
 

 
 
 
 

 .م٢٠٢٢اير ني ١٧التار�ــــــخ: 

 
 

 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر 

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   
 

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ،،،
 

 

معاليكم    خطاب  إ��  ف  ٧٠١(  رقمباإلشارة  ب/  م  ل    ١٢بتار�خ    )٤د  ٥ص 

(بخصوص  ،  م٢٠٢١د�سم��   رقم  بقانون  �عض   بتعديل  ٢٠٢١) لسنة  ١٨املرسوم 

) رقم  القانون  لسنة  ٥١أح�ام  الهندسية  ٢٠١٤)  املهن  مزاولة  تنظيم  شأن   �� ،

 لدراستھ و�عداد تقر�ر يتضمن رأي ال�جنة �شأنھ لعرضھ ع�� ا�جلس املوقر. 

معاليكم  فإنھ   إ��  أرفع  أن   �� والبيئة  تقر�ر  يطيب  العامة  املرافق  �جنة 

بقانون  بخصوص   الالزم   ،املذ�ور املرسوم  باتخاذ  والتوجيھ  بالنظر  التفضل  برجاء 

 وقر. لعرضھ ع�� ا�جلس امل 

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،،  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حممد علي حسن علي.د                                                                    

 ئة رئيــس جلنــة املرافـق العامـة والبي

 
 

 المرفقات: 
 .تنفیذيالملخص  لا -
 .ریر اللجنةتق .۱
 حیة.والمذكرة اإلیضا   المرسوم بقانون .۲
 .رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة .۳
 رأي وزارة األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني. .٤
 لنواب الموقر ومرفقاتھ.مجلس اقرار   .٥
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 احملرتم    حممدعلي حسن عليسعادة الدكتور  
 املرافق العامة والبيئة رئيس جلنة  

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

وتعبببب ي أأ2021(أنسبببب  أ18املرسببببقاأونبببب )قكأ  بببب أ يطيبببب أنببببقألكأل  بببب أن بببب أ
يفأشبببببظكأ  زبببببا أن ا نببببب أامل ببببب أأ2014(أنسببببب  أ51وعببببباألا ببببب اأاننببببب )قكأ  ببببب أ 

أان   سا .
أ

 لي ببببب أ أورجببببب قأن   دبببببت أ ع اسبببببت بأ نهببببب اعأ نريبببببرأودبببببظ) أنت ببببب   أ
أنقه أل ص هأثالث ألس واعأن أ   يخ .نعرض أهلىأاملجلسأخاللأ

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 
 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى              

 

 



 ۲ من ۱ الصفحة

 

ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 جلنة املرافق العامة والبيئة لخ

 موضوع التقرير 
) �قانون رقم  (  ٢٠٢١) لسنة  ١٨المرسوم  القانون رقم  أحكام  ) ٥١بتعدیل �عض 

 .في شأن تنظ�م مزاولة المهن الهندس�ة ٢٠١٤لسنة 

 .الفصل التشر�عي الخامس –  الرا�عدور االنعقاد السنوي العادي  - م٢٠٢١د�سمبر  ١٢ اإلحالة إىل اللجنة تاريخ 

 .الفصل التشر�عي الخامس – الرا�عاالنعقاد السنوي العادي دور  - م٢٠٢٢ینایر  ١٧ انتهاء اللجنة من املناقشة 

 ٢ عدد االجتماعات 

 مضمونه

القطاع    - في  العاملة  الشر�ات  تأس�س  أمام  العوائق  إجراءات  إزالة  تسهیل  عبر  الهندسي 

�حیث تكون مزاولة  ،  في مختلف التخصصات والفروع الهندس�ة  ومتطل�ات إصدار تراخ�صها

مؤسسة شكل  في  الهندسي  المكتب  فرد�ة  المهنة عبر  وفاة   ،تجار�ة  �عد  استمرارها  یت�ح  �ما 

 لضوا�ط تستهدف مصلحة الورثة.  االمرّخص له وفقً 

للخ  - التأدیبي  النظام  تأدیب�ة جدیدة  تطو�ر  استحداث عقو�ات  القانون عبر  اضعین ألحكام 

 . الفئة لمدة مؤقتة)   إنزال ،(الغرامة اإلدار�ة

 تعز�ز دور الرقا�ة والتفت�ش على مزاولي المهنة. -

 من االستقالل علیها. اتطو�ر اختصاصات مجلس مزاولة المهن الهندس�ة �ما �ضفي مز�دً  -

 املبادئ واألسس العامة 

القطاع الهندسي لیتمكن من أداء دوره في    مسیرةة أوجه النقص والقصور التي تعتري  معالج  -

 .الوطني تعز�ز االقتصاد

مواك�ة المستجدات التي شهدها قطاع الهندسة؛ وقدرته على تلب�ة احت�اجات األسواق في    -

 الهندس�ة.ات مختلف التخصص

الهندس�ة في توسعة أعمالها �اتخاذ أشكال الشر�ات تذلیل المعوقات التي تواجه المكاتب    -

 التجار�ة.

التغلب على التحد�ات التي تواجه المكاتب الهندس�ة �سبب انتشار جائحة فیروس �ورونا    -

 وما خلفته الجائحة من ر�ود اقتصادي.  المستجد

 بنيته

 ) مواد ٣دی�اجة + ( -

)  ١٠)، و(٧البند () ٧استبدال نصوص المواد (تتضمن المادة األولى منه   -

 . ) ٤٠) و (٣٧) الفقرة الثان�ة، و(٢٧) و(٢٦) و (١٧و(

) مكرًرا، وفقرة جدیدة إلى  ١٠مادة جدیدة برقم (تتضمن استحداث المادة الثان�ة   -

 . ) من القانون المذ�ور٣٥المادة (

 المادة الثالثة تنفیذ�ة. -

رأي جلنة الشؤون التشريعية  

 والقانونية 

وسالمته من الناحیتین  لم�ادئ وأحكام الدستور،   نون المرسوم �قاعدم مخالفة  -

 الدستور�ة والقانون�ة. 

 رأي احلكومة املوقرة

 أشارت المذ�رة المرفقة �المرسوم �قانون إلى أن:

) المادة  إلى  استناًدا  �قانون صدر  (٣٨المرسوم  بتار�خ  الدستور،  من  أغسطس ٢)   (

  ٢٢أي بین أدوار انعقاد المجلسین وتم إیداعه �مجلسي الشورى والنواب بتار�خ    ٢٠٢١



 ۲ من ۲ الصفحة

، أي خالل شهر من تار�خ صدوره، وتوافرت ف�ه مبررات االستعجال  ٢٠٢١أغسطس  

 التي تكمن في:
قصور التي تعتري مسیرة القطاع الهندسي �ي یتمكن من أداء  معالجة أوجه النقص وال-١

 دوره في تعز�ز االقتصاد الوطني.

تعدیل �عض أحكام القانون رقم (-٢ التأخیر في  لسنة  ٥١أن  تنظ�م    ٢٠١٤)  في شأن 

المستجدات التي   یترك ظالًال سلب�ة على مواك�ة  أن  المهن الهندس�ة من شأنه  مزاولة 

وق  الهندسة  قطاع  التخصصات  �شهدها  مختلف  في  السوق  احت�اجات  تلب�ة  في  درته 

 الهندس�ة.

تذلیل المعوقات التي تواجه المكاتب الهندس�ة في توسعة أعمالها �اتخاذ أشكال الشر�ات  -٣

�ورونا   فیروس  جائحة  انتشار  �سبب  تواجهها  التي  التحد�ات  على  والتغلب  التجار�ة 

ه ال�الغ على تلك المكاتب والعاملین فیها  المستجد، وما خلفته من ر�ود اقتصادي ترك أثر 

وعلى قدرتها االحتراف�ة في تصم�م وتنفیذ المشار�ع التي تحتاجها مختلف القطاعات في  

 المملكة.

تعز�ز �فاءة المكاتب الهندس�ة، وخلق فرص عمل للمهندسین ال�حر�نیین �ما �ساهم في  -٤

 انعاش االقتصاد الوطني.

 ملكة ال�حر�ن في المؤشر الدولي للقدرات الهندس�ة.االسهام في تحسین ترتیب م-٥

 املختصة آراء اجلهات 

 ي وزارة األشغال وشؤون البلد�ات والتخط�ط العمراني:رأ •
وشؤون البلد�ات والتخط�ط العمراني أنها تتفق مع ما ورد في المرسوم �قانون    وزارة األشغالأفادت  

مزاولة المهن الهندس�ة الذي أوضح أن المرسوم  المذ�ور، وأرفقت بردها مرئ�ات مجلس تنظ�م  

 �قانون ورد �ه العدید من التعدیالت التي تصب في صالح مهنة الهندسة والمهندسین وأهمها: 

التي   .1 للشروط والضوا�ط واألحوال  التجاري ط�ًقا  العمل  �احتراف  السماح للمهندسین 

 ندسي.تحددها الالئحة التنفیذ�ة، �ما ال یتعارض مع العمل اله

استمرار عمل المكتب الهندسي �مؤسسة فرد�ة في حالة وفاة مالك المكتب الهندسي   .2

 إذا طلب الورثة تشغیل مكتب مورثهم وفق شروط محددة.

إمكان�ة توق�ع جزاءات أخرى على المرخص لهم ممن ثبت مخالفتهم ألحكام القانون   .3

 جسامة المخالفات.�حیث تكون هذه الجزاءات رادعة ومتناس�ة مع 

 تعز�ز دور الرقا�ة والتفت�ش لمجلس تنظ�م مزاولة المهن الهندس�ة. .4

منح مجلس تنظ�م مزاولة المهن الهندس�ة الصالح�ة إلصدار القرارات الالزمة لتطو�ر   .5

المهن الهندس�ة واالرتقاء بها ورفع مستوى الكفاءة الفن�ة للمهندسین وقواعد وأخالق�ات  

 .وآداب المهنة

 إمكان�ة إنشاء مكاتب هندس�ة في شكل شر�ات تجار�ة وفق شروط وضوا�ط محددة. .6

 الموافقة على المرسوم �قانون  قرار جملس النواب املوقر 

 توصية اللجنة 
بتعدیل �عض أحكام القانون   ٢٠٢١) لسنة  ١٨الموافقة على المرسوم �قانون رقم (

 مزاولة المهن الهندس�ة. في شأن تنظ�م  ٢٠١٤) لسنة ٥١رقم (

 
 

 



 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
 

 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 ورى ــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 
 األول املرفق 
 

 تقرير اللجنة 
 

 
 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 



 

 ۱۰ من ۱ الصفحة
 

 

 

 

 م ٢٠٢٢يناير  ١٧التار�خ: 

 ) ٨: (رقم التقر�ر 

 خبصوص تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة

 ٢٠١٤لسنة    )٥١بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( ٢٠٢١) لسنة  ١٨املرسوم بقانون رقم (

 يف شأن تنظيم مزاولة املهن اهلندسية

ا�عدور اال�عقاد العادي   الفصل التشري�� ا�خامس –  الر

 مقدمة:

ــــم��    ١٢بتــار�خ   ــــ ـــــل    ،)٤د  ٥ص ل م ب/ ف  ٧٠١م، و�موجــب ا�خطــاب رقم (٢٠٢١د�ســــ ــــ أرســــ

افق العامة   ــــورى إ�� �جنة املر ــــا�ح رئيس مجلس الشــــ ــــا�ح الصــــ ــــاحب املعا�� ع�� بن صــــ صــــ

ــــوم بقانون رقم (والبيئة   ــــ ــــنة ١٨املرســــ ــــ )  ٥١بتعديل �عض أح�ام القانون رقم (  ٢٠٢١) لســــ

لدراســــتھ و�عداد تقر�ر يتضــــمن رأي   ،�� شــــأن تنظيم مزاولة املهن الهندســــية  ٢٠١٤لســــنة 

 �جلس املوقر.ال�جنة �شأنھ لعرضھ ع�� ا

 

 



 ۱۰ من ۲ الصفحة
 

 
ً
 : إجراءات اللجنة:أوال

 �� االجتماعات التالية: –آنف الذكر  –قانون املرسوم بتدارست ال�جنة  )۱(

 الفصل الدور تاریخ االجتماع رقم االجتماع

 ٥ ٤ م۲۰۲۱ دیسمبر ۲۷ ۱۰

 ٥ ٤ م۲۰۲۲ینایر  ۱۰ ۱۱

 

 بھ وال�ي اشتملت ع��: املتعلقةع�� الوثائق لمرسوم بقانون اطلعت ال�جنة أثناء دراس��ا ل )۲(

 (مرفق)  مشروع القانون. �� رأي �جنة الشؤون التشريعية والقانونية با�جلس   .أ

ا�يرأي وزارة   .ب  . (مرفق)األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمر

 

ـــــر اجتماعها رقم ( )۳( ــ ـــــري�� ١١و�دعوة من ال�جنة حضــ ــ ـــــل التشــ ــ ا�ع من الفصــ ) بدور اال�عقاد الر

 ا�خامس �ل من:

 وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
 رئیس مجلس تنظیم مزاولة المھن الھندسیة  م. مریم أحمد جمعان 

 مجلس تنظیم مزاولة المھن الھندسیة -المدیر التنفیذي  حسن جواد الشیخالسید/ 
 مجلس تنظیم مزاولة المھن الھندسیةعضو  م.نوال یوسف العمادي 

 مجلس التنمیة االقتصادیة -المستشار القانوني  مھدي القیدومحسین السید/ 
 المستشار القانوني بشؤون البلدیات  عبدالفتاح حلمي الصالحي  السید/

 شؤون جملسي الشورى والنواب وزارة 
 أخصائي شؤون برلمانیة  سوسن محمد القناصالسیدة/ 

 

 



 ۱۰ من ۳ الصفحة
 

 : الشورىوحضر اجتماعات ال�جنة من األمانة العامة �جلس  )٤(

 هيئة املستشارين القانونيني
 .المستشار القانوني األستاذ عبدالرحیم علي عمر

 أول. باحث قانوني علي نادر الـسلوم /السید
 إدارة شؤون اللجان 

 .مشرف شؤون اللجانالمكلف بأعمال  علي جواد القطان /السـید
 أمین سر لجنة. دانة إبراھیم الشیخ  /السیدة

 العالقات واإلعالم إدارة 
 وتواصل  أخصائي إعالم عبدالجلیل  ءسما /السیدة

 

ا: رأي جلنة الشث
ً
 ؤون التشريعية والقانونية: اني

إ�� عدم مخالفة   والقانونية  التشريعية  الشؤون  �جنة  بقانون ان��ت  وأح�ام   املرسوم  ملبادئ 

 من الناحيت�ن الدستور�ة والقانونية. تھ وسالمالدستور، 

ا: رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني: 
ً
 (مرفق)ثالث

مرئيات  وزارة  الأفادت     بردها  وأرفقت  املذكور،  بقانون  املرسوم   �� ورد  ما  مع  تتفق  أ��ا 

الهندسية   املهن  مزاولة  تنظيم  بھ  مجلس  ورد  بقانون  املرسوم  أن  أو�ح  من  الذي  العديد 

 أهمها: و التعديالت ال�ي تصب �� صا�ح مهنة الهندسة واملهندس�ن 

ابط  .١ والضو للشروط  ا 
ً

طبق التجاري  العمل  باح��اف  للمهندس�ن  السماح 

 .ال يتعارض مع العمل الهند��ي واألحوال ال�ي تحددها الالئحة التنفيذية، بما



 ۱۰ من ٤ الصفحة
 

م .٢ وفاة  حالة   �� فردية  كمؤسسة  الهند��ي  املكتب  عمل  املكتب استمرار  الك 

 مور��م وفق شروط محددة. الهند��ي إذا طلب الورثة �شغيل مكتب

ألح�ام   .٣ مخالف��م  ثبت  ممن  لهم  املرخص  ع��  أخرى  جزاءات  توقيع  إم�انية 

 ومتناسبة مع جسامة ا�خالفات. القانون بحيث تكون هذه ا�جزاءات رادعة

 سية.�عز�ز دور الرقابة والتفتيش �جلس تنظيم مزاولة املهن الهند .٤

منح مجلس تنظيم مزاولة املهن الهندسية الصالحية إلصدار القرارات الالزمة  .٥

مستوى الكفاءة الفنية للمهندس�ن   لتطو�ر املهن الهندسية واالرتقاء ��ا ورفع 

 .وقواعد وأخالقيات وآداب املهنة

ابط  .٦  إم�انية إ�شاء م�اتب هندسية �� ش�ل شر�ات تجار�ة وفق شروط وضو

 محددة.

ا
ً
رأيرابع ب   :  العمراني  املختصني  والتخطيط  البلديات  وشؤون  األشغال  تنظيم  وزارة  وجملس 

 م.٢٠٢٢يناير  ١٠مزاولة املهن اهلندسية لدى حضورهم اجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ 

بتعديل �عض أح�ام    ٢٠٢١) لسنة  ١٨رقم (أو�ح السادة ا�حضور أن املرسوم بقانون    

  ٢٠٢١صدر �� أغسطس    �� شأن تنظيم مزاولة املهن الهندسية   ٢٠١٤) لسنة  ٥١القانون رقم (

بتعديالت أبرزها جواز اح��اف العمل التجاري، باستبدال �عض املواد و�ضافة البعض اآلخر، 

وكذلك   ووضع شروط ال��خيص للم�اتب الهندسية �� ش�ل مؤسسة فردية وشر�ات تجار�ة،

 �عي�ن مدير مسؤول متفرغ للمكتب الهند��ي طب
ً

ملا تحدده الالئحة التنفيذية، وأجاز استمرار    اق



 ۱۰ من ٥ الصفحة
 

لھ املرخص  وفاة  �عد  أح،  امل�اتب  إ��  ال��خيص  ممن   دبنقل  شروط    الورثة  فيھ  افر  تتو

�ثبات  التحقيق الشف�ي و �عد  الكتا�ي  كما عدل ا�جزاءات التأديبية، وأجاز اإلنذار  ،  ال��خيص

�� القرار الصادر بتوقيع ا�جزاء، كما استحدث �عض ا�جزاءات التأديبية، م��ا إنزال    مضمونھ

الفئة ملدة ال تتجاوز الثالث سنوات، وتوقيع الغرامة اإلدار�ة ال�ي ال تقل عن ألفي دينار وال تز�د 

 
ً

ألف عشر�ن  �جلس  اع��  االختصاصات  �عض  ومنح  الهندسية ،  املهن  مزاولة  ��دف    تنظيم 

 من االستقالل.  ا بما يضفي عليھ مز�ًد وتحقيق الضمانات الالزمة لھ، تدعيمھ 

 
ً
 : رأي اللجنة:اخامس

بتعديل �عض أح�ام القانون    ٢٠٢١) لسنة  ١٨تدارست ال�جنة املرسوم بقانون رقم (

�� شأن تنظيم مزاولة املهن الهندسية، الذي ��دف إ�� رفع مستوى املهن    ٢٠١٤) لسنة  ٥١رقم (

وسد   البحر�ني�ن،  للمهندس�ن  جديدة  عمل  فرص  وخلق  ��ا،  واالرتقاء  وال��وض  الهندسية 

النقص الذي �عانيھ السوق من قلة عدد امل�اتب الهندسية �� �عض التخصصات والفروع،  

ائق أمام تأسيس   لكوذلك من خالل ��جيع االستثمار �� هذا القطاع ا�حيوي، وكذ إزالة العو

لقطاع الهند��ي ع�� �سهيل إجراءات ومتطلبات إصدار ال��اخيص لها ��  الشر�ات العاملة �� ا

ش�ل    �� الهندسية  امل�اتب  بإ�شاء  املهنة  مزاولة  تراخيص  و�جازة  التخصصات،  مختلف 

�س��دف   ابط  لضو ا 
ً

وفق لھ  املرخص  وفاة  �عد  استمرارها  يتيح  بما  فردية  تجار�ة  مؤسسات 

ل�خاضع�ن ألح�ام القانون ع�� استحداث عقو�ات    مص�حة الورثة، وكذا تطو�ر النظام التأدي�ي



 ۱۰ من ٦ الصفحة
 

تأديبية جديدة، إ�� جانب �عز�ز دور الرقابة والتفتيش ع�� مزاو�� املهنة، وتدعيم اختصاصات  

 الهندسية بما يضفي عليھ مز�ًدا من االستقالل. املهن مجلس تنظيم مزاولة 

لت املادة األو�� منھ  من ثالث مواد، تناو   يتألف املرسوم بقانون، فضال عن الديباجة،

) و  ٣٧) الفقرة الثانية، و(٢٧) و(٢٦) و (١٧) و(١٠)، و(٧) البند (٧استبدال نصوص املواد (

�� شأن تنظيم مزاولة املهن الهندسية، وأضافت املادة    ٢٠١٤) لسنة  ٥١) من القانون رقم (٤٠(

) برقم  جديدة  مادة  (١٠الثانية  املادة  إ��  جديدة  وفقرة  مكرًرا،  م٣٥)  املذكور،  )  القانون  ن 

 وجاءت املادة الثالثة تنفيذية. 

اطلعت ال�جنة ع�� نصوص املرسوم بقانون املعروض، وع�� قرار مجلس النواب املوقر 

ومرفقاتھ، وع�� آراء ا�جهات املعنية، وع�� رأي �جنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء  

والق  امؤكًد  الدستور�ة  الناحيت�ن  من  سالمتھ  النظر  ع��  وجهات  وتبادل  تداول  و�عد  انونية، 

�شأنھ ب�ن أ�حاب السعادة أعضاء ال�جنة واالستئناس برأي املستشار القانو�ي ان��ت ال�جنة  

ا مع قرار مجلس النواب املوقر لألسباب اآلتية: 
ً
افقة ع�� املرسوم بقانون املعروض اتفاق  إ�� املو

 
ً

) أغسطس  ٢) من الدستور، بتار�خ (٣٨استناًدا إ�� املادة (: أن املرسوم بقانون صدر  أوال

أغسطس    ٢٢أي ب�ن أدوار ا�عقاد ا�جلس�ن وتم إيداعھ بمجل��ي الشورى والنواب بتار�خ    ٢٠٢١

افرت فيھ م��رات االست�جال ال�ي تكمن ��:٢٠٢١  ، أي خالل شهر من تار�خ صدوره، وتو

ال�ي �ع��ي مس�-١ النقص والقصور  الهند��ي �ي يتمكن من معا�جة أوجھ  القطاع  �ة 

 أداء دوره �� �عز�ز االقتصاد الوط�ي.



 ۱۰ من ۷ الصفحة
 

٢-) رقم  القانون  أح�ام  �عض  �عديل   �� التأخ��  لسنة  ٥١أن  تنظيم   ٢٠١٤)  شأن   ��

 سلبية ع�� مواكبة املستجدات ال�ي 
ً

مزاولة املهن الهندسية من شأنھ أن ي��ك ظالال

جات السوق �� مختلف التخصصات شهدها قطاع الهندسة وقدرتھ �� تلبية احتيا�

 الهندسية.

أش�ال  -٣ باتخاذ  أعمالها  توسعة   �� الهندسية  امل�اتب  تواجھ  ال�ي  املعوقات  تذليل 

الشر�ات التجار�ة والتغلب ع�� التحديات ال�ي تواجهها �سبب انتشار جائحة ف��وس 

امل تلك  ع��  البالغ  أثره  ترك  اقتصادي  ركود  من  خلفتھ  وما  املستجد،  �اتب كورونا 

قدر��ا   وع��  ف��ا  تحتاجها    افية� االح� والعامل�ن  ال�ي  املشاريع  وتنفيذ  تصميم   ��

 مختلف القطاعات �� اململكة.

�عز�ز كفاءة امل�اتب الهندسية، وخلق فرص عمل للمهندس�ن البحر�ني�ن بما �ساهم -٤

 �عاش االقتصاد الوط�ي.إ �� 

 املؤشر الدو�� للقدرات الهندسية.سهام �� تحس�ن ترتيب مملكة البحر�ن �� اإل -٥

) املستبدلة بموجب املادة األو�� من املرسوم بقانون، ال��خيص  ١٠: أجازت املادة (ثانًيا

أجازت �جلس تنظيم مزاولة املهن  ، كما بإ�شاء م�اتب هندسية �� ش�ل مؤسسة تجار�ة فردية

أحد املهندس�ن املرخص    الهندسية التصر�ح للمرخص لھ بإ�شاء املؤسسة املذكورة �� تفو�ض

 . لهم �� إدارة املكتب الهند��ي �ش�ل جزئي أو ك�� للف��ة ال�ي تحددها الالئحة التنفيذية 

) مكرًرا املضافة بموجب املادة الثانية من املرسوم بقانون ال��خيص  ١٠أجازت املادة (و 

 عن ،  مديرن للمكتب  ع�َّ وأن �ُ ،  بإ�شاء امل�اتب الهندسية �� ش�ل شركة تجار�ة
ً

يكون مسؤوال



 ۱۰ من ۸ الصفحة
 

الفنية واإل جميع األ  باملادة (عمال  املنصوص عل��ا  ا للشروط 
ً

املكتب طبق  �� ) مكرًرا  ١٠دار�ة 

 املذكورة، وذلك �لھ ��دف ��جيع االستثمار �� هذا القطاع ا�حيوي. 

ا
ً
(ثالث املادة  أجازت  الهندسية  ١٧:  امل�اتب  ترخيص  نقل  بقانون  املرسوم  من  /ب) 

سات تجار�ة فردية إ�� الورثة لتشغيل مكتب مور��م �شرط تحديد أحد الورثة  املرخصة كمؤس

افر ف��م الشروط املنصوص عل��ا �� املادة ( ) من هذا القانون لالستمرار �� �شغيل  ١٠ممن تتو

ا للبند (
ً

) مكرًرا من هذا القانون، وذلك ١٠) من املادة (١املكتب، أو �عي�ن مدير مسؤول وفق

مصدر دخل لورثة املرخص لھ ووقاي��م وحماي��م من براثن الفقر والفاقة،    �لھ بقصد إيجاد 

 و�خلق فرص عمل جديدة للمهندس�ن البحر�ني�ن من ناحية أخرى.  من ناحية،

- ) منھ بمجلس تنظيم املهن الهندسية،  ٤٠: أناط املرسوم بقانون بموجب املادة (را�ًعا

الوز�ر� مع  التنسيق  الالز   -عد  القرارات  ورفع  إصدار  ��ا  واالرتقاء  الهندسية  املهن  لتطو�ر  مة 

يتع�ن   ال�ي  املهنة والتوج��ات  الكفاءة الفنية للمهندس�ن، وقواعد أخالقيات وآداب  مستوى 

الن�اهة واألمانة والل الهندسية، ومبادئ  املهندس�ن مراعا��ا عند مزاول��م للمهن  ��  يع��  اقة 

 االستقالل امل�ي وا�حافظة ع�� كرامة املهنة. التعامل مع العمالء وواجبات  

: وضع املرسوم بقانون آليات شفافة ووا�حة للرقابة والتفتيش ع�� املرخص لهم،  خامًسا

��ذا  الضارة  املمارسات  الهند��ي وا�حد من  القطاع   �� افرها  تو الواجب  والثقة  الن�اهة  يكفل  بما 

) املادة  أناطت  حيث  الهندسية،  املهن  مزاولة  تنظيم  مجلس  اختصاصات  و�عز�ز  ) ٣٧القطاع، 

الرقابة من   با�جلس  قرار  بند��م  يصدر  الذين  للمفتش�ن  وأجازت  لهم،  املرخص  ع��  والتفتيش 



 ۱۰ من ۹ الصفحة
 

ا�جلس دخول امل�اتب الهندسية وأماكن املشروعات واألعمال الهندسية ومعاين��ا واالطالع ع�� ما 

��ا من ملفات و�جالت ودفاتر ومستندات وأوراق وسماع أقوال ا�خالف�ن، ومنحت موظفي ا�جلس 

يخولهم   القضائيالذين  الضبط  مأموري  صفة  ا�ختص  الوز�ر  مع  باالتفاق  العدل  ضبط ل  وز�ر 

القانون  هذا   �� عل��ا  املنصوص  ائم  من ،  ا�جر بقرار  العامة  النيابة  إ��  و�حال��ا  ا�حاضر  وتحر�ر 

 ا�جلس املذكور.

) املادة  أجازت  املهندس�ن  ٢٦كما  ع��  إدار�ة  غرامة  توقيع  للمجلس  بقانون  املرسوم  من   (

خالف�ن ألح�ام هذا القانون ال تقل عن ألفي دينار وال تز�د ع�� عشر�ن ألف دينار، و�را�� عند تقديرها  ا�

من ا�خالف واملنافع ال�ي جناها، والضرر الذي أصاب الغ��    ا مراعاة جسامة ا�خالفة والعنت الذي بد

 عن ا�جزاءات التأديبية األخرى الواردة بنص املاد
ً

ة املذكورة، و�حوز القرار الصادر  نتيجة إ�� ذلك، فضال

دون رد (الرفض  مضت  بالغرامة قوة السند التنفيذي بفوات ميعاد التظلم منھ أو بانقضاء ست�ن يوًما  

 بنص الفقرة ا�جديدة املضافة إ�� املادة (
ً

) بموجب  ٣٥الضم�ي) ما لم تأمر ا�حكمة بوقف تنفيذه عمال

 ر.املادة الثانية من املرسوم بقانون املذكو 

ا وأح�ام الدستور والقانون. تومن �ل ما تقدم ي
ً

 ب�ن أن املرسوم بقانون املعروض جاء متفق

وأخ�ً�ا تود ال�جنة أن �ش�� إ�� أن التصو�ت ع�� املرسوم بقانون املعروض يكون جملة  

واحدة بالقبول أو الرفض وليست مادة مادة، وال يجوز التقدم باق��احات بالتعديل �� أي نص  

املادت�ن   بنص   
ً

عمال أعضائھ  بأغلبية  إقراره  عدم  حال   �� ا�جلس  قرار  و�صدر  نصوصھ،  من 

 لالئحة الداخلية للمجلس.من ا ١٢٣، ١٢٢



 ۱۰  من ۱۰ الصفحة
 

 سا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:: ادس

 
ً

) من الالئحة الداخلية �جلس الشورى، اتفقت ال�جنة ع�� اختيار �ل ٣٩لنص املادة (  إعماال

 من: 

 مقرًرا أصلیــــــًـا.   رضا إبراھیم عبدهللا منفردياألستاذ   -۱

 . ـًاــمقرًرا احتیاطی   سمیر صادق محمد البحارنة األستاذ  -۲

 

 
ً
 توصية اللجنة:  :اثامن

ال�ي   املناقشات واآلراء  ال�جنة  �� ضوء  إليھ فإن  بقانون املشار  أثناء دراسة املرسوم  أبديت 

 :تو��ي باآل�ي

افقة   )  ٥١بتعديل �عض أح�ام القانون رقم (  ٢٠٢١) لسنة  ١٨املرسوم بقانون رقم (ع��  املو

 .�� شأن تنظيم مزاولة املهن الهندسية   ٢٠١٤لسنة  

 الالزم،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ 
 

 

 
 

 مجعة حممد مجعة الكعبي

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 
 الدكتور حممد علي حسن علي

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 
 

 



 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
 

 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 ورى ــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 
 الثاين املرفق 
 

 ذكرة اإليضاحية امل ن وبقانو   املرسوم 

 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 























 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
 

 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 ورى ــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 

 الثالث املرفق 
 

  الشؤون   جلنة   رأي 

 والقانونية   التشريعية 

 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 م 2021 ديسمبر 15التاريخ: 
 

 

 احملرتم سعادة الدكتور/ حممد علي حسن        
 املرافق العامة والبيئة   رئيــس جلنة   

 
 

)الموضوع:   رقم  بقانون  )  2021( لسنة  18المرسوم  رقم  القانون  أحكام  (  51بتعديل بعض 

 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.  2014لسنة 

 

 تحية طيبة وبعد،،
 

 

،  معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس م، أرفق  2021ديسمبر    12  بتاريخ     

( لسنة  18المرسوم بقانون رقم )  ، نسخة من(4د    5ص ل ت ق/ ف    702)م  ضمن كتابه رق

2021  ( رقم  القانون  أحكام  بعض  لسنة  51بتعديل  المهن    2014(  مزاولة  تنظيم  شأن  في 

  لجنة لعليه  إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات  ،  الهندسية

   .والبيئة المرافق العامة 

 

 
 

اجتماع   م2021  ديسمبر  15  وبتاريخ     والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  ،  ع س اتالها  ي عقدت 

، كما اطلعت على مذكرة  بشأنه مجلس النواب    ، وقرارالمذكورقانون  مرسوم ب ال  حيث اطلعت على 

، وفريق العمل من المتدربين  والمستشار القانوني المساعد للجنة ،  معدة من قبل المستشار القانوني



2 

 

جدول  واستعرضت    .نسة وعد عواد جمعةاآل، و سيد إياد حسن محمد البهيئة المستشارين القانونيين  

( رقم  القانون  أحكام  بين  لسنة  51مقارنة  الهندسية،    2014(  المهن  مزاولة  تنظيم  شأن  في 

بقانون رقم )و  بالمرسوم  الواردة  لسنة  18النصوص  القانون رقم    2021(  أحكام  بعض  بتعديل 

لسنة  51) الهندسية  2014(  المهن  مزاولة  تنظيم  شأن  والمعد  في  القانوني،  المستشار  قبل    من 

 . للجنة

 

 

اللجنة        والنقاش    – وانتهت  المداولة  مخالفة  إلى    –بعد  بقانون  عدم  وأحكام  المرسوم  لمبادئ 

 . الدستور

 

  

 

 رأي اللجنة:

بتعديل بعض أحكام القانون رقم    2021( لسنة  18المرسوم بقانون رقم )ترى اللجنة سالمة       

  .والقانونية   الدستورية  من الناحيتين،  الهندسية في شأن تنظيم مزاولة المهن    2014( لسنة  51)

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                               

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 

 

 

 



 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
 

 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 ورى ــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 
 الرابع املرفق 
 

  البلديات   وشؤون   األشغال   وزارة   رأي 

 العمراني   والتخطيط 

 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 سعادة األخ الفاضل غانم بن فضل البوعينين املحترم 

  وزير شئون مجلس ي الشورى والنواب

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،

افق العامة والبيئة بمجلس الشورى ملناقشة  اجتماع  املوضوع: ( لسنة 18املرسوم بقانون  رقم )لجنة املر

 في شأن تنظيم مزاولة املهن الهندسية 2014( لسنة 51بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2021

  2022يناير  4املؤرخ  2022وم ش ن/ /20يطيب لي أن أهدي سعادتكم خالص التحيات، وباإلشارة إلى كتاب سعادتكم رقم 

الشورى الدعوة لحضور اجتماع اللجنة املزمع عقده يوم األثنين املوافق  بمجلس   املرافق العامة والبيئة واملتضمن رغبة لجنة 

 2014( لسنة 51بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2021( لسنة 18املرسوم بقانون  رقم ) ، وذلك ملناقشة2022يناير  10

، وطلب موافاة اللجنة بالرأي التفصيلي للوزارة ومجلس مزاولة املهن الهندسية حول  في شأن تنظيم مزاولة املهن الهندسية

 املرسوم بقانون املذكور.

 

(  18رقم )البلديات والتخطيط العمراني تتفق مع ما ورد في املرسوم بقانون  بأن وزارة األشغال وشئون نود إفادة سعادتكم 

 .من تعديالت في شأن تنظيم مزاولة املهن الهندسية 2014( لسنة 51بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2021لسنة 

، راجين منكم التفضل باتخاذ  املشار إليهمجلس مزاولة املهن الهندسية حول املرسوم بقانون  كما يسرنا أن نرفق لكم مرئيات  

   .الشورىمجلس   اإلجراءات الالزمة نحو إفادة معالي رئيس

 ،، وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية والتقدير،
 

 

 عصام بن عبدهللا خلف

  

mzowayed
البريد الوارد
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بتعديل بعض أحكام   2021( لسنة 18بخصوص املرسوم بقانون رقم ) مرئيات مجلس تنظيم مزاولة املهن الهندسية 

 في شأن تنظيم مزاولة املهن الهندسية  2014( لسنة 51القانون رقم ) 

 

اطلع مجلس تنظيم مزاولة املهن الهندسية على مشروع املرسوم بقانون املشار له أعاله قبل صدوره وناقشه مع املعنيين  

احتوى على مقترحات مهمة للمرحلة الحالية واملستقبلية للوائح القانونية ملجلس تنظيم مزاولة  في الجهات املختصة، حيث  

املهن الهندسية التي تهدف إلى رفع مستوى املهن الهندسية والتغلب على املعوقات والتحديات التي تواجهها. واملجلس ُيشيد  

يالت الواردة فيه. ونرى أن إصدار هذا املرسوم بقانون جاء  بإصدار هذا املرسوم بقانون ويقدر األهمية البالغة في التعد

ليواكب التطورات في قطاع املهن الهندسية والنهوض واالرتقاء بها والتغلب على التحديات التي تواجه املهندسين واملكاتب  

  .الهندسية وخصوًصا املهندسين البحرينيين واملكاتب الهندسية البحرينية

 تعديالت التي تصب في صالح مهنة الهندسة واملهندسين نورد أهمها فيما يلي: وقد وردت العديد من ال

السماح للمهندسين باحتراف العمل التجاري طبًقا للشروط والضوابط واألحوال التي تحددها الالئحة التنفيذية، بما   ( 1

 ال يتعارض مع العمل الهندس ي. 

وفاة مالك املكتب الهندس ي إذا طلب الورثة تشغيل مكتب   استمرار عمل املكتب الهندس ي كمؤسسة فردية في حالة ( 2

 مورثهم وفق شروط محددة.  

إمكانية توقيع جزاءات أخرى على املرخص لهم ممن ثبت مخالفتهم ألحكام القانون بحيث تكون هذه الجزاءات رادعة   ( 3

ك املشاريع وال على  
ا

ومتناسبة مع جسامة املخالفات من غير أن تؤثر سلبًيا على سير عمل املشاريع وال تلحق ضرًرا بمال

 الوظائف في املكتب الهندس ي.  

 قابة والتفتيش ملجلس تنظيم مزاولة املهن الهندسية.  تعزيز دور الر  ( 4

منح مجلس تنظيم مزاولة املهن الهندسية الصالحية إلصدار القرارات الالزمة لتطوير املهن الهندسية واالرتقاء بها ورفع    ( 5

دسين مراعاتها عند  مستوى الكفاءة الفنية للمهندسين وقواعد وأخالقيات وآداب املهنة والتوجيهات التي يتعين على املهن

مزاولتهم للمهن الهندسية ومبادئ النزاهة واألمانة واللياقة في التعامل مع العمالء وواجبات االستقالل املنهي واملحافظة على  

كرامة املهنة. وكذلك إصدار تعليمات وقواعد إرشادية وتوجيهية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية  

ا له وذلك بما ال يتعارض مع أحكامهم. والقرارات الصاد
ً
 رة تنفيذ

 إمكانية إنشاء مكاتب هندسية في شكل شركات تجارية وفق شروط وضوابط.  ( 6

والذي جاء   2021( لسنة 18وختاًما فإن مجلس تنظيم مزاولة املهن الهندسية يثمن عالًيا صدور املرسوم بقانون رقم )

وتطوير املهن الهندسية والنهوض بها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب  لتعزيز كفاءة املكاتب الهندسية ونموها 

الجاللة امللك حمد بن عيس ى آل خليفة، عاهل البالد املفدى حفظه هللا ورعاه، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين  

 إلى تحقيق التكامل واألهداف املنشودة في مختلف القطاعات ال
ً

تنموية واستدامة القطاع  الحكومي والخاص وصوال
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الهندس ي، وذلك في ظل ما أقره مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد  

رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، من عدد من التشريعات ذات األولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة  

 نا العزيز، بعد أن وجه سموه بدراستها.   متطلبات التنمية في وطن

 



 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
 

 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 ورى ــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 

 اخلامس املرفق 
 

  املوقر   النواب   جملس   قرار 

 ومرفقاته 

 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 



٩ ديسمرب ٢٠٢١م

١٥٢ ف٥ د٤
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