالً ط ص خطميدة   

 خط ج   ع   خات يخ كل من :
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ا أل لـا .  احدكذورة جه د يادهللا احف ض  .0  مقررا

ا احذل طلا .  األسذ ع ووار ي   احمحمـــــود .2  مقررا

ا:  توصية اللجنة:
ا
 سابعـ

ف  ضوء مي دخخ من م ي شيت ومي أبدي مان آخخء أث ايء دخخسا  مشاخوع 

 خطقي ون، فإن خط ج   توا  بمي     :

 

ي تتى مشتتروع متت وو  رمتتم    ( حستتوة    (  ،متت  حلتتث احماتتدأ ،احموافقتتة -

م اشتأ  ري لتة 2112( حستوة 14( م  احق وو  رمم  5اذعدل  احم دة  

 .وذأهل  وذشغل  احمع مل 

احموافقتتة ي تتى متتواد مشتتروع احقتت وو  كمتت  ورد  ذفلتتلال فتت  احجتتدو   -

 احمرفق.

 

 ،،،واألمر معروض ي ى احمج س احمومر لذخ ع احالزم 

 

 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم                        خليل إبراهيم الذوادي  

 رئيس جلنة اخلدمـات                          نائب رئيس جلنة اخلدمات
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة تعديل اللجنة تعديل جملس النواب النص األصلي

 املشروعمسمى 

( 5مشروع قانون بتعديل املادة )
( لسنة 42من القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهيل  4112
 وتشغيل املعاقني.

 الديباجة
 

 

 

 

 

 

 مسمى املشروع

( 5مشروع قانون بتعديل املادة )
( لسنة 42من القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهيل  4112
 املعاقني.وتشغيل 

 الديباجة
)قانون العمـل يف  يستبدل بـ  .0

ــي الصــادر  القطــاع األهل
( 42باملرسوم بقانون رقـم ) 

 ، وتعديالتــه(0742لســنة 
)القانون القانون اجلديد التايل: 

 مسمى املشروع

( 5مشروع قانون بتعديل املادة )
( لسنة 42من القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهيل  4112
 املعاقني.وتشغيل 

 الديباجة
املوافقة على قرار جملس النواب  .0

)قانون العمل مسمى ل استبدبا
يف القطاع األهلـي الصـادر   

( 42باملرسوم بقانون رقـم ) 
 ، وتعديالتــه(0742لســنة 

 مسمى املشروع

( 5مشروع قانون بتعديل املادة )
( لسنة 42من القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهيل  4112
 املعاقني.وتشغيل 

 الديباجة
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة تعديل اللجنة تعديل جملس النواب النص األصلي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــم ) ــنة 22رق  4104( لس
بإصــدار قــانون العمــل يف 

 القطاع األهلي(.
 

)قـانون اددمـة   يستبدل بـ  .4
املدنية الصادر بالقانون رقـم   

، 4112( لســـــنة 25)
القـانون اجلديـد    وتعديالته(

)املرسوم بقانون رقـم  التايل: 
بإصدار  4101( لسنة 21)

 املدنية(.قانون اددمة 
 

)القانون القانون اجلديد التايل: ب
ــم ) ــنة 22رق  4104( لس

بإصــدار قــانون العمــل يف 
 القطاع األهلي(.

املوافقة على قرار جملس النواب  .4
)قانون اددمة مسمى ل استبدبا

املدنية الصادر بالقانون رقـم   
، 4112( لســـــنة 25)

نون اجلديـد  القـا ب وتعديالته(
)املرسوم بقانون رقـم  التايل: 

بإصدار  4101( لسنة 21)
 قانون اددمة املدنية(.

املوافقة على قرار جملس النواب  .2
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة تعديل اللجنة تعديل جملس النواب النص األصلي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إىل  (املعـدل )تضاف كلمـة   .2
 6112( لسنة 94القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهيل وتشـغيل  
املعاقني، حيث أجـري عليـه   
تعديل واحد مبوجب القـانون  

 .6101( لسنة 41رقم )
 

 

 

 )نص الديباجة بعد التعديل(

حنن محد بن عيسـى آل خليفـة                  
 .ملك مملكة البحرين

إىل  (املعـدل )كلمـة   بإضافة
 6112( لسنة 94القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهيل وتشـغيل  
املعاقني، حيث أجـري عليـه   
تعديل واحد مبوجب القـانون  

 .6101( لسنة 41رقم )
 

 )نص الديباجة بعد التعديل(

حنن محد بن عيسـى آل خليفـة                  
 .ملك مملكة البحرين

 بعد االطالع على الدستور،
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة تعديل اللجنة تعديل جملس النواب النص األصلي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على الدستور،بعد االطالع 
 

( لسـنة  22وعلى القانون رقم )
بإصدار قانون العمـل يف   4104

 القطاع األهلي،
 

( 21املرسوم بقانون رقم ) وعلى
بإصـدار قـانون    4101لسنة 

 ،اددمة املدنية
 

( لسـنة  94وعلى القانون رقـم ) 

( لسـنة  22وعلى القانون رقم )
بإصدار قانون العمـل يف   4104

 القطاع األهلي،
 

( 21املرسوم بقانون رقم ) وعلى
بإصـدار قـانون    4101لسنة 

 ،اددمة املدنية
 

( لسـنة  94وعلى القانون رقـم ) 
بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل  6112
 املعدل، املعاقني،
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة تعديل اللجنة تعديل جملس النواب النص األصلي
 

 

حنن محد بن عيسـى آل خليفـة                  
 .ملك مملكة البحرين

 بعد االطالع على الدستور،
 

قانون العمـل يف القطـاع   وعلى 
األهلي الصادر باملرسوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته،0792( لسنة 63)
 

وعلى قانون اخلدمة املدنية الصـادر  
، 6112( لسنة 35بالقانون رقم  )

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل  6112
 املعدل، املعاقني،

 

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

 وأصدرناه:

 

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

 وأصدرناه:

 

حنن محد بن عيسـى آل خليفـة                  
 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور،بعد االطالع 
 

( لسـنة  32وعلى القانون رقـم ) 
بإصدار قانون العمـل يف   6106

 القطاع األهلي،
 

 

( 41وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة تعديل اللجنة تعديل جملس النواب النص األصلي
 وتعديالته،

 

( لسـنة  94وعلى القانون رقـم ) 
بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل  6112
 املعاقني،

 

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

 وأصدرناه:

بإصدار قانون اخلدمة  6101لسنة 
 املدنية،

 

( لسـنة  94وعلى القانون رقـم ) 
بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل  6112

 املعاقني، املعدل،
 

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

 وأصدرناه:
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة تعديل اللجنة تعديل جملس النواب النص األصلي

 املادة األو 
 

 

( من القانون 5ُتضاف إىل املادة )
بشأن  6112( لسنة 94رقم )

فقرة  رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني
  نصها اآليت: ثانية،

 

 

 

 الفقرة الثانية (5املادة )

 املادة األو 
  قرر اجمللس إعادة صوغ املادة

 على النحو الوارد أدناه:

( من القانون 5ُتضاف إىل املادة )
بشأن  6112( لسنة 94رقم )

فقرة  رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني
 نصها اآليت: جديدة يكون

 

 

 

 الفقرة الثانية (5املادة ) 

 املادة األو 
  قرر اجمللس إعادة صوغ املادة

 على النحو الوارد أدناه:

( من القانون 5ُتضاف إىل املادة )
بشأن  6112( لسنة 94رقم )
 وتأهيل وتشغيل املعاقني رعاية

ا منصه جديدتني يكون تنيفقر
 اآليت:

 

 الفقرة الثانية (5املادة )

أو العامل من ذوي "ومينح املوظف 

 املادة األو 

 

 

 

 

 
 

 الفقرة الثانية (5املادة )

أو العامل من ذوي "ومينح املوظف 
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة تعديل اللجنة تعديل جملس النواب النص األصلي

"ولألم املعاقة أو اليت ترزق بطفل 
لرعاية خاصة احلق يف معاق حيتاج 

ساعات راحة عالوة على ساعات 
 الراحة املمنوحة هلا يف العمل".

"ومينح املوظف أو العامل املعاق 
بدرجة من الَعَوق ُتحّدد من قبل 
الوزارة املختصة، واملوظف أو 
العامل الذي يتوىل رعاية زوجه أو 
أحد أقاربه املعاقني حىت الدرجة 
الثانية ممن يثبت بشهادة طبية 
متخصصة حاجتهم لرعاية خاصة، 

مدفوعيت األجر،  ساعيت راحة يوميا
وذلك وفقا للشروط والضوابط اليت 

 يصدر هبا قرار من الوزير".
 

اإلعاقة أو الذي يرعى معاًقا من 
أقربائه من الدرجة األوىل، ممن يثبت 

بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية  
املختصة حاجتهم لرعاية خاصة، 
ساعيت راحة يوميا مدفوعيت األجر، 
وذلك وفقا للشروط والضوابط اليت 

 يصدر هبا قرار من الوزير.

وال جيوز اجلمع بني ساعيت الراحة 
املقررة مبوجب هذا القانون 
وساعات الرعاية أو الرضاعة أو 
الراحة املقررة يف القوانني والقرارات 

معاًقا من اإلعاقة أو الذي يرعى 
أقربائه من الدرجة األوىل، ممن يثبت 

بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية  
املختصة حاجتهم لرعاية خاصة، 
ساعيت راحة يوميا مدفوعيت األجر، 
وذلك وفقا للشروط والضوابط اليت 

 يصدر هبا قرار من الوزير.

وال جيوز اجلمع بني ساعيت الراحة 
املقررة مبوجب هذا القانون 

الرعاية أو الرضاعة أو  وساعات
الراحة املقررة يف القوانني والقرارات 
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة تعديل اللجنة تعديل جملس النواب النص األصلي
 ."األخرى ."األخرى

 

 

 املادة الثانية

والوزراء على رئيس جملس الوزراء 
تنفيذ هذا  -كل فيما خيصه-

القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة الثانية

 دون تعديل

 املادة الثانية
 تعديلدون 

 املادة الثانية
والوزراء على رئيس جملس الوزراء 

تنفيذ هذا  -كل فيما خيصه-
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 

 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
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 م2111 د سمبة 1شلتيخ  : 
 

 

 عبدالسالم   احملرتمسعادة الشيخ / عبدالرمحن إبراهيم 

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

( م  احق وو    1مشروع م وو  رمم   ( حسوة   ( اذعدل  احم دة  حموضوع: ا

اشأ  ري لة وذأهل  وذشغل  احمع مل .  2112( حسوة 14رمم  

 

 واعد،ذحلة طلاة 

 

مع ح  احسلد ي   ا  ل ح  احل ح  م، أخفق 4023  وفمبخ 45يخ   بت      

(،  سا  من 2د  3ص ل ت ق / ف  696، ضمن كتيب  خ م  رئلس احمج س

( حسوة 14( م  احق وو  رمم  1مشروع م وو  رمم   ( حسوة   ( اذعدل  احم دة  

لط  طج   خطشؤون خطتشخ ي    2112 اشأ  ري لة وذأهل  وذشغل  احمع مل ، 

   وخطقي و   ، وذطك طم ي شت  ولبدخء خطمالاظيت ع    ط ج   خطادميت.
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، عقااادت طج ااا  خطشاااؤون خطتشاااخ ي   وخطقي و  ااا  م4023د سااامبخ  2وبتااايخ            

، و ااخخخ مج اا  خطمااذكوخ خطقااي ون مشااخوع، ا ااث خب ياات ع اا  خجتميعهااي خطساايد 

 بيطمج  . خط وخا بشأ  ، وذطك باضوخ خطمستشيخ خطقي و  

 

لطا  عادم مايطفا  مشاخوع خطقاي ون  –بيد خطمدخوطا  وخط قاي   –وخ تهت خط ج            

 .طمبيدئ وأاكيم خطدستوخ

 

 رأي اح جوة:

( مت  1مشروع م وو  رمتم   ( حستوة   ( اذعتدل  احمت دة   تخى خط ج   سالم      

ماان 2112( حستتوة 14احقتت وو  رمتتم   اشتتأ  ري لتتة وذأهلتت  وذشتتغل  احمعتت مل ،  

 خط يا ت ن خطدستوخ   وخطقي و   .

 

  دالل جاسم الزايد                                           

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

تقرير جلنة املرافق العامة 

والبيئة خبصوص مشروع 

قانون بشأن تنظيم مزاولة 

املهن اهلندسية، املرافق 

( 70للمرسوم امللكي رقم )

 م.2101لسنة 
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 م4102أبريل  47التاريخ : 
 

 لجنة املرافق العامة والبيئةالتقرير الثاين عشر ل

  مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة املهن اهلندسية، املرافق للمرسوم امللكي 
 بشأن

 م4101( لسنة 20) رقم

 لثمن الفصل التشريعي الثا الرابعالعادي  ددور االنعقا
 

 

 مقدمـة:

                   استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاب معايل رئيس جملس الشورى 

االنعقاد ، من دور م6103ديسمرب  3( املؤرخ يف 4د 3ص ل م ب / ف 115) رقم 

مشروع والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة  من الفصل التشريعي الثالث الرابعالعادي 

( لسنة 40قانون بشأن تنظيم مزاولة املهن اهلندسية، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة ، ، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات م6101

 .اجمللسليتم عرضه على  ؛بشأنه
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 إجراءات اللجنة : -أواًل
 

 القانون يف اجتماعاهتا التالية:مشروع تدارست اللجنة  (0)

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع

 م6103ديسمرب 67  اخلامساالجتمــاع 

 م6104يناير  6 السادساالجتمـاع 

 م6104يناير  9 السابعاالجتمـاع 

 م6104يناير  31 االجتماع التاسع

 م6104فرباير  06 االجتماع العاشر

 م6104مارس  5 عشر االجتماع احلادي

 

موضـوع   مبشروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة   (4)
 :البحث والدراسة واليت اشتملت على مايلي

 

 (مرفقرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى . ) -

 ( مرفقمذكرة املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس. )  -

 ( مرفق. ) ( جلنة تنظيم مزاولة املهن اهلندسية)  األشغال وزارةمرئيات  -

 ( مرفق. ) وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراينمرئيات  -

 ( مرفق. ) مجعية املكاتب اهلندسية البحرينية مرئيات -

 ( مرفق. ) مجعية املهندسني البحرينية مرئيات -

 . مجعية املقاولني البحرينية مرئيات -
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 ( مرفق. ) البحرين العقاريةمجعية  مرئيات -

 ( مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. )  -

 ( مرفق. ) بشأنه ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوينقانون املذكور مشروع ال  -

 

 :وبدعوة من اللجنة، شارك يف اجتماعاهتا كل من 
 

كل  ، حيث حضر االجتماع( جلنة تنظيم مزاولة املهن اهلندسيةوزارة األشغال )  -

 من:

 رئيس جلنة مزاولة املهن.  األستاذ عبداجمليد بشري القصاب .0

 املستشار القانوين بالوزارة.  األستاذ بشري حممد صالــح  .6
 

 ، حيث حضر االجتماع كل من:وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراين -

القائم بأعمال رئيس املركز البلـدي      األستاذة ابتهال السيد نعمه اهلامشي .0

 الشامل.

 

 مجعية املكاتب اهلندسية البحرينية، حيث حضر االجتماع كل من: -

 س.ـب الرئيـنائ كمال  دس طـارق أمحـدـاملهن  .0

 ي.ـن املالـاألمي املهندس عبد احلسن جعفر احلايكي   .6
 

 مجعية املهندسني البحرينية، حيث حضر االجتماع كل من: -
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 الم. ـاإلع مـس قسـرئي  املهندس عبدالنيب أمحد الصباح .0

 رات.ــس املؤمتـرئي  ف العلويـاألستاذ مجيل خل .6
 

 مجعية املقاولني البحرينية، حيث حضر االجتماع كل من: -

 ة .ـس اجلمعيـرئي  األستاذ إبراهيم يوسف إبراهيم. 0

 اءات.ـة اإلنشـس جلنـرئي  د علي الصديقيـ. األستاذ أمح6

 

اجتماع ، ومل حتضر مكتوبًا، اليت أرسلت رأيها مجعية البحرين العقاريةكما دعت اللجنة 
 . اللجنة

 اللجنة من األمانة العامة : شارك يف اجتماع

 

 املستشار القانوين لشؤون اللجان.  األستاذ حمسن محيد مرهون -
 

 

  مـن هاشـة حسـالسيدة خولوتوىل أمانة سـر اللجنة. 
 

ـًا : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:  ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي 
 ( مرفقجاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية. )
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ـًا : رأي   :(جلنة تنظيم مزاولة املهن اهلندسية)  وزارة األشغالثالث

جلنة تنظيم مزاولة املهن ة األشغال ) القانون مع ممثلي وزارمت مناقشة مواد مشروع 
بشأهنا، وقد مت التوافق واخلروج بصيغة هنائية حيث استأنست اللجنة بآرائهم  ( اهلندسية

ملواد مشروع القانون وذلك كما هو موضح يف اجلدول املرفق، وقد أكّد ممثلو وزارة 
القانون وضرورة اإلسراع األشغال وجلنة تنظيم مزاولة املهن اهلندسية على أمهية مشروع 

حقوق املهندسني يف وحفظ حقوق أفراد اجملتمع ومؤسساته  يف إصداره مبا يسهم يف حفظ
 ( مرفقذاته. ) الوقت 

 

ـًا : رأي   :وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراينرابع

اتفقت مرئيات وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراين مع املرئيات القانونية 
 ( مرفق)  من احلكومة بشأن مشروع القانون.املقدمة 

ـًا : رأي   :مجعية املكاتب اهلندسية البحرينيةخامس

مت مناقشة جممل مواد مشروع القانون مع مجعية املكاتب اهلندسية البحرينية، حيث 
عددًا من التعديالت بشأن  –عرب مذكرهتا اليت تسلمتها اللجنة  - اقترحت اجلمعية
 )مرفق(. مشروع القانون

 

ـًا : رأي   :مجعية املهندسني البحرينيةسادس

وقد أرفقت ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون مع مجعية املهندسني البحرينية، 
كافة املالحظات والتعديالت املقترحة على مشروع مبذكرهتا اليت سلمتها للجنة  اجلمعية
 (مرفق. )القانون
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ـًا : رأي   :مجعية املقاولني البحرينيةسابع

حيث استأنست  مجعية املقاولني البحرينيةمت مناقشة مواد مشروع القانون مع ممثلي 
 .اللجنة بآرائهم بشأهنا

 

ـًا : رأي   :مجعية البحرين العقاريةثامن

اتفق رأي مجعية البحرين العقارية مع رأي مجعية املهندسني البحرينية وذلك فيمـا  
يتعلق بالتعديالت املقترحة على مشروع القانون، حيث رأت اجلمعية أن مسودة مقترحات 

 ( مرفقاجلمعية جاءت شاملة يف طرحها من الناحية الفنية والتنظيمية والقانونية. ) 

 

ـًا    رأي اللجنة : -تاسع
 

يف عّدة اجتماعات عقدهتا يف الدور الرابع  تدارست اللجنة مواد مشروع القانون
ؤها من قبل أعضاء ، وحبثت أوجه املالحظات اليت مت إبدامن الفصل التشريعي الثالث

زارة شؤون وو ،وزارة األشغال، وجلنة تنظيم مزاولة املهن اهلندسيةكل من واللجنة 
مجعية املهندسني ، ومجعية املكاتب اهلندسية البحرينية، والبلديات والتخطيط العمراين

كما اطلعت  ،مجعية البحرين العقارية باإلضافة إىل مجعية املقاولني البحرينية، والبحرينية
على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا اللجنة 

، وقد اطلعت اللجنة كذلك ة والقانونيةلسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستوري
 املستشار القانوين لشؤون اللجان بشأن مشروع القانون.على مذكرة 
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من ديباجة وثالث وأربعني مادة مقسمة على أحد عشر  مشروع القانون ويتألف
، 5املادتان ) مشلت( التعاريف واألحكام العامة، فيما 4إىل  0املواد من ) تناولتفصاًل، 

املواد  وتضمنتء جملس تنظيم مزاولة املهن اهلندسية وتشكيله ومدة العضوية فيه، ( إنشا2
( الشروط الواجب مراعاهتا فيمن يرخص له مبزاولة املهن اهلندسية والترخيص 00إىل  9)

( كيفية 02إىل  06املواد من ) كما بّينتلغري البحريين مبزاولة إحدى املهن اهلندسية، 
( حاالت انتهاء الترخيص مبزاولة إحدى 09املادة ) تناولتيما احلصول على الترخيص، ف

املواد  ونّظمت( احلقوق والواجبات، 65إىل  01املواد ) يف حني مشلتاملهن اهلندسية، 
 فبّينت( 35( اجلزاءات التأديبية املترتبة على خمالفة أحكام القانون، أما املادة )34إىل  62)

( 32كيفية التظلم من القرارات الصادرة استنادًا ألحكام هذا القانون، وتناولت املادة )
( 39املادة ) فيما بّينتالتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، 

( 43إىل  31العقوبات على خمالفة األحكام اليت نص عليها القانون، وتتضمن املواد )
  خلتامية.األحكام ا

 

إىل حاجة قانون تنظيم مزاولة املهن اهلندسية الصادر  مشروع القانون ويهدف
إىل العديد من التعديالت حىت يواكب النهضة  0710( لسنة 09باملرسوم بقانون رقم )

  العمرانية املتسارعة يف مملكة البحرين والسبق العاملي يف النطاق اهلندسي.

 

اجلهات  مرئياتالشؤون التشريعية والقانونية، وعلى وبعد االطالع على رأي جلنة 
اليت استأنست اللجنة برأيها، وعلى قرار جملس النواب املوقر ومرفقاته، وآراء ومالحظات 
املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، وبعد مناقشات أعضاء اللجنة حول مشروع 

مشروع القانون حىت تتناسب مع  قامت اللجنة بإعادة صياغة عدد كبري من مواد القانون،
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اآلراء واملالحظات اليت أبداها أصحاب العالقة مما مت ذكرهم أعاله، وقد استحدثت اللجنة 
مادة جديدة حتدد مسؤولية الشخص االعتباري، حيث أصبح مشروع القانون بصورته 

وصي احلالية عصري ومتواكب مع التطورات احلاصلة يف ميدان املهن اهلندسية، وعليه ت
من حيث املبدأ، على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة املهن اهلندسية،  باملوافقةاللجنة 

 م.6101لسنة   ( 40املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: - عاشرًا

 

علـى  ( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة  37إعمااًل لنص املادة ) 
  من : اختيار كل

ـًا املهندس عبدالرمحن عبداحلسني جواهريسعادة   .0  مقرًرا أصليـ

ـًا د احلاجــي     ــاألستاذ فــؤاد أمح سعادة .4  مقرًرا احتياطي

 

 

 

 :توصية اللجنة -أحد عشر 
 

 

، فإن اللجنة مشروع القانونيف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 يلي :توصي مبا 
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مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة املهن اهلندسية، املرافق للمرسـوم  املوافقة على  -
 .م4101( لسنة 20امللكي رقم )

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -

 
 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 ة حممــد مجعــة الكعيبـمجع              احلاجــياألستـاذ فــؤاد أمحـد 

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة             رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة نائب    
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )     ( 
 م4101( لسنة 20املرافق للمرسوم امللكي رقم ) ،يف شأن تنظيم مزاولة املهن اهلندسية

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 الديباجة

 

ضافة املراسيم بقوانني اآلتية إىل إ -
 نص الديباجة:

  لسنة  (04)املرسوم بقانون رقم
عات بإصدار قانون املراف 0740

 .املدنية والتجارية وتعديالته
 ( لسنة 05املرسوم بقانون رقم )

 الديباجة

 

املوافقة على قرار جملس النـواب   -
املراسيم بقوانني اآلتية إىل  مع إضافة

 نص الديباجة:

( لسنة 02وعلى القانون رقم ) -
بشأن تنظـيم معاشـات    0745

 الديباجة
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بإصدار قانون العقوبات  0742
 .هوتعديالت

 ( لسنة 2املرسوم بقانون رقم )
يف شأن معاملة مواطين  0712

دول جملس التعاون ادليجي فيما 
لق بالنشاط االقتصادي يف يتع

 .البحرين
 ( 07املرسوم بقانون رقم ) لسنة

 .بإصدار القانون املدين 4110
 ( لسنة 40املرسوم بقانون رقم )

بإصدار قانون الشركات  4110
 التجارية.

ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة 
 تعديالته،و

وعلى املرسوم بقـانون رقـم    -
بشأن امليزانية  4114( لسنة 27)

 العامة وتعديالته،

وعلى املرسوم بقـانون رقـم    -
بإصدار قانون  4101( لسنة 21)

 اددمة املدنية،
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( لسنة 22رقم ) املرسوم بقانون
بإصدار قانون اإلجراءات  4114
 اجلنائية.

وعلى ذلك يكون نص الديباجة 
 بعد التعديل:

حنن محد بن عيسى آل خليفة       
 ملك مملكة البحرين 

 ،بعد االطالع على الدستور

( 04وعلى املرسوم بقانون رقم )
بإصدار قانون  0740لسنة 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 حنن محد بن عيسى آل خليفة
 مملكة البحرينملك 

 بعد االطالع على الدستور،

 

املرافعات املدنية والتجارية 
 وتعديالته،

 

 

 

 

( 05وعلى املرسوم بقانون رقم )
بإصدار قانون  0742لسنة 

 

 

 

حنن محد بـن عيسـى آل خليفـة          
 ملك مملكة البحرين 

 بعد االطالع على الدستور ،

( 04وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 
بإصــدار قــانون  0740لســنة 

ــة  ــة والتجاري ــات املدني املرافع
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العقوبات وتعديالته،

( 09وعلى املرسوم بقانون رقم )
يف شأن تنظيم مزاولة  0716لسنة 

  ،وتعديالته املهن اهلندسية

( لسنة 2وعلى املرسوم رقم )
يف شأن معاملة مواطين  0712

دول جملس التعاون ادليجي فيما 
لق بالنشاط االقتصادي يف يتع

 ،البحرين

 وتعديالته،

( لسـنة  02وعلى القانون رقم )
بشأن تنظـيم معاشـات    0745

احلكومة  ومكافآت التقاعد ملوظفي
 وتعديالته،

( 05وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 
بإصــدار قــانون  0742لســنة 

 العقوبات وتعديالته،

( 09وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

( 09وعلى املرسوم بقانون رقم )
يف شأن تنظيم مزاولة  0716لسنة 

 املهن اهلندسية وتعديالته،

 

 

 

( 07وعلى املرسوم بقانون رقم )
يف شأن تقومي  0775لسنة 

 املؤهالت العلمية، 

( 07املرسوم بقانون رقم )وعلى 
بإصدار القانون  4110لسنة 
 ،املدين

( 40املرسوم بقانون رقم )وعلى 
بإصدار قانون  4110لسنة 

 ،يةالشركات التجار

يف شأن تنظيم مزاولة  0716لسنة 
  ،وتعديالته املهن اهلندسية

( لسـنة  2وعلى املرسوم رقـم ) 
يف شأن معاملة مـواطين   0712

فيما دول جملس التعاون ادليجي 
يتعلق بالنشـاط االقتصـادي يف   

 البحرين،

( 07وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 
ــنة  ــومي  0775لس ــأن تق يف ش
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

( 07وعلى املرسوم بقانون رقم )
يف شأن تقومي املؤهالت  0775لسنة 

 العلمية،

 

 

 

 

 

 
 

( 22بقانون رقم )املرسوم وعلى 
بإصدار قانون  4114لسنة 

 ،اإلجراءات اجلنائية

 

 

 املؤهالت العلمية، 

( 07املرسوم بقانون رقـم ) وعلى 
بإصـدار القـانون    4110لسنة 
 ،املدين

( 40املرسوم بقانون رقـم ) وعلى 
بإصـدار قـانون     4110لسنة 

 ،الشركات التجارية

( 27وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 
بشأن امليزانية العامة  4114لسنة 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 وأصدرناه:

 وتعديالته،

( 22املرسوم بقانون رقم )وعلى 
بإصـدار قـانون    4114لسنة 

 ،اإلجراءات اجلنائية

( 21وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 
بإصــدار قــانون  4101لســنة 

 ،اددمة املدنية

أقر جملس الشورى وجملس النـواب  
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

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

 وأصدرناه:

 وأصدرناه:

 الفصل األول

 أحكام عامة

 (0املادة )

 

 الفصل األول

 أحكام عامة

 (0املادة )

عريفات الكلمات إعادة صوغ ت -0
 :والعبارات اآلتية

 الفصل األول

 أحكام عامة

 (0املادة )

املوافقة على قرار جملس النـواب   -
 مع إجراء التعديالت التالية:

 الفصل األول

 أحكام عامة

 (0املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هندسي املهن اهلندسية: نشاط -
ي من الشعب اهلندسية أو أيف 

 .فروعها

العمل يف مزاولة مهنة هندسية:  -
ل ذلك م، ويشمهنة هندسية

إعداد الرسومات واملخططات 
والتصاميم وإبداء املشورة 
والقيام بأعمال الدراسات 
واألحباث ووضع املواصفات 
واإلشراف على التنفيذ 
والصيانة والتشغيل وتقدير 
التكاليف وحساب الكميات 

رئـيس جملـس   استبدال عبارة ) -
رئيس جملس تنظيم ( بعبارة )اإلدارة

( الـواردة يف  مزاولة املهن اهلندسية
 تعريف مصطلح الرئيس.

بعد  (الفحوصات) كلمةإضافة  -
والقيام بأعمال الدراسات عبارة )
 ( الـواردة يف تعريـف  واألحباث

 ،مصطلح مزاولة املهـن اهلندسـية  
ــص  ــربات الفح ــار أن خمت باعتب
كفحص التربة واألساسات وسائر 

األخـرى  الفحوصات اهلندسـية  
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتنفيذ وإدارة املشاريع 
 اهلندسية.

: أحد جماالت اهلندسة الشعبة -
املعمارية ومنها اهلندسة املدنية و

وامليكانيكية والكهربائية 
واجليولوجية والكيمياوية 
واملناجم والتعدين والبترول 
وسائر اجملاالت اهلندسية 
األخرى اليت حتددها الالئحة 

 التنفيذية.

: التخصص اهلندسي الفرع -
قًا ملا املتفرع عن الشعبة وف

وبدون تدخل ضمن املهن اهلندسية، 
دسية هذه اإلضافة فإن املختربات اهلن

 خترج من نطاق سريان القـانون، 
كما حاليًا، به خالفًا ملا هو معمول 

ختصص الفحوصات هو أحـد  أن 
 ندسة.أهم التخصصات يف جمال اهل

مصـطلح  تعريف  إعادة صياغة -
الفئة: أي من ليصبح كالتايل: ) الفئة

فئات التراخيص الـيت حتـددها   
ليتماشى ، وذلك (الالئحة التنفيذية.

مع تعريف مصطلحي )الشـعبة( و  
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .حتدده الالئحة التنفيذية

: أي شخص طبيعي املهندس -
ترخيص صادر وفقًا حائز على 

ألحكام هذا القانون مبزاولة 
 مهنة هندسية.

: أي منشأة ب اهلندسياملكت -
حائزة على ترخيص صادر وفقًا 
ألحكام هذا القانون مبزاولة 

 مهنة هندسية أو أكثر.
عريفات للكلمات استحداث ت -6

 :والعبارات اآلتية
: أي من فئات التراخيص الفئة -

حبيـث ينـاط بالالئحـة     )الفرع(
التنفيذيــة حتديــدها. وذلــك ألن 
التعريف الوارد يف النص الذي أقره 

الفئـة مت  جملس النواب يشري اىل أن 
وبالرجوع  (،03تعريفها يف املادة )

تبني بأنه ليس هلا عالقة هلذه املادة ي
ها فموضوع أحكام مبصطلح )الفئة(

يتعلق بالبت يف طلبات التـرخيص،  
 فها يف هذه املادة.لذا وجب تعري
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( من02املشار إليها يف املادة )
 هذا القانون.

اجلهات العامـة: الـوزارات    -
واملؤسسات العامـة   واهليئات

ــزة   ــة أجه ــديات وأي والبل
 حكومية.

: جملس إدارة لس اإلدارةجم -
 اجمللس.

: جلنة التحقيق جلنة التحقيق -
املشكلة وفقًا ألحكام املادة 

 ( من هذا القانون.44)

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التعديل

هذا القانون يقصد يف تطبيق أحكام 
بالكلمات والعبارات التالية املعاين 

ل منها ما مل يقتض املبينة قرين ك
 .ذلك فسياق النص خال

 الوزارة: الوزارة املختصة باألشغال.

 الوزير: الوزير املختص باألشغال.

اجمللس: جملس تنظيم مزاولة املهن 
( 5مبوجب املادة )اهلندسية املنشأ 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من هذا القانون

لس تنظيم مزاولة الرئيس: رئيس جم
 .املهن اهلندسية

املهن اهلندسية: نشاط هندسي يف 
و أأي من الشعب اهلندسية 

 فروعها.

: العمل يف مزاولة مهنة هندسية
مهنة هندسية، ويشمل ذلك إعداد 
الرسومات واملخططات والتصاميم 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد 
بالكلمات والعبارات التالية املعاين 

 ضمنها ما مل يقتكل املبينة قرين 
 سياق النص خالف ذلك.

 الوزارة املختصة باألشغال. الوزارة:

 الوزير املختص باألشغال. الوزير:

جملس تنظيم مزاولة املهن  اجمللس:
( من 5اهلندسية املنشأ مبوجب املادة )

وإبداء املشورة والقيام بأعمال 
الدراسات واألحباث ووضع 
املواصفات واإلشراف على التنفيذ 
والصيانة والتشغيل وتقدير 
التكاليف وحساب الكميات 

 املشاريع اهلندسية. وإدارةوتنفيذ 

: أحد جمـاالت اهلندسـة   الشعبة
ومنها اهلندسة املدنية واملعماريـة  

ــة ــة والكهربائ وامليكانيكيـ يـ
اجليولوجية والكيمياوية واملناجم و

 

 

يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد 
بالكلمات والعبارات التالية املعاين 

ل منها ما مل يقتض املبينة قرين ك
 ذلك . فسياق النص خال

 باألشغال.الوزارة: الوزارة املختصة 

 الوزير: الوزير املختص باألشغال.

اجمللس: جملس تنظيم مزاولة املهن 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 هذا القانون.

رئيس جملس تنظيم مزاولة  الرئيس:
 املهن اهلندسية.

 

اهلندسية يف  املهن اهلندسية:األنشطة
شعب وفروع وختصصات اهلندسة 
املدنية واملعمارية وامليكانيكية 
والكهربائية واجليولوجية والكيماوية 
واملناجم والتعدين والبترول، وغريها 

اليت ومن اجملاالت اهلندسية املختلفة 

والتعدين والبترول وسائر اجملاالت 
اهلندسية األخرى الـيت حتـددها   

 الالئحة التنفيذية.

 

: التخصص اهلندسي املتفرع الفرع
عن الشعبة وفقًا ملا حتدده الالئحة 

 التنفيذية.

: أي من فئات التراخيص الفئة
( من 02املشار إليها يف املادة )

( من 5مبوجب املادة )اهلندسية املنشأ 
 .هذا القانون

 

 .رئيس جملس اإلدارةالرئيس: 

 

املهن اهلندسية: نشاط هندسي يف 
و أأي من الشعب اهلندسية 

 فروعها.

: العمل يف مزاولة مهنة هندسية
مهنة هندسية ، ويشمل ذلك إعداد 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 يصدر هبا قرار من الوزير.

العمل يف املهن  مزاولة املهن اهلندسية:
حكام هذا القانون، اهلندسية وفقًا أل

ويشمل إعداد الرسومات 
واملخططات والتصاميم وإبداء 
املشورة والقيام بأعمال الدراسات 
واألحباث ووضع املواصفات 
واإلشراف على التنفيذ والصيانة 
والتشغيل وتقدير التكاليف وحساب 
الكميات وتنفيذ وإدارة املشاريع  يف 

 ن.هذا القانو

املهندس: أي شخص طبيعي حائز 
على ترخيص صادر وفقًا ألحكام 
 هذا القانون مبزاولة مهنة هندسية.

: أي منشأة حائزة املكتب اهلندسي
على ترخيص صادر وفقًا ألحكام 
هذا القانون مبزاولة مهنة هندسية 

 أو أكثر.

املرخص له: املهندس أو املكتـب  

الرسومات واملخططات والتصاميم 
وإبداء املشورة والقيام بأعمال 

 والفحوصات  الدراسات واألحباث
ووضع املواصفات واإلشراف على 
التنفيذ والصيانة والتشغيل وتقدير 
التكاليف وحساب الكميات 

 املشاريع اهلندسية. وإدارةوتنفيذ 

أحد جمـاالت اهلندسـة   : الشعبة
ومنها اهلندسة املدنيـة واملعماريـة   

ــة ــة وامليكانيكيـ  والكهربائيـ
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 اجملاالت اهلندسية.

يضم أحد  الشعبة:التخصص الذي
 جماالت اهلندسة.

 

التخصص اهلندسي املتفرع  الفرع:
 عن الشعبة.

شخص حاصل على مؤهل  املهندس:
 هندسي مرخص له مبزاولة املهنة.

منشأة مرخص هلا  املكتب اهلندسي:

 اهلندسي.

يئات : الوزارات واهلاجلهات العامة
واملؤسسات العامة والبلديات وأية 

 أجهزة حكومية.

ــس اإلدارة ــس إدارة جمل : جمل
 .سلاجمل

: جلنـة التحقيـق   جلنة التحقيـق 
( 44املشكلة وفقًا ألحكام املادة )

 من هذا القانون.

ــة  ــة والكيمياويـ واجليولوجيـ
ــرول  ــاجم والتعــدين والبت واملن
ــية   ــاالت اهلندس ــائر اجمل وس
األخرى الـيت حتـددها الالئحـة    

 التنفيذية.

: التخصص اهلندسي املتفرع الفرع
عن الشعبة وفقًا ملا حتدده الالئحة 

 تنفيذية.ال

الفئة: أي من فئات التراخيص اليت 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

مبزاولة املهن اهلندسية يف واحدة أو 
 أكثر من الشعب اهلندسية.

املهندس أو املكتب  املرخص له:
 اهلندسي.

 حتددها الالئحة التنفيذية.

 

املهندس: أي شخص طبيعي حائز 
على ترخيص صادر وفقًا ألحكام 
 هذا القانون مبزاولة مهنة هندسية.

املكتب اهلندسي : أي منشأة حائزة 
على ترخيص صادر وفقًا ألحكام 

سية هذا القانون مبزاولة مهنة هند
 أو أكثر.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

املرخص له: املهندس أو املكتب 
 اهلندسي.

: الوزارات واهليئات اجلهات العامة
واملؤسسات العامة والبلديات وأية 

 أجهزة حكومية.

 س.لجملس اإلدارة: جملس إدارة اجمل

: جلنـة التحقيـق   جلنة التحقيـق 
( 44املشكلة وفقًا ألحكام املادة )

 .من هذا القانون
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 (4املادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (4املادة )

( ال جتوز مزاولةتغيري عبارة ) -
ر ظُيح لواردة يف صدر املادة إىل )ا

 ( .مزاولة أية

( بعد أو الفئةإضافة عبارة ) -
( الواردة يف هناية الفرعكلمة )

 .املادة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 (4املادة )

املوافقة على قرار جملس النـواب   -
وفقًا ألحكـام   ) عبارة تبدالمع اس

هذا القانون والالئحـة التنفيذيـة   
( والقرارات الصادرة طبقًا ألحكامه

وفقًا للشروط واإلجراءات بعبارة )
 (املنصوص عليها يف هذا القـانون 

وذلك ألن الترخيص مبزاولة املهـن  
اهلندســية واستصــداره خيضــعان 

 والئحتـه  القـانون  هـذا  ألحكام

 (4املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

ال جتوز مزاولة مهنة هندسية إال بعد 
احلصول على ترخيص من اجمللس 
وفقًا للشروط واإلجراءات املنصوص 

وال جيوز  القانون.هذا عليها يف 
مزاولة أية مهنة هندسية  له للمرخص

يف غري الشعبة أو الفرع اليت صدر 
 الترخيص له مبزاولتها.

 

 

مهنة هندسية إال  ُيحظر مزاولة أية
بعد احلصول على ترخيص من 
اجمللس وفقًا للشروط واإلجراءات 
املنصوص عليها يف هذا القانون.  
وال جيوز للمرخص له مزاولة أية 
مهنة هندسية يف غري الشعبة أو 

اليت صدر الترخيص  أو الفئةالفرع 
 .له مبزاولتها

الصادرة طبقـًا   ة والقراراتالتنفيذي
 .ألحكامه

 

 

مهنة هندسـية إال   ُيحظر مزاولة أية
بعد احلصول على تـرخيص مـن   

ألحكام هذا القـانون   وفقًا اجمللس
والالئحة التنفيذيـة والقـرارات   

وال جيوز . الصادرة طبقًا ألحكامه
للمرخص له مزاولة أية مهنة هندسية 

اليت  الفئةأو يف غري الشعبة أو الفرع 
 .صدر الترخيص له مبزاولتها
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 (2املادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (2املادة )

 

ال جيوز ألي  تغيري عبارة ) -
إىل ( الواردة يف صدر املادة شخص

 .(حيظر على الكافة)

( وموقعًا عليهاتغيري عبارة ) -
وموقع  الواردة يف سياق املادة إىل )

 .(عليها ومعتمدة

 

 (2املادة )

 

 املوافقة على قرار جملس النـواب   -
 (أو جهة حكومية)عبارة إضافة مع 

وذلـك   (ومعتمدة منبعد عبارة )
ـ  ة تقـوم  ألن هناك جهات حكومي

وتعتمـد  مشاريع هندسـية   بتنفيذ
 .التصاميم واملخططات

 

 (2املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

ال جيوز ألي شخص تنفيذ مشـاريع  
أو أعمال هندسية إال مبوجب تصاميم 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 

 

 

تنفيذ مشاريع أو  حيظر على الكافة
أعمال هندسية إال مبوجب تصاميم 

وموقـع عليهـا   وخمططات معدة 
مـن مكتـب هندسـي     ومعتمدة

 

 

 

 

 

 

تنفيذ مشاريع أو  حيظر على الكافة
أعمال هندسية إال مبوجب تصاميم 

وموقـع عليهـا   وخمططات معدة 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

وخمططات معدة وموقعًا عليها مـن  
مكتب هندسي مرخص له مبزاولـة  

 املهنة.

 أو حكوميـة جهـة  من  ومعتمدة مرخص له مبزاولة املهنة.
مكتب هندسي مرخص له مبزاولـة  

 املهنة.

 

 (2املادة )

 

 

 

 (2املادة )

إعادة صوغ املادة على النحو  -
 الوارد أدناه.

 

ذلك يكون نص املادة بعد وعلى 

 (2املادة )

املوافقة على قرار جملس النـواب   -
بإعادة صياغة املادة مـع اسـتبدال   

وذلـك   (،و( باحلرف )أواحلرف )
 تـداخل حىت ال يؤدي الـنص اىل  

 (2املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

ال جتوز مزاولة أعمال الدراسات 
ووضع التصاميم واملخططات 
اهلندسية، والقيام باإلشراف على 
تنفيذ املشاريع واألعمال اهلندسية إال 

 التعديل:

 

 

 

تكون مزاولة أعمال الدراسات 
وتقدمي االستشارات ووضع 
التصاميم واملخططات اهلندسية 
واإلشراف على تنفيذ املشروعات 
واألعمال اهلندسية األخرى عن 

مزاولة األعمـال اهلندسـية بـني    
اإلدارات اهلندسية بأجهزة الدولـة  
واهليئات العامـة وبـني املكاتـب    

 هلا. اهلندسية املرخص

  

 

 

 

 

 

 

تكون مزاولة أعمال الدراسـات  
وتقــدمي االستشــارات ووضــع 
التصاميم واملخططـات اهلندسـية   
واإلشراف على تنفيذ املشروعات 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

من مكتب هندسي مرخص له مبزاولة 
 املهنة.

و جيوز استثناء الترخيص للمؤسسات 
والشركات اليت لديها جهاز هندسي 
خاص بالقيام بأعمال الدراسات 

التصاميم واملخططات ووضع 
اهلندسية واإلشراف على تنفيذ 
املشاريع واألعمال اهلندسية اخلاصة 
هبذه املؤسسات والشركات وذلك 
وفقًا للقواعد واإلجراءات اليت يصدر 

طريق اإلدارات اهلندسية بأجهزة 
الدولة واهليئات العامة واملكاتب 

ألحكام  اهلندسية املرخص هلا طبقًا
 هذا القانون .

واألعمال اهلندسية األخرى عـن  
طريق اإلدارات اهلندسية بـأجهزة  

 أو املكاتبالدولة واهليئات العامة 
اهلندسية املرخص هلا طبقًا ألحكام 

 .هذا القانون
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

بتحديدها قرار من الوزير بناء على 
 اقتراح من اجمللس.

 

 الفصل الثاين

 جملس مزاولة املهن اهلندسية

 (5املادة )

 

 

 الفصل الثاين

 مزاولة املهن اهلندسيةجملس 

 (5املادة )

إعادة صوغ املادة على النحو  -
 أدناه:الوارد 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 الفصل الثاين

 جملس مزاولة املهن اهلندسية

 (5املادة )

املوافقة على قرار جملس النـواب   -
بإعادة صياغة املادة مـع اسـتبدال   

( بعبـارة  )عضوان ترشحهمعبارة 

 الفصل الثاين

 جملس مزاولة املهن اهلندسية

 (5املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 

ينشأ جملس ُيسمى "جملـس تنظـيم   
مزاولة املهن اهلندسية " يتبع الوزارة، 
وُيشكل من رئيس ونائب للـرئيس  
وسبعة أعضـاء مـن ذوي اخلـربة    
والتخصص يف الشئون اهلندسية، على 

ان من مجعية ن يكون من بينهم عضوأ
، ويصدر بتشكيله املهندسني البحرينية

ومكافآت رئيسه وأعضائه قرار مـن  

 :تعديلال

ينشأ جملس يسمى "جملس تنظيم 
مزاولة املهن اهلندسية" يتبع الوزير 
ويشكل من رئيس ونائب للرئيس 

ل حمله عند غيابه وسبعة أعضاء حي
من ذوي ادربة والتخصص يف 

ن يكون أالشئون اهلندسية على 
ان من مجعية من بينهم عضو

، ويصدر املهندسني البحرينية
بتشكيل اجمللس وحتديد مكافآت 

 .عضوان من()

 

 

 

 

 

ينشأ جملس يسمى "جملس تنظـيم  
مزاولة املهن اهلندسية" يتبع الوزير 
ويشكل من رئيس ونائب للرئيس 

ل حمله عند غيابه وسبعة أعضاء حي
من ذوي ادـربة والتخصـص يف   

ن يكون من أالشئون اهلندسية على 
مجعيـة  ترشـحهم  بينهم عضوان 

، ويصـدر  املهندسني البحرينيـة 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

رئيس جملس الوزراء بناء على اقتراح 
الوزير، وتكون مدة عضوية اجمللـس  
ثالث سنوات قابلة للتجديـد ملـدة   

 أخرى مماثلة. 

حيل نائب الرئيس حمـل الـرئيس يف   
ه عن غيابه أو مباشرة مجيع اختصاصات

 قيام مانع لديه.

 

إذا خال حمل أحد أعضـاء اجمللـس   
باالستقالة أو بإسقاط العضـوية أو  

رئيسه وأعضائه قرار من رئيس 
الوزراء بناء على اقتراح  جملس 
، وتكون مدته ثالث الوزير

تجديد ملدة أخرى سنوات قابلة لل
 مماثلة.

 

 

وإذا خال حمل أحد األعضاء قبل 
هناية املدة يعني من حيل حمله طبقًا 
للفقرة األو  من هذه املادة 

بتشكيل اجمللس وحتديد مكافـآت  
رئيسه وأعضائه قرار من رئـيس  
جملس  الوزراء بناء على اقتـراح  
الوزير ، وتكـون مدتـه ثـالث    

لة للتجديد ملدة أخرى سنوات قاب
 مماثلة.

 

 

وإذا خال حمل أحد األعضاء قبـل  
هناية املدة يعني من حيل حمله طبقـًا  
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

بالوفاة قبل هناية مدة اجمللس يعني من 
بـذات األداة والطريقـة    حمله حيل

املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من 
هذه املادة ويكمل العضو اجلديد مدة 

 سلفه.

 

للفقرة األو  مـن هـذه املـادة     ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه.
 ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه.

 (2املادة )

 

 

 (2املادة )

ملادة على النحو غ اإعادة صو -
 .الوارد أدناه

 (2) املادة

 املوافقة على قرار جملس النـواب  -
 بإعادة صياغة املادة.

 (2املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

تص اجمللس بإصدار التراخيص خي
اولة إحدى املهن اهلندسية زالالزمة مل

ألحكام هذا القانون، كما  وفقًا
خيتص مبباشرة سائر االختصاصات 

 املنصوص عليها يف هذا القانون.

وللمجلس يف مباشرته الختصاصاته 
أن يستعني باجلمعيات املهنية احمللية 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 

خيتص اجمللس بإصدار التـراخيص  
الالزمة ملزاولة املهـن اهلندسـية   
والقيام بكافة املهـام املنصـوص   
عليها يف هذا القـانون والئحتـه   
التنفيذية ويضع اجمللس الئحتـه  
الداخلية اليت تصدر بقـرار مـن   

 الوزير.

 

 

 

خيتص اجمللس بإصدار التـراخيص  
الالزمة ملزاولة املهـن اهلندسـية   
والقيام بكافة املهام املنصوص عليها 
يف هذا القانون والئحته التنفيذيـة  

اخلية اليت ويضع اجمللس الئحته الد
 .تصدر بقرار من الوزير
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 واإلقليمية والدولية.

يضع اجمللس الئحة داخلية لتنظيم 
 أعماله وتصدر بقرار من الوزير.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 الفصل الثالث

 التراخيص

 (4املادة )

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 التراخيص

 (4املادة )

 

 دون تعديل

 الفصل الثالث

 التراخيص

 (4املادة )

يسـتث  مـن   ورة )، إضافة عبا -
ينيـون  ليـه البحر املشار إشرط ال

ذا إاملهن اهلندسية  بإحدىالعاملون 
قد سبق الترخيص مبزاولتـها   كان

بأحكام هذا القـانون،  قبل العمل 
تضـعها   وذلك وفقا للشروط اليت

 الفصل الثالث

 التراخيص

 (4املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

( يف .جلنة مزاولة املهن اهلندسـية 
وذلـك لـتاليف   هناية البند الثالث، 

راخيص مـن املهندسـني   سحب الت
الترخيص لذين سبق ومت البحرينيني ا

بق وفق التنظيم القـانوين السـا   هلم
 لعدم توافر شرط املؤهـل لـديهم،  

سـوم  املر حبسب ما جاء يفوذلك 
 0716( لسـنة  09بقانون رقـم ) 

بالنسبة للمهندسـني ويف املرسـوم   
 0711( لسـنة  62بقانون رقـم ) 

بإصدار قـانون احملامـاة بالنسـبة    
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمحامني.

 -الشعبة والفرع ) إضافة عبارة  -
أن يكون بعد عبارة )  (-إن وجد

( الـواردة يف  مستوفيًا الشتراطات
 ستيفاء، حبيث ال يقتصر ابند الرابعال

طات على الفئة وإمنا يـتعني  شترااال
اشتراطات الشعبة والفـرع   ستيفاءا

عتبار أنـه  والفئة، مع األخذ بعني اال
قد ال يوجد فروع يف بعض الشعب 

 اهلندسية. 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شـرط  بند سابع يتضمن إضافة  -
التفرغ ملزاولة املهنة اهلندسية نصـه  

أن يكون متفرغًا ملزاولة . 9التايل )
 جيمع بني ذلـك  مهنة اهلندسة وأال 

 (،واحتراف العمـل التجـاري.  
لضمان التفرغ ملهنة اهلندسة وعـدم  
اجلمع بينها وبني احتراف العمـل  

 التجاري.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

يشترط فيمن يرخص لـه مبزاولـة   
 إحدى املهن اهلندسية ما يأيت:

 أن يكون حبريين اجلنسية. .0

 أن يكون كامل األهلية. .6

علـى درجـة    أن يكون حاصاًل .3
بكالوريوس يف اهلندسة، أو مـا  

، من إحدى اجلامعـات أو  يعادهلا
املعترف هبا من اجلهـات  املعاهد 

 ذات االختصاص.

 

 

ترط فيمن يرخص له مبزاولة يش
 إحدى املهن اهلندسية ما يأيت:

    أن يكون حبريين اجلنسية. .0
 أن يكون كامل األهلية. .6

أن يكون حاصاًل على درجـة   .3
أو ما يعادهلا، اهلندسة بكالوريوس يف 

من إحدى اجلامعـات أو املعاهـد   
املعترف هبـا مـن اجلهـات ذات    

شرط اليستث  من ، و االختصاص
العـاملون  املشار اليه البحرينيون 

قد  املهن اهلندسية اذا كان بإحدى
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

أن يكون مستوفيًا الشـتراطات   .4
 الفئة املطلوب الترخيص فيها.

أن يكون حممود السرية حسـن   .5
 السمعة.

أال يكون قد سبق احلكم عليه يف  .2

العمل سبق الترخيص مبزاولتها قبل 
بأحكام هذا القانون، وذلك وفقـا  

تضعها جلنة مزاولـة   للشروط اليت
 .املهن اهلندسية

 أن يكون مستوفيًا الشتراطات .4
والفئة  -إن وجد-الشعبة والفرع 

 املطلوب الترخيص فيها.

أن يكون حممود السرية حسن  .5
 السمعة.

أال يكون قد سبق احلكم عليـه  . 2
يف جرمية خملة بالشرف أو األمانـة،  
ما مل يكن قد رد إليه اعتباره. ومع 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

جرمية خملة بالشرف أو األمانة، ما 
مل يكن قد رد إليه اعتباره. ومـع  
ذلك إذا كان احلكـم مشـمواًل   

تنفيــذ العقوبـة جــاز  بوقـف  
 الترخيص بعد موافقة الوزير.

ذلك إذا كان احلكم مشمواًل بوقف 
تنفيذ العقوبة جاز الترخيص بعـد  

 موافقة الوزير.

. أن يكون متفرغًا ملزاولة مهنـة  4
       اهلندسة وأال جيمـع بـني ذلـك    

 التجاري.واحتراف العمل 

 

 (1املادة )

 

 (1املادة )

( بعد عبارة هندسيًاإضافة كلمة ) -

 (1املادة )

 املوافقة على قرار جملس النواب -

 (1املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

جيوز الترخيص للمهندس غري 
البحريين مبزاولة إحدى املهن اهلندسية 

ملكة إذا كان مستوفيًا للشروط يف امل
 تية:اآل

( من 3( يف البند )تزاول نشاطًا)
 املادة.

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

الترخيص للمهندس غري جيوز 
البحريين مبزاولة إحدى املهن 

ملكة إذا كان اهلندسية يف امل
 تية:مستوفيًا للشروط اآل

( بعد عبارة هندسيًاإضافة كلمة )ب
يف البند الواردة ( تزاول نشاطًا)

 من املادة. الثالث

  

 

 

 

 

 

جيوز الترخيص للمهندس غري 
البحريين مبزاولة إحدى املهن 

ملكة إذا كان مستوفيًا اهلندسية يف امل
 تية:للشروط اآل
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

مجيع الشروط املنصوص عليها يف  .0
 باستثناء( من هذا القانون 9املادة )

 شرط اجلنسية.

أن يكون قد زاول املهنة بالفعل  .6
ى األقل متصلة علملدة مخس سنوات 

 .تالية حلصوله على املؤهل

أن يكون متعاقدًا ملزاولة املهنة   .3
لدى مؤسسة أو شركة وطنية أو 

 .أجنبية تزاول نشاطًا يف اململكة

 

 

مجيع الشروط املنصوص عليها  .0
( من هذا القانون 9يف املادة )

 شرط اجلنسية. باستثناء

أن يكون قد زاول املهنة  .6
بالفعل ملدة مخس سنوات متصلة 

األقل تالية حلصوله على  على
 املؤهل.

أن يكون متعاقدًا ملزاولة املهنة  .3
لدى مؤسسة أو شركة وطنية أو 

يف  هندسيًاأجنبية تزاول نشاطًا 
 اململكة .

ويستثىن من شرط احلصول على 

مجيع الشروط املنصوص عليها  .0
( من هذا القانون 9يف املادة )

 شرط اجلنسية. باستثناء

أن يكون قد زاول املهنة بالفعل  .6
األقل  علىملدة مخس سنوات متصلة 
 تالية حلصوله على املؤهل.

أن يكون متعاقدًا ملزاولة املهنة  .3
لدى مؤسسة أو شركة وطنية أو 

يف  هندسيًاأجنبية تزاول نشاطًا 
 اململكة .

ويستثىن من شرط احلصول علـى  
ترخيص املهندس العامل يف بيـت  
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

ويستثىن من شرط احلصول على 
ترخيص املهندس العامل يف بيت 
خربة أجنيب مقره خارج اململكة 
والذي يفد إليها بصفة مؤقتة لفترة ال 

يد على ستة أشهر لتنفيذ أعمال تز
هندسية مرتبطة مبشاريع حكومية أو 
صناعية حمددة وذلك وفقًا للضوابط 
 اليت يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

ترخيص املهندس العامل يف بيت 
خربة أجنيب مقره خارج اململكة 
والذي يفد إليها بصفة مؤقتة لفترة 

على ستة أشهر لتنفيذ ال تزيد 
أعمال هندسية مرتبطة مبشاريع 
حكومية أو صناعية حمددة وذلك 
وفقًا للضوابط اليت يصدر بتحديدها 

 قرار من الوزير. 

خربة أجنيب مقره خـارج اململكـة   
والذي يفد إليها بصفة مؤقتة لفتـرة  

على ستة أشهر لتنفيذ أعمال ال تزيد 
هندسية مرتبطة مبشاريع حكومية أو 
صناعية حمددة وذلك وفقًا للضوابط 
اليت يصدر بتحديدها قـرار مـن   

 الوزير.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 (7املادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (7املادة )

 حذف الفقرة الثانية من املادة. -

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 

 

 

 (7املادة )
 

ـ  - واب املوافقة على قرار جملس الن
حبذف الفقرة الثانية من املادة مـع  

ويكون تأديب املشار ) إضافة عبارة
للقـوانني واألنظمـة    إليهم وفقًا

املعمول هبا بشأن وظائفهم من قبل 
حبيث املادة  هنايةيف  (جهة عملهم.

تنظم تأديب املهندسني العـاملني يف  
اجلهات العامة حبيث تسري علـيهم  
القوانني واألنظمة املعمول هبا بشأن 

 (7املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وظائفهم من قبل جهة عملهم وليس 
األحكام التأديبية الـواردة يف هـذا   

ن لدى تلك اجلهات ث إالقانون. حي
تكفـل   وإجراءات كافيـة أنظمة 

املساءلة يف كل ما خيص عمل هؤالء 
تساقًا مع الـنص املقتـرح   وذلك ا
 (.62للمادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

يكون الترخيص للمهندسني العاملني 
يف أجهزة الدولة واهليئات 
واملؤسسات العامة مبزاولة إحدى 
املهن اهلندسية بعد التحقق من توافر 
شرط املؤهل اهلندسي املنصوص عليه 

( من هذا 9( من املادة )3يف البند )
، ويقدم طلب الترخيص من القانون

ون لديها ويكون اجلهة اليت يعمل
، ويسري بال رسومالترخيص 

 

يكون الترخيص للمهندسني 
العاملني يف أجهزة الدولة واهليئات 
واملؤسسات العامة مبزاولة إحدى 

توافر  املهن اهلندسية بعد التحقق من
شرط املؤهل اهلندسي املنصوص 

( من 9( من املادة )3عليه يف البند )
، ويقدم طلب الترخيص هذا القانون

من اجلهة اليت يعملون لديها ويكون 
الترخيص بال رسوم، ويسري 

 

 

يكون الترخيص للمهندسني العاملني 
ــات   ــة واهليئ ــزة الدول يف أجه
واملؤسسات العامة مبزاولة إحـدى  
املهن اهلندسية بعد التحقق من توافر 
شرط املؤهل اهلندسي املنصوص عليه 

( من هذا 9( من املادة )3يف البند )
القانون ، ويقدم طلب الترخيص من 
اجلهة اليت يعملون لـديها ويكـون   
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

الترخيص املمنوح هلم طوال مدة 
 عملهم ودون احلاجة إىل جتديد .

وللوزير يف احلاالت الـيت يقـدرها   
املوافقة على أن يعمل املهندس العامل 
ــات   ــة واهليئ ــزة الدول يف أجه
واملؤسسات العامة بصـفة مؤقتـة   
خارج وقت الدوام الرمسي، لـدى  
مكتب هندسي مرخص له علـى أال  

ذلك مع عملـه الرمسـي    يتعارض
 وحصوله على موافقة جهة عمله.

الترخيص املمنوح هلم طوال مدة 
 عملهم ودون احلاجة إىل جتديد.

 

بال رسـوم ، ويسـري    الترخيص
الترخيص املمنوح هلم طوال مـدة  

 عملهم ودون احلاجة إىل جتديد .

 ويكون تأديب املشار إليهم وفقـاً 
للقوانني واألنظمة املعمول هبا بشأن 

 وظائفهم من قبل جهة عملهم.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 (01املادة )

 

 

 

 

 

 

 

 ( 01املادة )

( بفتحتغيري كلمة ): صدر املادة -
( أن يكون(،وعبارة )بإنشاء)إىل

 (.ما يليإىل )

(: إعادة صياغة البند 0البند ) -
 على النحو الوارد أدناه.

أن (: إضافة عبارة )6البند ) -
، وكلمة ( يف بداية البنديكون

 (.الشعبة( بعد كلمة )والفرع)

(: إعادة صياغة البند 3البند ) -
 على النحو الوارد أدناه.

 ( 01املادة )

املوافقة على قرار جملس النواب   -
 مع إجراء التعديالت التالية:

. أن 0نصه التـايل )  إضافة بند -
يكون مستوفيًا جلميـع الشـروط   

( من هذا 4املشار إليها يف املادة )
باعتبار أن مالك ، وذلك ( القانون.

املكتب البد أن يكـون مهندسـًا   
وبالتايل فإن هذه الشروط تسـري  

 ،على مالك املكتب اهلندسي أيضـاً 

 ( 01املادة )

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن (: تغـيري عبـارة )  4)البند  -
( إىل يستصـــدر بوليصـــة

 (.استصدار وثيقة)

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 

 

 

 

 ،ومنها بطبيعة احلال شرط اجلنسـية 
من  رط اجلنسيةشولذلك مت حذف 

صدر املادة كما جاء يف النص الوارد 
 من جملس النواب.

ملا حتدده  وفقًاإضافة عبارة ) -
البند  هناية( يف .الالئحة التنفيذية

 الثالث.

( بكلمـة  تفويضاستبدال كلمة ) -
( الواردة يف الفقرة الثانية من توكيل)

أو كلي البند الثالث، وإضافة عبارة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( تتجاوز ستة أشهرلفترة مؤقته ال 
املرخص هلـم يف إدارة  بعد عبارة )

( الـواردة يف  مكتبه بشكل جزئي
 ذات الفقرة.

نظرًا لتفاوت أحكـام بوليصـة    -
مت التأمني من بوليصـة اىل أخـرى   

إعادة صياغة البند الرابع ليصبح نصه 
تأمني بوليصة استصدار . 4كالتايل )

ملواجهة مسئوليات املكتب املقررة 
بشأن أخطاء املهنة وذلـك   قانونًا
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يشترط فيمن يـرخص لـه مـن    
  مكتب هندسـي  بإنشاء البحرينيني 
 ما يلي:

أن يكون قد زاول إحدى  .0

طبقًا للشروط والضـوابط الـيت   
(. حيـث  حتددها الالئحة التنفيذية

ــي إ ــة ال تغط ــة ن البوليص كاف
ــة  ــب القانوني ــئوليات املكت مس

يته عن التأخري يف اإلجنـاز  كمسئول
 .على سبيل املثال
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

يشترط فيمن يرخص له من 
سي أن هند البحرينيني بفتح مكتب

 :يكون

له مبزاولة إحدى املهن  مرخصًا .0
 .اهلندسية

مستوفيًا الشـتراطات الشـعبة    .6
 والفئة املطلوب الترخيص فيها.

متفرغًا ملزاولة املهنة اهلندسية وأال  .3
جيمع بني ذلك واحتـراف العمـل   

 .التجاري

املهن اهلندسية بالفعل ملدة ال تقل 
عن مخس سنوات متصلة أو سبع 
سنوات غري متصلة تالية حلصوله 

 على املؤهل اهلندسي.

 

 

 

مستوفيًا الشتراطات  أن يكون. 4
والفئة املطلوب  والفرعالشعبة 

 

بإنشـاء   ترط فيمن يرخص لـه يش
 ما يلي:مكتب هندسي 

 

. أن يكون مسـتوفيًا جلميـع   0
( 4الشروط املشار إليها يف املادة )

 من هذا القانون.

أن يكون قد زاول إحدى املهن . 4
اهلندسية بالفعل ملدة ال تقل عن 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

ومع ذلك جيوز للمجلس أن يوافـق  
على طلب من مرخص لـه بفـتح   

مهندس آخر مكتب هندسي تفويض 
مرخص له مبزاولة إحـدى املهـن   

، ندسية طبقًا ألحكام هذا القانوناهل
يف إدارته كليًا أو جزئيًا شـريطة أن  
يتحمل صاحب املكتـب مسـئولية   
مجيع ما يصدر عن املكتـب مـن   

 أعمال.

أن يستصدر بوليصـة تـأمني    .4

 .الترخيص فيها
 

أن يكون متفرغًا ملزاولة املهنة . 3
 اهلندسية.

 

ومع ذلك جيوز للمجلس أن 
يصرح للمرخص له بناء على طلبه 

أحد املهندسني املرخص  ليف توكي
هلم يف إدارة مكتبه بشكل جزئي 
على أن يتحمل صاحب املكتب 

مخس سنوات متصلة أو سبع 
سنوات غري متصلة تالية حلصوله 

 على املؤهل اهلندسي.

مستوفيًا الشتراطات  أن يكون. 6
والفئة املطلوب  والفرعالشعبة 

 الترخيص فيها.

أن يكون متفرغًا ملزاولة املهنة . 2
ملا حتدده الالئحة  وفقًا اهلندسية
 .التنفيذية
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

ملواجهة مسئوليات املكتب املقـررة  
 قانونًا.

املسئولية الناشئة عن أعمال 
 مكتبه.

تأمني ملواجهة  استصدار وثيقة. 4
 .مسئوليات املكتب املقررة قانونًا

 

 

ومع ذلك جيوز للمجلس أن 
يصرح للمرخص له بناء على طلبه 

أحد املهندسني املرخص  فويضيف ت
أو  هلم يف إدارة مكتبه بشكل جزئي

كلي لفترة مؤقته ال تتجاوز ستة 
على أن يتحمل صاحب  أشهر

املكتب املسئولية الناشئة عن أعمال 
 مكتبه.

تأمني ملواجهة بوليصة استصدار  .2
 مسئوليات املكتب املقررة قانونـاً 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

بشأن أخطاء املهنة وذلـك طبقـًا   
للشروط والضوابط اليت حتـددها  

 .الالئحة التنفيذية

 (00املادة )

 

 

 

 

 (00املادة )

( على 0إعادة صياغة البند ) -
 أدناه .النحو الوارد 

( 6املوافقة على نصي البندين ) -
 ( .3و)

يصدر : تغيري عبارة )(4البند ) -

 (00)املادة 

املوافقة على قرار جملس النواب  -
 مع إجراء التعديالت التالية:

 (.0عادة صياغة البند )إ -

( 0البنـد )  يليضافة بند جديد إ -
 ( من حيث التسلسل.6ليأخذ رقم )

 (00املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بتحديدها قرار من الوزير بناء 
حتددها ( إىل )على اقتراح اجمللس
وإعادة ترقيم  (الالئحة التنفيذية

 .(2البند إىل رقم )

( : املوافقة على نص 5البند ) -
 .(4لبند على أن يعاد ترقيمه إىل )ا

( ينص 5إضافة بند جديد برقم ) -
 على:

"أن يتحمل صاحب املكتب 

على بنود  إضافة بعض التعديالت -
 لضبط الصياغة. املادة
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املسئولية القانونية عن مجيع 
 ما يصدر عن املكتب من أعمال".

 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل : 

اة أحكام قانون الشركات مع مراع
الترخيص  ، جيوز استثناًءالتجارية
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

اة أحكام قانون الشركات مع مراع
الترخيص  ، جيوز استثناًءالتجارية

للمنشأة األجنبية بإنشاء مكتب 
ملزاولة إحدى املهن اهلندسية يف 

أن يتوافر يف ذلك اململكة بشرط 
 :املكتب ما يأيت

أن يكون مرخصًا له مبزاولة  .0
إحدى املهن اهلندسية من خارج 

 اململكة .

للمنشأة األجنبية بإنشاء مكتب 
ملزاولة إحدى املهن اهلندسية يف 

أن يتوافر يف ذلك اململكة بشرط 
 :املكتب ما يأيت

أن تكون املنشأة مرخصًا هلا  -0
مبزاولة إحدى املهن اهلندسية من 

دة ال تقل عن خارج اململكة مل
 .مخس عشرة سنة متصلة

 

 

 

قانون الشركات مع مراعاة أحكام 
الترخيص  التجارية، جيوز استثناًء

للمنشأة األجنبية بإنشاء مكتب 
ملزاولة إحدى املهن اهلندسية يف 

 املنشأة اململكة بشرط أن يتوافر يف
 ما يأيت:

ــأة -0 ــون املنش ــة  أن تك         قائم
هلا مبزاولة إحدى املهـن   مرخصو

لكة ملدة ال اهلندسية من خارج املم
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

يتخذ أحد أشكال الشركات أن  .6
تكن فرعًا أو ، إذا مل التجارية

 

 

 

 

أن يتخذ أحد أشكال   -6
تكن الشركات التجارية، إذا مل 
، فإذا فرعًا أو وكالة لشركة أجنبية

كانت فرعًا أو وكالة لشركة 
كفيل أجنبية تعفى من وجود 

 .حبريين هلا

 .سنة تقل عن مخس عشرة

ــديها خــربات  -4 أن يكــون ل
وإمكانيات وكفاءات فنية عاليـة  
غري متوافرة يف اململكة مبا يكفـي  

احمللية، وذلـك   لتلبية االحتياجات
ملا يقـرره اجمللـس يف هـذا     وفقًا

 الشأن.

أحد أشكال  خذتتأن  -2
الشركات التجارية، إذا مل تكن فرعًا 
أو وكالة لشركة أجنبية، فإذا كانت 
فرعًا أو وكالة لشركة أجنبية تعفى 

 من وجود كفيل حبريين هلا.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

، فإذا وكالة لشركة أجنبية
كانت فرعًا أو وكالة لشركة 

ية تعفى من وجود كفيل أجنب
 .حبريين هلا

أن يكون له مدير مسئول متفرغ  .3
وحائز على ترخيص مبزاولة 

ندسية وفقًا إحدى املهن اهل
 .ألحكام هذا القانون

يصدر ية شروط أخرى أ .4
بتحديدها قرار من الوزير بناء 

 على اقتراح من اجمللس .

أن يستصدر بوليصة تأمني  .5

 أن يكون له مدير مسئول -3
متفرغ وحائز على ترخيص مبزاولة 

ندسية وفقًا ألحكام حدى املهن اهلإ
 .هذا القانون

صة تأمني أن يستصدر بولي -4
ملواجهة مسئوليات املكتب املقررة 
قانونًا بشأن أخطار املهنة وذلك 
طبقًا للشروط والضوابط اليت 

 .يصدر بتحديدها قرار من الوزير
أن يتحمل صاحب املكتب   -5

املسئولية القانونية عن مجيع ما 
 يصدر عن املكتب من أعمال.

مدير  للمكتبأن يكون  -2
متفرغ وحائز على  مسئول

حدى املهن إترخيص مبزاولة 
اهلندسية وفقًا ألحكام هذا القانون 

 والئحته التنفيذية.
بوليصة تأمني  تصدرتسأن  -5

ملواجهة مسئوليات املكتب املقررة 
املهنة وذلك  رقانونًا بشأن أخطا

 اليتطبقًا للشروط والضوابط 
 .حتددها الالئحة التنفيذية

أن يتحمل صاحب املكتب   -2
املسئولية القانونية عن مجيع ما 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

ملواجهة مسئوليات املكتب 
خطار املهنة أاملقررة قانونًا بشأن 

وذلك طبقًا للشروط والضوابط 
يت يصدر بتحديدها قرار من ال

 .الوزير

حتـددها  أية شروط أخـرى   -2
 الالئحة التنفيذية.

 يصدر عن املكتب من أعمال.

حتـددها   أية شروط أخـرى  -4
 .الالئحة التنفيذية

 الفصل الرابع 

 جراءات الترخيص إ

 (04املادة )

 

 الفصل الرابع 

 جراءات الترخيص إ

 (04املادة )

 

 دون تعديل 

 الفصل الرابع 

 جراءات الترخيص إ

 (04املادة )

حبيث ينـاط  إعادة صياغة املادة  -
تنظيم قواعد وإجراءات وشـروط  

 الفصل الرابع 

 جراءات الترخيص إ

 (04املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

يقدم طلب احلصول على ترخيص 

التقدم بطلب التـرخيص لالئحـة   
التنفيذية واليت سوف حتدد ضـمن  
الشروط ما جيـب تقدميـه مـن    

 مستندات.

يكون نص املادة بعد وعلى ذلك 
 التعديل:

يقدم طلب احلصول على ترخيص 
مبزاولة إحدى املهن اهلندسـية إ   
اجمللس على األمنوذج الذي يعـده  

للشروط  ذلك وفقًاو هلذا الغرض،

 

 

 

 

 

 

 

يقدم طلب احلصول على ترخيص 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

مبزاولة إحدى املهن اهلندسية إىل 
ى األمنوذج الذي يعده هلذا اجمللس عل

، ويكون الطلب مشفوعًا الغرض
باملستندات املنصوص عليها قانونا 

 وكذا اليت حيددها اجمللس.

واألوضــاع واإلجــراءات الــيت 
 حتددها الالئحة التنفيذية.

مبزاولة إحدى املهن اهلندسـية إ   
اجمللس على األمنوذج الذي يعـده  

للشروط  ذلك وفقًاو هلذا الغرض،
واألوضــاع واإلجــراءات الــيت 

 .حتددها الالئحة التنفيذية

 (02املادة )

 

 

 

 ( 02املادة )

إعادة صوغ املادة على النحو  -
 الوارد أدناه.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 ( 02املادة )

املوافقة على قرار جملس النـواب   -
مت وضع بإعادة صياغة املادة، حيث 

آلية إخطار مقدم الطلب يف حالـة  
رفض طلبة صراحة بـأن تكـون   

 ( 02املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

على اجمللس البت يف طلب الترخيص 
وإخطار الطالب بالقرار الصادر يف 

خالل ستني يومًا من تاريخ طلبه 
أو استيفاء األوراق املطلوبة،  تقدميه

، ويعترب فوات هذه حبسب األحوال
دة دون رد مبثابة رفض ضمين امل

 .للطلب

ويف حالة رفض الطلب جيب أن 
 يكون قرار اجمللس مسببًا.

وإذا رفض طلب الترخيص ال جيوز 

 التعديل:

يبت اجمللس يف طلب الترخيص 
خالل ستني يومًا من تاريخ تقدميه 
مستوفيًا الشروط املطلوبة، ويعترب 
فوات هذه املدة دون رد رفضًا 
س ضمنيًا للطلب، وإذا رفض اجملل

الطلب صراحة فيجب أن يكون 
بقرار مسبب، وال جيوز ملن رفض 
طلبه التقدم بطلب جديد إال بعد 

 زوال أسباب الرفض.

 الوصول.بكتاب مسجل بعلم 

 

 

يبت اجمللس يف طلب الترخيص 
تقدميه خالل ستني يومًا من تاريخ 
، ويعترب مستوفيًا الشروط املطلوبة

فوات هذه املدة دون رد رفضًا 
ضمنيًا للطلب، وإذا رفض اجمللس 
الطلب صراحة فيجب أن يكون 
بقرار مسبب، وال جيوز ملن رفض 
عد طلبه التقدم بطلب جديد إال ب

 .زوال أسباب الرفض 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

ملن رفض طلبه أن يتقدم للمجلس 
ال أسباب زو دبطلب جديد إال بع

 .الرفض

 ( 02املادة )

 

 

 

 

 ( 02املادة )

( بعد كلمة والفرعإضافة كلمة )-
 ( الواردة يف الفقرة الثالثة.الشعبة)

 

املادة بعد وعلى ذلك يكون نص 
 التعديل :

 (02املادة )

إعادة صياغة النص لتكون كافـة   -
أمور القيد والسجل وبياناته لالئحـة  

الـوارد  التنفيذية خصوصًا وأن النص 
من جملس النواب قد أشري هلا يف الفقرة 

 الثانية.

ترى اجلنة إضافة رسومًا للحصول  -

 (02املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على مستخرجات رمسية وذلك اتساقًا 
(، وهو مسـلك  02مع نص املادة )

مقرر يف القوانني املماثلة هلذا القـانون  
يف الدول األخرى وقـوانني مملكـة   
البحرين فيما يتعلق باحلصـول علـى   

 ية.مستخرجات رمس

إن  -والفـرع  إضافة عبـارة )  -
متضمنة االسم ( بعد عبارة )-وجد

( الـواردة يف  واجلنسية والشـعبة 
 الفقرة األخرية من املادة.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

املرخص له وفئته يف سجل يقيد اسم 
، ويكون لكل شعبة سجل يعد لذلك

يضم التخصصات اليت يقررها 
اجمللس، وجيوز لذوي الشأن طلب 

 

 

 

 

املرخص له وفئته يف يقيد اسم 
، ويكون لكل سجل يعد لذلك

شعبة سجل يضم التخصصات اليت 
يقررها اجمللس، وجيوز لذوي الشأن 

ع عليه واحلصول على طلب االطال

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

تقيد التراخيص وبياناهتا يف سـجل  
خاص، وذلك وفقـًا ملـا حتـدده    

 الالئحة التنفيذية.

االطالع وجيوز لذوي الشأن طلب 
على السجل املشار إليه واحلصول 
على مستخرجات رمسية منه بعـد  

 سداد الرسم املقرر.

 

 

 

 

 

تقيد التراخيص وبياناهتا يف سـجل  
خاص، وذلك وفقـًا ملـا حتـدده    

 الالئحة التنفيذية.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

عليه واحلصول على  االطالع
 مستخرجات منه.

وتبني الالئحة التنفيذية البيانات 
 يف كل سجل .الواجب إدراجها 

 

 

ومينح اجمللس املرخص له شهادة 
متضمنة االسم واجلنسية والشعبة 
والفئة ورقم وتاريخ بدء وانتهاء 

 .مستخرجات منه

بيانات وتبني الالئحة التنفيذية ال
 .الواجب إدراجها يف كل سجل

 

 

ومينح اجمللس املرخص له شهادة 
متضمنة االسم واجلنسية والشعبة  

والفئة ورقم وتاريخ بدء  والفرع
وانتهاء الترخيص وذلك على النحو 

 

 

 

 

ومينح اجمللس املرخص لـه شـهادة   
متضمنة االسم واجلنسية والشـعبة  

والفئة ورقم  -إن وجد -والفرع 
وتاريخ بدء وانتهاء الترخيص وذلك 
على النحـو املـبني يف الالئحـة    

 التنفيذية.

وجيوز لذوي الشأن طلب االطالع 
على السجل املشار إليه واحلصول 
على مستخرجات رمسية منه بعـد  

 سداد الرسم املقرر.

 

 

 

 

ومينح اجمللس املرخص لـه شـهادة   
متضمنة االسم واجلنسية والشـعبة  
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

الترخيص وذلك على النحو املبني يف 
 الالئحة التنفيذية .

والفئة ورقم  -إن وجد -والفرع  املبني يف الالئحة التنفيذية .
وتاريخ بدء وانتهاء الترخيص وذلك 
على النحـو املـبني يف الالئحـة    

 التنفيذية.

 (05املادة )

 

 

 

 

 ( 05املادة )

غ املادة على النحـو  إعادة صو -
 .الوارد أدناه

 

ذلك يكون نص املادة بعد  وعلى

 ( 05املادة )

إعادة صياغة املـادة بنـاًء علـى     -
 املالحظات التالية: 

استثناء تراخيص املهندسني العاملني  -
لدى اجلهات العامة من أحكام النص 

 (7) ألن ترخيص هؤالء وفقًا للمـادة 

 ( 05املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التعديل

 

 

 

 

 

 

 

من هذا القانون يسري طـوال فتـرة   
 لتجديد. عملهم دون احلاجة

 

يت نظمت هناك عدد من املواد ال -
وبالتايل  الطلب وتقدميه والبت فيه،

فليس من الصائب االكتفاء بـالنص  
( من القانون 03على سريان املادة )

 فقط.

لنص على أن يكون إلغاء القيـد  ا -
لإلجراءات اليت حتددها الالئحة  وفقًا
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 
 

 وجيدد بناًء ،مينح الترخيص ملدة سنة
على طلب يقدم قبل فترة ال تزيد 
على شهرين وال تقل عن شهر من 

 

 

 

 

 

مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد 
بناء على طلب يقدم ملدد أخرى 

 يومًا خالل مدة ال تزيد عن ثالثني
، ويف من تاريخ انتهاء الترخيص

 والتعسف.أالتنفيذية لتاليف اخلطأ 

نص املادة بعـد   وعلى ذلك يكون
 التعديل:

 

التراخيص الـيت تصـدر    باستثناء
( من هـذا  7ألحكام املادة ) وفقًا

تكون مـدة التـرخيص    القانون
سنة واحدة وجيـدد بنـاء علـى    

خالل فتـرة ال تزيـد   طلب يقدم 
عن ثالثـني يومـًا مـن تـاريخ     

 

 

 

 

 
 

 التراخيص اليت تصدر وفقًا باستثناء
 ( من هذا القانون7ألحكام املادة )

تكون مدة الترخيص سنة واحـدة  
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 الترخيص . دةانتهاء م

يف حالة التأخري يف تقدمي طلب 
وإذا  .حصل رسم إضايفالتجديد ُي

هر جاز زادت املدة على ستة أش
، ويف للمجلس عدم جتديد الترخيص

سم املرخص له اهذه احلالة يشطب 
ه  جيوز إعادة قيدمن السجالت وال

 .إال بطلب جديد

وتسري بشأن البت يف طلب جتديد 
الترخيص األحكام املنصوص عليها 

حالة التأخري بغري عذر يقدره 
اجمللس حيصل رسم قدره عشرة 

أخري حبد دنانري عن كل يوم ت
، ويف هذه أقصى ثالثني يومًا أخرى

احلالة جيوز للمجلس إلغاء قيد 
املرخص له من السجل وتسري 

حكام عادة القيد أعلى طلب إ
 .( من هذا القانون02املادة )

 ه.انتهائ

ويف حالة التأخري يف تقدمي طلـب  
ــذر  ــد دون ع ــدره التجدي يق

 صل رسم إضايف قـدره اجمللس حي
عشرة دنانري عن كل يوم تـأخري  

ـ  أخـرى،   ًاحبد أقضى ثالثني يوم
ء وبعد مضي هذه املدة يـتم إلغـا  
القيد بعد إعـذار املـرخص لـه    

لإلجراءات الـيت حتـددها    وفقًا
ــذه  ــة، ويف ه ــة التنفيذي الالئح

خالل وجيدد بناء على طلب يقدم 
فترة ال تزيد عن ثالثني يومًا مـن  

 ه.تاريخ انتهائ

 

ويف حالة التأخري يف تقدمي طلـب  
التجديد دون عذر يقدره اجمللـس  

عشـرة   إضايف قدرهحيصل رسم 
ل يوم تأخري حبد أقضى دنانري عن ك
أخرى، وبعد مضي هذه  ثالثني يومًا
ء القيد بعـد إعـذار   املدة يتم إلغا



211 
 

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

احلالة ال جيوز إعـادة القيـد إال    ( من هذا القانون.03يف املادة )
 بطلب جديد.

ويسري بشـأن طلـب إعـادة    
والبت فيـه أحكـام هـذا    القيد 

القــانون الــيت تســري بشــأن 
 الطلب اجلديد.

لإلجراءات الـيت   املرخص له وفقًا
حتددها الالئحة التنفيذية، ويف هذه 

ال جيوز إعـادة القيـد إال   احلالة 
 بطلب جديد.

 

ويسري بشـأن طلـب إعـادة    
القيد والبت فيـه أحكـام هـذا    
القــانون الــيت تســري بشــأن 

 الطلب اجلديد.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 (02املادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (02املادة )

تفرض رسوم على  يري عبارة )تغ -
التراخيص اليت تصـدر إعمـااًل   
ألحكام هـذا القـانون وعلـى    

( الـواردة يف  جتديدها واالطـالع 
تفـرض رسـوم   صدر املادة إىل )

إصــدار التــراخيص وجتديــدها 
 (.وتعديل بياناهتا واالطالع

( يف وإضافة حرف العطف ) -

 (02املادة )

حبيث يفرض  إعادة صياغة املادة،  -
رسم على طلبات الترخيص سـواء  
مت املوافقة على تلك الطلبـات أو مت  
رفضها باعتبار أن اجمللس قام بالنظر 

يف الطلب ودراسته وقام بالبت فيـه   
وقتًا وجهدًا عالوة وهو ما يستغرق 

على أن فرض رسم على الطلـب  
 يكفل جدية مقدم الطلب.

 

 (02املادة )             
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

فرض رسوم على التراخيص اليت ت
تصدر إعمااًل ألحكام هذا القانون 

على  واالطالعوعلى جتديدها 
السجل املنصوص عليه يف املادة 

( من هذا القانون وطلب 04)

 بداية الفقرة الثانية من املادة.

املادة بعد  وعلى ذلك يكون نص
 التعديل:

ُتفرض رسوم إصدار التراخيص 
 وجتديدها وتعديل بياناهتا واالطالع
على السجل املنصوص عليه يف 

ب ( من هذا القانون وطل04املادة )
مستخرجات أو صور أو بيانات 

 .منه

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

علــى طلبــات ُتفــرض رســوم 
التراخيص وجتديدها وتعديل بياناهتا 

على السجل املنصوص  واالطالع
( مـن هـذا   02عليه يف املادة )
ب مسـتخرجات أو  القانون وطل

 .صور أو بيانات منه

 ويصدر بتحديد فئـات الرسـوم  
يف هذا القانون وقواعد ليها املشار إ

 

 

 

 
 

علــى طلبــات ُتفــرض رســوم 
التراخيص وجتديدها وتعديل بياناهتا 

السجل املنصوص على  واالطالع
( مـن هـذا   02عليه يف املـادة ) 

ب مسـتخرجات أو  القانون وطل
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 مستخرجات أو صور أو بيانات منه.

ديد فئات الرسوم حيصدر بت
املنصوص عليها يف هذا القانون 
وقواعد ونسب زيادهتا وختفيضها 
وحاالت اإلعفاء منها قرار من جملس 

 .وزراء بناء على اقتراح من الوزيرال

يصدر بتحديد فئات الرسوم و
املنصوص عليها يف هذا القانون 
وقواعد ونسب زيادهتا وختفيضها 
وحاالت اإلعفاء منها قرار من 

وزراء بناء على اقتراح من جملس ال
 .الوزير

ونسب زيادهتا وختفيضها وحاالت 
اإلعفاء منها قـرار مـن جملـس    

زراء بناء علـى اقتـراح مـن    الو
 .الوزير

 .صور أو بيانات منه

ويصدر بتحديد فئـات الرسـوم   
يف هذا القانون وقواعد ليها ار إاملش

ونسب زيادهتا وختفيضها وحاالت 
اإلعفاء منها قـرار مـن جملـس    
الوزراء بناء علـى اقتـراح مـن    

 الوزير.

 الفصل ادامس 

 انتهاء العمل بالترخيص 

 الفصل ادامس 

 انتهاء العمل بالترخيص 

 الفصل ادامس 

 انتهاء العمل بالترخيص 

 الفصل ادامس 

 انتهاء العمل بالترخيص 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 (04) املادة

 

 

 

 

 

 

 

 ( 04املادة )

إعادة صوغ املادة على النحو  -
 الوارد أدناه .

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 

 

 

 (04املادة )

إعادة صياغة املـادة، ملراعـاة أن    -
املرخص له وفقًا للتعريف الـوارد يف  

أن ( من املشروع هـو إمـا   0املادة )
 مهندس أو مكتب هندسـي، يكون 

فقـرتني   ىلوبناًء عليه مت تقسيم املادة إ
ــاول األ  ــث تتن وىل )أ( و )ب( حي

حاالت إهناء العمل بترخيص املهندس 
والثانية حاالت إهناء العمل بتـرخيص  
املكتب اهلندسي، مع مراعاة طبيعـة  

 (04املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

ن ينتهي العمل بالترخيص مبزاولة امله
 :اهلندسية بإحدى احلاالت اآلتية

 

زاولة الوفاة إذا كان الترخيص مل .0
ويف  .املهن اهلندسية بصفة فردية

 

 

 

 

ينتهي العمل بالترخيص مبزاولة 
اهلندسية يف إحدى احلاالت املهن 
 :اآلتية

الوفاة إذا كان الترخيص  -0
ملزاولة املهن اهلندسية بصفة 

 املرخص له.

ذلك يكون نص املادة بعد  وعلى
 :التعديل

 

ينتهي العمل بترخيص املهندس  - أ
 يف أي من احلاالت التالية:

 .الوفاة .0

فقدان أي من شروط الترخيص  .4
 (7)أو  (4)املشار إليها يف املـادة  

 من هذا القانون حبسب األحوال.

انتهاء عالقة العمل بني املهندس  .2

 

 

 

 
 

 

 

ينتهي العمل بترخيص املهندس  - أ
 يف أي من احلاالت التالية:

 .الوفاة .0

فقدان أي من شروط الترخيص  .4
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

هذه احلالة تتم تصفية أعمال 
ر مستحقاته صاملكتب وح

والتزاماته بواسطة اجلهة املختصة 
 حبصر الشركات.

حل الشركة وتصفيتها إذا كان  .6
ة الترخيص لشركة جتارية منشا

 .طبقًا لقانون الشركات التجارية
التوقف عن مزاولة املهن اهلندسية  .3

 دون مقتضى.
عدم جتديد الترخيص طبقًا للمادة  .4

 ( من هذا القانون.05)

 

فردية. ويف هذه احلالة تتم تصفية 
أعمال املكتب وحصر مستحقاته 
والتزاماته بواسطة اجلهة املختصة 

 حبصر الشركات.
انقضاء الشركة طبقًا ألحكام -4

 قانون الشركات التجارية.
التوقف النهائي عن مزاولة  -2

 النشاط.
يـد طبقـًا   التأخري يف التجد -2

 ( من هذا القانون.05للمادة )
إلغاء الترخيص هنائيًا طبقـًا   -5

 ( من هذا القانون.42للمادة )

واجلهة اليت استصدرت تـرخيص  
 املهندس من أجل عمله لديها.

انتهاء العمل بترخيص املكتب  .2
، وفقًا للفقرة )ب( مـن  اهلندسي

ص الذي استصدر ترخي هذه املادة،
 املهندس من أجل عمله لديه.

 التوقف عن مزاولة املهنة. .5

عدم جتديد التـرخيص طبقـًا    .2
 ( من هذا القانون.05للمادة )

إلغاء الترخيص واحلرمان هنائيًا  .4
( 5من مزاولة املهنة طبقًا للفقرة )

 ( من هذا القانون.42من املادة )

 (7)أو  (4)املشار إليها يف املـادة  
 من هذا القانون حبسب األحوال.

انتهاء عالقة العمل بني املهندس  .2
واجلهة اليت استصدرت تـرخيص  

 لديها.املهندس من أجل عمله 

انتهاء العمل بترخيص املكتب  .2
، وفقًا للفقرة )ب( مـن  اهلندسي

الذي استصدر ترخيص  هذه املادة،
 املهندس من أجل عمله لديه.

 التوقف عن مزاولة املهنة. .5

عدم جتديد التـرخيص طبقـًا    .2
 ( من هذا القانون.05للمادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

إلغاء الترخيص واحلرمان هنائيًا من  .5
( من 5)مزاولة املهنة طبقًا للفقرة 

 ( من هذا القانون.62املادة )

احلكم على املـرخص لـه    -2
بعقوبة جنائية يف إحدى اجلـرائم  
احملددة يف قـانون العقوبـات أو   
بعقوبة سالبة للحرية يف جرمية خملة 

 بالشرف واالعتبار.

 

 

 

ينتهي العمل بترخيص املكتب  -ب
 آلتية:اهلندسي يف أي من احلاالت ا

وفاة مالك املكتب إذا كـان   .0
 ترخيص املكتب ملؤسسة فردية.

انقضاء الشركة طبقًا لقـانون   .4
الشركات التجاريـة وذلـك يف   
احلاالت اليت يتخذ فيها املكتـب  

 شكل شركة.

ي من شروط ترخيص فقدان أ .2
ليهـا يف  املكتب اهلندسي املشار إ

( مـن هـذا   00( و)01املادتني )

إلغاء الترخيص واحلرمان هنائيًا  .4
( 5) من مزاولة املهنة طبقًا للفقرة

 ( من هذا القانون.42من املادة )

ينتهي العمل بترخيص املكتب  -ب
 اهلندسي يف أي من احلاالت اآلتية:

وفاة مالك املكتب إذا كـان   .0
 ترخيص املكتب ملؤسسة فردية.

انقضاء الشركة طبقًا لقـانون   .4
الشركات التجاريـة وذلـك يف   
احلاالت اليت يتخذ فيها املكتـب  

 شكل شركة.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 القانون.

ــرخيص  .2 ــب شــطب ت املكت
( مـن  05اهلندسي طبقًا للمادة )

 هذا القانون.

إلغاء الترخيص واحلرمان هنائيًا  .5
( 5من مزاولة املهنة طبقًا للفقرة )

 ( من هذا القانون.42من املادة )

احلكم على املرخص له بعقوبة  .2
جنائية يف إحدى اجلـرائم املخلـة   

 بالشرف واألمانة.

وط ترخيص ي من شرفقدان أ .2
ليهـا يف  املكتب اهلندسي املشار إ

( مـن هـذا   00( و)01املادتني )
 القانون.

ــب  .2 ــرخيص املكت شــطب ت
( مـن  05اهلندسي طبقًا للمادة )

 هذا القانون.

إلغاء الترخيص واحلرمان هنائيًا  .5
( 5من مزاولة املهنة طبقًا للفقرة )

 ( من هذا القانون.42من املادة )

ة احلكم على املرخص له بعقوب .2
جنائية يف إحدى اجلرائم املخلـة  
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 بالشرف واألمانة.

 

 

 الفصل السادس 

 الواجبات واحلقوق 

 (01املادة )

 

 

 الفصل السادس 

 الواجبات واحلقوق 

 ( 01املادة )

إعادة صوغ املادة على النحو -
 الوارد أدناه .

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 الفصل السادس 

 الواجبات واحلقوق 

 (01املادة )

 املوافقة على قرار جملس النواب  -
  بإعادة صياغة املادة.

 الفصل السادس 

 الواجبات واحلقوق 

 ( 01املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

ص له حترير عقد بينه وبني على املرخ
، حتدد فيه التزامات وحقوق العميل

يصدر عقودًا الطرفني. وللمجلس أن 
 .منطية لالسترشاد هبا

 التعديل:

يؤدي املرخص له قبل مزاولة  -أ 
جمللس املهنة اليمني أمام ا

 :بالصيغة اآلتية
"أقسم باهلل العظيم أن أمارس أعمال 
مهنيت باألمانة والشرف وأن أحافظ 

واحترم على كرامة املهنة وتقاليدها 
 القوانني واللوائح".

يلتزم املرخص له بتحريـر   -ب 
عقد لتنظيم العالقة بينـه وبـني   
العمالء حيدد احلقوق وااللتزامات 

 

 

يؤدي املرخص له قبل مزاولة  -أ 
لصيغة املهنة اليمني أمام اجمللس با

 :اآلتية
"أقسم باهلل العظيم أن أمارس 
أعمال مهنيت باألمانة والشرف 
وأن أحافظ على كرامة املهنة 
وتقاليدها واحترم القوانني 

 واللوائح ".
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

املتبادلة واملسئولية الناشئة عنـد  
، الل أي منـهما بالتزاماتـه  إخ

ويصدر اجمللس عقـدًا منوذجيـًا   
 .لالسترشاد به

يلتزم املرخص له بتحرير عقد  -ب 
لتنظيم العالقة بينه وبني العمالء 
حيدد احلقوق وااللتزامات املتبادلة 
أي واملسئولية الناشئة عند إخالل 

، ويصدر اجمللس منهما بالتزاماته
 عقدًا منوذجيًا لالسترشاد به.

 ( 07املادة )

 

 

 

 ( 07املادة )

إعادة صوغ املادة على النحو  -
 الوارد أدناه .

ذلك يكون نص املادة بعد وعلى 

 (07املادة )

  املادة. صياغةإعادة  -

 

ذلك يكون نص املادة بعد  وعلى

 (07املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

أن يراعي الدقة على املرخص له 
واألمانة يف مجيع تصرفاته وأعماله 
املهنية وأن حيافظ على كرامة وشرف 
املهنة وتقاليدها وأعرافها وأن يتجنب 
يف أدائه لعمله خدمة مصاحل متعارضة 

احلصول على عمل بطريق  وأال حياول
 .غري مشروع

 التعديل :

يلتزم املرخص له بأداء العمل 
املتفق عليه بدقة وأمانة، وأن 
يسلك يف تصرفاته مسلكًا يتفق 
واالحترام الواجب ألخالقيات 
املهنة طبقًا لألعراف والتقاليد، 
وأن حيافظ على شرف وكرامة 
املهنة وال حيصل على  عمل 

 باملخالفة للقوانني واللوائح.

 :التعديل

على املرخص له يف مزاولته ملهنته 
مانة، وأن حيافظ األدقة ومراعاة ال

وتقاليدها  على شرف وكرامة املهنة
تجنب يف أدائه وأعرافها وأن ي

 خدمة مصاحل متعارضة وأال لعمله
حيصل على عمل باملخالفة للقوانني 

 واللوائح.

 

 

على املرخص له يف مزاولته ملهنته 
مانة، وأن حيافظ األدقة ومراعاة ال

وتقاليدها  على شرف وكرامة املهنة
أعرافها وأن يتجنب يف أدائه و

 خدمة مصاحل متعارضة وأال لعمله
حيصل على عمل باملخالفة للقوانني 

 واللوائح.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 (41املادة )

 

 

 

 

 

 :ى املرخص له ما يليحيظر عل

اجلمع بني مهنته وأي نشاط آخر  -أ 

 (41املادة )

إعادة صوغ املادة على النحو -
أن تأخذ رقم ، على أدناهالوارد 

(60.) 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 حيظر على املرخص له ما يلي:

اجلمع بني املهنة وأي عمل  (أ 
يتعارض مع واجبات املهنة 

 (41املادة )

، على أن تأخذ صياغة املادةإعادة -
، أي تقدمي هذه املادة (60رقم )ال

اليت تليها حلسن بعد نص املادة 
الصياغة التشريعية وتنظيم النصوص 
القانونية يف مشروع القانون حبسب 

 ما ورد فيها وأمهيته.

ذلك يكون نص املادة بعد  وعلى
 :التعديل

 (04املادة )

 

 

 

 

 

 ظر على املرخص له ما يلي:حي

أ( خمالفة أحكام أي من القوانني 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

اهتا وتقاليدها يتناىف مع واجب
 .وأعرافها وآداهبا

الدعاية لنفسه بأي طريقة من  -ب 
طرق اإلعالن اليت ال تتفق مع 

 كرامة وشرف املهنة.

 وتقاليدها.

واملشـروعات   تنفيذ األعمال (ب 
واإلشراف عليها باملخالفة للقوانني 
واللوائح، ويعد من قبيل ذلـك  
 تنفيذ األعمال غري املرخص هلـا 

 مبعرفة البلدية املختصة.

عـن طريـق    هالدعاية لنفس  (ج 
ــة أو  مالوســائل اإلعــ املختلف

اإللكترونية باملخالفـة للقـوانني   
 وتقاليد املهنة.واللوائح 

ــاحل   (د  ــل املص ــة متثي املتعارض
 للعمالء.

 حيظر على املرخص له ما يلي:

خمالفة أحكام أي من القوانني  (أ 
واللوائح ذات الصلة بالعمل 

 اهلندسي.

واملشـروعات  تنفيذ األعمال  (ب 
ــة  ــا باملخالف واإلشــراف عليه
للقوانني واللوائح، ويعد من قبيل 
ذلك تنفيذ األعمال غري املرخص 

 هلا مبعرفة البلدية املختصة.

ـ  (ج  عـن طريـق    هالدعاية لنفس
املختلفة باملخالفـة   مالوسائل اإلع

واللوائح ذات الصلة بالعمل 
 اهلندسي.

واملشروعات ب( تنفيذ األعمال 
واإلشراف عليها باملخالفة للقوانني 
واللوائح، ويعد من قبيل ذلك 
تنفيذ األعمال غري املرخص هلا 

 مبعرفة البلدية املختصة.

ـ ج(  عـن طريـق    هالدعاية لنفس
باملخالفـة  املختلفة  مالوسائل اإلع
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 وتقاليد املهنة.للقوانني واللوائح  وتقاليد املهنة.للقوانني واللوائح 

 

 (40املادة )

 

 

 

 

 

 (40املادة )

دة صوغ املادة على النحو إعا -
دناه، على أن تأخذ رقم أالوارد 

(61.) 

 وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
 التعديل :

 (41املادة )

املوافقة على قرار جملس النواب  -
على أن تأخذ  بإعادة صياغة املادة

كلمة  إضافة ، مع (61رقم )ال
يلتزم املرخص عبارة )بعد  (كتابة)

( الواردة يف صدر له باإلفصاح
 املادة.

 (41املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

للعميل على املرخص له أن يفصح 
سواء  ،عن أية مصلحة له يف العمل
 .كانت مباشرة أو غري مباشرة

 

 

يلتزم املرخص له باإلفصاح 
للعمالء عن أية مصلحة متعلقة 
بالعمل حمل التعاقد سواء كانت 
مباشرة أو غري مباشرة مبا يتطلب 

 حسن النية.

 

 

كتابة يلتزم املرخص له باإلفصاح 
للعمالء عن أية مصلحة متعلقـة  
بالعمل حمل التعاقد سواء كانـت  
مباشرة أو غري مباشرة مبا يتطلـب  

 حسن النية.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 ( 44املادة )

ال جيوز للمرخص له نشر أية بيانات 
عليها إفشاء  معلومات قد يترتب أو

سر خاص بأحد عمالئه، حىت ولو 
، ما مل يكن ذلك بعد انتهاء العمل

بقصد منع ارتكاب جرمية أو اإلبالغ 
 عن وقوعها.

 ( 44املادة )

 دون تعديل

 

 ( 44املادة )

املوافقة على النص كما ورد من  -
 احلكومة املوقرة.

 ( 44املادة )

أيـة  ال جيوز للمرخص لـه نشـر   
بيانات أو معلومات قـد يترتـب   
عليها إفشاء سـر خـاص بأحـد    
عمالئه ، حىت ولـو بعـد انتـهاء    
العمل ، ما مل يكن ذلـك بقصـد   
منع ارتكاب جرميـة أو اإلبـالغ   

 عن وقوعها.

 (42املادة ) (42املادة ) (42املادة )

 املوافقة على قرار جملس النـواب  -

 (42ملادة )ا
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 
ال جيوز للمرخص له احلصول على 
أي مقابل من أكثر من مصدر عن 
اخلدمة الواحدة أو اخلدمات املتعلقة 
بالعمل ذاته دون موافقة كل 

( ال جيوز للمرخصتغيري عبارة )  -
حيظر الواردة يف صدر املادة إىل )

 (.على املرخص

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل :

له احلصول  حيظر على املرخص
على أي مقابل من أكثر من مصدر 
عن اخلدمة الواحدة أو اخلدمات 
املتعلقة بالعمل ذاته دون موافقة 
كل أصحاب املصاحل يف هذا العمل 

( ال جيوز للمـرخص تغيري عبارة ) ب
حيظـر  الواردة يف صدر املادة إىل )

 (.على املرخص

 

 

 

 

 

له احلصول على  حيظر على املرخص
أي مقابل من أكثر من مصدر عـن  
اخلدمة الواحدة أو اخلدمات املتعلقة 
بالعمل ذاتـه دون موافقـة كـل    
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

أصحاب املصاحل يف هذا العمل أو 
قبول أية عمولة أو منحة بطريقة 
مباشرة أو غري مباشرة من مقاولني أو 
غريهم ممن يتعاملون مع العمالء الذين 

 .هندسيًا م عماًليؤدي هل

أو قبول أية عمولة أو منحة بطريقة 
مباشرة أو غري مباشرة من مقاولني 
أو غريهم ممن يتعاملون مع العمالء 

 . الذين يؤدي هلم عماًل هندسيًا

أصحاب املصاحل يف هذا العمـل أو  
قبول أية عمولة أو منحة بطريقـة  
مباشرة أو غري مباشرة من مقـاولني  
أو غريهم ممن يتعاملون مع العمالء 

 . الذين يؤدي هلم عماًل هندسيًا

 ( 42املادة )

 

 

 

 ( 42املادة )

علـى املكاتـب   تغيري عبارة ) -
اهلندسية أن حتتفظ ملدة ال تقل عن 
عشر سنوات بأصول الدراسـات  
، والتقارير والتصاميم اليت أعدهتا

 ( 42املادة )

 املوافقة على قرار جملس النـواب  -
على املكاتب اهلندسية تغيري عبارة )ب

أن حتتفظ ملدة ال تقل عن عشـر  
ــات  ــول الدراس ــنوات بأص س

 (42املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

عديالت اليت تكون قد أدخلت والت
املادة إىل  ( الواردة يف صدر،عليها

تلتزم املكاتب اهلندسية باالحتفاظ )
بأصول الدراسـات والتقـارير   
ــدهتا،    ــيت أع ــاميم ال والتص
والتعديالت اليت ُأدخلت عليهـا  

 (.ملدة ال تقل عن عشر سنوات،

ذلك يكون نص املادة بعد  وعلى
 :التعديل

والتقارير والتصاميم اليت أعدهتا ، 
والتعديالت اليت تكون قد أدخلت 

املـادة إىل  ( الواردة يف صدر عليها،
تلتزم املكاتب اهلندسية باالحتفاظ )

بأصــول الدراســات والتقــارير 
والتصاميم اليت أعدهتا، والتعديالت 
اليت ُأدخلت عليها ملدة ال تقل عن 

 (.عشر سنوات،
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

على املكاتب اهلندسية أن حتتفظ ملدة 

 

 

 

 
 

تلتزم املكاتب اهلندسية باالحتفاظ 
بأصول الدراسـات والتقـارير   
ــدهتا،   ــيت أع ــاميم ال والتص
والتعديالت اليت ُأدخلت عليهـا  
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

ال تقل عن عشر سنوات بأصول 
والتقارير والتصاميم اليت الدراسات 

عديالت اليت تكون قد ، والتأعدهتا
، وإذا كانت الدراسات أدخلت عليها

عالقة بدعوى  والتقارير والتصاميم هلا
، فيجب منظورة أمام القضاء

االحتفاظ هبا بعد انقضاء هذه املدة 
يتم الفصل يف الدعوى حبكم  إىل أن
 .هنائي

، ملدة ال تقل عن عشر سـنوات 
وإذا كانت الدراسات والتقـارير  
والتصاميم هلـا عالقـة بـدعوى    
منظورة أمـام القضـاء، فيجـب    
االحتفاظ هبا بعد انقضاء هذه املدة 

يتم الفصل يف الدعوى حبكم  إىل أن
 هنائي.

 

 

تلتزم املكاتب اهلندسية باالحتفاظ 
بأصــول الدراســات والتقــارير 

ــاميم  ــدهتا،  والتص ــيت أع ال
والتعديالت اليت ُأدخلت عليهـا  

، وإذا ملدة ال تقل عن عشر سنوات
ــارير  ــات والتق ــت الدراس كان
والتصاميم هلا عالقة بدعوى منظورة 
أمام القضاء ، فيجب االحتفاظ هبا 
بعد انقضاء هذه املدة إىل أن يـتم  

 الفصل يف الدعوى حبكم هنائي.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 ( 45املادة )

 

 

 

 

 

 

 

 ( 45املادة )

على املرخص له تغيري عبارة ) -
إخطار اجمللس بكتاب مسجل مع 

( الواردة يف صدر املادة إىل علم
يلتزم املرخص له بإخطار اجمللس )

 (.بكتاب مسجل بعلم

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يلتزم املرخص له بإخطار اجمللس 

 (45ادة )امل

 املوافقة على قرار جملس النـواب  -
على املـرخص لـه   تغيري عبارة )ب

إخطار اجمللس بكتاب مسجل مـع  
( الواردة يف صـدر املـادة إىل   علم

يلتزم املرخص له بإخطار اجمللـس  )
  (.بكتاب مسجل بعلم

 (45املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

إخطار اجمللس  على املرخص له
الوصول  بكتاب مسجل مع علم

، وبأي تغيري بتوقفه عن مزاولة املهنة
من بيانات الترخيص  ييطرأ على أ

من تاريخ حدوث  خالل ثالثني يومًا
 .التوقف والتغيري

الوصول  بكتاب مسجل بعلم
بتوقفه عن مزاولة املهنة، وبأي تغيري 

من بيانات الترخيص  ييطرأ على أ
خالل ثالثني يومًا من تاريخ 

 حدوث التوقف والتغيري.

يلتزم املرخص له بإخطار اجمللس 
الوصول  بكتاب مسجل بعلم
، وبأي تغيري بتوقفه عن مزاولة املهنة

من بيانات الترخيص  ييطرأ على أ
خالل ثالثني يومًا من تاريخ 

 حدوث التوقف والتغيري.

 الفصل السابع

 التأديب 

 (42املادة )

 الفصل السابع

 التأديب 

 (42املادة )

 الفصل السابع

 التأديب 

 (42املادة )

 الفصل السابع

 التأديب 

 (42املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعادة صوغ املادة على النحو  -
 الوارد ادناه.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل :

 

 

 

 

إعادة صياغة صدر املادة حبيـث   -
 يكون أكثر وضوحًا.

( 6إضافة بند جديد يأخذ الرقم ) -
بعد إعادة الترقيم ويتضمن عقوبـة  
اإلنذار الكتايب وذلك لورود عقوبة 
اإلنذار الكتـايب يف العديـد مـن    
القوانني املهنية والقوانني املشاهبة هلذا 

 القانون.

نظرًا ألن وقف املكتب اهلندسي  -
عن العمل كليا لفترة حمـددة قـد   
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يلحــق ضــررًا بالعــاملني لديــه 
وبأصحاب املشاريع اليت يباشروهنا، 
وباملقاولني الذين يقومون بتنفيذها، 
فإنه يتعني أن يكون للمجلس سلطة 
الوقف اجلزئي للمكتـب لـتمكني   
املشاريع اليت يباشرها الغـري مـن   

م تسريح العـاملني  االستمرار وعد
 فيها.

وخيضع املهندسني إضافة عبارة )  -
العاملني لـدى اجلهـات العامـة    
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للتأديب وفقًا للقوانني واللـوائح  
املادة،  هناية( يف اداصة جبهة عملهم

حيث إن لدى تلك اجلهات أنظمة 
وافية تكفل املسـاءلة يف  وإجراءات 

 كل ما خيص عمل هؤالء.

عد وعلى ذلك يكون نص املادة ب
 التعديل:

مع عدم اإلخالل حبق رفع الدعوى 
اجلنائية أو املدنية وفيما عدا 
املهندسني العاملني بالدولة واهليئات 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

باملسئولية اجلنائية  مع عدم اإلخالل
، جيازي من خيالف أحكام أو املدنية

القانون والقرارات الصادرة  هذا
بأحد اجلزاءات التأديبية  تنفيذا له

 :اآلتية

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل حبق رفع 
الدعوى اجلنائية أو املدنية وفيما 
عدا املهندسني العاملني بالدولة 
واهليئات العامة إال ما يقع منهم 
خارج أعمال وظيفتهم ، جيازي 
تأديبيًا كل مرخص له خيالف 

ما يقع منهم خارج  العامة إال
، جيازي تأديبيًا كل أعمال وظيفتهم

أحكام أي من مرخص له خيالف 
أو اللوائح أو  هذا القانون

 القرارات الصادرة تنفيذًا ألحكامه
 تية:األ التأديبية العقوبات ىبإحد

 اللوم  .0

 اإلنذار الكتايب .4

عن كليًا أو جزئيًا الوقف  .2
 ثالث مزاولة املهنة ملدة ال جتاوز

 .واتسن

 

 

 

مع عدم اإلخالل حبق رفع الدعوى 
اجلنائية أو املدنية وفيما عدا 
املهندسني العاملني بالدولة واهليئات 
العامة إال ما يقع منهم خارج 
أعمال وظيفتهم ، جيازي تأديبيًا 

أي من كل مرخص له خيالف 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 
 

 .التنبيه .0
 .راإلنذا .6
 .اللوم .3
الوقف عن مزاولة املهنة ملدة ال  .4

 جتاوز ثالث سنوات.
حلرمان هنائيًا إلغاء الترخيص وا .5

 .من مزاولة املهنة

أحكام هذا القانون والئحته 
 التنفيذية بإحدى العقوبات اآلتية:

 

 

 

 

 

 اللوم. -0

مزاولة املهنة الوقف عن  -4
ملدة ال تقل عن شهر وال 

 جتاوز ثالثة أشهر.

الوقف عن مزاولة املهنة  -2
ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال 

هنائيًا واحلرمان إلغاء الترخيص  .4
 .ن مزاولة املهنةم

وخيضع املهندسني العاملني لـدى  
 هات العامـة للتأديـب وفقـاُ   اجل

ـ   ة للقوانني واللوائح اداصـة جبه
 عملهم.

أو اللوائح أو  هذا القانونأحكام 
 القرارات الصادرة تنفيذًا ألحكامه

 اآلتية: التأديبية العقوبات ىبإحد

 اللوم  .0

 اإلنذار الكتايب .4

عن كليًا أو جزئيًا الوقف  .2
 ثالث مزاولة املهنة ملدة ال جتاوز

 .واتسن

هنائيًا واحلرمان إلغاء الترخيص  .4
 .ن مزاولة املهنةم

لـدى   وخيضع املهندسني العاملني
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 جتاوز سنة.

إلغاء الترخيص ملدة ال تقل  -2
عن سنة واحدة وال جتاوز 
ثالث سنوات مع غلق 

 املنشأة.

إلغاء الترخيص هنائيًا مع غلق  -5
 املنشأة.

اجلهات العامـة للتأديـب وفقـًا    
للقوانني واللوائح اداصـة جبهـة   

 عملهم.

 (44املادة )

 

 

 (44املادة )

إعادة صوغ املادة على النحو  -
 ادناه.الوارد 

 (44املادة )

صياغة املادة وذلك بنـاًء  إعادة  -
 على املالحظات التالية:

تعرض النص الوارد من جملـس   -

 (44املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على ذلك يكون نص املادة بعد و
 التعديل :

 

 

 

 

 

 النواب اىل بعض صور املخالفـات 
ىل اليت حيال على أثرها املرخص له إ

التحقيق كاخلروج عـن مقتضـى   
الواجب أو الظهور مبظهـر خيـل   
بشرف املهنة وكرامتها. يف حني أن 

( قد تناولت مجيع ما جيوز 62املادة )
، جمازاة املرخص له يف حالة املخالفة

لذلك قررت اللجنة تعديل الـنص  
( 62باالكتفاء مبا ورد يف املـادة ) 

( كما ورد 69واعتماد نص املادة )
من جملس النـواب مـع إجـراء    
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعديالت حتقق ضبط الصياغة.

مت تعديل النص حبيث يكون قرار  -
مـن  اإلحالة من جملس اإلدارة بداًل 

 لإلحراج والتعسـف، الرئيس منعًا 
كذلك مت حتديد اجلهة اليت تصـدر  

 قرار توقيع عقوبة التأديب.

النص على أن يكون مكان عقد  -
جلسة التحقيق إن مل يكن يف مقـر  
اجمللس فإنه يكون يف املكان الـذي  

س جلنة التحقيق ولـيس  حيدده رئي
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عتبار أن رئيس جلنة رئيس اجمللس، با
 يق.التحقيق هو املعين بإجراء التحق
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

ال جيوز توقيع أي جزاء على املرخص 
له إال بقرار مسبب وبعد إحالته 
للتحقيق بقرار من اجمللس والتحقيق 
معه كتابة ومساع أقواله وحتقيق 

 دفاعه.

يشكلها اجمللس وتتوىل التحقيق جلنة 
ن ، وللمجلس أبرئاسة أحد أعضائه

يضم إىل عضوية اللجنة خرباء 
وخمتصني من غري أعضائه، وتعقد 

يف أي  جلساهتا يف مقر اجمللس أو

كل مرخص له خيرج على مقتضى 
الواجب يف أعمال مهنته أو يظهر 

ر من شأنه اإلخالل بشـرف  همبظ
متها حيال إ  التحقيق ااملهنة وكر

بقرار من رئيس اجمللـس أو مـن   
يفوضه. وال جيوز توقيع عقوبـة  

بقرار مسبب على املرخص له إال 
كتابـة ومسـاع    هبعد التحقيق مع

 .هأقواله وحتقيق دفاع

وتتو  التحقيق جلنـة يشـكلها   

ال جيوز توقيع أي جـزاء علـى   
وبعد  املرخص له إال بقرار مسبب
جملـس  إحالته للتحقيق بقرار من 

والتحقيق معه كتابة ومساع اإلدارة 
 أقواله وحتقيق دفاعه.

وجيوز يف املخالفات اليت يعاقـب  
أن اللوم عليها باإلنذار الكتايب أو 

علـى أن   شـفاهة يكون التحقيق 
يثبت مضمونه يف القرار الصـادر  

 توقيع العقوبة.ب
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 .مكان آخر حيدده الرئيس

 وتكون جلسات جلنة التحقيق سرية.

اجمللس برئاسة أحد أعضائه واثنني 
ري أعضـائه مـن ادـرباء    من غ

، وتعقـد اللجنـة   واملتخصصني
هتا مبقر اجمللس أو أي مكان اجلس

ـ  هتا احيدده الرئيس وتكون جلس
 سرية.

 

 

جملس وتتو  التحقيق جلنة يشكلها 
برئاسة أحـد أعضـائه،   اإلدارة 

ــس اإلدارةوجمل ــم إ  أ ل ن يض
عضوية اللجنة خرباء وخمتصني من 
غري أعضائه، وتعقد جلسـاهتا يف  

يف أي مكان آخـر   مقر اجمللس أو
 ئيس .حيدده الر

وتكون جلسات جلنـة التحقيـق   
 سرية.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 ( 41املادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (41املادة )

إعادة صوغ املادة على النحو  -
 دناه.أالوارد 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل :

 

 

 

 (41املادة )
 

 .املادةإعادة صياغة  -

 (41املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

خيطر املرخص له احملال إىل التحقيق 
باحلضور أمام جلنة التحقيق قبل 
املوعد احملدد لذلك خبمسة عشر 

 

 

 

 

 

 

خيطر املرخص له للحضور أمام 
اللجنة قبل تاريخ اجللسة بعشرة 

 

 

 

 

 

 

 التحقيق  خيطر املرخص له احملال إ
ليه يف املـادة  بقرار اإلحالة املشار إ
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

على األقل، مبوجب كتاب ، يومًا
وصول على حمل مسجل مع علم ال
، مبينًا فيه ميعاد إقامته أو مقر عمله

التحقيق ومكان انعقادها جلسة 
 .خالفات املنسوبة إليهوملخص امل

أيام على األقل بكتاب مسجل 
فيه ميعاد بعلم الوصول يبني 

اجللسة ومكان انعقادها وملخص 
 للمخالفة املنسوبة إليه.

وتسقط املخالفة التأديبية بانقضاء 
ثالث سنوات من تاريخ ارتكاهبا، 
وتنقطع املدة بأي إجراء من 
إجراءات التحقيق أو احملاكمة، 
وإذا كّون الفعل جرمية جنائية فال 
تسقط املخالفة التأديبية إال 

( وباحلضور أمام جلنة التحقيق 44)
حملدد خبمسـة  وذلك قبل املوعد ا

وذلـك  عشر يومًا على األقـل،  
مبوجب كتـاب مسـجل بعلـم    

على عنوانه املسجل لدى الوصول 
اجمللس ويبني يف اإلخطـار ميعـاد   

ن انعقادهـا  جلسة التحقيق ومكا
ليه ويرفـق  واملخالفات املنسوبة إ

باإلخطار األوراق املؤيدة ملا نسب 
 له من خمالفات.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

  اجلنائية.بسقوط اجلرمية 

 

 (47املادة )

 

 

 

 

 

 (47املادة )

دون حلف حذف عبارة ) -
 ( الواردة يف هناية املادة.يمنيال

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل :

 

 (47املادة )

( بعـد  هنـدس مبإضافة كلمة ) -
(، باعتبـار أن  أن يسـتعني عبارة )

ــد إ ــطحاب أح ــق اص ىل التحقي
يتطلب أن يكون شخصـًا طبيعيـًا   

ــب وال يتصــور أ ن يكــون مكت
ــه إ ــع التنوي ــي ) م ىل أن هندس

 (47املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

املرخص له قد يشـمل مهنـدس   
 هندسي(. ومكتب

دون أبقت اللجنة على عبـارة )  -
الواردة يف هناية املادة ( حلف اليمني

 باعتبار أن جلنة التحقيق جلنة إدارية. 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

على احملال إىل التحقيق أن حيضر 
وله أن  بشخصه جلسات التحقيق
، وجيوز يستعني مبرخص له أو حمام

حقيق مساع الشهود دون للجنة الت
 .حلف اليمني

على احملال إىل التحقيق أن حيضر 
بشخصه جلسات التحقيق وله أن 
يستعني مبرخص له أو حمام ، وجيوز 

 .الشهود للجنة التحقيق مساع

على احملال إىل التحقيق أن حيضـر  
بشخصه جلسات التحقيـق ولـه   

ـ  هندسمب أن يستعني  رخص لـه  م
، وجيوز للجنـة التحقيـق   أو حمام

 يمني.الدون حلف الشهود  مساع

 ( 21املادة )

 

 

 

 (21املادة )

إعادة صوغ املادة على النحو   -
 الوارد ادناه.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 (21املادة )

 

 قرار جملس النـواب  املوافقة على -
 بإعادة صياغة املادة.

 ( 21املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 
 

ال إىل إذا مل حيضر املرخص له احمل
، جاز احملدد حلضورهاليوم التحقيق يف 

للجنة التحقيق أن ترفع تقريرًا برأيها 
 االطالعيف املوضوع إىل اجمللس بعد 

على ملف التحقيق ومساع أقوال من 
 ترى االستماع ألقواله.

وجيوز للجنة أن تؤجل التحقيق إىل 
جلسة تالية وتأمر بإعادة إخطار 

 التعديل :
 

إذا ختلف املرخص له بغري عذر 
عن احلضور يف امليعاد احملدد جاز 
تأجيل التحقيق جللسة تالية مع 
إخطاره بامليعاد اجلديد، فإذا غاب 
أو حضر وامتنع عن اإلدالء 
بأقواله، جيوز للجنة البت يف 

 موضوع التحقيق.

 
 

إذا ختلف املرخص له بغري عذر عن 
احلضور يف امليعاد احملدد جاز تأجيل 
التحقيق جللسة تالية مع إخطـاره  
بامليعاد اجلديد، فإذا غاب أو حضر 
وامتنع عن اإلدالء بأقواله، جيـوز  
 للجنة البت يف موضوع التحقيق.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

املرخص له احملال إىل التحقيق مع 
تنبيهه إىل أنه يف حالة تغيبه للمرة 

املخالفة الثانية سوف تبت يف 
 .املنسوبة إليه يف غيابه

 ( 20املادة )

 

 

 

 (20)املادة 

إعادة صوغ املادة على النحو  -
 الوارد ادناه.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل :

 (20املادة )

 على قرار جملس النـواب املوافقة  -
 بإعادة صياغة املادة.

 (20املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

ترفع جلنة التحقيق تقريرًا إىل اجمللس 
بين عليه  اليت باألسباببرأيها مؤيدًا 

 .مرفقًا به ملف التحقيق

وللمجلس أن يعيد ملف التحقيق إىل 
ن وجوه اللجنة لتتدارك ما تبني له م
، وللجنة اخلطأ أو النقص يف مهمتها

بذلك إىل عضو أو أكثر من أن تعهد 

 

ترفع جلنة التحقيق تقريرها 
مشتماًل على األسباب اليت بين 

مرفقا به ملف التحقيق، وعليها 
وللمجلس أن يعيده إليها الستيفاء 
أوجه القصور أو النقص اليت 
شابت التحقيق ويكون التصرف 

 يف التحقيق لكل من:

جلنة التحقيق: وهلا حفـظ   -0
التحقيق وتوقيع العقوبتني األو  

 

 

ترفع جلنة التحقيق تقريرها مشتماًل 
على األسباب اليت بـين عليهـا   

مرفقــا بــه ملــف التحقيــق، و
وللمجلس أن يعيده إليها الستيفاء 
أوجه القصور أو الـنقص الـيت   
شابت التحقيق ويكون التصرف يف 

 التحقيق لكل من:
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 والثانية. .أعضائها

رئيس اجمللس: وله حفـظ   -4
التحقيق وتوقيع العقوبات األو  

 والثانية والثالثة.

اجمللس: وله حفظ التحقيق  -2
وتوقيع كافة العقوبات وتعديلها 

 وفقًا جلسامة املخالفة.

 

التحقيق: وهلـا حفـظ   جلنة  -0
التحقيق وتوقيع العقـوبتني األو   

 والثانية.

رئيس اجمللس: ولـه حفـظ    -4
التحقيق وتوقيع العقوبـات األو   

 والثانية والثالثة.

اجمللس: وله حفظ التحقيـق   -3
وتوقيع كافة العقوبات وتعديلـها  

 وفقًا جلسامة املخالفة.
 (24املادة )

 

 (24املادة )

إعادة صوغ املادة على النحو  -

 ( 24املادة )

 جملس النـواب املوافقة على قرار  -

 ( 24املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

اجمللس ال جيوز أن يشترك من أعضاء 
رار التأدييب من شارك يف يف إصدار الق

، وال جيوز أن يصدر قرار التحقيق
إلغاء الترخيص واحلرمان هنائيًا من 
مزاولة املهنة إال بأغلبية ثلثي األعضاء 

 الوارد ادناه.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل :

 ( 24املادة )

ال جيوز أن يشارك أعضاء جلنة 
قيق أو أي عضو من أعضاء التح

ق أن أبدى رأيًا بشأن باجمللس س
املخالفة يف جلسة احملاكمة وإصدار 
قرار اجلزاء. وال جيوز أن يصدر 

  بإعادة صياغة املادة.

 

 

 

ال جيوز أن يشارك أعضـاء جلنـة   
قيق أو أي عضو من أعضـاء  التح

ق أن أبدى رأيًا بشـأن  باجمللس س
املخالفة يف جلسة احملاكمة وإصدار 
قرار اجلزاء. وال جيوز أن يصـدر  
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 القرار إلغاء الترخيص هنائيًا إ .احلاضرين
 بأغلبية ثلثي أعضاء اجمللس.

 

 القرار إلغاء التـرخيص هنائيـًا إ  
 بأغلبية ثلثي أعضاء اجمللس.

 (22املادة )

 

 

 

 

 (22ملادة )ا

 

دة صوغ املادة على النحو إعا -
 دناه.أالوارد 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 (22ملادة )ا

 

لزام إعادة صياغة املادة، وذلك إل -
بـالقرار  اجمللس إعالن املرخص له 

ليـه  الصادر منه يف شأن ما انتهى إ
التحقيق سواء كان بتقرير عقوبة أو 

 (22ملادة )ا
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعديل:

 

 

 

 

 

 

 

التحقيق وذلك لتحقيق  حبفظ ملف
 العدالة واإلنصاف.

 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 

لن اجمللس قراره، بشأن ما انتهى يع
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

يعلن القرار التأدييب إىل من صدر 
ضده خالل عشرة أيام من تاريخ 

ره بكتاب مسجل مصحوب صدو
، ويقوم مقام اإلعالن بعلم الوصول

 تسليم القرار له بإيصال كتايب.

يعلن اجمللس القرارات التأديبية 
لذوي الشأن خالل عشرة أيام من 
تاريخ صدورها بكتاب مسجل 
بعلم الوصول ويقوم مقام اإلعالن 
 تسليم نسخة من القرار بإيصال.

ليه التحقيق خالل عشرة أيام من إ
تاريخ صدوره بكتاب مسجل بعلم 
الوصول. ويقوم مقام اإلعالن 

 تسليم القرار له بإيصال كتايب.

 

 

 

 

 

 

أن ما انتهى يعلن اجمللس قراره، بش
ليه التحقيق خالل عشرة أيام من إ

تاريخ صدوره بكتاب مسجل بعلم 
الوصول. ويقوم مقام اإلعالن 

 كتايب. تسليم القرار له بإيصال
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 ( 22املادة )

 

 

 

 

 

 

الصادرة ضد تودع القرارات التأديبية 

 (22املادة )
 

ملادة على النحو إعادة صوغ ا -
 دناه.أالوارد 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 

تودع القرارات التأديبية يف ملف 
ميعاد التظلم  انقضاءخاص بعد 

 (22املادة )
 

 املوافقة على قرار جملس النـواب  -
 بإعادة صياغة املادة.

 ( 22املادة )

 

 

 

 

 

 

تودع القرارات التأديبية يف ملـف  
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

، وذلك املرخص له يف ملف خاص
الطعن أو صدور  بعد انقضاء مدة
 .حكم هنائي بشأهنا

وإذا كان القرار صـادرًا بإيقـاف   
املرخص له عن مزاولة املهنة أو إلغاء 
الترخيص واحلرمان هنائيًا من مزاولة 

منطوقـه دون  ، وجب نشـر  املهنة
األسباب املؤيـدة لـه يف اجلريـدة    

 الرمسية.

 

حكم  صدوروالطعن القضائي أو 
هنائي بشأهنا، ويتم نشر منطوق 
القرار الصادر بإلغاء الترخيص 
 ملزاولة املهنة يف اجلريدة الرمسية.

ميعاد الـتظلم   انقضاءخاص بعد 
حكـم   صدوروالطعن القضائي أو 

هنائي بشأهنا، ويتم نشر منطـوق  
القرار الصادر بإلغـاء التـرخيص   

 ملزاولة املهنة يف اجلريدة الرمسية.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 الفصل الثامن

 التظلم 

 (25املادة )

 

 

 

 

 

 الفصل الثامن

 التظلم 

 (25املادة )

إعادة صوغ املادة على النحو  -
 الوارد ادناه.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل :

 

 الفصل الثامن

 التظلم 

 (25املادة )

قــرار جملــس  املوافقــة علــى -
 .املادة صياغةإعادة ب النواب

 الفصل الثامن

 التظلم 

 (25املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

لكل ذي شأن أن يتظلم إىل الوزير 
من أي قرار يصدر استنادا ألحكام 

ثالثني يومًا من هذا القانون خالل 
 تاريخ علمه بالقرار.

ويبت الوزير يف التظلم وخيطر املتظلم 
كتابة بالقرار الصادر بشأنه خالل 

 ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه.

وللمتظلم أن يطعن يف قرار الرفض 
خالل أمام احملكمة الكربى املدنية 
، أو ستني يومًا من تاريخ إخطاره

تظلم من القرارات يكون ال
ذا القانون هل الصادرة تنفيذًا

والئحته التنفيذية خالل ستني يومًا 
من تاريخ إعالهنا أو نشرها ويقدم 
التظلم بطلب مكتوب إ  الوزير 
أو اجمللس، وجيب البت فيه خالل 
ستني يومًا من تقدميه، فإذا رفض 
التظلم صراحة وجب أن يكون 

ستني يوما سببًا. ويعترب مضي م
 رد رفضًا ضمنيًا للتظلم.ن دو

تظلم من القرارات يكون ال
ذا القانون هل الصادرة تنفيذًا

والئحته التنفيذية خالل ستني يومًا 
من تاريخ إعالهنا أو نشرها ويقدم 
التظلم بطلب مكتوب إ  الوزير 
أو اجمللس، وجيب البت فيه خالل 
ستني يومًا من تقدميه، فإذا رفض 
التظلم صراحة وجب أن يكون 
مسببًا. ويعترب مضي ستني يوما 

 رد رفضًا ضمنيًا للتظلم. ندو
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 الفقرة فوات امليعاد املنصوص عليه يف
 السابقة دون إخطار.

وال جيوز الطعن أمام احملكمة إال بعد 
التظلم من القرار وصدور قرار برفض 
التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون 

 إخطار.

وللمتظلم الطعن باإللغاء أمام 
احملكمة الكربى خالل ستني يومًا 

يخ علمه برفض التظلم رمن تا
صراحة أو انقضاء ميعاد الستني 
يومًا دون رد وال تقبل الدعوى 

 إال بعد التظلم من القرار.

 

وللمتظلم الطعن باإللغـاء أمـام   
احملكمة الكربى خالل ستني يومـًا  

يخ علمه بـرفض الـتظلم   رمن تا
صراحة أو انقضاء ميعاد السـتني  
يومًا دون رد وال تقبل الدعوى إال 

 بعد التظلم من القرار.

 

 مادة مستحدثة  

 ( 22املادة ) 

 مادة مستحدثة 

 ( 22املادة ) 

 مادة مستحدثة 

 ( 22املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

(، مع 32استحداث مادة برقم ) -
التالية هلا،  مراعاة إعادة ترقيم املواد

ويكون نصها على النحو الوارد 
 أدناه:

 

 )نص املادة املستحدثة(

 (22املادة )

 

 

 املوافقة على قرار جملس النواب - 
(، 32) تأخذ الرقماستحداث مادة ب

مع مراعاة إعادة ترقيم املواد التالية 
 .هلا
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

للمجلس بعد مضي مخس سنوات 
على األقل من تاريخ صدور قرار 
إلغاء الترخيص هنائيًا وبناًء على 

صدر ضده القرار النظر  من طلب
ذا رأى إيف إعادة قيده يف السجل 
إلصالح أن املدة اليت مضت كافية 

شأنه وإزالة آثار ما وقع منه. 
ي ثويصدر القرار بأغلبية ثل

األعضاء، فإذا رفض اجمللس 
الطلب جاز جتديده ملرة واحدة 

 

للمجلس بعد مضي مخس سنوات 
على األقل من تاريخ صدور قرار 
إلغاء الترخيص هنائيًا وبناًء علـى  

صدر ضده القرار النظر من طلب 
ذا رأى إيف إعادة قيده يف السجل 

أن املدة اليت مضت كافية إلصالح 
شأنه وإزالة آثار ما وقـع منـه.   

ـ ويصدر القـرار بأغلبيـة ثل   ي ث
، فإذا رفض اجمللس الطلب األعضاء
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

بعد مضي مخس سنوات أخرى، 
ويكون القرار الصادر بالرفض يف 

 هذه احلالة هنائيًا.

 

 

 

 

 

جاز جتديده ملرة واحدة بعد مضي 
مخس سنوات أخـرى، ويكـون   
القرار الصادر بـالرفض يف هـذه   

 احلالة هنائيًا.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 الفصل التاسع

 التفتيش والضبط القضائي 

 (22ة )املاد

 

 

 

 

 

 الفصل التاسع

 التفتيش والضبط القضائي 

( بعد 24املادة ) –(22املادة )
 إعادة الترقيم

إعادة صوغ املادة على النحو  -
 الوارد أدناه:

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل :

 الفصل التاسع

 التفتيش والضبط القضائي 

( بعد 24املادة ) –(22املادة )
 إعادة الترقيم

 إعادة صياغة املادة. -

 

ذلك يكون نص املادة بعد  وعلى
 :التعديل

 الفصل التاسع

 التفتيش والضبط القضائي 

 (24املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 
 

يكون ملوظفي الوزارة من املهندسني 
الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ 
أحكام هذا القانون والقرارات اليت 

ة دخول احملال تصدر تنفيذًا له سلط
 .ذات العالقة

ويكون ملوظفي الوزارة من املهندسني 

 الفصل التاسع

 التفتيش والضبط القضائي 

 (24املادة )

يكون ملوظفي الوزارة من 
املهندسني الذين يعينهم الوزير 

باالتفاق مع -املعين بشؤون العدل
صفة الضبطية القضائية  -الوزير

ال ذات العالقة سلطة دخول احمل
للتحقق من تنفيذ القوانني 

 

 

 

يكون ملوظفي اجمللس من املهندسني 
الذين خيوهلم الوزير املعين بشئون 

 -باالتفاق مع الوزير –العدل 
صفة مأموري الضبط القضائي 
وذلك بالنسبة للجرائم اليت تقع يف 
دوائر اختصاصاهتم، وتكون متعلقة 

 

 

 

 

يكون ملوظفي اجمللس من املهندسني 
الذين خيوهلم الوزير املعين بشئون 

 -باالتفاق مع الوزير –العدل 
صفة مأموري الضبط القضائي 
وذلك بالنسبة للجرائم اليت تقع يف 
دوائر اختصاصاهتم، وتكون متعلقة 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

الذين يعينهم وزير العدل باالتفاق مع 
القضائي  الوزير صفة مأموري الضبط

ئم اليت تقع يف دوائـر  بالنسبة للجرا
اختصاصاهتم، وتكون متعلقة بأعمال 

 .وظائفهم

وحتال احملاضر احملررة هبذه اجلرائم إىل 
ة بقرار من الوزير أو من النيابة العام

 .يفوضه

 

واللوائح وضبط املخالفات اليت 
 تقع يف دائرة اختصاصهم.

 

وحتال احملاضر إ  النيابة العامة 
 بقرار من الوزير.

 بأعمال وظائفهم.

 

 

احملررة بالنسبة هلذه ر وحتال احملاض
  النيابة العامة بقرار من اجلرائم إ

 الوزير أو من يفوضه.

 

 

 بأعمال وظائفهم.

 

 

هلذه وحتال احملاضر احملررة بالنسبة 
  النيابة العامة بقرار من اجلرائم إ

 الوزير أو من يفوضه.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 الفصل العاشر 

 العقوبات 

 ( 24املادة )

 

 

 

 

 

 الفصل العاشر 

 العقوبات 

( بعد 21املادة ) –(24املادة )
 إعادة الترقيم

ى النحو إعادة صوغ املادة عل -
 الوارد أدناه:

 
ذلك يكون نص املادة بعد  وعلى

 الفصل العاشر 

 العقوبات 

( بعد 21املادة ) –(24املادة )
 إعادة الترقيم

إعادة صياغة املادة، حبيث يصبح  -
 .ووضوح النص أكثر مشولية

 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 الفصل العاشر 

 العقوبات 

 ( 21املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

يعاقب باحلبس وبغرامة ال جتاوز 
أو بإحدى هاتني  ف دينارآالمخسة 

 :العقوبتني كل من

ن هزاول بدون ترخيص إحدى امل .0
ة مرخص اهلندسية أو انتحل صف

 .له أو استخدم غري مرخص له
توصل دون وجه حق إىل احلصول  .6

على ترخيص مبزاولة إحدى املهن 

 :التعديل

مع عدم اإلخالل بالعقوبة األشد، 
يعاقب باحلبس وبالغرامة اليت ال 
جتاوز مخسة آالف دينار أو بإحدى 

 هاتني العقوبتني كل من:

زاول بدون ترخيص إحدى  - أ
 املهن اهلندسية.

نشأ أو أدار مكتبًا هندسيًا أ - ب
ألحكام هذا القانون باملخالفة 

 والئحته التنفيذية.

 التعديل:

خالل بأية عقوبة أشـد  مع عدم اإل
ي قانون آخر، يعاقب ينص عليها أ

باحلبس وبغرامة ال جتـاوز مخسـة   
آالف دينار أو بإحـدى هـاتني   

 العقوبتني كل من:

تــرخيص إحــدى  زاول دون .0
أو باالشتراك  املهن اهلندسية بنفسه

مع آخرين أو مـن خالهلـم، أو   
عرض أي من ذلك. وللمحكمـة  

 

 

خالل بأية عقوبة أشـد  مع عدم اإل
ي قانون آخر، يعاقب ينص عليها أ

باحلبس وبغرامة ال جتـاوز مخسـة   
دينار أو بإحـدى هـاتني   آالف 

 العقوبتني كل من:

ــرخيص إحــدى  .0 زاول دون ت
ــية بنفســ  ــن اهلندس أو  هامله

باالشتراك مع آخـرين أو مـن   
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

اهلندسية وذلك بإعطاء بيانات غري 
ك أو صحيحة مع علمه بذل

 .باللجوء إىل طريق غري مشروع
ًا باملخالفة أنشأ مكتبًا هندسي .3

ألحكام هذا القانون. ويف هذه 
احلالة حتكم احملكمة، فضاًل عن 

 .العقوبة املقررة، بغلق املكتب

 وتكون العقوبة السجن لكل من:

حصل على ترخيص مزاولة  - أ
إحدى املهن اهلندسية عن طريق 
التزوير بإعطاء بيانات غري 
صحيحة أو تغيري احلقيقة يف 

 أوراق رمسية.

 انتحل صفة مرخص له. - ب

استعمل الترخيص املزور مع  -ج
علمه بتزويره، أو استعمل 
ترخيصًا باسم شخص غريه دون 

نشأة اليت م يف هذه احلالة غلق امل
ي من املهـن  من خالهلا مزاولة أ

 اهلندسية.

 انتحل صفة مرخص له. .4

غري مرخص لـه   استخدم فردًا .2
 ملزاولة إحدى املهن اهلندسية.

توصل دون وجه حق مع علمه  .2
خيص   احلصول على تـر بذلك إ

 مبزاولة إحدى املهن اهلندسية.

قام أثناء مزاولته إحدى املهـن   .5
اهلندسية بتـوفري بيانـات غـري    
صحيحة للمجلس مـع علمـه   

خالهلم، أو عرض أي من ذلك. 
وللمحكمة يف هذه احلالة غلـق  

نشأة اليت م من خالهلا مزاولة امل
 ي من املهن اهلندسية.أ

 انتحل صفة مرخص له. .4

غري مرخص لـه   استخدم فردًا .2
 ملزاولة إحدى املهن اهلندسية.

توصل دون وجه حق مع علمه  .2
  احلصول على ترخيص بذلك إ

 مبزاولة إحدى املهن اهلندسية.

قام أثناء مزاولته إحدى املهـن   .5
اهلندسية بتـوفري بيانـات غـري    
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 وجه حق.

 وللمحكمة أن تأمر بغلق املنشأة.

صحيحة للمجلس مـع علمـه    بذلك.
 بذلك.

 مادة مستحدثة  

 (27املادة )

لتـأثيم  ضافة نص قررت اللجنة إ -
سوة بالعديـد  الشخص االعتباري أ

من التشريعات يف اململكة مثل قانون 
االتصاالت وقانون تنظـيم سـوق   
العمل وقانون مصـرف البحـرين   

 (27املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

ة وقانون املركزي واملؤسسات املالي
ليصـبح  العمل يف القطاع األهلي، 

 النص كالتايل:

 

مع عدم اإلخالل باملسئولية اجلنائية 
الشخص  للشخص الطبيعي، يعاقب

مة االعتباري مبا ال جياوز مثلي الغرا
مسـه  املقررة للجرمية إذا ارتكبت با

أو حلسابه أو ملنفعته أية جرمية من 
اجلرائم املنصوص عليها يف املـادة  

 

 

 

 
 

مع عدم اإلخالل باملسئولية اجلنائية 
للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص 
مة االعتباري مبا ال جياوز مثلي الغرا
مسـه  املقررة للجرمية إذا ارتكبت با
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

( من هذا القـانون، وكـان   24)
ذلك نتيجة تصرف أو امتنـاع أو  

ال جسـيم  موافقة أو تستر أو إمه
عتبـاري أو أي  من الشـخص اال 

مفوض آخر لديه أو ممـن  مسئول 
 يتصرف هبذه الصفة.

أو حلسابه أو ملنفعته أية جرمية من 
املـادة  اجلرائم املنصوص عليها يف 

( من هذا القـانون، وكـان   24)
ذلك نتيجة تصرف أو امتنـاع أو  

تستر أو إمهال جسـيم   موافقة أو
عتبـاري أو أي  من الشـخص اال 

مسئول مفوض آخر لديه أو ممـن  
 يتصرف هبذه الصفة.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 الفصل احلادي عشر

 أحكام ختامية

 ( 21املادة )

على االقتراحات  ، بناًءيصدر الوزير
اليت يقدمها اجمللس القرارات الالزمة 
لتطوير املهن اهلندسية واالرتقاء هبـا  

مســتوى الكفــاءة الفنيــة  ورفـع 
 .للمهندسني

 الفصل احلادي عشر

 أحكام ختامية

( بعد 27املادة ) –(21املادة )
 إعادة الترقيم

 

 دون تعديل

 الفصل احلادي عشر

 أحكام ختامية

( بعد 21املادة ) –(21املادة )
 إعادة الترقيم

 

املوافقة على الـنص كمـا ورد    -
 من احلكومة املوقرة.

 الفصل احلادي عشر

 أحكام ختامية

 ( 21املادة )

ــوزير ــدر ال ــى يص ــاء عل ، بن
االقتراحات اليت يقـدمها اجمللـس   
القرارات الالزمة لتطـوير املهـن   
 اهلندسية واالرتقـاء هبـا ورفـع   

مســـتوى الكفـــاءة الفنيـــة 
 .للمهندسني
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 (27املادة )

 

 

 

 

 

 

 

بعد ( 21املادة ) –(27املادة )
 إعادة الترقيم

 

،وإ  أن تصـدر  تغيري عبارة ) -
هذه القرارات يسـتمر العمـل   
بالقرارات املعمول هبا وقت نفاذه 

( إىل مبا ال يتعارض مع أحكامـه 
خالل ستة أشهر من تاريخ العمل )

ــل   ــتمر العم ــانون، ويس بالق
بالقرارات املعمول هبا وقت نفاذه 

( بعد 20املادة ) –(27املادة )
 إعادة الترقيم

 

املوافقــة علــى قــرار جملــس  -
،وإ  أن تغـيري عبـارة )  ب النواب

تصدر هـذه القـرارات يسـتمر    
العمل بـالقرارات املعمـول هبـا    
وقت نفاذه مبا ال يتعـارض مـع   

خالل سـتة أشـهر   ( إىل )أحكامه
مــن تــاريخ العمــل بالقــانون، 

 (20املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.مبا ال يتعارض مع أحكامه

 

 

 

يكون نص املادة بعد  وعلى ذلك
 التعديل:

يصدر الوزير الالئحة التنفيذية هلذا 
القانون ومجيع القرارات الالزمة 

تة أشهر من تاريخ خالل سلتنفيذه 

ــالقرارات   ــل ب ــتمر العم ويس
املعمول هبا وقـت نفـاذه مبـا ال    

  (.يتعارض مع أحكامه
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

يصدر الوزير الالئحة التنفيذية هلذا 
القانون ومجيع القرارات الالزمة 
لتنفيذه، وإىل أن تصدر هذه القرارات 
يستمر العمل بالقرارات املعمول هبا 

ت نفاذه مبا ال يتعارض مع وق
 .أحكامه

، ويستمر العمل العمل بالقانون
بالقرارات املعمول هبا وقت نفاذه 

 مبا ال يتعارض مع أحكامه.

يصدر الوزير الالئحة التنفيذية هلـذا  
القانون ومجيع القـرارات الالزمـة   

خالل ستة أشهر من تاريخ لتنفيذه 
العمل بالقانون ، ويستمر العمـل  
بالقرارات املعمول هبا وقت نفاذه 

 مبا ال يتعارض مع أحكامه.

 (21املادة )

على من رخص له مبزاولة إحدى 
املهن اهلندسية قبل العمل بأحكام هذا 
القانون توفيق أوضاعه مبا يتفق 

( بعد 20املادة ) –(21املادة )
 إعادة الترقيم

 

( بعد 24املادة ) –(21املادة )
 إعادة الترقيم

 

 (24املادة )

على من رخص له مبزاولة إحـدى  
املهن اهلندسية قبل العمل بأحكـام  
هذا القانون توفيق أوضاعه مبا يتفق 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

خالل ستة أشهر من تاريخ وأحكامه 
 .العمل به

ورد من املوافقة على النص كما  - دون تعديل
 احلكومة املوقرة.

خالل ستة أشهر من تاريخ وأحكامه 
 .العمل به

 (20املادة )

 

 

 

 

 

( بعد 24املادة ) –(20املادة )
 إعادة الترقيم

( اليت مواطينإضافة كلمة ) -
سقطت من مسمى املرسوم بقانون 

 .(يف شأن معاملةبعد عبارة )

يكون نص املادة بعد وعلى ذلك 
 التعديل :

( بعد 22املادة ) –(20املادة )
 إعادة الترقيم

املعاهــدات ) عبــارة اســتبدال -
 بعبـارة ( و واالتفاقيات اإلقليمية

( لسـنة  2املرسوم بقانون رقم ))
يف شأن معاملة دول جملس  0712

التعاون ادليجـي فيمـا يتعلـق    
بالنشاط االقتصادي يف البحـرين  

 (22املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

ال ختل أحكام هذا القانون بأحكام 
( لسنة 3املرسوم بقانون رقم )

شأن معاملة دول جملس  يف 0713
التعاون اخلليجي فيما يتعلق بالنشاط 
 االقتصادي يف البحرين واالتفاقيات

 .الدولية املعمول هبا يف اململكة

ال ختل أحكام هذا القانون بأحكام 
( لسـنة  3املرسوم بقانون رقـم ) 

مـواطين  يف شأن معاملة  0713
دول جملس التعاون اخلليجي فيمـا  
يتعلق بالنشـاط االقتصـادي يف   
البحــرين واالتفاقيــات الدوليــة 

 املعمول هبا يف اململكة .

 .(واالتفاقيات

 

 
 

ال ختــل أحكــام هــذا القــانون 
املعاهـدات واالتفاقيـات    بأحكام
الدولية املعمـول هبـا    و اإلقليمية

 يف اململكة.

 (24املادة )

 

( بعد 22املادة ) –(24املادة )
 إعادة الترقيم

( بعد 22املادة ) –(24املادة )
 إعادة الترقيم

 (22املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

( لسنة 09يلغى املرسوم بقانون رقم )
شأن تنظيم مزاولة املهن يف  0716
 .اهلندسية

 

 

 دون تعديل

 

 

املوافقة على النص كما ورد من  -
 احلكومة املوقرة.

( 09يلغى املرسوم بقانون رقم )
يف شأن تنظيم مزاولة  0716لسنة 

 املهن اهلندسية .

 

 ( 22املادة )

 

 

 

( بعد 22املادة ) –(22املادة )
 إعادة الترقيم

 

أول الشهر التايل تغيري عبارة ) -
( ملضي ثالثة أشهر على تاريخ

( بعد 25املادة ) –(22املادة )
 إعادة الترقيم

 

 املوافقة على قرار جملس النواب -
أول الشهر التايل تغيري عبارة )ب

 (25املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 – والوزراء على رئيس جملس الوزراء
تنفيذ أحكام هذا  –كل فيما خيصه 

القانون، ويعمل به من أول الشهر 

( إىل ويعمل بهالواردة بعد عبارة )
 (.اليوم التايل لتاريخ)

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل :

كل  –على رئيس جملس الوزراء 
أحكام هذا  تنفيذ –فيما خيصه 

اليوم التايل  من ، ويعمل بهالقانون
 نشره يف اجلريدة الرمسية. لتاريخ

( ملضي ثالثة أشهر على تاريخ
الواردة بعد عبارة )ويعمل به( إىل 

 (.اليوم التايل لتاريخ)

    

 

 

 

 

 

 

 

 

كـل   –على رئيس جملس الوزراء 
فيذ أحكـام هـذا   تن –فيما خيصه 

اليوم التايل  ه من القانون ، ويعمل ب
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 املرافق العامة والبيئة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة 

ى تاريخ التايل ملضي ثالثة أشهر عل
 .نشره يف اجلريدة الرمسية

 نشره يف اجلريدة الرمسية. لتاريخ
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م2111د سمبة 11 شلتيخ   :  
 

 

 احملرتم مجعة حممد الكعبي     / ستاذاألسعادة 

 املرافق العامة والبيئةرئيــس جلنة  

 
مشروع م وو  اشأ  ذوظلم مزاوحة احمه  احهودسلة، احمرافق ح مرسوم  :احموضوع

 م.2101( حسوة  40احم ك  رمم  

 احسالم ي لكم ورحمة هللا وارك ذ ،،

 

رئلس  احسلد ي   ا  ل ح  احل ح مع ح  ، أخفق م 4023د سمبخ  3بتيخ     

مشروع من  (،  سا 2د  3ف  ت ق/ ل ص 608، ضمن كتيب  خ م  احمج س

(  40م وو  اشأ  ذوظلم مزاوحة احمه  احهودسلة، احمرافق ح مرسوم احم ك  رمم  

لبدخء لط  طج   خطشؤون خطتشخ ي   وخطقي و   ، وذطك طم ي شت  و، م2101حسوة 

 خطمخخفق خطييم  وخطب ئ . ط ج   خطمالاظيت ع   
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، عقدت طج ا  خطشاؤون خطتشاخ ي   وخطقي و  ا  م 4023د سمبخ   25و 5  وبتيخ ا     

خطمااذكوخ، وذطااك  ، ا ااث خب ياات ع اا  مشااخوع خطقااي ونخطساايبع وخطثاايمنهااي  خجتميع

 .باضوخ خطمستشيخ خطقي و   بيطمج  

 

 

طمبايدئ  قاي ونخط مشخوعلط  عدم مايطف   –بيد خطمدخوط  وخط قي   –وخ تهت خط ج         

 .وأاكيم خطدستوخ

 

 رأي اح جوة:

مشروع م وو  اشأ  ذوظلم مزاوحة احمه  احهودسلة، تخى خط ج   سالم       

من خط يا ت ن خطدستوخ   ، م2101( حسوة  40احمرافق ح مرسوم احم ك  رمم  

 وخطقي و   .

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 


