كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شوو جملسي الشورى والنواب:
 - 0السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـوو جملسـي
5

الشورى والنواب.
 - 1السيد عبدالعزيز حممد حبيب املستشار القانوني.
 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة األشغال:

01

 - 0السيد عبداجمليد بشري القصاب رئيس جلنة مزاولة املهن اهلندسية.
 - 1السيد بشري حممد صاحل املستشار القانوني.
 - 3السيدة سارة علي الشاوي فين إداري.
 من وزارة شوو البلديات والتخطيط العمراني:

05

 الســيدة ابتهــال ســيد نعمــة اهلــابي القــائم بملعمــال رئــيس املركــز
البلدي الشامل.
كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشوو الربملانية ،والسيد أمحد عبداهلل احلردا األمني العام املساعد للموارد 11
البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتورة فوزية يوسف اجليب األمني العام
املساعد لشوو العالقات واإلعالم والبحوث ،والدكتور عصام عبدالوهاب
الربزجني رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هيئة املستشارين
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،نفتتح اجللسة السابعة والعشرين من دور
االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،ونبدأ بتالوة أمساء
األعضاء املعتذرين والغائبني عن اجللسة السابقة .تفضل األخ عبداجلليل
5

إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة أصحاب
السعادة األعضاء التالية أمساؤهم :خليل إبراهيم الذوادي ،والسيد ضياء حييى 01
املوسوي للسفر خارج اململكة ،وعبدالرمحن حممد مجشري للسفر خارج
اململكة إلجراء فحوص طبية ،وخالد عبدالرمحن املويد ،وخالد عبدالرسول
آل شريف ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكو النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا .وننتقل
اآل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على مضبطة
اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.

11

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي بعض املالحظات على مداخالتي يف
مضبطة اجللسة السابقة ،سملزود بها القائمني على قسم املضبطة والطباعة،
وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي بعض املالحظات على مداخليت الواردة
يف الصفحة  31من مضبطة اجللسة السابقة سملزود بها القائمني على قسم
املضبطة والطباعة ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليس لدي أي مالحظات على املضبطة01 ،
ولكنين أود أ أشكر معاليكم على تعاو األمانة العامة معنا يف اجمللس
األعلى للمرأة ضمن برنامج التمكني السياسي ،حيث كا ذلك فرصة
اللتقاء عدد من أعضاء جملسي الشورى والنواب ،الذين أشكرهم مجيعًا
ــ من دو ذكر أمساء وذلك لكثرة العدد ــ وذلك حلرصهم على احلوار
واللقاء املفتوح بينهم وبني من نسميهم مجهور الناخبني ،وكا ذلك فرصة 05
ملعرفة طبيعة العمل الربملاني .ختمنا الربنامج مع األخ عبداجلليل آل طريف
ــ مشكورًا ــ الذي ألقى الضوء على كيف تُساعد األمانة العامة ،وبالنسبة
إىل املرشحات الالتي هلن نية الرتشح ــ إ شاء اهلل ــ يف سنة 1104م ،فقد
أعطاهن معلومات قيمة جدًا عن دور األمانة العامة ،وفتح معهن احلوار
واستقبل عددًا من املقرتحات بشمل كيف ميكن للرأي العام أ يعرف ما 11
حيدث يف الربملا ؟ وما هي التحديات اليت تواجهه؟ فقط أحببت أ أشكرك
ــ سيدي الرئيس ــ ألنك أعطيتنا فعالً هذه الفرصة للتعاو مع األمانة العامة
يف احلضور واملشاركة ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تقر املضبطة مبا سيجرى عليها من تعديل .وننتقل اآل إىل البند
التالي من جدول األعمال واخلاص بالرسائل الواردة ،تفضل األخ عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءتها.
5

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل معالي السيد خليفة
بن أمحد الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس
النواب حول التالي :مشروع قانو بإنشاء املوسسة الوطنية حلقوق اإلنسا
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )1لسنة 1104م؛ وقد متت إحالته إىل جلنة 01
حقوق اإلنسا  ،مع إخطار جلنة الشوو التشريعية والقانونية .مشروع قانو
بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية االستثمارات بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة مجهورية تركيا املرافق للمرسوم امللكي رقم
( )10لسنة 1104م؛ وقد متت إحالته إىل جلنة الشوو اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشوو التشريعية والقانونية .قرار جملس 05
النواب حول قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانو بإصدار قانو املرور
املرافق للمرسوم امللكي رقم  11لسنة 1112م ،ومشروع قانو بتعديل قانو
املرور الصادر باملرسوم بقانو رقم ( )9لسنة 0929م بإضافة مادة جديدة برقم
( 40مكررًا)( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب)،
ومشروع قانو بشمل حظر إيقاف الشاحنات يف األحياء واملناطق السكنية 11
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب)؛ وقد متت إحالته إىل
جلنة الشوو اخلارجية والدفاع واألمن الوطين .مشروع قانو بتعديل بعض
أحكام قانو تنظيم املباني الصادر باملرسوم بقانو رقم ( )03لسنة 0922م،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )50لسنة 1103م؛ وقد متت إحالته إىل جلنة
املرافق العامة والبيئة مع إخطار جلنة الشوو التشريعية والقانونية .مشروع 15
قانو بشمل ضمانات التطوير العقاري (املعد يف ضوء االقرتاح بقانو املقدم
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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من جملس الشورى) ،ومشروع قانو يف شمل التطوير العقاري ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )41لسنة 1101م؛ وقد متت إحالتها إىل جلنة املرافق
العامة والبيئة مع إخطار جلنة الشوو التشريعية والقانونية .مشروع قانو
بشمل الربيد ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )27لسنة 1103م؛ وقد متت
إحالته إىل جلنة املرافق العامة والبيئة مع إخطار جلنة الشوو التشريعية 5
والقانونية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارك.
01

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكرك أو ًال على إحالة مشروع قانو بإنشاء
املوسسة الوطنية حلقوق اإلنسا إىل جلنة حقوق اإلنسا باجمللس ،وهذا
طبعًا يُعرب عن تقديركم واعرتافكم بعمل هذه اللجنة وختصصها يف هذا
اجملال .كما أود أ أوجه دعوة مفتوحة إىل أصحاب السعادة األعضاء بمل

05

يُشرفونا يف اجتماعاتنا حبيث نستفيد من مرئياتهم ونستملنس برأيهم ،وإ مل
يتمكنوا من احلضور فبإمكانهم تزويدنا مبرئياتهم ،وأنا أمتنى احلصول
على مرئياتهم على وجه السرعة وذلك لقصر الوقت ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يوجد تصريح يف صحف األمس واليوم،
تصريح يملسر القلب والعني والعقل ،وهو تصريح صادر عن صاحب السمو 15
امللكي رئيس جملس الوزراء .هذا التصريح فيه رسالة إىل كل مسوول يف
الدولة مفادها أ الوظيفة أو التعيني تكليف وليس تشريفًا ،وأنا أشكر
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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صاحب السمو امللكي رئيس جملس الوزراء كو هذا التصريح المس هموم
املواطن العادي الذي يتعامل مع أجهزة الدولة ،أل مسوه المس معاناة
املواطنني يف التعامل مع هذه األجهزة ،ومع املوظفني مهما عال منصبه ومهما
صغر منصبه ،فالتعالي يف األداء يرفضه املواطن البحريين ،وهذا ما أكده
رئيس جملس الوزراء يف تصرحيه الذي تناقلته الصحف ،فخدمة املواطن 5
وقضاء حاجاته ومصاحله هي أساس نشملة الدولة ونشملة موسساتها ،فكل
الشكر لرئيس جملس الوزراء على هذا التصريح ،وأرجو من كل موظف
مسوول يف الدولة أ يطبق هذا التصريح على أرض الواقع وننتهي من معاناة
املواطن العادي يف التعامل مع أجهزة الدولة ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ننتقل اآل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بملخذ
الرأي النهائي على مشروع قانو بشمل محاية األسرة من العنف (املعد يف ضوء
االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب) ،وقد وافق عليه اجمللس يف جمموعه
يف اجللسة السابقة ،فهل يوافق اجمللس على مشروع القانو بصفة نهائية؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يقر مشروع القانو بصفة نهائية .وننتقل اآل إىل البند التالي من 11
جدول األعمال واخلاص بملخذ الرأي النهائي على مشروع قانو بتعديل املادة
( )5من القانو رقم ( )24لسنة 1117م بشمل رعاية وتملهيل وتشغيل املعاقني
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب) ،وقد وافق عليه
اجمللس يف جمموعه يف اجللسة السابقة ،فهل يوافق اجمللس على مشروع
15

القانو بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ يقر مشروع القانو بصفة نهائية .وقبل مواصلة مناقشة تقرير جلنة
املرافق العامة والبيئة ،يسرني أ أرحب بزيارة األخوات الالتي ينوين الرتشح
لالنتخابات النيابية والبلدية القادمة ،معربًا عن عظيم تقديري وفخري
باجلهود اليت يبذهلا اجمللس األعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو امللكي 5
األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل
ورعاه .والذي عمل ليكو مبثابة الصوت املعرب والقوي عن كل هموم املرأة
البحرينية وتطلعاتها واحتياجاتها ،موكدًا ثقيت بمل املرأة البحرينية ستواصل
دورها الفاعل من خالل مجيع املواقع حتقيقًا للنقلة النوعية اليت تنشدها
اململكة ،كما ال يفوتين أ أشيد بربنامج التمكني السياسي الذي يرعاه 01
اجمللس األعلى للمرأة والذي يُشجع املرأة البحرينية على املشاركة يف
االنتخابات سواء بصفتها ناخبة أو مرشحة ،موكدًا أ مشاركة املرأة
البحرينية يف السلطة التشريعية هلا األثر الكبري يف تطور العمل الربملاني
والنشاط اجملتمعي ،حيث إ انضمام نصف اجملتمع إىل مركز القرار يعين
اكتمال نهضة األمة وتقدمها ،فاملوسسة التشريعية هي بوابة النهوض بالعديد 05
من أوجه احلياة لتشمل املرأة والرجل على حدٍ سواء ،ويف اخلتام نتمنى جلميع
األخوات الالتي سيرتشحن لالنتخابات النيابة والبلدية القادمة كل التوفيق
والنجاح ،فملهالً وسهالً بكن يف جملس الشورى ،وحياكن اهلل .تفضلي
األخت منرية عيسى بن هندي.

11

العضو منرية عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا كالمك ال يُعلى عليه ،وما على ترحيبك
ترحيب ،ولكنين أود أيضًا أ أرحب بهن وأمتنى هلن التوفيق والسداد
باعتبارهن زميالت ونساء حبرينيات مواطنات ،سيكن ــ إ شاء اهلل ــ
صاحلات وسيخدمن بلدهن حبسب ما يرونه ،ونتمنى هلن النجاح والسداد إ
شاء اهلل ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،كما ال يفوتين أ أنتهز هذه الفرصة ألرحب بامسي
وامسكم مجيعًا ببناتنا طالبات مدرسة سرتة الثانوية للبنات ومرافقاتهن،
ونبدي اعتزازنا حبرص املدرسة واهتمامها بإشراك الطالبات يف األنشطة
والزيارات اهلادفة ،ونتمنى أ يعود ذلك بالنفع على هوالء الطالبات من خالل 5
زياراتهن امليدانية للتعرف عن قرب على سري عمل جملس الشورى ،لتحفيزهن
وتقوية معلوماتهن ومستواهن الدراسي ،وخاصة يف مادة املواطنة من خالل
اجلهد واالجتهاد والنشاط املدرسي ،متمنني لبناتنا الطالبات االستفادة ودوام
التوفيق والنجاح ،ومرحبني بهن ومبرافقيهن مرة أخرى يف جملس الشورى.
وننتقل اآل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبواصلة مناقشة 01
تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص مشروع قانو بشمل تنظيم مزاولة
املهن اهلندسية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )40لسنة 1101م( ،ابتداء من
املادة  .)02تفضل األخ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري مقرر اللجنة.
05

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
الفصل السادس :الواجبات واحلقوق  :املادة :02

توصي اللجنة

باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب 11
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار موجه إىل اللجنة ،أساسًا يف
مشروع احلكومة ال يوجد ما يشري إىل القسم فتمت إضافته ،واملادة اليت 15
تليها ،أقصد املادة  ،09هي ذاتها فحوى القسم ،فال أعلم ملاذا أبقت عليها
اللجنة؟ فإما القسم وهو األفضل وإما حذف املادة 09؛ ألنها أساسًا موجودة يف
املشروع األصلي حتى ال تكو نوعًا من القسم فوضعت بذات الصياغة
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واملعنى .أيضًا لدي استفسار خبصوص الفقرة (ب) اليت تقول« :التزام املرخص
بتحرير عقد بينه وبني العمالء» ،أعتقد أ هذا االلتزام ليس له أثر ألنه ال
يرتب عقوبة وال غريها ،فال أعلم ملاذا قُرر هذا االلتزام أساسًا ،فعندما نرجع
إىل مشروع القانو ال جنده يرتب أثرًا أو التزامًا ،وبالتالي حنن باعتبارنا
مشرعني جيب أ نرتك اإلرادة بني الطرفني ،وال نتدخل يف إرادتهما بشمل

5

حترير عقد أو عدم حتريره ،لذا أرى أنه ال معنى لوجوده يف هذا املشروع،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل الفقرة (ب) لكو املسمللة مسمللة
فنية وليست كالعقود العادية بني أي موسسة والعميل رأى املشرع أ تكو
هناك مناذج للعقد املربم بني املكتب اهلندسي والعميل لتسهيل العملية وضبط 05
وتنظيم العقود املربمة بني العميل واملكاتب اهلندسية ،وهذا يف صاحل
العميل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

11

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،جرت العادة أ يكو القَسم يف آخر سنة
حيث يتخرج الطالب من الكلية ،وهذا يف احلقيقة ما جيري يف الطب ،فلم
أر قسمًا بهذا الشكل ،أ يقف شخص أمام جملس عندما يريد أ يوقع عقد 15
مهنة أو عمل ،فهل كلما انتقل من مهنة إىل أخرى سوف يقسم أم أنه سيقسم
فقط عند الرتخيص؟ يبدو لي أنه فقط عند الرتخيص ،حيث مل جترِ العادة
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أ يودي الشخص القسم يف مثل هذا النوع ،هو يقسم عندما ينتهي من آخر
سنة جامعية أنه سوف يلتزم يف حياته كلها باملهنة ،هذا جانب .لكن يبدو أ
إخواننا املهندسني ال يقسمو يف آخر سنة جامعية لذلك وضعت يف القانو ،
بالنسبة إىل كلمات القسم نفسه ما لفت نظري فيها عبارة :أ أحافظ على
كرامة املهنة ،فعادة يُكتب :احملافظة على أخالقيات املهنة ،هذه هي العبارة 5
الدارجة يف القسم ،لذا أفضّل أ نغري العبارة من «كرامة املهنة» إىل
«أخالقيات املهنة» ألنها األفضل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضل األخ فواد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ القسم هنا جاء إللزام املهندس
واملكاتب اهلندسية بملخالقيات وكرامة املهنة ،حتى ال يكو هناك تعارض
بني عمل املكاتب اهلندسية ومصاحل عمالئها الذين ميثلونها ،ولو مل يكن 05
ذلك لرأينا أروقة احملاكم مكتظة بقضايا املكاتب اهلندسية ،فجاءت هذه
املادة لتنظم هذه العالقة أكثر ،هذا بالنسبة إىل القسم .وأما بالنسبة إىل
الفقرة (ب) فقد ناقشت املوضوع نفسه وكملنها جاءت لتكمل القسم ،لذلك
سوف ترد حتى يف املادة اليت تليها ،حيث جندها تلزم وبالتفصيل املكاتب
اهلندسية سواء الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية بملخالقيات وكرامة املهنة11 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

15

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما أورد املشروع بقانو القسم مل يكن
إجباريًا ،والكالم الذي تفضلت به الدكتورة ندى حفاظ ال يطبق على مجيع
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اخلرجيني ،فاحملامي ال يقسم عند خترجه أو بعده لكنه يقسم عند مزاولته
مهنة احملاماة ،فبالتالي القسم مطلوب ووجوبي على كل من يزاول مهنة
اهلندسة؛ أل يف اهلندسة ائتمانًا على أرواح الناس من خالل التشييد والبناء
والتزام املواصفات واملسوحات القانونية ،فالقسم مطلوب حتى وإ مل يرد يف
مشروع احلكومة .فمجلس النواب انتهى إىل حكم صحيح فيما يتعلق 5
بالقسم ،والعقد الذي أشار إليه مشروع القانو هو على سبيل العقود
النموذجية ،وقد تكفل بالرد عليه األخ عبدالرمحن جواهري ولن أضيف
شيئًا على ما قاله ،لكن عندما نملتي إىل املادة  09اليت أشارت إليها األخت
رباب العريض فهي جاءت تطبيقية ،ولو قسنا عليها يف قانو احملاماة لوجدنا
أ قانو احملاماة يلزم احملامي بملداء اليمني ،لكنه أيضُا نص بعد اليمني بمل

01

يلتزم بالقيام بواجباته مراعاة منه ألصول املهنة وكرامتها وما إىل ذلك،
وخاصة أ املشروع يف املادة  09أوجب على املهندس عدم مجع املصاحل
املتعارضة ،بينما جند أ قانو احملاماة مل ينص على املصاحل املتعارضة
لكن القضاء مستقر على أنه ال جيوز للمحامي متثيل مصاحل متعارضة يف
دعوى واحدة ،واحملامو يعلمو بذلك ويلتزم معظمهم بعدم متثيل مصاحل 05
متعارضة سواء أمام احملاكم أو حتى يف أمور الصلح أو يف التسويات الودية
بني اخلصوم ،فبالتالي ال يوجد تناقض بني أداء القسم وبني ما تضمنته املادة
 09من أحكام يلتزم بها املهندس عند مباشرته العمل قياسًا على قوانني
خاصة أخرى يف مملكة البحرين تناولت الشيء ذاته ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع ما تفضل به األخ عبدالرمحن 15
جواهري بشمل أهمية هذه املادة فيما أوردته خبصوص أداء اليمني ويف ذات
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الوقت وجوب حترير العقد .بالنسبة إىل أداء اليمني فهو يف الكثري من املهن،
ولن أكرر ما تفضلت به األخت لولوة العوضي واألخ فواد احلاجي يف هذا
الشمل  .فيما يتعلق بتحرير العقد فعالً حنن نرى أ كم القضايا املتعلقة
باملسائل اليت تثار بشمل األمور اهلندسية كثرية وغالبًا ما تكو مسمللة
اإلثبات هي الفيصل يف حتديد من هو صاحب احلق وصحة األمر املدعي فيه5 ،
لذلك ومن منطلق مبدأ أ (العقد شريعة املتعاقدين) ،وحتى تكو هناك
محاية لألطراف ،وتسهيالً أيضًا للقضاء طاملا أ لدينا نهجًا تشريعيًا
خبصوص سري القضايا يف القضاء ،فكم القضايا هو جزء من هذا التوجه
حبيث يسهل أيضًا مسائل عناصر اإلثبات املوجودة يف احملاكم .أيضًا ما ورد
يف املادة  09جاء لبيا أهم البنود اليت حيرص عليها يف تطبيق أصول املهنة 01
وخاصة فيما يتعلق بالشرط الذي ينص على مسمللة املصاحل املتعارضة ،لذلك
أعتقد أ املادة  02هلا موجباتها يف أ تورد بهذه الطريقة ضمن الباب املقرر
للواجبات واحلقوق ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع من سبقوني خبصوص أهمية
وجود القسم ،فوجود القسم القانوني وضع يف كل املهن تقريبًا سواء مهنة 11
احملاماة أو املهن اهلندسية ،وحتى بالنسبة إىل القوانني املقارنة اليت تنظم املهن
مثل مهنة احملاماة واملهن اهلندسية ،فملي شخص يرخص له قبل إعطائه
الرتخيص جيب أ يُقسم ،وكل صيغ القسم وخصوصًا فيما يتعلق بقوانني
ممارسة املهن اهلندسية تتشابه مع هذه الصيغة اليت أيدتها اللجنة وفق ما أتى
به جملس النواب .وأيضًا بالنسبة إىل العقود أرى أ يكو البند (ب) يف مادة 15
منفصلة ألنها تتكلم عن العقود وليست هلا عالقة مبوضوع القسم ،ولكن
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وجود البند (ب) من أجل صيانة حقوق األطراف سواء املرخص هلا أو املتعاقد
معها ،وأيضًا يف حالة وجود عقد فسوف يقلل ذلك من وجود فجوة النزاع
كما يسهل على القضاء الفصل يف نزاع يُطرح أمام القضاء ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مل أقل إ العقود ليست هلا أهمية بني
الطرفني ،لكن سوالي هو خبصوص فحوى هذا النص وهو :ما هو األثر 01
املرتتب إذا مل يكتب بيين وبني العميل عقد؟ ما الذي سوف حيدث؟ ال شيء؛
ألنه التزام عادي ال يرتب أثرًا ،فاملفرتض أنه إذا كنت سملفرض أمرًا أ
يرتتب عليه أثر ،فما هي املخالفة إ مل أوقع عقدًا بيين وبني األطراف؟ هذا
هو سوالي ،فال يوجد اآل من ال حيرر عقدًا لكننا هنا نتكلم عن مهندسني
وعن مهنة فيها حمرتفو فبالتالي من املوكد أنه سوف حترر بينها وبني 05
اآلخرين عقود لكن وجود نص ال يرتب أثرًا كملنه غري موجود ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
أخت رباب ،لكنه إ مل يوقع عقدًا فسوف يوقع اجلزاء على نفسه،
ألنه لن يستطيع الدفاع عن حقوقه .أيها اإلخوة ،أردت أ أنبهكم إىل نقطة 11
واخليار لكم ،إذا كنتم حتبو فتح باب النقاش على مصراعيه فال مانع
لدي وال أريد أ أحجر على حرية الكالم ،ولكن أطلب منكم عقد جلسة
استثنائية يوم اخلميس لكي نتمكن من االنتهاء من مناقشة بنود جدول
األعمال؛ أل لدينا حزمة من مشاريع القوانني جيب أ ننتهي منها ،وإما أ
حندد الكالم ملرة واحدة وملدة ثالث دقائق ،فإ قررمت عقد جلسة استثنائية 15
يوم اخلميس فسوف نستمر اآل بالنقاش .يا إخوا  ،إذا وافقتم فسنعقد
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جلسة استثنائية يوم اخلميس ملناقشة ما يتبقى من بنود جدول األعمال إذا مل
ننتهِ منها اليوم باإلضافة إىل بعض البنود اجلديدة ،فهل يوافق اجمللس على
عقد جلسة استثنائية يوم اخلميس القادم؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر ذلك .تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

01

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع معاليك فيما تفضلت به يف الرد
على األخت رباب العريض ،وأضيف أ القانو عندما استخدم كلمة «يلتزم»
جعل حترير العقد وجوبيًا على املرخص له مبزاولة املهنة ،هذا أوالً .ثانيًا :أثر
ذلك سوف يتغري من شخص التزم بتحرير العقد وشخص مل يلتزم بإثبات
حقوقه أمام احملكمة عند التنازع ،وهناك أيضًا عقوبة يف املشروع بقانو

05

على من يدير املكتب باخلالف ألحكام هذا القانو  ،فتحرير العقد يدخل
ضمن وسائل إدارة هذا املكتب ،وسوف تطبق عليه عقوبة جزائية رغم أ
القوانني األخرى اخلاصة اليت نظّمت أمور اإلجراءات ليس شرطًا فيها أ
كل تنظيم إلجراء معني يف القانو يكو له عقوبة يف القانو  ،ولكن هنا
مت التصريح بكلمة الوجوب وهي «يلتزم» ،وكذلك هناك يف القانو مادة 11
تطبق على كل من أنشمل أو أدار مكتبًا للهندسة باملخالفة للقانو أو الئحته
التنفيذية وتعرّضه للمسوولية اجلنائية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة 15
املستشارين القانونيني باجمللس.
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رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل حترير العقد ،نص القانو على
عبارة «يلتزم املرخص له بتحرير عقد لتنظيم العالقة ،»...واملادة  17من
القانو ذكرت التالي ...« :يُجازى تملديبيًا كل مرخص له خيالف أي من
أحكام هذا القانو أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا ألحكامه بإحدى 5
العقوبات التملديبية »...ثم ذكرت املادة العقوبات املقررة ،وعليه فإ هناك
جزاء لعدم حترير العقد الذي مت النص على االلتزام بتحريره يف املادة
احلالية ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ذكرت املادة يف البند (أ) أنه« :يودي املرخص
له قبل مزاولة املهنة اليمني أمام اجمللس ،»...وسوالي هو :اجمللس ممن يتمللف؟ 05
هذه النقطة األوىل .النقطة الثانية :يف القسم ُذكِر ...« :وأ أحافظ على
كرامة املهنة »...وأتصور أننا نقول كرامة اإلنسا  ،وأتفق مع األخت
الدكتورة ندى حفاظ يف أ عبارة «أخالقيات املهنة» أفضل من عبارة
«كرامة املهنة» ،وشكرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،اجمللس صادر بتشكيله مرسوم ملكي 15
مذكور يف املادة  5من القانو  ،وبالتالي فإ القانو حدد من هم «اجمللس»،
وأنه جملس تنظيم مزاولة املهن اهلندسية الذي يصدر بتعيني أعضائه مرسوم
بهذا الشمل  ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
بعد نهاية هذا النقاش هناك اقرتاح من األخت الدكتورة ندى حفاظ
بتغيري عبارة «كرامة املهنة» إىل «أخالقيات املهنة» ،فهل يوافق اجمللس على
هذه املادة بتعديل اللجنة مع األخذ يف االعتبار تعديل األخت الدكتورة ندى
01

حفاظ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بالتعديل املذكور .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل 05
األخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)09توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
11

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة علمًا بمل األخت الدكتورة ندى
حفاظ لديها التعديل نفسه على املادة بتغيري كلمة «كرامة» إىل «أخالقيات»؟
15

تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك اختالف بني نص هذه املادة ونص املادة
السابقة ،أل هذه املادة تقول ...« :وأ حيافظ على شرف وكرامة املهنة،»...
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وأخالقيات املهنة يدخل من ضمنها «الشرف» ،وإذا كنا سنغري كلمة
«وكرامة» فقط وسنرتك كلمة «الشرف» فإ األمر يف النهاية حتصيل
حاصل ،أل «الكرامة» هلا معنى خيتلف عن «األخالقيات» ،و«األخالقيات»
تتضمن شرف املهنة.

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل تقصدين أ

نغيّر كلميت «شرف وكرامة» إىل كلمة

«أخالقيات»؟
01

العضو لولوة صاحل العوضي:
نعم سيدي الرئيس ،أل كلمة «األخالقيات» تدل على الشرف
والكرامة ،فمثال األخالقيات هما الشرف والكرامة ،فعندما نقول
«كرامة املهنة» نعين أال حيط من مكانة املهنة...

05

الرئيـــــــــــــــس:
أي أنك تقولني إ

كلميت «الشرف والكرامة» توديا

معنى

«األخالقيات» يف هذه املادة.

العضو لولوة صاحل العوضي:
نعم ،أل هذه هي النصوص اليت تُستخدم تقريبًا يف مجيع القوانني 11
اخلاصة املتعلقة بتنظيم املهن.

الرئيـــــــــــــــس:
وال تتناقض مع املادة .02
15

العضو لولوة صاحل العوضي:
هذه تكملة هلا ،واألمر راجع إىل اجمللس ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،إذا نظرنا إىل نص املشروع األصلي من 5
احلكومة فسنجده يقول ...« :وأ حيافظ على كرامة وشرف املهنة ،»...أي
أنه حتى املشروع األصلي جاءت فيه الصياغة نفسها ،وهي ختتلف عن
الصياغة يف املادة  ،02وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ولكن سوالي هو :إذا وضعنا عبارة «أخالقيات املهنة» يف
املادة  ،02ووضعنا عبارة «شرف وكرامة املهنة» يف املادة  09فهل تستقيم
األمور أم جيب أ نعدهلا مثلما عدّلنا املادة 02؟! هذا هو سوالي .تفضلي
األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

05

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف النص الذي جاء من احلكومة ال يوجد
ص املادة يف الفقرة األوىل يوكد
قسم ،واللجنة أضافت القسم ،أي أ ن ّ
موضوع القسم ،وبالتالي أرى أ يف األمر تكرارًا ،مادام املهندس أو املرخص

له قد أدى القسم فال ضرورة أل ننص يف املادة  09على مراعاة الدقة واألمانة 11
ألنها وردت بالفعل يف املادة  .02هذه املادة تتضمن فقرتني ،الفقرة األوىل هي
تكرار ملا ورد يف القسم ،والفقرة الثانية منها تقول ...« :وأ يتجنب يف أدائه
لعمله خدمة مصاحل متعارضة وأال حيصل على عمل باملخالفة للقوانني
واللوائح» ،وهذه الفقرة وجودها ضروري يف القانو  ،ولكنها تنفصل عن
الفقرة األوىل ،وأنا أرى أ الفقرة األوىل هي تزيد وال داعي هلا مادمنا قد 15
وضعنا القسم يف املادة السابقة ،وال أعرف ملاذا مل تنتبه اللجنة هلذا املوضوع،
وكا من املفرتض أ تنقسم هذه املادة إىل قسمني ،القسم األول يُحذف
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ويبقى القسم الثاني الذي يبدأ من عبارة « ...وأ يتجنب يف أدائه لعمله،»...
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما تفضل به األخ عبدالرمحن
جواهري واألخت لولوة العوضي بهذا الشمل  ،وهذا موجود يف كل املهن اليت
هلا عالقة مبثل هذه األمور ،ورمبا أبرزها يف هذا الشمل ــ والذي ميكن أ

01

نسرتشد به ــ مهنة احملاماة ،هذا أوالً .ثانيًا :لدي مرفق يوضح رأي اإلخوا من
مجعية املكاتب اهلندسية البحرينية ،ومن ضمن هذه اآلراء كانت هذه
العبارة موجودة ،أعين أي شيء ميس شرف وكرامة املهنة« .شرف املهنة»
خيتلف عن «كرامة املهنة» يف مسمللة التعبري ،ويف أي قانو يتعلق مبهنة حرة
هلا عالقة مباشرة مع العامة دائمًا ما توضع هذه العبارات .أنا أعترب أ هذه 05
املادة ال ضري منها ،بل على العكس حتى مسمللة األعضاء يف املوسسات
الدستورية أيضًا منصوص فيها على ما يتعلق باألمور اخلاصة بالكرامة
والشرف ،باعتبار أنها جزء من إعطاء صفة الثقة يف الشخص املتعامل معه يف
سبيل أداء هذه املهنة ،وإعطاء مكانة معينة ملمارسي هذه املهنة .أنا ال أريد أ
أذكر إذا كنت أنا مهندسًا ما الذي ميكن أ أقوم به من أعمال حتط من 11
كرامة املهنة اليت أمارسها ،فهناك ارتباط بني «شرف املهنة» وكرامة
الشخص الذي ميارس هذه املهنة .وأنا أعترب أ هذه النصوص هي نصوص
تُكمّل املسائل اليت تعترب من موجبات من ميتهن مثل هذه املهن ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخت الدكتورة ندى حفاظ هل تسحبني اقرتاحك؟
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العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
نعم سيدي الرئيس ،أسحب اقرتاحي يف املادة  09فقط ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
01

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 05
مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( 10 :11بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
11

املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب
العريض.

15

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة قالت يف التقرير إعادة صياغة املادة،
ولكن يف الواقع هذه ليست إعادة صياغة ،الفقرة استبدلت متامًا وبشكل
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خمتلف عما هو موجود يف املشروع األصلي ،وأريد أ أعرف من اللجنة على
أي أساس مت استبدال النصوص املوجودة؟! حتى جملس النواب عندما أعاد
صياغة املادة حظر اجلمع بني املهنة وأي عمل يتعارض مع واجبات املهنة،
واللجنة حذفت هذه الفقرة املوجودة أساسًا يف النص األصلي ،وأريد أ أعرف
األسباب اليت أدت إىل إعادة صياغة املادة بهذه الطريقة لتختلف النصوص 5
متامًا عن النص األصلي الذي جاء يف مشروع احلكومة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
01

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي التساؤل نفسه الذي طرحته األخت رباب
العريض حول ملاذا حذفت اللجنة الفقرة (أ) من املادة اليت تنص على اجلمع
بني املهنة وأي عمل يتعارض مع واجبات املهنة ،هذا النص أتى يف مشروع
احلكومة ،وأيضًا أتى يف نص املادة اليت أقرها جملس النواب .النقطة الثانية 05
تتعلق بالفقرة (ب) اليت أصبحت يف النص احلالي الذي أقرته اللجنة الفقرة
(ج) ،الفقرة (ب) يف مشروع احلكومة تقول« :الدعاية لنفسه بملي طريقة من
طرق اإلعال اليت ال تتفق مع كرامة وشرف املهنة» ،وبالتالي نص احلكومة
مل ينص على املطلق ،وإمنا قال« :بملي طريقة ال تتفق مع كرامة وشرف
املهنة» ،أي أ املرخص له يستطيع اإلعال ولكن ليس بالطرق اليت ال تتفق 11
مع كرامة وشرف املهنة .نص اللجنة قال« :الدعاية لنفسه عن طريق وسائل
اإلعالم املختلفة باملخالفة للقوانني واللوائح وتقاليد املهنة» ،وبالتالي هنا النص
ترك للمرخص له مطلق الدعاية لنفسه عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة،
وترك تنظيم استخدام هذه الوسائل للوائح والقوانني اليت ستوضع فيما بعد
لتنفيذ القانو  .ملاذا مل يتم اإلبقاء على النص األصلي كما ورد من 15
احلكومة؟ حيث إنه نص واضح وصريح ووافٍ ،ويقول« :بملي طريقة من طرق
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اإلعال ال تتفق مع كرامة وشرف املهنة» ،ولكن ال أعتقد أ هناك ضرورة
إلرجاعها للوائح التنفيذية .أمتنى على اللجنة شرح األمر أكثر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور ناصر محيد املبارك.

5

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ هذه املادة بكل أجزائها هي تكرار
للمادة السابقة ،وحتى الدعاية بطريقة ختالف القانو تشملها عبارة «أال
حيصل على عمل باملخالفة للقوانني واللوائح» ،وسوالي إىل اللجنة :ما هي 01
اإلضافة املوجودة يف هذه املادة؟ أنا أقرتح حذف املادة كلها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

05

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :لنقرأ املادة كما وردت يف مشروع
احلكومة حيث إنها تنص على« :حيظر على املرخص له ما يلي :أــ اجلمع بني
مهنته وأي نشاط آخر يتنافى مع واجباتها وتقاليدها وأعرافها وآدابها.

ب ــ الدعاية لنفسه بملي طريقة من طرق اإلعال اليت ال تتفق مع كرامة 11
وشرف املهنة» ،اللجنة عندما أعادت صياغة املادة تضمنت إعادة الصياغة
تغيريًا يف املادة ،وأنا أتفق مع األخت رباب العريض يف أ التعديل الذي أجرته
اللجنة ليس تعديل صياغة فقط ،حيث تنص املادة اليت أقرتها اللجنة «حيظر
على املرخص له ما يلي :أــ خمالفة أحكام أي من القوانني واللوائح ذات
الصلة بالعمل اهلندسي» ،ملاذا غريت اللجنة كلمة «اجلمع» إىل كلمة 15
«خمالفة»؟ حيث إ احلظر الوارد يف نص احلكومة أتى فقط على اجلمع،
بينما يف النص الذي أقرته اللجنة يكو احلظر على املرخص خمالفة أي
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حكم من أحكام القوانني ،وهناك عقوبة تملديبية ،وهناك عقوبة جزائية،
وبالتالي املادة أتت موسعه يف املخالفات ،ومل تقصر احلظر فقط على اجلمع
وعلى الفقرة (ب) ،وإمنا حضرت على املهندس املرخص له خمالفة أي حكم
من أحكام هذه القوانني ،ويف نصوص هذا املشروع الذي سبقت املوافقة
عليها هناك نص حيظر على املهندس اجلمع بني العمل التجاري والعمل 5
اهلندسي ،وبالتالي هنا تكرار وتزيد ليس له لزوم ،حيث إ هناك نصًا يف
مادة ــ ال حيضرني رقمها ــ تطرق إىل عدم جواز اجلمع بني العمل اهلندسي
والعمل التجاري ،بينما هنا جاءت املادة اليت أقرتها اللجنة شاملة وجامعة ،أي
جتمع ومتنع .ثانيًا« :ج ــ الدعاية لنفسه عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة
باملخالفة للقوانني واللوائح وتقاليد املهنة» تقاليد املهنة فيها الشرف 01
والكرامة ،وبالتالي يتفق نص املادة كما أقرته اللجنة يف التعبري ويف
احلكم مع ما تضمنه النص الوارد من احلكومة .فيما يتعلق بنص هذه
املادة ،أرى ــ ليس ألنين عضو يف هذه اللجنة ــ أنها جاءت أكثر سالمة من
النص الذي ورد يف مشروع احلكومة ،ومما انتهى إليه جملس النواب؛ ألنها
مجعت ومنعت حبكم أوسع وأبل ما ال جيوز للمهندس املرخص له مزاولته05 ،
أو ما حيظر عليه يف بعض املخالفات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ عصام بن عبداهلل خلف وزير األشغال.

وزيـــــر األشغال:

11

شكرًا معالي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .أردت
أ أوضح ما تفضلت به األخت لولوة العوضي حول حذف الفقرة (أ) من نص
املادة ،مت حذف الفقرة (أ) من نص املادة بسبب أنها أتت يف نص املادة  2من
هذا القانو واليت تنص على «أ يكو متفرغًا ملزاولة مهنة اهلندسة وأال 15
جيمع بني ذلك واحرتاف العمل التجاري» ،وبالتالي كا هناك تكرار.
بالنسبة إىل موضوع الدعاية ،مشروع احلكومة نص على عدم جواز الدعاية
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بكل أشكاهلا ،حيث إ مهنة اهلندسة ليست عمالً جتاريًا وبالتالي هي
ليست حباجة إىل دعاية ،ولذلك حنن وافقنا على التعديل القادم من جملس
النواب والذي أقرته اللجنة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل املادة  ،11أرى أنه من األفضل
اإلبقاء على نص احلكومة ،وأرى أ ما أجرته اللجنة من تعديالت ليست 01
تعديالت جوهرية ،وإ ما جاء يف نص احلكومة هو من أهم البنود اليت أرى
أننا البد أ نتمسك بها؛ أل اجلمع بني مهنة اهلندسة وأي نشاط آخر يتنافى
مع واجباتها ،وأنا عن جتربة حية بالنسبة إىل قانو احملاماة ،الحظت أ
هناك بعض احملامني مارسوا مهنًا أخرى إىل جانب مهنة احملاماة تتنافى مع
واجبات وكرامة املهنة ،ومع احرتامي لكل املهن ولكن مهنة احملاماة هلا 05
خصوصية ،وهناك من مجع بني مهنة احملاماة والداللة والتجارة ،وأدى ذلك
إىل املساس بكرامة املهنة ،وأيضًا إىل تضارب املصاحل يف بعض األحيا بني
مهنة احملاماة وبني ممارسة احملامي يف نفس الوقت هلذه املهن .بالنسبة إىل
نص الفقرة (ب)« :الدعاية لنفسه بملي طريقة من طرق اإلعال اليت ال تتفق مع
كرامة وشرف املهنة» ،هذه الفقرة جدًا مهمة ،حيث إنه ال جيوز أ يقوم 11
ممارسو هذه املهن ــ مهنة احملاماة واهلندسة ــ بوضع إعال يف وسائل اإلعالم.
كمل يقوم املهندس باإلعال يف إحدى وسائل اإلعالم عن عمل تصميم
هندسي مببلغ  11دينارًا ،وبالتالي هو يقوم باملزايدة على عمله بطريقة مهينة
تهينه كونه مهندسًا وتهني كرامة املهنة؛ لذلك أرى أ هذا النص جدًا
ضروري ،والبد أ تكو هناك ضوابط بالنسبة إىل اإلعال عن هذه املهنة15 ،
وأيضًا بالنسبة إىل اجلمع بني مهنة اهلندسة ومهن أخرى ،وبالتالي أرى أنه
جيب التمسك بهذه القيود ،وأرى أ النص احلكومي هو األبل ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أ املادة كما جاءت يف نص احلكومة 5
بها من الوضوح ما يكفي عن أي تعديل آخر سواء الذي أجرته اللجنة أو الذي
أجراه جملس النواب ،لذلك أنا أمتسك بنص احلكومة ،وأنا قد تقدمت إىل
معاليكم مبقرتح العودة إىل النص األصلي للمادة القادم من احلكومة،
وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أ أوضح أ نص احلكومة يف مسمللة 05
اجلمع مل يملتِ بإطالقه ،حيث جيوز هلم اجلمع بشرط أال تكو املهنة منافية
لواجبات وتقاليد املهنة ،وبالتالي ال نستطيع أ مننع متامًا املهندسني من
احرتاف عمل آخر مادام أنه مرتتب من عملهم ،بينما النص الذي أتت به
اللجنة وجملس النواب ينص على املنع التام ،وحتى املادة السابعة اليت أشار
إليها سعادة الوزير هي مادة غري صحيحة ،حيث إننا حظرنا عليهم مزاولة أي 11
عمل حتى إذا كا مرتبطًا مبهنتهم؛ لذلك أعتقد أ النص الذي أتى من
احلكومة هو األفضل ،حتى ال مننعهم متامًا من مزاولة عمل آخر ،حيث إنه
أتى فقط يف مسمللة أنه ال جيوز له اجلمع يف أمور تتنافى مع كرامة املهنة أو
تقاليدها ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
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العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة السابعة اليت أشار إليها سعادة الوزير
تكلمت فقط عن «أال جيمع بني ذلك واحرتاف العمل التجاري» ،بينما هذه
املادة نصت على اجلمع بني مهنة اهلندسة وأي نشاط آخر يتنافى مع واجباتها،
وهذا يعين أ نص املادة مل مينع باملطلق وإمنا قال« :اجلمع بني مهنته وأي 5
نشاط آخر يتنافى مع واجباتها وتقاليدها وأعرافها وآدابها» ،وبالتالي مسح
مبمارسة نشاط آخر بشرط أال يتنافى مع تقاليد املهنة .خبصوص ما تفضل به
سعادة الوزير حول أ الفقرة (ب) ليس بها منع مطلق لإلعال  ،فإ الصياغة
اليت أتت من احلكومة بالنسبة إىل الدعاية ليست مطلقة وإمنا وضعت هلا
ضوابط عندما قالت« :بملي طريقة من طرق اإلعال اليت ال تتفق مع كرامة 01
وشرف املهنة» ،أي أنه من املمكن أ يعلن املرخص له ،ولكن ليس بطريقة
ال تتفق مع كرامة وشرف املهنة ،إذ اإلعال ليس حمظورًا باملطلق وإمنا
وضعت له ضوابط ،وأنا أتفق مع اإلخوا الذي أشاروا إىل أ املادة كما
وردت من احلكومة هي مادة جيدة ومصاغة بطريقة واضحة ،وأعتقد أنه
05

ليس هناك داعٍ إلجراء أي تعديل عليها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبداجمليد بشري القصاب رئيس جلنة مزاولة املهن
اهلندسية بوزارة األشغال.
11

رئيس جلنة مزاولة املهن اهلندسية بوزارة األشغال:
شكرًا معالي الرئيس ،يشرفين أ أكو بينكم اليوم ،ويبهرني أ
أرى هذا النقاش الطويل العريض حول قانو تنظيم مزاولة املهن اهلندسية،
وأ تتمعنوا يف كل كلمة من القانو  ،فهذا بالنسبة إلينا شرف ،وأنا
أشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم البالغ بهذا القانو  .بالنسبة إىل 15
الفقرة (أ) اليت تتحدث عن أ اجلمع بني مهنة اهلندسة وأي نشاط آخر يتنافى
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 37

1104/5/01م املضبطة 12

مع واجبات وتقاليد وأعراف وآداب املهنة ،فهي مغطاة بالكامل يف املادة رقم
 2ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ وإذا قبلنا جعلها يف هذه املادة ،فستكو هذه
املادة مكررة .املادة  2تقول« :أ يكو متفرغًا ملزاولة مهنة اهلندسة وأال
جيمع بني ذلك واحرتاف العمل التجاري» .وكما تعلمو أ مهنة اهلندسة هي
مهنة فنية وليست مهنة جتارية؛ لذلك حنن نصر على أال جيمع صاحب املهنة 5
اهلندسية بني عمله وأي عمل جتاري آخر ،حتى ال تتضارب مهنته مع العمل
الذي يقوم به ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ال أعرف ما هي نية اللجنة من التعديل،
ولكنين أتفق معها متامًا باعتبار أ املادة  10تنص يف الفقرة (أ) على
«خمالفة أحكام أي من القوانني واللوائح ذات الصلة بالعمل اهلندسي» ،وهي 05
تتعلق يف كل ما هو وارد ذكره يف هذا القانو حول مسووليات ومهام
املهندس باإلضافة إىل ما سيتم تضمينه يف الالئحة التنفيذية بهذا الشمل ،
إضافة إىل ما تفضل به األخ ممثل وزارة األشغال حول أ اجلمع هنا قد يكو
أحد البنود اليت يتكلم عنها اإلخوة ،حيث إنه مت حذف الفقرة (أ) من نص
املادة؛ ألنه نص عليها يف املادة  ،2وكذلك املادة  01من هذا القانو وضحت 11
شروط من مينح له الرتخيص إلنشاء مكتب هندسي ،واليت كا من ضمنها
البند رقم  3الذي ينص على «أ يكو متفرغًا ملزاولة املهنة اهلندسية وفقًا ملا
حتدده الالئحة التنفيذية» ،وبالتالي اجمللس وافق على املادة  01واملادة  2اليت
ذكرها سعادة الوزير ،مبعنى أ هناك نصًا صرحيًا نص على أال يتم اجلمع
بني مهنة اهلندسة ومهنة أخرى لألسباب اليت مت ذكرها ،وأنا لن أكررها15 .
أعتقد أ نية اللجنة عندما وضعت الفقرة (أ) مل تستهدف هذا األمر بل
وضعت كل عبارة وردت فيها كلمة «جيب» أو كلمة «حيظر» ألنه يف باب
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العقوبات وردت هلا جزاءات ،لذا أعتقد أ نص املادة واضح .أما بالنسبة إىل
األخذ باملادة كما جاءت من احلكومة فملعتقد أ فيه تزيدًا باعتبار أ
املادتني  2و 01منعتا اجلمع بني مهنة اهلندسة وأي مهنة أخرى ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق متامًا مع من ذهب إىل أ النص الذي
أتى من احلكومة أصح وأكثر دقة ،وليس هناك أي تعارض مع املادة  2اليت 01
حتظر اجلمع بني العمل التجاري وممارسة مهنة اهلندسة ،بينما املادة هنا
نصت على التالي« :اجلمع بني مهنته وأي نشاط آخر »...والنشاط اآلخر ليس
املقصود به العمل التجاري أو االحرتاف يف العمل التجاري كما جاء يف نص
املادة  .2اإلخوة املهندسو البد أ يكو لديهم أسس ومبادئ وشروط ملزاولة
عملهم ــ بصفتهم مهنيني ــ وال خيرجو عن هذه الشروط ،وهذه املادة تقول05 :
إذا كنت متارس عمالً آخر أو نشاطًا آخر فيجب أال خترج عن هذه الشروط،
وبالتالي هذا النص موجود لدى كل عمل مهين سواء احملاسب أو احملامي أو
الطبيب ،فكل عمل مهين له أخالقياته وله آدابه وله سلوكه ،وجيب أال
خنرج عن سلوكنا عند ممارسة أي نشاط آخر يتنافى مع هذا العمل ،هذا
من جانب .اجلانب اآلخر ،بالنسبة إىل توصية اللجنة ،أنا أشكر اللجنة على 11
اجتهادها ولكن عندما أبدأ وأقول «حيظر على املرخص له ما يلي :أ) خمالفة
أحكام أي من القوانني »...فما الفائدة اليت حصلنا عليها من وضع هذه
الصياغة؟ حتمًا حيظر على الشخص خمالفة أحكام هذا القانو  ،أنا أصدر
قانونًا وأقول إنه ال جيوز كذا وال جيوز كذا ،ثم آتي وأضيف مادة وأقول
فيها «حيظر على املرخص خمالفة القانو »! لن تكو هناك أي إضافة إىل 15
هذا املشروع .ثم آتي وأقول شيئًا آخر« :ب) تنفيذ األعمال واملشروعات
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واإلشراف عليها باملخالفة للقوانني ،»...حتمًا أي شخص مهين إذا كا حيرتم
مهنته وحيرتم عمله فلن يقوم مبخالفة القوانني ،وإذا قام بذلك فسوف أطبق
عليه اجلزاءات الواردة يف القانو  ،بالتالي أعتقد أ اإلخوة يف اللجنة توسعوا
يف صياغة املادة  10وأساؤوا الفهم ،لذا أمتنى على اإلخوة أ يصوتوا على
املادة كما جاءت من احلكومة ألنها أكثر دقة وأكثر مهنية وأكثر اتصاالً 5
بالعمل املهين من املادة املعدّلة من اللجنة .فيما يتعلق بالفقرة اليت تقول
«الدعاية لنفسه بملي طريقة من طرق اإلعال اليت ال تتفق مع كرامة وشرف
املهنة» ،يف العمل املهين أيضًا لدينا ما يسمى «السلوك املهين» ومبوجبه جيب
أال منارس الدعاية يف كذا وكذا ،وهذه األمور موجودة يف كتيبات
إرشادية تعطى لإلخوة املهندسني وحيظر عليهم الدعاية يف جمالت كذا أو 01
يف نشرات وغري ذلك ،وبالتالي ال ميكن أ أمنع دعاية وأقول فيها :لدي
مكتب هندسي مكو من  511مهندس ،ولدي خدمات هندسية يف املباني
والصيانة وغري ذلك ،وقد أشرفت على عمارة كذا وكذا ،فكل هذه األمور
تعترب دعاية طبيعية ،ولكن أ أعمل دعاية أسيئ فيها إىل املهنة وأنزل من
قيمتها وأحتقر املهن األخرى فهذا أمر مرفوض من الناحية املهنية ،وبالتالي 05
أمتنى على اإلخوة يف اللجنة أ يسحبوا توصيتهم ويبقوا على املادة كما
جاءت من احلكومة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سبق أ وافقنا على املادة اليت أشار إليها
سعادة الوزير ورئيس مجعية املهندسني وهي أنه حيظر على املهندس اجلمع
بني مهنة اهلندسة والعمل التجاري .املادة كما جاءت من احلكومة وسّعت من 15
جماالت احلظر واجلمع ،فقد حظرت على املهندس اجلمع بني مهنته وأي
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نشاط آخر يتنافى مع واجباته وتقاليده وأعرافه وآدابه ،النص هنا وسّع من
موجبات عدم اجلمع ،وخيالف نص هذه املادة املادتني  2و ،01وبهذه الطريقة
أوجدنا تناقضًا يف املشروع نفسه ،فمرة نقول :عدم اجلمع بني مهنة اهلندسة
والعمل التجاري ،ومرة نقول :عدم اجلمع بني هذه املهنة وأي نشاط آخر،
سملضرب مثاالً على ذلك :هل أمنع املهندس من أ ميارس مهنته إذا كا

5

حماميًا أيضًا؟! هذا ليس عمالً جتاريًا بل هو عمل مهين ،لكن عند تطبيق
هذه املادة سنمنعه من ممارسة مهنته اهلندسية ،ألنه ذكر يف املادة :أي نشاط
آخر سواء كا مهنيًا أو جتاريًا أو حرفيًا ،فهذا النص سيمنعه من ممارسة
مهنة أخرى ،ألننا وسّعنا من موجبات عدم اجلمع .يف املادتني  2و 01قصرنا
املوجبات وهنا فتحناها فتحًا مبينًا ،فال يعقل أ يتضمن القانو أو مشروع 01
القانو نقيضني يف الوقت نفسه ،هذا أوالً .ثانيًا :عندما نقول «خمالفة
أحكام أي من القوانني »...نقصد بذلك املخالفات ألنها مرتبطة مبواد ثانية
مثل املادة  17اليت ذكرت فيها اجلزاءات التملديبية ،واملادة اليت تليها فيها
العقوبات والغرامة ،لذا عندما وُضعت هذه املادة روعي فيها أ تتسق مع باقي
نصوص املواد ،هذا كا هدف اللجنة فيما انتهت إليه وذلك بعد دراسة هذه 05
املادة مع مجيع اجلهات سواء مجعية املهندسني أو الوزارة املعنية ،وعند
اجتماعنا مع هذه اجلهات مل نسمع من أي جهة أننا أسملنا الفهم كما قيل يف
هذه اجللسة ،فالقصد من تعديل املادة هو التجويد واخلروج بها إىل حكم
عام مطلق بدو أ يكو قصريًا أو موجزًا ،وأعتقد أ الصيغة اليت وردت
من احلكومة ــ مع احرتامي هلا ــ تتضمن تناقضًا مع املواد اليت سبق أ وافق 11
عليها اجمللس واليت قصرت اجلمع على العمل التجاري فقط ،وإذا أراد
اجمللس أ يصوت على النص األصلي فعليه أ يلغي املادتني  2و ،01وإال
سيكو هناك تناقض واملشرّع نُزّه عن اللغو يف التشريع ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ فواد أمحد احلاجي.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ هذه املواد أخذت وقتًا كافيًا
ملناقشتها مع ممثلي اجلهات املعنية ،وخصوصًا هذه املادة عندما ناقشناها
توسعنا فيها ومل يكن فيها أي تزيد ،وخاصة بعد استماعنا آلراء ممثلي
احلكومة ومجعية املهندسني حيث قمنا بإدخال هذه الزيادات يف مشروع 5
القانو  .عندما نقول «تنفيذ األعمال واملشروعات واإلشراف عليها باملخالفة
للقوانني واللوائح ،»...هناك من قال إنه من املعروف أنه ال جيوز خمالفة
القانو وال حنتاج إىل النص على ذلك وهذا يعرب زيادة يف القانو  ،ولكن
هناك قوانني ولوائح مفصّلة تتناوهلا احلكومة ومجعية املهندسني بالتفصيل
وجيب عدم خمالفتها ،وتعويالً على آراء مجعية املهندسني يف النصوص اليت 01
حتكم بعمل املكاتب اهلندسية سواء للشخص االعتباري أو الشخص
الطبيعي حنن أضفنا هذا األمر حتى تكو املواد متناسقة مع بعضها يف
القانو نفسه .وأيضًا أضفنا إىل املادة األمور املتعلقة بالبلدية ،أل وزارة شوو
البلديات والتخطيط العمراني هي جهة من اجلهات املعنية بتنفيذ هذا
القانو  ،لذا قمنا بالنص عليها وأعطيناها احلق يف إلزام املهندس الطبيعي أو 05
االعتباري بملمور معينة ،واألمور الباقية تقوم بها اللوائح التنفيذية .بالنسبة إىل
الدعاية هلذه املكاتب نقول إنها جيب أ تتفق مع كرامة املهن األخرى،
مجعية املهندسني هي األدرى مبسمللة الدعاية ،وسينص على ذلك يف اللوائح
التنفيذية هلذا القانو تعويالً على ما جاءت به مجعية املهندسني ،فال أعتقد
أ هناك تزيدًا يف أي مادة من هذا القانو  ،وكما ذكرت األخت لولوة 11
العوضي واألخت دالل الزايد أ هذه املادة عبارة عن تكملة ملواد سابقة يف
هذا القانو سبق أ وافقنا عليها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
15

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
لدينا اقرتاح مقدم من األخ أمحد بهزاد واألخ مجال فخرو واألخت
مجيلة سلما بالتصويت على املادة كما جاءت من احلكومة ،فهل يوافق
اجمللس على جواز نظر هذا االقرتاح؟

5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يقر ذلك .األخ مقرر اللجنة لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري( :مثريًا نقطة نظام)
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ توصية اللجنة هي األبعد عن النص
األصلي ،لذا أرى أنه جيب أ نصوت على توصية اللجنة أوالً ،وإذا مل يوافق
اجمللس عليها يتم التصويت على املادة كما جاءت من احلكومة.

05

الرئيـــــــــــــــس:
حنن إىل اآل مل نصوت على املادة كما جاءت من احلكومة بل
أخذنا موافقة اجمللس على جواز نظر هذا االقرتاح .األخ الدكتور عصام،
اإلخوة وافقوا على جواز نظر االقرتاح اآل فمليهما أبعد عن النص األصلي.
تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة املستشارين 11
القانونيني باجمللس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،توصية اللجنة هي األبعد عن النص األصلي
الذي ورد يف مشروع القانو فيتم التصويت عليها ،وإذا مل حتصل على 15
املوافقة يتم التصويت على املادة كما وردت يف املشروع األصلي ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية غري موافقة)
5

العضو دالل جاسم الزايد:
سيدي الرئيس ،لدي سوال.

الرئيـــــــــــــــس:
01

تفضلي.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،من الناحية اإلجرائية أعتقد أنه سيكو
هناك تعارض مع املادتني  2و 01إذا متت املوافقة اآل على االقرتاح ،هذا هو
استفساري ،فلماذا ال نعيد هذه املادة إىل اللجنة حتى يتم تنسيق االقرتاح مع 05
هاتني املادتني؟

الرئيـــــــــــــــس:
ليس هناك أي تعارض.

11

العضو دالل جاسم الزايد:
بل هناك تعارض ،والقرار هو قرار اجمللس ،ولكن على ضوء ما
تفضل به أحد اإلخوة فإ هناك تعارضًا مع املادة  ،2وعلى ضوء ما أثاره عدد
من األعضاء فإ هناك تعارضًا مع املادة  ،01وطاملا أ اجمللس وافق فنحن
ملتزمو باحرتام قراره باملوافقة على هذا االقرتاح ،ولكنه يعود إىل اللجنة 15
حتى توائم بني نصوص هذه املادة ،هذا من باب عدم إضاعة وقت اجمللس يف
إعادة املداولة كما حدث عند مناقشة مشروعات قوانني أخرى...
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الرئيـــــــــــــــس:
امسحي لي أخت دالل ،املادة  2تقول إنه ال جيوز اجلمع بني املهنة
والنشاط أو العمل التجاري ،واملادة اليت حنن بصدد مناقشتها اآل وسعت
املنع ،وقالت« :أي نشاط آخر يتنافى مع واجباتها وتقاليدها» كما قالت
األخت لولوة العوضي ،فملعتقد أنه ليس هناك تعارض بني املادتني .هل يوافق 5
اجمللس على هذه املادة كما جاءت من احلكومة؟

(أغلبية موافقة)
01

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( 11 :10بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
05

املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب
العريض.
11

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد توضيحًا من اللجنة خبصوص إضافة
عبارة «مبا يتطلب حسن النية» يف نهاية املادة من قبل جملس النواب ،مل أفهم
هذه اجلزئية ،وأمتنى أ تفسر لنا اللجنة هذه العبارة ،وملاذا متت هذه
اإلضافة؟ وشكرًا.

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

15

( ) 44

1104/5/01م املضبطة 12

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما نتكلم عن املصلحة املباشرة وغري 5
املباشرة ــ وخصوصًا غري املباشرة ــ فإ حسن النية يملتي يف املوضوع ،وبالتالي
رأت اللجنة أ صياغة جملس النواب بإضافة هذه العبارة ال ضرر فيها وذلك
لتملكيد أ املصلحة غري املباشرة حتتاج إىل أ يكو اإلنسا ملتزمًا ولديه
حسن النية باإلفصاح عن أي مصاحل غري مباشرة ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور ناصر محيد املبارك.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة أضافت إضافة يف غري مكانها 05
وحذفت شيئًا مهمًا ،قد حذفت كلمة «له» املتعلقة باملصلحة ،والبد أ
تكو املصلحة للعميل حتى جيب عليه أ يصرح بها ،وليس «مصلحة متعلقة
بالعمل» ،فالعمل البد أ تكو له مصلحة ،وأضافت اللجنة عبارة «مبا
يتطلب حسن النية» ،وهم يقصدو ما يودي إىل حسن النية أو ما يثبت حسن
النية وليس ما يتطلب حسن النية ،هل التصريح يتطلب حسن النية أم يودي 11
إليها؟! وال شك أنه إذا صرح مبا جيب عليه أ يصرح به فحسن النية يثبت
من غري أ حندد هذا الغرض ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلما .
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العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع نص احلكومة وأرى أنه األفضل،
وأتفق مع ما قالته األخت رباب العريض وهو أ إضافة عبارة «مبا يتطلب
حسن النية» هي تزيد ،فال ميكن الدخول يف النيات ،حسن النية أو عدم
حسن النية ،وأي إضافة تتعلق حبسن النية ال ميكن مراقبتها أو تطبيقها أو 5
قياسها .باإلضافة إىل أ الشخص إذا أفصح بغري ما تتطلبه املادة فهناك التزام
حيث تطبق عليه اللوائح والقوانني اليت نص عليها القانو  ،وبالتالي أجد أ
هذه اإلضافة تزيد وال ختدم النص ولن تقدم أي إضافة مفيدة للنص ،وأقرتح
الرجوع إىل نص احلكومة ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سملبدأ مبا انتهت إليه األخت مجيلة سلما 05 .
النص أضيف من خالل توافق اللجنة مع قرار جملس النواب بهذا اخلصوص،
وسواء أضفنا حسن النية أو مل نضفه فإ النص توجيهي ،ولن يضري ،ولكن
لدي مالحظة عليه وهي أنه ألزم املرخص له بالكتابة ،فهناك نوع من األداء
الثقيل على املرخص له وكملمنا هو قاضٍ ،فالقاضي عندما ميسك القضية
يتنحى إذا كانت له مصلحة ،وهنا عندما نقول للمهندس جيب عليك أ

11

تكتب أ لك مصلحة فقد اعتربته كقاضٍ أو اعتربته خصمًا لي يف
املوضوع ،مع أ األمر هو عالقة تعاقدية بني مهندس وعميل ،فملنا أرى تشددًا
يف اإلجراءات ،سواء كا نص احلكومة أوفق أو النص الذي انتهت إليه
اللجنة أوفق .لدي مالحظة بالنسبة إىل املهندس فيما يتعلق بشرط الكتابة،
ففيه نوع من اإلرهاق على املهندسني ،حيث اإللزام بمل يكتبوا أ هلم 15
مصلحة ،وأعترب أ يف هذا تدخالً من املشرع يف أدق تفاصيل مركز
املهندس ،فعندما يملتيين حمامٍ من املفرتض أ أقول له إ لدي قضية أو إنين
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أمثل اخلصم ،ولكن بالنسبة إىل املهندس ما هي املصلحة؟ ما هي املصلحة
يف اهلندسة؟ إنين مهندس جارك أو مهندس عمك أو مهندس خصمك ،أي ما
هي املصلحة اليت قصد املشرع أ يقر بها املهندس كتابة؟ وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،صراحةً أرى أ التعديل الذي أجراه جملس
النواب على املادة وأخذت به اللجنة تعديل جملرد التعديل ،فعندما نقول «على 01
املرخص» ،أو «يلتزم املرخص» ففي النهاية تودي العبارتا إىل املعنى نفسه.
وأتفق مع الدكتور ناصر املبارك على ضرورة إضافة كلمة «له» لتكو
العبارة «مصلحة له» وذلك لتوضيح الصيغة .واإلضافة األخرية «مبا يتطلب
حسن النية» هي إضافة مل تضف شيئًا إىل املادة ،وأتفق مع األخت لولوة
العوضي على أنه حتى كلمة «كتابة» ليست ضرورية ،وأرى أ نص 05
احلكومة نص جيد وليس هناك داعٍ لتعديله ،واألمر كملنه جملرد التعديل
أضفنا كلمة هناك وعبارة هنا وخرجنا يف النهاية بنص به تزيد ليس له داعٍ،
وأقرتح أ نعود إىل نص احلكومة ألنه نص جيد ويفي بالغرض ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور ناصر محيد املبارك.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،اإلضافة اليت أرى أنها جيدة هي كلمة
«كتابة»؛ ألنه ما دام القانو يريد أ يلتزم باإلثبات فإ الكتابة هي الطريقة 15
الوحيدة لإلثبات عند التنازع ،هل صرح أم مل يصرح باملصلحة اخلاصة به؟
أما احلديث عن أنه ال توجد مصاحل متضاربة يف مثل هذا القانو فهذا يعرفه
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املهندسو وال نعلم حنن مبقتضيات التناقض يف مهنتهم ،وأظن أ األمر
يقتضي أحيانًا مراعاة ذلك .سيدي الرئيس ،التعديل الذي أرسلته إىل
معاليكم مجع بني النص األصلي وإضافة اللجنة املتعلقة مبوضوع الكتابة،
وأرجو التصويت عليه ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أ أؤكد كالم األخ الدكتور ناصر 01
املبارك ،ففي حالة إضافة كلمة «كتابة» بدو كتابة فإنه ال معنى لصياغة
العبارة األوىل؛ ألنه يف موضوع اإلفصاح سندخل يف أمور تشكيكية عند
حدوث املشكلة ،وهل الشخص قال أم مل يقل؟ هل أفصح أم مل يفصح؟ ويف
هذا القانو اجتهنا إىل اإلحكام بقدر املستطاع ،وقمنا باإلضافة ومل نملخذ
فقط بصياغة اإلخوة النواب ،فقد قمنا بإضافة كلمة «كتابة» لضما حق 05
الطرفني يف هذا املوضوع وعدم الدخول يف متاهات عند حدوث اخلالفات يف
العقد ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبداجمليد بشري القصاب رئيس جلنة مزاولة املهن 11
اهلندسية بوزارة األشغال.

رئيس جلنة مزاولة املهن اهلندسية بوزارة األشغال:
شكرًا سيدي الرئيس ،كو البحرين دولة صغرية ،فهناك احتمال
كبري أ يكو لك عم أو ابن خال أو أخ يعمل يف قطاع املكاتب اهلندسية أو 15
املقاوالت أو أمور أخرى ،ولذلك ارتملينا أ يضمن النص اإلفصاح كتابةً
كما تفضلت اللجنة ،ويتضمن النص ما يتطلب حسن النية ،أي جيب على
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املكتب الذي يشرف على مقاوالت أو هندسة أ خيرب الطرف اآلخر بمل لديه
اتصاالً مع هذه اجلهات ويعرفها شخصيًا حتى حتمي نفسك قانونيًا يف حال
حدوث أي مشكلة .فملرى أ النص كما ورد من اللجنة نص مكثف وواجب
االلتزام به ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،سملذكر كالمًا خمتلفًا عما ذكره اإلخوة01 ،
أنا ال أؤيد املادة اليت جاءت من احلكومة وال املادة املعدلة ،حيث إنها
اشرتطت إفصاح املكتب اهلندسي للعميل عن أي مصلحة له يف العمل ،أي
عمل؟! هل خمطط املشروع أم تنفيذه؟ وإذا كا قد ذكر «حمل التعاقد» فإ
املقصود هو خمطط املشروع ،ويف خمطط املشروع له مصلحة ،من يقول إ
املهندس يف ختطيط املشروع ليست له مصلحة؟! بل له مصلحة ألنه يريد أ

05

يستفيد من ختطيطه ،ولكن جيب أ يُميز بني التخطيط والتنفيذ ،فاملادة
كما جاءت من احلكومة تقول« :أية مصلحة له يف العمل» واملادة املعدلة
تقول« :أية مصلحة متعلقة بالعمل» ،وجيب التمييز يف ذلك بذكر تنفيذ العمل
وليس العمل ،جيب االلتفات إىل ذلك ،وشكرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص واضح جدًا ،حيث ذكر مصلحة العمل 15
حمل التعاقد ،فليس هناك خالف يف التخطيط أو أي أمور جانبية أخرى،
فالنص الوارد من اللجنة يذكر املصلحة املتعلقة بالعمل حمل التعاقد ،وهو نص
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واضح ،فعقد العمل هو ما يفصح عنه إذا كانت فيه أي مصاحل ،واملخطط
أمر آخر ،حنن نتكلم عن عقد العمل إلجراء وتنفيذ عمل هندسي لشخصٍ ما،
ويكو هناك عقد ،وإذا كانت هناك أي التزامات أو مصاحل خاصة هلذا
املكتب أو الشخص فيجب اإلفصاح عنها ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد أ املادة واضحة وتفسر ذاتها ،وحينما نتكلم أكثر
سوف نضيع يف التفاصيل ولن ننتهي إىل شيء .للتوضيح ،أنا لست مهندسًا وال
أملك شركة مقاوالت ،وكالمي مع األخ عبداجمليد القصاب ،فملنا حينما

أمثل بيتًا هندسيًا ،وأضع املواصفات لكي تتناسب مع جهة معينة ،وهذه اجلهة 01
هي الوحيدة اليت متلك هذه التكنولوجيا ،فكملنين حصرت هذا املشروع على
هذه اجلهة ،هذا من ناحية .الناحية األخرى ،هل لدي مصلحة مباشرة
بشراكيت معها؟ أو هل أنا أحد أفراد العائلة حتى تكو لي املصلحة يف أ
العطاء يف النهاية يُرسى على تلك الشركة؟ جيب أ يكو البيت اهلندسي
منزهًا حبيث يضع مواصفات تراعي مصلحة صاحب العمل بدو أ توثر أي 05
مصلحة خاصة مباشرة أو غري مباشرة على ما يقوم به من عمل ،هذا ما
فهمته ،وهو الكالم املفهوم والواضح ،ولذلك أنا يف اعتقادي جيب أال نتوسع
كثريًا يف هذا املفهوم ،وأنا أعتقد أ اإلخوا سواء كانوا يف الوزارة أو يف
اللجنة املقرتحة أو يف مجعية املهندسني يعلمو علم اليقني هذه األمور اليت فيها
نوع من التضارب يف املصاحل بني املهندسني ،وهم أيضًا حريصو على أال 11
يكو هناك تضارب .اخلالف بني نص احلكومة وبني نص اللجنة هو أ
يكو اإلفصاح كتابةً ،وهذا حتصيل حاصل .تفضل األخ الدكتور ناصر
محيد املبارك.
15

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،األخ الشيخ عبدالرمحن عبدالسالم يقول إ
العمل نفسه مصلحة ،واملقصود هو مصلحة أخرى ،وهذا ال حيتاج إىل نص
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أل مصلحة العمل نفسه يعرفها من أتى إىل العمل ،حيث يعرف أنه سيعطيه
مقابل عمله ،إذ املقصود هو مصلحة أخرى ،وليس أ العقد نفسه هو
املصلحة املقصودة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هذا صحيح .هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
اآل بعد هذا النقاش لدينا اقرتاحا  ،االقرتاح األول مقدم من األخت
مجيلة علي سلما وهو الرجوع إىل نص احلكومة .االقرتاح الثاني مقدم من
الدكتور ناصر محيد املبارك وهو يقول «على املرخص له أ يفصح كتابةً عن
أي مصلحة له متعلقة بالعمل حمل التعاقد سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة»

أي أنه أضاف كلمة «له» .بالنسبة إىل اقرتاح اللجنة فإ كلمة «كتابة» 05
موجودة ،ولكن كلمة «له» غري موجودة .وقد قال األخ املستشار القانوني إ
تعديل اللجنة هو األبعد وسنصوت عليه ،واقرتاح األخ الدكتور ناصر املبارك
هو تعديل على اقرتاح اللجنة ،حبيث أضاف كلمة «له» وحذف عبارة «مبا
يتطلب حسن النية» ،فهل يوافق اجمللس على النظر يف اقرتاح األخ الدكتور
11

ناصر املبارك؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
االقرتاح هو« :على املرخص له أ يُفصح كتابةً عن أي مصلحة له 15
متعلقة بالعمل معل التعاقد سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة» ،أنا أرى أ
تعديل األخ الدكتور ناصر املبارك غري جوهري ،على كلٍ فلنصوت على
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املقرتح .هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة مع األخذ يف االعتبار
تعديل األخ الدكتور ناصر املبارك؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بالتعديل املذكور .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل
األخ مقرر اللجنة.

01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة  :11توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت مجيلة علي سلما .

05

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،نص املادة ( )11يقول« :ال جيوز للمرخص له
نشر أية بيانات» ،وما أفهمه من النص أ نشر املعلومات هو النشر بإحدى
وسائل النشر املعروفة ،سواء كانت الصحف أو التلفاز أو غري ذلك من وسائل 11
النشر اليت نظمتها القوانني األخرى .فبالتالي النص بهذه الطريقة أرى أنه ال
جيوز ،وحتى لو كا بقصد منع ارتكاب جرمية فمليضًا ال جيوز أ أنشر
املعلومات بإحدى وسائل النشر ،وكا من األفضل أ نغري «النشر» لتصبح
«إفشاء» ،ألنه حتى القوانني األخرى حينما نظمت موضوع اإلفصاح عن
املعلومات السرية بغرض ارتكاب جرمية استخدمت كلمة «إفشاء» ومل 15
تستخدم كلمة «نشر» ،ومثال على ذلك املادة ( )19من قانو احملاماة واليت
تنص على أنه :ال جيوز ألي من احملامني علم عن طريق مهنته بواقعة أو
معلومات أ يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته ،أل هناك فرقًا ما بني اإلفشاء
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والنشر؛ لذا أنا لدي مقرتح مكتوب بتغيري كلمة «نشر» لتصبح «إفشاء»،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذ األخت مجيلة تريد تغيري كلمة «نشر» لتصبح «إفشاء» 5 ...

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
سيدي الرئيس ،للتوضيح ،خبصوص مقرتح األخت مجيلة ،سيصبح
النص كاآلتي «ال جيوز للمرخص له إفشاء أية بيانات أو معلومات قد يرتتب
عليها إفشاء  ،»...هناك تكرار لكلمة «إفشاء» ،فهل تعترب هذه الصياغة 01
صحيحة؟

الرئيـــــــــــــــس:
االقرتاح هو تغيري كلمة «نشر» إىل «إفشاء» ،وحذف كلمة «إفشاء»
األخرى ،أعتقد هكذا سوف تستقيم املادة ،لتُقرأ كاآلتي :ال جيوز 05
للمرخص له إفشاء أية بيانات أو معلومات قد يرتتب عليها سر خاص...

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
سيدي الرئيس ،ال ميكن ذلك.

11

الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إ النص كما ورد من احلكومة وكما 15
وافقت عليه اللجنة متوائم مع نفسه ،ألنه ابتدأ بالنشر ،حيث إ اإلفشاء
نتيجة ،والنشر وسيلة من وسائل اإلفشاء ،وخاصةً أ النص مل ينص على
النشر بملي وسيلة إمنا أي نشر ،أي مبجرد أنين أتكلم مع شخص ،ومل يقل
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لي انشري يف اجلريدة الرمسية أو يف جتمع خاص أو يف جتمع عام ،فاإلفشاء
جاء نتيجة للنشر ،أي أ وسيلة اإلفشاء هي النشر ،واملشروع مل يُحدد ما هي
وسيلة النشر؟ فقد يكو بملي وسيلة .أعتقد أ النص متوائم مع نفسه ،ورتب
السبب والنتيجة...
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل معنى ذلك أ اإلفصاح عن املعلومة شفويًا يُعترب نشرًا؟

العضو لولوة صاحل العوضي:
طبعًا ،حينما نرجع إىل قانو العقوبات جند أ املقصود بالنشر هو 01
النشر سواء كا يف مكا خاص أو مكا عام ،وسواء كا مكتوبًا أو
شفويًا ،حيث إ قانو العقوبات بيّن كيفية إفشاء األسرار ،فملنا هنا مبجرد
أ أقول لشخص ما إنين أفشيت سرًا من أسرار علمت فيها عن طريق مهنيت
بملي وسيلة يُعترب ذلك إفشاءً للسر ،أما هنا ــ على العكس من ذلك ــ حينما
نقول إفشاء فنحن أتينا للنتيجة من دو السبب ،أي السبب واملسبب ،ويف 05
اللغة العربية وعلم املنطق جيب أ نرتب األمور ترتيبًا منطقيًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:

11

شكرًا سيدي الرئيس ،كلمة نشر هلا مفهوم ،ومعروف أ الكالم
الشفهي ليس نشرًا ،إمنا النشر معناه كتابةً ،والنشر ــ كما قالت األخت
لولوة العوضي ــ وسيلة من الوسائل ،فباإلمكا أ يكو نشرًا ،وباإلمكا
أ يكو إدالءً ،فملنا أعتقد أننا إذا رغبنا يف اإلبقاء على موضوع إفشاء سر 15
خاص جيب أ نقول «ال جيوز للمرخص له اإلدالء بملية معلومات» ،واإلدالء
يصح يف طريق النشر ،ويصح عن طريق الشفهية ،حيث إ كلمة اإلدالء
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تُغطي اجلميع ،وهي كلمة شاملة تُغطي النشر والشفهي وغري ذلك ،وبالتالي
هذا اإلدالء قد يُودي إىل إفشاء سر خاص ،فملنا أعتقد أ كلمة «إدالء» بدالً
من كلمة «نشر» هي الكلمة الصحيحة اليت من املمكن أ تُخرجنا من هذا
اجلدل ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا أنا أصر على رأيي بمل كلمة «نشر» 01
خمتلفة عن كلمة «إفشاء» ،النشر معناه أنين أنشر املعلومة بإحدى وسائل
النشر ،وليس اإلفشاء ،كيف سملفشيها؟ قد أفشيها يف مواقع قد ال تكو
عن طريق العالنية ،فالنشر عالنية هو أ أنشرها للعامة ،إذ هناك فرق.
كذلك يف القوانني ،كمثال أنا اآل اسرتشدت باملادة  19من قانو احملاماة
حلساسية املعلومات ،ويف حال ارتكاب جرمية قالت املادة أفشيها ،أي يُفشي 05
للجهات املختصة بقصد منع ارتكاب جرمية ،وهو النص ذاته ،وتقريبًا ذات
النص املوجود يف قانو احملاماة هو النص املوجود حاليًا ،ولكن استخدمت
كلمة «إفشاء» بدالً من كلمة «نشر» .أنا أرى أ كلمة «إفشاء» أفضل لكي
ال نتوسع يف هذا املوضوع ،ثم نوجد مشاكل عند التطبيق ،وهل من املمكن
ــ سيدي الرئيس ــ أ أعيد املقرتح ألنه من املمكن أنين نقلته أو كتبته 11
بطريقة خاطئة وهو« :ال جيوز للمرخص له إفشاء أي بيانات أو معلومات
خاصة بملحد عمالئه حتى لو بعد انتهاء العمل ،ما مل يكن ذلك بقصد منع
ارتكاب جرمية أو اإلبالغ عن وقوعها» ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ الدكتور عصام عبداهلل خلف وزير
األشغال.
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وزيـــــر األشغال:
شكرًا معالي الرئيس ،املقصود هنا يف املادة أنه ال جيوز الرتخيص
بنشر أي معلومات أو بيانات قد يرتتب عليها إفشاء سر ،إذا كا هناك نشر
مل يرتتب عليه ذلك فما الضري يف ذلك؟ إذا مل نضع إعالنًا بشمل أ هذا
املشروع كذا واملالك فال  ،فهذا نوع من النشر لكنه ال يرتتب عليه إفشاء 5
سر وهذا هو املقصود ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ فواد أمحد احلاجي.
01

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ النشر ليس حمصورًا يف وسائل
النشر يف الصحف ،عندما نقول مثالً نشر اإلشاعة ،فإ اإلشاعة تكو
مشافهة ــ وخصوصًا اإلشاعة الكاذبة ــ وليس من الضروري أ تنشر يف
الصحف أو يف وسائل اإلعالم ،فالنشر يكو بطريقة املشافهة أو يف اإلعالم 05
ــ وليس من الضروري أ يكو يف الصحف ــ كما تفضل سعادة الوزير،
اليوم أي مشروع يسبقه وضع لوحة فيها اسم املشروع ــ سواء يف املشاريع
العامة أو اخلاصة ــ واسم املهندس ،ودار اهلندسة وأيضًا باقي املقاولني ،وهذه
واحدة من وسائل النشر ،فالنشر رمبا يكو يف وسائل التواصل االجتماعي
وليس من الضروري أ يكو النشر يف الصحف أو يف وسائل اإلعالم ،ويعترب 11
الكالم الذي يقال يف املقابالت التلفزيونية مع بعض املختصني وأصحاب
الدور اهلندسية والذي قد يملتي فيه بعض اإلحياء أو يكو فيه إفشاء ألسرار
موسسة هندسية أخرى ،فهذه واحدة من وسائل النشر ،واملادة كما جاءت
من احلكومة ووافقت عليها اللجنة ال ضرر فيها وال ضرار ،وشكرًا.
15
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع ما تفضل به سعادة األخ عصام خلف 5
وزير األشغال وما ذهبت إليه األخت لولوة العوضي واألخ فواد احلاجي يف هذا
اجلانب .هذه اجلزئية جاءت يف سبيل محاية بعض املعلومات السرية اليت تتم
بني املهندس والعميل ،وأنا أتفق مع ما جاء يف نص املادة باعتبار أنه متاح له
نشر أي شيء يتعلق ببيانات العمل يف املشروع الذي هو بصدد إجنازه ،لكن
التقييد جاء فقط فيما يتعلق جبزئية نشر املعلومات اخلاصة والسرية ،لذلك 01
وضعها ضمن األمور وااللتزامات والواجبات اليت ال جيوز للمرخص له أ
يفشيها ،فمرحلة اإلفشاء كما ذكرت األخت لولوة العوضي ــ ولن أعيد
كالمها ــ هي مرحلة الحقة للنشر ،فالنشر جاء ملعلومات سرية هي قيد
العالقة بني املهندس والعميل ،وخاصة أنه يملتي يف الكثري من العقود ضمن
البنود الواردة يف العالقة بني املهندس والعميل أ هذه املعلومات تعترب من قبيل 05
املعلومات السرية اليت ال جيوز إفشاؤها ،وهي موجودة يف الكثري من العقود
اخلاصة باملهندسني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سملسملل فقط سواالً عامًا :حنن اآل يف
الفصل التشريعي الرابع من دور االنعقاد ،واملشروع بقانو أحيل إىل اللجنة
بصفة االستعجال وكانت احلكومة واجمللس يدفعا اللجنة إىل االنتهاء منه 15
بملسرع وقت ممكن ،أل عدم االنتهاء منه يعين أنه لن يصدر حبسب ما
كا يُطرح يف اللجنة ،وأنا أمتنى أ يتم االنتهاء من مناقشة مجيع
املشروعات بالطريقة اليت تتم اآل بها مناقشة هذا املشروع بقانو بكل
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أرحيية ،لكن السوال :هل عندما أحيل املشروع إلينا بعد االنتهاء من جملس
النواب كا بصفة االستعجال وهلذا نرى أ اللجنة يف أغلب مواطن النصوص
اليت مت إقرارها من قبِِل جملس النواب حاولت أال ختتلف معهم بقصد اإلسراع
يف اإلصدار؟ اليوم حدثت عدة تعديالت وسيحال املشروع بعد املوافقة عليه إىل
جملس النواب ــ والفصل التشريعي شارف على االنتهاء وحتى لو كا هناك 5
متديد كما يطرح أحيانًا ــ فهل مازالت صفة االستعجال موجودة بالنسبة إىل
هذا املشروع بقانو أم ال؟! هذا السوال أوجهه إىل احلكومة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط للتوضيح ،كا أمام اللجنة خيارا ،
إما األخذ جبميع ما ذهب إليه جملس النواب ،وإما تعديل بعض املواد،
واللجنة باملوافقة على ما جاءت به احلكومة املوقرة وجملس تنظيم مزاولة 05
املهن اهلندسية ارتملت وجود مواد حتتاج إىل تعديل وبالتالي اللجنة مل تملخذ
على عاتقها األخذ جبميع ما ذهب إليه جملس النواب ،ولكن عدلت أكثر
من  9أو  01مواد يف هذا القانو  ،ومنذ البدء يف مناقشة هذا املشروع كانت
هناك نية بإرجاع هذا املشروع ــ حبسب ما يذهب إليه جملس الشورى واملوافقة
على تعديالت اللجنة ــ إىل جملس النواب للنظر فيه يف مداولة ثانية ،وشكرًا11 .

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ عصام بن عبداهلل خلف وزير األشغال.
15

وزيــــــر األشغال:
شكرًا معالي الرئيس ،والشكر موصول إىل األخت لولوة العوضي
على مالحظتها ،بالنسبة إىل هذا املشروع احلكومة مازالت تريده بصفة
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 52

1104/5/01م املضبطة 12

االستعجال ،القانو احلالي يف البحرين مضى عليه أكثر من  31سنة وهناك
الكثري من الثغرات التشريعية ،ويف الوقت الذي نشكر فيه اإلخوة األعضاء
على مداولتهم نتمنى أ ننتهي من هذا املشروع بصفة االستعجال؛ أل هناك
الكثري من املشاريع ــ وكما تعرفو هناك طفرة عمرانية ــ سواء يف القطاع
العام أو اخلاص ،وهذا املشروع سوف خيدم مهنة اهلندسة ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
01

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
بعد هذا النقاش ،هناك تعديل من األخت الدكتورة بهية اجلشي،
بإضافة كلمة «إدالء» مع اإلبقاء على باقي النص .وهناك اقرتاح مقدم من

األخت مجيلة سلما وهو« :ال جيوز للمرخص له إفشاء أي بيانات أو معلومات 05
خاصة بملحد عمالئه حتى بعد انتهاء العمل ما مل يكن ذلك بقصد منع
ارتكاب جرمية أو اإلبالغ عن وقوعها» ،فهل يوافق اجمللس على جواز نظر
هذا االقرتاح؟
11

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة كما جاءت من احلكومة مع األخذ
يف االعتبار تعديل األخت الدكتورة بهية اجلشي؟

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بالتعديل املذكور .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل
األخ مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)13توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)14توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 11
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
15

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)15توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
11

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 15
مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
الفصل السابع :التملديب :املادة ( :)17توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

31
( ) 70

1104/5/01م املضبطة 12

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت مجيلة علي
سلما .
5

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل املادة  17أرى يف بداية املادة أ
نص احلكومة هو األفضل ،حيث يقول نص احلكومة «مع عدم اإلخالل
باملسوولية اجلنائية ،»...أما ما ذهب إليه اإلخوة النواب من عبارة «مع عدم
اإلخالل حبق رفع الدعوى اجلنائية »...فهذا النص أو هذه الصياغة غري

صحيحة من الناحية القانونية ،أل القصد يف هذه املادة هو املسوولية املدنية 01
واجلزائية مع عدم اإلخالل باملسوولية اجلنائية أو املدنية ،حبسب ما ذهب إليه
نص احلكومة ،فرفع الدعوى هو وسيلة للحصول على احلق ،أعين احلق
الذي يرتتب على املسوولية املدنية واجلنائية ،ورفع الدعوى ال يعين تقرير
املسوولية ،والقوانني األخرى استخدمت عبارات مشابهة ملا ورد يف نص
احلكومة ،أعين عبارة «مع عدم اإلخالل باملسوولية اجلنائية واملدنية »...وهي 05
األصح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:

11

شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة على الفقرة األخرية اليت تقول:
«وخيضع املهندسني العاملني لدى اجلهات العامة للتملديب »...حيث أعتقد أنها
عبارة مكررة ،ألننا إذا رجعنا إىل املادة  9فسنجد أنه مت استثناؤهم ،ويف
صدر هذه املادة أيضًا مت استثناؤهم ،ويف الفقرة األخرية منها كذلك مت 15
استثناؤهم ،وعليه أعتقد أننا بصفتنا مشرعني من املفرتض أ نتنزه عن
مسمللة التكرار يف األلفاظ ،وأقرتح حذف الفقرة األخرية اليت تبدأ من عبارة
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«وخيضع املهندسني العاملني »...ألنها موجودة يف صدر املادة ،وألنها موجودة
يف املادة  ،9وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور ناصر محيد املبارك.

5

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف صياغة املادة اليت أقرتها اللجنة أخطاء
لغوية أرجو تصحيحها وذلك بإحالل كلمة «أيًا» حمل كلمة «أي» ،وعبارة
«وخيضع املهندسو » حمل عبارة «وخيضع املهندسني» ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد فخرو.
05

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع األخت مجيلة سلما يف أ النص
األصلي كما جاء من احلكومة أكثر دقة وأكثر وضوحًا ،فال يوجد شيء
امسه « ...عدم اإلخالل حبق رفع الدعوى اجلنائية »...مل نسمع بهذا األمر من
قبل؛ النص املعقول هو «مع عدم اإلخالل باملسوولية اجلنائية ،»...وهذه

نصوص ثابتة يف التشريع البحريين .والنقاط اخلمس املذكور فيها اجلزاءات 11
واضحة ،وبالنسبة إىل موظفي احلكومة والقطاع احلكومي الذين مت
إقحامهم مرتني يف هذه املادة ،حنن سبق لنا يف املادة  9أ مل نشملهم
بالتملديب بهذا القانو  ،وتركناهم لإلدارات التابعني هلا يف نظام احلكومة،
وبالتالي أعتقد أ النص األصلي الذي جاء من احلكومة أفضل صياغة،
15

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ النص كما ورد من احلكومة
أكثر سالسة وأكثر جودة مما انتهى إليه اإلخوة النواب واإلخوة يف اللجنة
رغم أنين عضو فيها .رفع الدعوى اجلنائية هو سلطة من سلطات النيابة العامة
فال يُعقل أ نتكلم عن رفع الدعوى اجلنائية بهذه الصيغة القانونية ،وإمنا 5
البد أ نملخذ بها كما جاءت يف بداية املادة يف النص احلكومي؛ احلكومة
تكلمت عن التنبيه واإلنذار واللوم ،عندما نتكلم عن العقوبات التملديبية
جند أ هناك تدرجًا يف تطبيقها ،واللوم أخف من التنبيه ،واخللل الوارد يف
نص احلكومة هو يف تدرج اجلزاءات التملديبية ،حيث بدأ بالتنبيه ثم اإلنذار
الشفوي ثم اللوم ،يف حني أ اللجنة أو جملس النواب انتهى إىل اللوم واإلنذار 01
الكتابي ثم التوقف كليًا أو جزئيًا عن مزاولة املهنة ملدة ال تتجاوز ثالث
سنوات ،واحلكومة قالت بالوقف من دو حتديد كو الوقف جزئيًا أو
كليًا ،فمشروع النواب أكثر رمحة بالنسبة إىل املهندسني وعقوباته تكو
حبسب جسامة املخالفة اإلدارية اليت صدرت عن املهندس ،وحنن حنتاج إىل
أ ندمج ما بني النصني؛ نص احلكومة يف بدايته أكثر توفيقًا من النص 05
الذي وافقت عليه اللجنة والذي أقره جملس النواب ،ولكن يف اجلزاءات ما
انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع جملس النواب أكثر عدالة وانضباطًا
للمهندسني وللصياغة القانونية نفسها ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
15

الرئيـــــــــــــــس:
يا إخوا لدي مقرتح بالعودة إىل النص كما ورد من احلكومة،
ولكن أل اقرتاح اللجنة هو األبعد عن النص األصلي فسوف نصوّت عليه
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أوالً ،وإذا مل حيز األغلبية نعود إىل نص احلكومة .هل يوافق اجمللس على
هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية غري موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة كما وردت من احلكومة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة كما وردت من احلكومة .وننتقل إىل املادة التالية،
تفضل األخ مقرر اللجنة.
05

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)12توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت مجيلة علي 11
سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية لدي تساؤل للجنة ،بالنسبة إىل من
يقوم بإحالة املخالف إىل التحقيق ،هل يكو ذلك بناءً على شكوى أم أ
اللجنة نفسها هي اليت ستحيل الشخص املخالف؟! يف القوانني األخرى املقارنة
اليت نظمت مزاولة املهن اهلندسية كا املوضوع حمددًا جدًا ،فبعضها ــ اليت
لديها نقابات مهنية ــ النقابة هي اليت تقوم مباشرة بتقديم الشخص إىل
التحقيق ،وهناك بعض القوانني املقارنة ــ مثل القانو القطري ــ حددت أنه
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 75

1104/5/01م املضبطة 12

15

ميكن أ يتم األمر عن طريق شكوى أو بناء على إحالة اللجنة للشخص،
وهنا يملتي سوالي للجنة :من حييل املخالف إىل جلنة التحقيق؟ الشيء اآلخر
سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل الفقرة اليت تقول« :وجيوز يف املخالفات اليت
يعاقب عليها باإلنذار الكتابي أو اللوم أ يكو التحقيق شفاهة على أ
يثبت مضمونه يف القرار الصادر بتوقيع العقوبة» ،واستفساري هنا :كيف 5
أحيل الشخص أساسًا إىل جلنة التحقيق؟ وإذا كانت جلنة التحقيق مل تبدأ
يف التحقيق فكيف حتدد العقوبة وتعطي الشخص املخالف إنذارًا كتابيًا أو
تلومه؟! وأيضًا بالنسبة إىل توقيع العقوبات يف الفقرة التالية نقول إ توقيع
العقوبة هو من اختصاص اللجنة ،جلنة التحقيق من املفرتض أ تكو جلنة
خمتلفة عن جلنة اجمللس أو إدارة اجمللس الذين يقومو بملنفسهم باستالم 01
نتيجة التحقيق ومن ثم هم من يقومو بإيقاع اجلزاء ،فكيف أعطي صالحية
توقيع اجلزاء للجنة التحقيق؟! وكيف يتم توقيع اجلزاء قبل إجراء التحقيق؟
هذا هو سوالي للجنة ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه املادة حتتاج إىل تعديل أل يف صياغتها
هناك نص على «اإلنذار الكتابي» واجمللس وافق على نص املشروع األصلي 11
يف املادة السابقة ،ويف املشروع األصلي مل يُذكر «اإلنذار الكتابي» ،فيجب
أ نعيد صياغة املادة حتى تتوافق مع املادة اليت وافقتم عليها سابقًا ،هذا أوالً.
ثانيًا :هناك تعديل آخر ،حيث إ هناك خطمل يف صياغة صدر املادة ،حيث
تقول املادة« :ال جيوز توقيع أي جزاء على املرخص له إال بقرار مسبب وبعد
إحالته للتحقيق بقرار من جملس اإلدارة »...والصحيح «بقرار من اجمللس» 15
وليس «من جملس اإلدارة» كما هو مذكور يف اجلدول .وإجابة عن سوال
األخت مجيلة سلما نقول إ اإلحالة سوف تكو من اجمللس ،أعين من
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جملس تنظيم مزاولة املهن اهلندسية بناء على شكوى ،فاجمللس سينظر يف
الشكوى ومن ثم سيحيل املوضوع إىل اللجنة ،ولكن عبارة «اإلنذار
الكتابي» جيب حذفها من الفقرة الثانية من املادة ،وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ عبداجمليد بشري القصاب رئيس جلنة مزاولة املهن
اهلندسية بوزارة األشغال.

رئيس جلنة مزاولة املهن اهلندسية بوزارة األشغال:
شكرًا سيدي الرئيس ،الشكاوى تملتي من البلديات أو من أصحاب 01
العمل أو القائمني على مشاريع أو من املكاتب اهلندسية نفسها أو العمالء،
وحتول إىل جلنة التحقيق اليت هي جزء من اللجنة العليا .هناك جلا حتت
اللجنة العليا ملزاولة املهن اهلندسية ،من ضمنها جلنة التحقيق وجلا أخرى،
وأعضاء جلنة التحقيق معينني من قبل مكتب سعادة الوزير ،وينظرو يف
القضية ويرسلو توصياتهم إىل اللجنة العليا اليت تبت يف أخذ القرار05 .
الصراحة أنكم كنتم متعاطفني جدًا مع املكاتب وأخذمت مبرحلة اللوم،
وبذلك أعطيتم املخالفني مخس مراحل للتملديب ،بدالً من أربعة ،وبذلك
تعاطفتم معهم كثريًا ،ومثلما قالت األخت لولوة العوضي إ القانو حيتاج
إىل أ نملخذ بتجارب الدول احمليطة بنا الذين سبقونا بإقرار قوانينهم وجلبوا
املشاريع ،وحنن أصبحنا يف اخللف ،وأرجو أ نسرع يف إقرار القانو 11 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

15

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أردت توضيح نقطة تعرضت هلا األخت مجيلة
سلما  ،وهي نقطة مهمة خبصوص أ رئاسة اجمللس هي اجلهة اليت توقع
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العقوبات وليست جلنة التحقيق ،عندما نقرأ البند رقم  1يف الصفحة رقم 27
نرى أنه من الواضح أ هناك فرقًا بني جلنة التحقيق واجلهة اليت توقع هذا
اجلزاء ،أحببت فقط أ أوضح هذه النقطة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :األخ عبداجمليد القصاب ذكر سهوًا أ
اجمللس تهاو يف عمله ،وأنه شدد عقوبات وخفف أخرى ،وأعتقد أ هذا 01
خارج نطاق دوره يف أ يبدي رأيه يف الصياغات ال أ يقيّم عمل أعضاء
اجمللس .ثانيًا :األخ عبدالرمحن جواهري ذكر منذ قليل أنه إذا صوتنا
باملوافقة على النص الوارد من اللجنة فإنه سيحتاج إىل تعديالت ،التعديل
األول إلغاء عبارة «اإلنذار الكتابي» ،والتعديل الثاني استبدال عبارة «جملس
اإلدارة» بكلمة «اجمللس» يف كل نص وردت فيه عبارة «جملس اإلدارة»05 ،
ولكنين أكرر أ النص كما جاء من احلكومة أصح وأكثر واقعية وأقوى
وأفضل صياغة .الفقرة الوسطى يف املادة اليت أتت من اإلخوة يف اللجنة واليت
تقول «وجيوز يف املخالفات اليت يعاقب عليها باإلنذار الكتابي أو اللوم أ
يكو التحقيق شفاهة على أ يثبت مضمونه يف القرار الصادر بتوقيع
العقوبة» هذه هي الفقرة الوحيدة اليت أتت بها اللجنة ،وأعتقد أنها لن تفيد 11
كثريًا يف عملنا ،وأرى أ نلتزم بالنص األصلي ألنه أفضل وأدق صياغة،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخ مجال فخرو يقرتح العودة إىل النص كما ورد من 15
احلكومة ،واإلخوة يف اللجنة أيضًا يعدلو توصيتهم حبيث تشطب كلمة
«كتابةً» من التوصية ،واستبدال عبارة «جملس اإلدارة» بكلمة «اجمللس» يف
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كل نص وردت فيه عبارة «جملس اإلدارة» ،فهل يوافق اجمللس على هذه املادة
بتعديل اللجنة مع األخذ باالعتبار التعديل الذي ذكره األخ مقرر اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بالتعديل املذكور .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل
األخ مقرر اللجنة.

01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)12توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
05

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
11

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 15
مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)19توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

05

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)31توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
15

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 31
مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)30توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت مجيلة علي
سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي تعليق حول التوافق مع جملس النواب 01
بالنسبة إىل الفقرة اليت تتكلم عن التصرف يف التحقيق ،حيث إنه عهد
بالتحقيق أو التصرف فيه إىل جلنة التحقيق ورئيس اجمللس واجمللس ،بالرغم
من أ توقيع العقوبة أو القرار التملدييب هو من اختصاص اللجنة ،واختصاص
جلنة التحقيق هو فقط إجراء التحقيق ،لذلك جيب أ تكو جلنة التحقيق
منفصلة عن اجلهة اليت تصدر القرار التملدييب ،كما أ صدور القرار 05
التملدييب جيب أ يكو عن اجمللس وليس عن جلنة التحقيق أو من اجلهات
اليت أوردتها هذه املادة .املادة  31أتت متناقضة مع هذه املادة ،فهذه املادة
جعلت صالحية إصدار القرار التملدييب من صالحيات اجمللس ،حيث منعت أي
عضو شارك يف التحقيق أو سبق أ أبدى رأيه يف جلسة احملاكمة املشاركة
يف إصدار احلكم التملدييب ،وبالتالي إذا كانت املادة  31قد منعت أي 11
شخص شارك يف التحقيق من إصدار القرار التملدييب ،فكيف أعطي جلنة
التحقيق التصرف يف التحقيق أو يف نتيجته؟ هناك تناقض بني هذه املادة
واملادة اليت بعدها ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد فخرو.
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العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ إعطاء اللجنة والرئيس بعض
الصالحيات قد يودي إىل قلة العدالة ،فعندما تصدر اللجنة تقريرها ترفعه
إىل اجمللس لكي يبدي رأيه ويصدر العقوبات املقررة ،ولكن أ أعطي
اللجنة العقوبتني األوىل والثانية ،وأعطي الرئيس شخصيًا األوىل والثانية 5
والثالثة ،ماذا تبقى ألعطيه للمجلس؟! أعتقد أنه قد يكو هناك سوء
استغالل ،وعدم قدرة على احلياد يف أخذ القرار ،وأيضًا أعتقد أ النص
الذي جاء من احلكومة والذي أحال كل شيء إىل اجمللس هو األفضل،
وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص كما جاء من اللجنة فصل العقوبات 05
بني جلنة التحقيق ورئيس اجمللس واجمللس ،ثم جاء يف املادة  31ــ كما
ذكرت األخت مجيلة سلما ــ وبيّن أنه ال جيوز أ يكو إصدار القرار
التملدييب مشرتكًا يف جلنة التحقيق .املادة  30أعطت االختصاص جلهتني،
جلنة التحقيق هلا حفظ التحقيق وتوقيع العقوبتني األوىل والثانية ،وكذلك
رئيس اجمللس له حق حفظ التحقيق وتوقيع العقوبتني األوىل والثانية ،جهتا

11

لديهما نفس حق توقيع العقوبات ،وهذا يعد تناقضًا بيّنًا يف حكم هذه املادة.
عندما نملتي إىل املادة  31نرى أنها لن تتعارض مع املادة  30إذا مت إصالح
التناقض يف املادة  ،30حيث إنها تتكلم عن جزاءات احلرما  ،وإلغاء
الرتخيص ،واحلرما نهائيًا من مزاولة املهنة .هذا املشروع منع أي عضو من
أعضاء جلنة التحقيق من أ يشرتك يف توقيع هذه العقوبات؛ ألنها عقوبات 15
جسيمة سوف تلحق باملهندس ،وبالتالي منع من توقيعها أ يكو يف اجمللس
أحد أعضاء جلنة التحقيق ،وأنا أعترب أ هذه املادة سليمة ،ولكن املادة 30
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فيها تناقض البد من رفعه ،وإعطاء جهة واحدة حق توقيع العقوبتني األوىل
والثانية ،فعقوبتا اللوم واإلنذار ليستا من العقوبات الشديدة اليت تلحق الضرر
اجلسيم باملهندس ،وبالتالي نعطيها إما لرئيس اجمللس وإما للجنة التحقيق،
مع أ االجتاه حاليًا يف توقيع العقوبات هو أ من حيقق ال يوقع العقوبة،
وبالتالي اإلبقاء على أ يكو هذا احلق لرئيس اجمللس أفضل وأكثر 5
ضمانة للمهندس ،ونرفع عن جلنة التحقيق مغبة أ تكو هي احلكم
واخلصم يف الوقت نفسه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ عصام بن عبداهلل خلف وزير األشغال.

01

وزيــــــر األشغال:
شكرًا معالي الرئيس ،أتفق مع ما تفضلت به األختا لولوة العوضي
ومجيلة سلما حول أ مهمة جلنة التحقيق هي تقديم تقرير مفصل إىل
اجمللس ،وعلى اجمللس أ يملخذ قراره بالنسبة إىل إيقاع العقوبة ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلما .
11

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أؤكد أ كل القوانني يف مملكة البحرين
تملخذ بمل اللجا اليت تقوم بعملية التحقيق منفصلة عن اللجا اليت تقوم
بإيقاع اجلزاءات ،وال ميكن أ أوزع اجلهات اليت توقع اجلزاءات وأقسمها،
يف كل األنظمة ويف كل القوانني هي جهة واحدة اليت توقع اجلزاء ،وبالتالي

هذا التقسيم الذي يقسم اجلهات إىل جلنة التحقيق ورئيس اجمللس واجمللس 15
جيب توحيده ،جيب توحيد اجلهة اليت توقع اجلزاء ،وأرى إما أ نتمسك
بنص احلكومة وإما أ يتم تعديل النص احلالي ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخ مقرر اللجنة هل توافقو على تعديل توصية اللجنة؟

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
نعم ،نوافق على تعديل توصية اللجنة ،وال مانع لدينا من ذلك بعد 5
االستماع إىل رأي اإلخوة يف اجمللس واحلكومة املوقرة.

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تفضل بقراءة املادة بالتعديل الذي أجري عليها.
01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة  30تنص بعد التعديل الذي أجري عليها على« :ترفع جلنة
التحقيق تقريرها مشتمالً على األسباب اليت بين عليها ومرفقًا به ملف
التحقيق ،وللمجلس أ يعيده إليها الستيفاء أوجه القصور أو النقص اليت
شابت التحقيق ويكو التصرف يف التحقيق لكل من0 :ــ جلنة التحقيق :وهلا 05
حفظ التحقيق ،»...أعتقد أ هذا هو اقرتاح األخت مجيلة سلما  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا أخت مجيلة هل لديك االقرتاح مكتوبًا؟ من األفضل أ
تكتبيه كي نقوم بعرضه على اجمللس .تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

11

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا ما تفضل به األعضاء له مكانته
بالنسبة إىل تعديل النص .صراحة حنن اآل جنري تعديالً على مادة متعلقة
بلجنة التحقيق ،وهذه اللجنة ستتخذ قرارًا إما باإلدانة وإما بعدمها وإما 15
بقرارات تتعلق حبقهم يف مزاولة املهنة من عدمه ،لذا أرى أ نوافق على
فكرة تعديل املادة اآل ولكن البد أ تملخذ اللجنة وقتها يف وضع صياغة
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حمكمة قانونية للمادة وتقدم إلينا ،ال أ نضع اليوم مفردات على وجه
السرعة ،ألننا نرى أ األخ مقرر اللجنة ال يستطيع أ يضع الصياغة املطلوبة،
وال الذين تقدموا باالقرتاح قادرين على أ يقدموا االقرتاح بشكل مكتوب
حاليًا .نظرًا إىل أهمية هذه املادة وما يرتتب عليها من جزاءات أقرتح أ تعاد
هذه املادة إىل اللجنة إلعادة صياغتها ــ وحنن موافقو على التعديل ــ والنظر 5
فيها يف جلسة أخرى ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد أ األخت اليت تقدمت باالقرتاح قامت بصياغة املادة
وكتبتها ،لذا أرى أ تقرأ االقرتاح عليكم وبعد ذلك سنملخذ رأيكم حوله01 .
تفضلي األخت مجيلة علي سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،مل أغيّر يف توصية اللجنة أي شيء جمرد أنين
حذفت كل العبارات اليت ذكرت بعد عبارة «شابت التحقيق».

05

الرئيـــــــــــــــس:
بهذه الطريقة أعتقد أ اقرتاحك هو التصويت على املادة كما جاءت
من احلكومة .يا إخوا نص احلكومة كالتالي «ترفع جلنة التحقيق تقريرًا
إىل اجمللس برأيها مويدًا باألسباب اليت بين عليه مرفقًا به ملف التحقيق11 .
وللمجلس أ يعيد ملف التحقيق إىل اللجنة لتتدارك ما تبني له من وجوه
اخلطمل أو النقص يف مهمتها ،وللجنة أ تعهد بذلك إىل عضو أو أكثر من
أعضائها» ،بينما اقرتاح األخت مجيلة سلما هو« :ترفع اللجنة تقريرها
مشتمالً على األسباب اليت بين عليها ومرفقًا به ملف التحقيق .وللمجلس أ
يعيده إليها الستيفاء أوجه القصور أو النقص اليت شابت التحقيق» ،هذا 15
االقرتاح هو نص احلكومة نفسه ،لذا أرى أ نصوت على هذه املادة كما
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جاءت من احلكومة ألنها حتمل معنى االقرتاح نفسه ،فهل يوافق اجمللس على
ذلك؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة كما جاءت من احلكومة .وننتقل إىل املادة التالية،
تفضل األخ مقرر اللجنة.

01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)31توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
05

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
11

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 15
مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)33توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أ ما ورد يف نص احلكومة هو األصح5 ،
والسبب يف ذلك هو أ اللجنة قالت «يعلن اجمللس قراره ،بشمل ما انتهى
إليه ،»...فهي مل حتدد ملن سيعلن اجمللس قراره؟ ما الذي سيرتتب على
اإلعال ؟ يرتتب على اإلعال املدد املتعلقة بالتظلم والطعو  ،وبالتالي فإ
النص كما ورد من احلكومة هو األصح باعتبار أ القرار التملدييب سيعلن
إىل من صدر ضده خالل عشرة أيام ،ألنه عند إعال القرار ستبدأ مدة 01
احتساب حقه يف الطعن على القرار الصادر ضده ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلما .
05

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا أنا أتفق مع األخت دالل الزايد يف أنه من
املفرتض أ يكو النص واضحًا وحيدد الشخص الذي سيعلن له القرار.
وأيضًا أرى أ توصية اللجنة غري صحيحة ألنها تقول «يعلن اجمللس قراره،
بشمل ما انتهى إليه التحقيق ،»...هنا أنا أعلمه بالقرار التملدييب وليس بشمل ما 11
انتهى إليه التحقيق ،فهناك فرق بني األمرين ،حنن انتهينا من مسمللة التحقيق
وبدأت مرحلة احملاكمة أو احملاسبة ،وبالتالي هذه املادة تتكلم عن إعال
القرار التملدييب وليس إعال نتيجة ما انتهي إليه التحقيق ،وعليه أرى أ نص
احلكومة هو األصح ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ فواد أمحد احلاجي.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إعال القرار هو األصح ،وإذا مل يثبت شيء
على الشخص االعتباري أو الشخص الطبيعي من خمالفات أو جتاوزات فلماذا
نستبق هذه األمور وخاصة أ هناك قرارًا صدر بالتملديب أو باجلزاء؟ قرار
اجمللس الذي توصل إليه بعد االنتهاء من التحقيق يتم إعالنه خالل  01أيام 5
سواء كا القرار تملديبيًا أو جزاءً أو ليس هناك أي قرار ،لذا أرى أ قرار
اللجنة هو األصح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع األخت دالل الزايد فيما انتهت إليه
خبصوص أ هذا القرار سوف يعلن ملن؟! ولكن توصية اللجنة فيها بولية
أكثر مما ورد يف مشروع احلكومة أل ما ورد يف مشروع احلكومة اقتصر 05
على إعال القرار التملدييب،ألنه قد تنتهي اللجنة أو اجمللس إىل حفظ التحقيق
وعدم إيقاع اجلزاء ،وبالتالي ما تنتهي إليه اللجنة أكثر بوالً من إعال
القرار التملدييب فقط ،ألننا عندما نقول« :يعلن اجمللس قراره ،بشمل ما انتهى
إليه التحقيق »...ملن؟ للمهندس احملال إىل التحقيق ،أما أ نطلقها يف الفضاء
ــ كما ذكرت األخت دالل الزايد ــ فملرى أنها غري صحيحة ،أل ما انتهت 11
إليه اللجنة أكثر بوالً من نص احلكومة الذي اقتصر فقط على إعال
القرار التملدييب ،قد يكو هناك حفظ التحقيق ،فماذا سيكو احلل؟ وهل
املهندس يعلم أم ال يعلم؟ وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
ليس لدي اآل أي اقرتاح مكتوب ،فقط هناك اقرتاح مقدم من األخت
دالل الزايد وهو األخذ باملادة كما جاءت من احلكومة ،وعليه سنصوت
على هذه املادة بتعديل اللجنة أوالً ،وإذا مل تتم املوافقة عليها فسنصوت على
املادة كما جاءت من احلكومة ،فهل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل 5
اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
01

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)34توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 05
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت مجيلة علي
11

سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار :نص احلكومة حدد التقدم
بطلب التظلم خالل  31يومًا ،بينما النواب وتوصية اللجنة حددوه بــ  71يومًا،
فما السبب يف تغيري مدة التظلم من  31إىل  71يومًا؟ حنن نرى أ يكو
هناك توحيد يف املدة ،أل املدة اليت وضعتها اللجنة تتجاوز كل املدد اليت
سبق أ أقرها املشرع يف كثري من القوانني ،على سبيل املثال :الطعن يف
املواد املدنية البد أ يكو خالل  45يومًا ،ويف املواد اجلزائية خالل 31
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15

يومًا ،واالستئنافات خالل  05يومًا ،وهناك بعض القوانني املقارنة ذهبت إىل
أ الطعن يف القرارات يكو خالل  31يومًا ،والكثري منها نزلت املدة إىل
 05يومًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،أنت تتكلمني عن املادة  35بينما حنن نناقش اآل املادة .34

العضو مجيلة علي سلمان:
أعتذر سيدي الرئيس ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرً ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

05

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
15

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
الفصل الثامن :التظلم :املادة ( :)35توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

05

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة املستحدثة ( :)37توصي اللجنة باملوافقة على استحداث هذه
املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل 11
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تنص املادة على التالي ...« :صدور قرار إلغاء
الرتخيص نهائيًا وبناء على طلب من صدر ضده القرار النظر يف إعادة قيده يف 15
السجل إذا رأى أ املدة اليت مضت كافية إلصالح شملنه وإزالة آثار ما وقع
منه ،ويصدر القرار بملغلبية ثلثي األعضاء ،فإذا رفض اجمللس الطلب جاز
جتديده ملرة واحدة بعد مضي مخس سنوات أخرى ــ مل أفهم الرتتيب هنا ــ
ويكو القرار الصادر بالرفض يف هذه احلالة نهائيًا» ،فهل معنى ذلك أنه ال
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جيوز الطعن على هذا القرار أمام القضاء؟ هناك إذا صدر قرار فيجوز التظلم
من قرارات اجمللس أمام احملاكم الكربى خالل  71يومًا ،ولكن إذا صدر
قرار عن احملكمة بتملييد القرار الصادر بإلغاء الرتخيص فيجوز لصاحب
الشمل أ يقدم طلبًا بعد مدة معينة ــ وهي اليت تطلبها املشروع ــ إلعادة النظر
يف قيده ،وإذا رفض اجمللس فيجوز له جتديدها ملرة واحدة بعد  5سنوات5 ،
ويكو هذا القرار نهائيًا ،ملاذا نصبغه بالنهائية يف حني أ أصل القرار جيوز
التظلم منه؟ وهل جيوز للمجلس ــ وهناك حكم قضائي ــ أ يلغي احلكم
القضائي؟ هنا املادة مل تفرق بني ما إذا مل يتم التظلم أو مت التظلم ،وعندنا
حكم قضائي بإلغاء الرتخيص نهائيًا ،فهل جيوز للمجلس أ يصدر قرارًا
خيالف ما انتهى إليه احلكم؟ هذا تساؤل موجه إىل اللجنة ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبداجمليد بشري القصاب رئيس جلنة مزاولة املهن
اهلندسية بوزارة األشغال.

05

رئيس جلنة مزاولة املهن اهلندسية بوزارة األشغال:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذا احلكم مل يدخل فيه أي شمل قضائي،
وإذا أخذت اللجنة باحلكم وتقبله الطرف اآلخر فله احلق أ يطلب أ نراجع
هذا احلكم ،وإذا وافقنا على احلكم وهو آخر حكم له فلن يكو صادرًا

بالرفض يف احلاالت القادمة ،وهذا سيكو نهائيًا ،فال جيوز أ نعطيه 11
الصالحية أكثر من مرة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

15

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل توصية اللجنة ،احلكم النهائي
املذكور اآل يف صياغة هذه املادة هو احلكم النهائي بالنسبة إىل اجمللس
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وليس القضاء ،والقضاء شمل

آخر وهناك مواد أخرى وحقوق أخرى

للشاكي ،فاحلكم هو احلكم النهائي بالنسبة إىل اجمللس ،وبالتالي
يذهب الشاكي إىل خيار آخر وهو القضاء ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر األخ مقرر اللجنة على التوضيح،
ولكن هذه املادة أتت قاصرة وبها عجز ،فيجب أ تقول« :للمجلس بعد 01
مضي مخس سنوات على األقل من تاريخ صدور قرار إلغاء الرتخيص نهائيًا
بفوات ميعاد التظلم أو بعدم التظلم أمام القضاء»؛ حتى يكو األمر واضحًا
ويكو الكالم الذي ذكره ينطبق على هذا الكالم ،وإال فإنه يف التطبيق
ستثار إشكاليات مجة ،هل القرار النهائي صادر عن القضاء أم عن اجمللس؟
إذا عطفنا على ذلك أنه بفوات ميعاد التظلم منه أو عدم التظلم فيُفهم من ذلك 05
أ القرارات صادرة عن اجمللس وليس عن القضاء ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
11

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟
15

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
الفصل التاسع :التفتيش والضبط القضائي :املادة ( 32 :37بعد إعادة
الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 11
مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
الفصل العاشر :العقوبات :املادة ( 32 :32بعد إعادة الرتقيم) :توصي
اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب
العريض.
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15

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه املادة مادة عقابية باعتبار أنها حددت عدة
جرائم تتم املعاقبة عليها باحلبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتني ،ولكين ال
أفهم مسمللة اجلرمية الواردة يف الفقرة األوىل وسملقرأها« :زاول دو ترخيص
إحدى املهن اهلندسية بنفسه أو باالشرتاك مع اآلخرين أو من خالهلم أو عرض 5
أيًا من ذلك» ،أنا مل أفهم عبارة «عرض أيًا من ذلك» ،هل هي من جرائم
الرشوة؟! شخص عرض أ يزاول مهنة اهلندسة من خالل مكتب ومت
الرفض ،أعاقبه باحلبس! صراحةً السلوك أو الفعل املرتكب حاليًا ال يصل
إىل اجلرمية ،فملقرتح حذف هذه الفقرة ألنه ليس هلا أي داعٍ ،وال يعترب الفعل
01

جرمية حبد ذاته ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
األخت رباب ،عن أي بند تتكلمني؟
05

العضو رباب عبدالنيب العريض:
البند .0

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ عبداجمليد بشري القصاب رئيس جلنة مزاولة املهن اهلندسية
11

بوزارة األشغال.

رئيس جلنة مزاولة املهن اهلندسية بوزارة األشغال:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذا القانو واضح بالنسبة إلينا ،البند يقول:
«زاول دو ترخيص إحدى املهن اهلندسية بنفسه ،»...أي إذا كا شخصًا غري
مصرح له وزاول مهنة اهلندسة ،والتفسري اآلخر هو أ يعرض خدمة هندسية15 ،
أي إذا زاول أو عرض خدمة هندسية فسوف يعاقب على ذلك ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أتفق مع ما تفضلت به األخت رباب 5
العريض يف هذا اجلانب .تفسري األخ ممثل وزارة األشغال يذهب إىل اعتبار
الفعل من األفعال املمارسة غري الصحيحة ،ولكننا من باب ترتيب ما ترتب
عن ذلك من عقوبات دائمًا نملخذ مبسمللة التناسب بني الفعل والعقوبة املقررة،
واملنطلق الذي اعرتضت على أساسه األخت رباب العريض والذي أتوافق معها
عليه هو هل اليوم عندما تكو حبكم من قام مبزاولة عمل وأنت تعلم أنه 01
ليس حبوزتك أي ترخيص تكو يف املرتبة نفسها من التساوي يف الفعل
عندما تعرض فقط القيام بملداء خدمة هندسية من دو أ يكو هناك أي
فعل يدخل يف دائرة التجريم الكامل؟ ووجه االعرتاض هو أ األمر يكو
بهذه الطريقة ،ولو نظرنا إىل ما ورد يف نص احلكومة فسنجد أنها أخذت
ببيا أ الفعل كله انصرف إىل فعل املزاولة ،أي فعل مادي ،وهو الذي 05
يكو بدو ترخيص ورتبت عليه عدة صياغات ،ولكن عبارة «أو عرض أيًا
من ذلك» ليس هلا حمل ،أل هذه خمالفات وسترتتب عليه عقوبات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

11

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لقد اقرتحت حذف عبارة «أو عرض أيًا من
ذلك» الواردة يف البند  ،0وشكرًا.
15
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخت رباب تقرتح حذف عبارة «أو عرض أيًا من ذلك»
الواردة يف البند  .0فهل يوافق اجمللس على جواز نظر هذا االقرتاح؟

الرئيـــــــــــــــس:

5

(أغلبية موافقة)
تفضل األخ فواد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ الكالم الذي تفضلت بذكره 01
األخت دالل الزايد وهو أنه ليس هناك تناسق بني الفعل والتجريم هو كالم
منطقي ،أما حذف عبارة «أو عرض أيًا من ذلك» غري مقبول؛ أل هذا يشابه
ــ وأنا لست قانونيًا ــ جرمية الشروع ،فإذا كا للشروع يف اجلرمية عقاب
فالعرض من قبل الذي ال ميلك املوهل يعترب من جرائم الشروع ،وأقرتح أ
نسرتجع هذه املادة ونبحث عن البديل ،وأنا أتفق مع األخت دالل الزايد05 ،
ولكن ال أؤيد حذف العبارة بالكامل؛ أل الشروع يف اجلرمية يف بعض
اجلرائم األخرى ال يعاقب عليه ،أل اجلرمية مل تتم ،فلماذا يعاقب على
الشروع يف اجلرائم؟ أقرتح أ نعيد املادة إىل اللجنة ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أ أوضح أنه يف اجلُنح البد من النص
على الشروع ،ألنه ال يوجد شروع يف اجلُنح ،وإذا رغب املشرِّع يف العقاب عن 15
الشروع يف جرمية اجلنحة فالبد أ ينص على ذلك يف هذا القانو  ،وما ورد
يف هذا النص جرمية تامة وليس شروعًا ،كما أ األمر ال يستقيم ،وحنن
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حناول قدر اإلمكا أ نضيق مسمللة اجلرائم وال نوسعها ،ويف ذلك توسيع
بمل يكو يف أي حالة من مسمللة العرض ،وبالتالي البد أ تكو اجلرمية
حمددة وصياغتها صياغة حمددة ومفهومة ،فمسمللة العرض فيها نوع من
الغموض ،ولذلك طلبت حذفها ،كما أنها ليست موجودة يف نص احلكومة
5

أساسًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
01

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص حبالته به قصور كما تفضلت األخت
رباب العريض واألخت دالل الزايد ،ولكن أعتقد أ نية املشرع هنا اجتهت
إىل املعاقبة عن الشروع ،وال أرى التسرع يف احلذف ،فلنر أوالً الوزارة وجهة
االختصاص ،هل يف نيتهم العقاب عن الشروع؟ أل الشروع هنا مهم ،فقد ال

يقوم الشخص بالعمل ولكنه يشرع يف االتفاق وال يتم العمل ،وكما قالت 05
األخت رباب العريض إ الشروع يف اجلناية البد من النص عليه ،وأعتقد أ
املشرع قصد من عبارة «أو عرض أيًا من ذلك» الشروع ،فإذا مت العرض
وكمل فستكو اجلرمية تامة ،ولن تطبق على هذه املسمللة عبارة «أو عرض
أيًا من ذلك» ،وهي أكثر وجوبًا مع الشروع يف الفعل ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ولكن أرجو االنتباه ،املادة تقول« :مع عدم اإلخالل بملي
عقوبة أشد ينص عليها أي قانو آخر يُعاقب باحلبس ،»...فهل نقول بعدها
عبارة «أو بالغرامة» أم «وبغرامة»؟

15

العضو دالل جاسم الزايد:
«وبغرامة» ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة السيد عصام بن عبداهلل خلف وزير األشغال.

وزير األشغال:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع بعض األخوات يف حذف عبارة «أو 5
عرض أي من ذلك» ،ألنه من الصعب إثبات الشروع ،لذا أرى أ حذفها هو
األصح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضل األخ فواد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إذا كا أصحاب الشمل ــ وهم احلكومة ــ
يريدو حذف هذه العبارة فليس لدينا مانع ،واألمر يعود إليهم ،حيث إننا أردنا
05

أ نعدّل هلم فقط ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
11

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة مع األخذ يف
االعتبار اقرتاح األخت رباب العريض حبذف عبارة «أو عرض أي من ذلك»؟

15

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تقر هذه املادة بالتعديل املذكور .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل
األخ مقرر اللجنة.
5

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة املستحدثة ( :)39توصي اللجنة باستحداث هذه املادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب

01

العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ اللجنة كانت موفقة يف النص على
معاقبة الشخص االعتباري ،لكن هناك إشكالية يف صياغة الفقرة األخرية،
فاملادة تقول« :مع عدم اإلخالل باملسئولية اجلنائية للشخص الطبيعي ،يعاقب 05
الشخص االعتباري مبا ال جياوز مثلي الغرامة املقررة للجرمية إذا ارتكبت
بامسه أو حلسابه أو ملنفعته أية جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة
( )32من هذا القانو  ،وكا ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو تسرت
أو إهمال جسيم من الشخص االعتباري ،»...أنا ال أفهم ـــ صراحةً ــ كيف يقوم
الشخص االعتباري بالتسرت؟! أل هذا السلوك وهذه األفعال يقوم بها الشخص 11
الطبيعي ،ومل يسبق أ مر علينا استخدام هذه الصياغات للشخص االعتباري،
فمن املفرتض أ تكو الصياغة على النحو التالي «بامسه أو حلسابه بواسطة
أجهزته أو العاملني لديه» فقط ،أما بهذه الطريقة فكملمنا جعلنا الشخص
االعتباري هو الذي يقوم بـكذا وكذا ،أنا ال أفهم كيف ميكن للشخص
االعتباري التصرف أو االمتناع أو املوافقة أو التسرت على أمر؟ هذا ال يقوم به إال 15
الشخص الطبيعي .لدي تعديل على صياغة هذا النص وهو« :مع عدم اإلخالل
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 91

1104/5/01م املضبطة 12

باملسوولية اجلنائية للشخص الطبيعي ،يُعاقب الشخص االعتباري مبا ال جياوز
مثلي الغرامة املقررة للجرمية إذا ارتكبت بامسه أو حلسابه بواسطة أجهزته أو
ممثليه أو أحد العاملني لديه أي من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة (،»)32
وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص العقوبات والغرامة ،لدي استفسار 01
وقد حصلت على إجابة عنه من األخت رباب العريض ولكن أود التملكد منه.
بالنسبة إىل عبارة «مع عدم اإلخالل» ،إذا كنتم تتذكرو أنكم أضفتم
فيما يتعلق بتجريم الشخص االعتباري ،ولكن بالنسبة إىل عبارة «مثلي
العقوبة املقررة» هل القصد منها أنه إذا كا تغريم الشخص الطبيعي 0111
دينار فسيكو تغريم الشخص االعتباري  1111دينار؟ أي مضاعفة العقوبة05 .
حبذا لو يوضحوا لنا ما السبب يف ذلك وما هو االختالف؟! ألننا جند دائمًا يف
التشريعات اليت قُرر فيها موضوع العقوبات أ العقوبة تكو واحدة فيما
يتعلق بالشخص الطبيعي واالعتباري ،مع مراعاة الشخص االعتباري بإضافة
ما درجنا عليه موخرًا من حسن الصياغة وهو وضع عبارة «بامسه وحلسابه
وملنفعته» حتى يكو هناك تقرير ملن يتحمل املسوولية يف مسمللة الشخص 11
االعتباري ،ولكن ما سبب مضاعفة الغرامة هنا؟ ألنه من املفرتض أ يكو
هناك تساوٍ يف املراكز القانونية من ناحية تقرير العقوبات سواء حدثت
اجلرمية من الشخص الطبيعي أو من الشخص االعتباري للفعل ذاته ،هذا هو
استفساري ،فحبذا لو تبيّنوا لي األسباب ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ورد يف ديباجة املادة «مع عدم اإلخالل 5
باملسوولية اجلنائية للشخص الطبيعي يُعاقب الشخص االعتباري» ،ما هو الفرق
بني الشخص الطبيعي والشخص االعتباري؟ وما هي املسوولية اجلنائية اليت
أعاقبه عليها بغرامة ضعفي الغرامة اليت أعاقب بها الشخص الطبيعي؟ املادة يف
صياغتها وتركيبتها اهلدف منها هدف محيد ولكن الصياغة مل تملتِ باهلدف
الذي ارتملته اللجنة .فحينما نقول «مع عدم اإلخالل باملسوولية اجلنائية للشخص 01
الطبيعي» فهل هناك مسوولية جنائية يرتتب عليها حبس الشخص الطبيعي؟
املادة هنا تتكلم عن مسوولية التابع واملتبوع فيما يتعلق باألعمال اليت صدرت
عن موظفيه حلساب هذه الشركة وحلساب الشخص الطبيعي سواء كانت
مكاتب أم شركة أم فروعًا .بالنسبة إىل شركات اهلندسة ومكاتب اهلندسة
واملكاتب األجنبية ووكاالت الشركات األجنبية ،حينما يملتي املشروع ويقول 05
«مع عدم اإلخالل باملسوولية اجلنائية» ما هي املسوولية اجلنائية اليت أنا لن
أخل بها؟ ثم إ النص نفسه يقول «يُعاقب بغرامة» فهذه تعترب مسوولية جنائية،
حيث إ الغرامة تعترب ضمن املسووليات اجلنائية! النص غري واضح وحيتاج إىل
إعادة صياغة حتى نصل إىل اهلدف الذي أرادت أ تصل إليه اللجنة .أنا بصفيت
قانونية مل أستطع أ أفرق بني الشخص الطبيعي والشخص االعتباري ،ففي 11
البداية كنا نتكلم عن «مع اإلخالل باملسئولية اجلنائية للشخص الطبيعي» ثم
نملتي ونقول «يُعاقب الشخص االعتباري» ،فهل الشخص الطبيعي والشخص
االعتباري هما شخص واحد؟ هل يقصد بعبارة «مع عدم اإلخالل باملسئولية
اجلنائية للشخص الطبيعي» موظفو الشركة؟ مبعنى أنين سملعاقب املوظف
بالغرامة واحلبس ،بينما الشخص االعتباري سملعاقبه بـــ «مثلي الغرامة» إذا 15
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ثبت أ هذا الشخص الطبيعي قام بعمل حلسابي أو ملصلحيت! النص حيتاج إىل
دراسة وإعادة صياغة ،والقرار يعود إىل جملسكم املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالطبع هذه املادة مادة قانونية حبتة ،والصياغة
كانت من قبل املستشارين .لدي فقط توضيح حول رقم املادة املذكورة يف نص
هذه املادة وهو ( ،)32حيث جيب قراءته ( )32ألننا أعدنا ترقيم املواد .لو تسمح 01
لي سيدي الرئيس أ أطلب من رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس إبداء
الرأي وتوضيح األمور القانونية لإلخوة األعضاء ،وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة 05
املستشارين القانونيني باجمللس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف اعتقادي أنه يستقيم املعنى إذا وضعنا
عبارة «من جملس إدارة الشخص االعتباري أو أي مسوول مفوض آخر لديه أو 11
من يتصرف بهذه الصفة» فالقصد هنا ليس الشخص االعتباري بعينه ،أل
هناك من يُعرب عن إرادة الشخص االعتباري ،واملعرب عن إرادته هو جملس
اإلدارة ،أو أ يكو نظام الشخص االعتباري يُشري إىل تعيني مفوِّض يعرب
عن إرادة اجمللس أو عن إرادة الشخص االعتباري ،ولذلك إذا قلنا «جملس
إدارة الشخص االعتباري» وبهذه الطريقة من املمكن أ نتالفى العيب الذي 15
أثري يف املناقشة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور ناصر محيد املبارك.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ التعديل الذي جاء به رئيس هيئة 5
املستشارين القانونيني باجمللس هو الذي سيحل املشكلة ،أل العبارة فيها
ازدواجية بني الشخص االعتباري والشخص املفوَّض ،وكملنهما شخصا  .يف
احلقيقة إ الشخص االعتباري ال يُعرب إال من خالل الشخص املفوض ،وإذا عرب
الشخص املفوض فكمل التعبري صادر عن الشخص االعتباري ،فال داعي هلذه
االزدواجية .فالشخص الذي يُعرب عن جملس اإلدارة أو الشخص املفوض 01
كالهما يدال على شخص واحد وهو الشخص االعتباري ،وبهذه الطريقة
نستطيع أ حنل هذه املشكلة ،وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

05

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة ال أتفق مع ما تفضل به رئيس هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس فيما يتعلق مبسوولية أعضاء جملس اإلدارة.
أعضاء جملس اإلدارة هم من يرمسو السياسة العامة ،واإلدارة التنفيذية هي 11
اليت تقوم بالتنفيذ يف أي موسسة أو يف أي هيئة رمسية أو حتى يف القطاع
اخلاص ،وبالتالي مسووليتهم ال تصل إىل مسوولية جنائية ،أل لديهم مسوولية
إدارية .أما إذا كانت هناك اختالسات أو ما شابه ذلك فإ املسوولية حتمًا
ستقع على شخص حمدد ،أل املخول يف الشركة يف كل اجملالس هو رئيس
جملس اإلدارة ،أما يف القضايا التنفيذية فهو الرئيس التنفيذي أو ما شابه15 ،
ولذلك أعتقد أ إدراج جملس اإلدارة هنا غري صحيح ،أل هناك أعضاء
مستقلني يف جملس اإلدارة وال يتحملو إال املسوولية اإلدارية وتعفيهم اجلمعية
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العامة ،وكما تعلم ــ سيدي الرئيس ــ أنها تعفيهم من مسوولياتهم عن قراراتهم
فيما يتعلق بإدارة الشركة ،وليس يف تنفيذ بعض األمور ،ولذلك أنا أعتقد أنه
لن يكو النص موفقًا إذا أضفنا «جملس إدارة» إىل املادة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا إذا كا جملس اإلدارة هو السلطة اليت
متثل الشخصية االعتبارية أو أحيانًا العضو املنتدب أو املدير العام ،فإ االقرتاح 01
الذي اقرتحه رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس يف حمله ،فقط حيتاج
إىل تعديل بسيط «إما إىل جملس اإلدارة وإما من يفوضه وإما الشخص املفوض
حبسب اخلطمل الصادر عنهم» .مبعنى ــ كما قال األخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ
ال ميكن أ أطلقها على جملس اإلدارة من دو أ يكو جملس اإلدارة هو
من قام بتصرف أو امتناع أو خطمل تسبب يف خطمل جسيم ،إذ نردفها بعبارة 05
«جملس إدارة أو ممن صدر عنه» إذا كا متسببًا ،أو إذا كا أعضاء جملس
اإلدارة هم املتسببو يف االمتناع أو اإلهمال أو التسرت ،أو الشخص املفوض
بتمثيل الشركة أو الشخص االعتباري لدى الغري ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أعتقد أ تساؤالت األعضاء يف حملها،
ولذلك لدي التعديل الذي سيُغطي كل اجلوانب .فنحن يف قوانينا اليت 15
اعتدناها ــ بصفتنا مشرعني ــ جند هذه الصياغة ذاتها ،وبالتالي ال نضيف
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«جملس اإلدارة» ،أو أحد أعضاء جملس اإلدارة ،أل أي عضو من أعضاء
جملس اإلدارة يرتكب جرمية سيعترب شخصًا طبيعيًا وسيعاقب عن اجلرائم
املوجودة يف املادة ( ،)32وهذا النص خاص فقط بالشخص االعتباري باعتباره
كيانًا وشخصية اعتبارية ،وبالتالي أنا سوف أعاقبه بالغرامة إذا ارتكب هذه
اجلرمية سواء بامسه أو حلسابه ،حتى كلمة «ملنفعته» القصد بها حلسابه 5
وبواسطة أجهزته أو أحد العاملني ،وبالتالي أعتقد أ النص بالصياغة اليت
اقرتحتها هو املوجود يف مجيع الصياغات اليت مرت علينا يف مشاريع أخرى،
ألنه بهذه الطريقة سوف حيدث لبس ،فكيف يثبت أ هناك إهماالً جسيمًا
من الشخص االعتباري؟! كيف يهمل الشخص االعتباري؟ يكو عن طريق
املوظفني العاملني لديه ،وبالتالي أعتقد أ النص بهذه الصياغة غري صحيح01 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرً ،هل هناك مالحظات أخرى؟
05

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل األخت رباب العريض؟
11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بالتعديل املذكور .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل
األخ مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
الفصل احلادي عشر :أحكام ختامية( :املادة  41 :32بعد إعادة
الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( 40 :39بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
11

املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
15

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

31
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( 41 :41بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

11

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( 43 :40بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

15

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( 44 :41بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
05

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
11

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( 45 :43بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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15

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.
5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه املادة يف مشروع احلكومة وضعت فرتة
مساح أو نفاذ للقانو هي مدة  3شهور بعد تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية،
واللجنة توافقت مع جملس النواب على أ يُنشر منذ اليوم التالي ،حبيث يُعمل
به ويلغى قانو مزاولة املهن اهلندسية ،فالسوال :هل الوزارة قادرة على تنفيذ
هذا القانو فورًا مبجرد نشره يف اجلريدة الرمسية أم ال؟ وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
05

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة ( 43 :40بعد إعادة الرتقيم) تقول:
«يصدر الوزير اللوائح التنفيذية هلذا القانو ومجيع القرارات الالزمة لتنفيذه
خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانو ويستمر العمل بالقرارات املعمول بها
وقت نفاذه مبا ال يتعارض مع أحكامه».

11

العضو لولوة صاحل العوضي:
سيدي الرئيس ،لكن عندما نلغي قانو مزاولة املهن اهلندسية وننفذ
ذلك منذ اليوم التالي فصحيح أنه يستمر العمل بالقرارات ،لكن هل الوزارة
مستعدة لتنفيذه منذ اليوم التالي لنشره؟ هذا هو سوالي ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ عصام بن عبداهلل خلف وزير األشغال.
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وزير األشغال:
شكرًا معالي الرئيس ،اإلخوة األعضاء أوضحوا ذلك ،نعم حنن
قادرو على تنفيذه ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وبهذا نكو قد انتهينا من مناقشة
مجيع مواد مشروع القانو  ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
سوف نملخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانو فورًا،
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم الطريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم على أخذ
الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً باالسم)

15

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
5

موافقة.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
01

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

05

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
11

موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.
15

العضو دالل جاسم الزايد:
موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

31

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
5

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.
01

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
05

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
11

موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
15

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

31

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.
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العضو الدكتور محيد ناصر املبارك:
موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
5

موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
01

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

05

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،هل يوافق اجمللس على مشروع القانو بصفة
نهائية؟

11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يقر مشروع القانو بصفة نهائية .تفضل سعادة األخ عصام بن
عبداهلل خلف وزير األشغال.

15

وزير األشغال:
شكرًا معالي الرئيس ،أتقدم بالشكر اجلزيل إىل معاليكم وإىل
اللجنة املوقرة ،وإىل اإلخوة األعضاء كافة على هذه املداوالت املستفيضة
وإعانة الوزارة على مترير هذا القانو  ،الذي سيسهم إ شاء اهلل يف دفع
احلركة العمرانية يف اململكة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص قرار جملس النواب حول قرار جملس
الشورى بشمل مشروع قانو بإلغاء املادة ( )09من القانو رقم ( )03لسنة
0925م بشمل تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة (املعد يف 5
ضوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب) ،وأطلب من األخت الدكتورة
جهاد عبداهلل الفاضل مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

01

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟
05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذ يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

11

(انظر امللحق  /1صفحة )111
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة.

15

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة خالل اجتماعاتها قرار جملس
النواب بشمل قرار جملس الشورى حول مشروع قانو بإلغاء املادة ( )09من
القانو رقم ( )03لسنة 0925م بشمل تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
ملوظفي احلكومة ،واملعد يف ضوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب،
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وبعد الدراسة أوصت اللجنة بالتمسك بتوصية اجمللس السابقة وهي عدم
املوافقة على مشروع القانو  ،وذلك لألسباب اليت ساقتها اللجنة ساب ًقا وهي:
0ــ إ مشروع القانو يف حالة إقراره يودي إىل ارتفاع معدالت التقاعد املبكر
األمر الذي يودي إىل زيادة كبرية يف أعداد املتقاعدين ،مما ينعكس سلبًا
على املركز املالي للهيئة ،وحيرم اجلهات احلكومية من الكوادر الوظيفية 5
يف بعض التخصصات املهمة1 .ــ يوثر إقرار مشروع القانو على الوضع املالي
للهيئة العامة للتملمني االجتماعي ،حيث سيحرمها من حتصيل االشرتاكات
واستثمارها عن مدد مناسبة للمومن عليهم ،مقابل ما ستتحمله اهليئة من
أعباء مالية نتيجة صرف معاشات تقاعدية للمومن عليهم واملستحقني عنهم
لفرتات زمنية طويلة قبل بلوغ سن التقاعد االعتيادي ،حبيث ال تتناسب 01
اشرتاكاتهم التقاعدية مع ما سيحصلو عليه من مزايا لسنوات طويلة3 .ــ
ازدياد نسبة عدد املوظفني الذين يتقدمو بطلبات االستقالة اإلرادية ومن ثم
احلصول على معاشات تقاعدية ،وأ نسبتهم تبلغ حوالي  %15من إمجالي
املوظفني املنتهية خدماتهم ،مقابل نسبة  %05ملن بلغ سن التقاعد االعتيادي
وهو ( )71سنة4 .ــ إ الكُلفة املالية التقديرية اليت ستتحملها اهليئة بناءً على 05
معدالت اخلروج إىل التقاعد احلالية وأعداد املنتهية خدماتهم ألسباب إرادية
أو حكم قضائي أو تملدييب تصل إىل  144مليو دينار سنويًا .ويف ضوء كل
ذلك ترى اللجنة التوصية بالتمسك بتوصية اجمللس السابقة بعدم املوافقة من
حيث املبدأ على قرار جملس النواب بشمل قرار جملس الشورى حول مشروع
قانو بإلغاء املادة ( )09من القانو رقم ( )03لسنة 0925م بشمل تنظيم 11
معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة (واملعد على ضوء االقرتاح
بقانو املقدم من جملس النواب) .واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ
الالزم ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ال أتفق مع رأي اللجنة ،وأوافق مع رأي
اإلخوة النواب يف حذف هذه املادة .هل يف حالة إذا كانت مدة خدمة الشخص
الذي كا عمره  45عامًا مساوية ملدة خدمة الشخص الذي وصل إىل سن
التقاعد حيصل على معاش كامل والذي وصل إىل سن  45يُخصم منه نسبة 5
الـ %5؟! أعتقد أ يف هذا جمافاة للعدالة ،وأيضًا يناقض املادة  03من
الدستور .حنن دائمًا نقول إنه من املفرتض أ يكو العمل حبرية ،أي باختيار
الشخص ،وحنن هنا جنربه على عمل هو وصل إىل مرحلة التخلي عنه ،وهي
عقوبة فقط ألنه قدّم استقالته يف سن  45أو يف سن مل يتجاوز فيها  55عامًا.
أعرف أ قوانني التقاعد هلا خصوصية خاصة بها ،ولكن ينبغي أال يصل 01
األمر إىل درجة أ جنايف العدالة .أعتقد أ النص الذي رفضه اإلخوة النواب
وحاولوا إلغاءه هو نص غري عادل ،وعليه البد أ يتوافق رأي اللجنة مع رأي
اإلخوة النواب ويتم حذف هذه املادة ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر ذلك .يا إخوا أرجو االنتباه ،ما تبقى لدينا هو مشروع بقانو
بشمل الدين العام وسريحَّل إىل جلسة يوم اخلميس االستثنائية بإذ اهلل،
وسوف نضيف إىل جدول األعمال مواضيع أخرى إ شاء اهلل سوف نوافيكم
بها .ولدينا أيضًا تقريرا للشعبة الربملانية للعلم ،هما :تقرير وفد الشعبة
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