 - Generalعام

املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص
املرسوم بقانون رقم ( )21لسنة
2021م بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )19لسنة 2006م
بشأن تنظيم سوق العمل
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التاريخ 26 :يناير 2022م
التقرير رقم ()12

تقرير لجنة الخدمات
حول المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  2021بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )19لسنة  2006بشأن تنظيم سوق العمل
دور االنعقاد الرابع  -الفصل التشريعي الخامس

مقدمــة:
بتاريخ  17يناير 2022م ،وبموجب الخطاب رقم (  734ص ل خ ت/ف5
د ،) 4أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
الموقر إلى لجنة الخدمات المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  2021بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )19لسنة  2006بشأن تنظيم سوق العمل ،لمناقشته ودراسته
وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر.
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ا
أول -إجراءات اللجنة:

( )1تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور في االجتماعين اآلتيين:
التاريخ

االجتماع
االجتماع ()14

 18يناير 2022م

االجتماع ()15

 25يناير 2022م

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستهاا لل الثثاق التهعلةة بالترستث بةاوث مثضتث
البحث والدراسة ،والهي اشهتلت لل ما يلي:
 خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى( .مرفق) مرسووم بقانون رقم ( )21لسونة  2021بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()19لسنة  2006بشأن تنظيم سوق العمل( .مرفق)
 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى( .مرفق) -قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون( .مرفق)

المنصب

االسم

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
صاحب السعادة السيد جميل بن
محمد علي حميدان
وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

وزير العمل والتنمية االجتماعية

أخصائي الشؤون البرلمانية

سوسن محمد القناص

• وبدلثة من اللجنة شارك في االجهتا الرابع لشر:
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• شارك في اجهتالات اللجنة من األماوة العامة بالتجلس:
المنصب

االسم
هيئة المستشارين القانونيين
الدكتور موفق سمور المحاميد

مستشار قانوني

محسن علي الغريري

باحث قانوني أول

منى ابراهيم العيد

مشرف البحوث العامة

محمد عادل العجيمي

باحث سياسي

إدارة شؤون اللجان
مشرف شؤون اللجان

خولة حسن هاشم

إدارة العالقات واإلعالم
صادق جعفر الحلواجي

أخصائي إعالم وتواصل

ا
ثانيــا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:

المنصب

االسم

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
صاحب السعادة السيد جميل بن
محمد علي حميدان
وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

وزير العمل والتنمية االجتماعية

أخصائي الشؤون البرلمانية

سوسن محمد القناص

رأت لجنة الشووؤون التشووريعية والقانونية بمجلس الشووورى سووسمة المرسوووم
بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
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ا

ثالثـا :رأي وزارة العمل والتنمية الجتماعية:

بيّن صاحب السعادة وزير العمل والتنمية االجتماعية أنه كان هناك خلسً شكليوًا بقيام
هيئة تنظيم سوق العمل وهي الجهة المنفذة لجانب من الخطة الوطنية بتحمل مسؤولية
وضع الخطة الوطنية لسوق العمل ،لذا جاء التعديل بأن يتولى وزير العمل والتنمية
االجتماعية بصفته المسؤول عن وزارة العمل وعضو مجلس الوزراء في الوقت ذاته
بإعداد الخطة الوطنية لسوق العمل وذلك بموافقة مجلس الوزراء وجميع الجهات ذات
العسقة ،األمر الذي من شأنه المساهمة في استيعاب كافة المهام التي ال يمكن إقرارها
في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ،وذلك من ناحية تطوير التعليم والتدريب،
واالستثمارات الخارجية وجذب الشركات األجنبية لتوفير فرص العمل ،وخطط تمكين
لدعم التدريب ماديوًا ،وأك ّد سعادته أن الوزارة تعمل حاليوًا على وضع اآللية المناسبة
إلعداد خطة سوق العمل الجديدة بتعاون جميع الجهات ذات العسقة.
كما بيّن سعادته أن التعديل يضمن مشاركة جميع تلك الجهات في وضع التصورات
والسياسات العامة ،وذلك قبل وضع البرامج التنفيذية التفصيلية مما أدى إلى المزيد
من االنسجام والتعاون ،عل ًما بأن هيئة تنظيم سوق العمل هي إحدى تلك الجهات التي
سيتم التواصل معها وأخذ احتياجاتها بعين االعتبار فضسً على دورها في تنفيذ الخطة
الوطنية ،وبنا ًء على ذلك تقوم كل جهة بمراعاة ما تم إقراره من مجلس الوزراء في
هذا الخصوص.
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أما فيما يتعلق بزيادة مدة خطة سوق العمل إلى أربع سنوات ،أوضح سعادة الوزير
مشيرا إلى
أن المرسوم بقانون يعطي الحق في إصدار خطط بمدد أقل عند االقتضاء،
ً
أن الخطة تتعلق باستراتيجية الدولة ،حيث يتم إعداد خطة وطنية تشمل موائمة
مشيرا إلى أن الخطط التنفيذية هي أكثر
مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل،
ً
إلحا ًحا وأقصر في المدة الزمنية ،وعليه فإن الهيئات والوزارات تعد خططها الخاصة
بتحقيق األهداف التي ستتضمنها الخطة الوطنية ،وهناك رقابة دائمة من مجلس
الوزراء واللجنة التنسيقية على ألهداف الوطنية الكبرى ،مع إمكانية إصدار أي خطط
بمدد أقصر مع بقاء الخطط التنفيذية لكل جهة على حدة وذلك تحت إشراف الحكومة.

ا
رابعـا  -رأي اللجنة:

تدارست اللجنة الترسث بةاوث رقم ( )21لسنة  2021بهعديل بعض أحكا الةاوث
رقم ( )19لسنة  2006بشأ تنظيم سثق العتل ،وقرار مجلس النثاب ومرفةاته وما
تضتنه من آراء للجاات الحكثمية ،واسهعرضت وجاات النظر الهي دارت حثله من
قبل رقيس وألضاء اللجنة وصاحب السعادة وزير العتل والهنتية االجهتالية
والتسهشار الةاوثوي لشؤو اللجا  ،وقد اطلعت اللجنة لل

رأي لجنة الشؤو

الهشريعية والةاوثوية بتجلس الشثرى والذي جاء مؤكدًا لسالمة الترسث بةاوث من
الناحيهين الدسهثرية والةاوثوية.
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يتألف المرسوم بقانون  -فضسً على الديباجة – من ثسث مواد ،تناولت المادة
األولى منه استبدال نص البند ( )1من الفقرة (أ) من المادة ( )4من القانون رقم ()19
لسنة  2006بشأن تنظيم سوق العمل ،في حين نصت المادة الثانية على إلغاء البند ()1
من الفقرة (أ) من المادة ( )7والبند ( )8من الفقرة (أ) من المادة ( )12من ذات القانون،
أما المادة الثالثة فجاءت تنفيذية.
يهدف المرسوم بقانون إلى فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي
تتضمن االستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية واألجنبية عن مهمة
تنفيذها ،وذلك بإناطة مهمة وضعها إلى وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،بالتنسيق
مع هيئة تنظيم سوق العمل ،على أن تكون مدة الخطة أربع سنوات (بدالً من سنتين)،
مع اإلبقاء على جواز تضمينها وضع حد أقصى للعدد اإلجمالي لتصاريح العمل.
وبعود تودارس المرسووووووم بقوانون وقرار مجلس النواب ومرفقواتوه ،انتهوت اللجنوة إلى
التوصية بالموافقة عليه ،وذلك لألسباب اآلتية:
أوالا -أكد المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  2021بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )19لسنة  2006بشأن تنظيم سوق العمل على دور مجلس الوزراء في رسم
السياسات العامة للدولة وأعاد رسم العسقة بين وزارة العمل والتنمية االجتماعية
وهيئة تنظيم سوق العمل حيث أصبح وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
من اختصاص (الوزارة المعنية بشئون العمل في القطاع األهلي ،بالتنسيق مع
الهيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء) وذلك كل أربع سنوات بدالً من (كل سنتين)،
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ويجوز عند االقتضاء إعدادها لفترات أقصر ،أما دور هيئة تنظيم سوق العمل
فيتجسد في تنفيذ الخطة الوطنية بشأن سوق العمل.
ثاني اـــــــا -سوواهم المرسوووم بقانون في تحقيق مزيد من االنسووجام مع المادة ( )47من
الدسوتور المتعلقة باختصواص مجلس الوزراء في رعاية مصوالح الدولة ورسوم
السووياسووة العامة للحكومة حيث تنص الفقرة (أ) من المادة ( )47على ما يلي :
"يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة ،ويرسم السياسة العامة للحكومة ،ويتابع
تنفيذها ،ويشورف على سوير العمل في الجهاز الحكومي" ،والفقرة (أ) من المادة
( )48والتي تنص على اآلتي " :يتولى كول وزير اإلشوووووراف على شوووووئون
وزارته ،ويقوم بتنفيوذ السوووووياسوووووة العامة للحكومة فيها ،كما يرسوووووم اتجاهات
الوزارة ،ويشرف على تنفيذها".

ثالثــــــا -إن موضووع رسوم االسوتراتيجية والسوياسوة العامة بشوأن تشوغيل العمالة الوطنية
ا
واألجنبية بمراعاة توجه الدولة بشووأن سوووق العمل وخطط التنمية االقتصووادية
واالجتماعية من خسل الخطة الوطنية لسوووووق العمل من الموضوووووعات التي
تقتضوي الشوراكة المؤسوسوية الفاعلة في األدوار والمهام بين كافة الجهات ذات
الصوولة بسوووق العمل واالقتصوواد الوطني مما يسووهم في مواجهة التحديات التي
تواجه سووق العمل ،ومنها التحديات ذات الصولة بالظروف واألوضواع الصوحية
واالجتماعية واالقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا (.) Covid-19

رابعـاا -إن الفصل بين صسحية وجهة وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل من جهة،
وصسحية وجهة تنفيذها من جهة أخرى ،يسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية وشفافية
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تنفيذها واإلشراف والرقابة عليها ويحقق تكاملية وتناغم أدوار الجهات ذات
الصلة بسوق العمل مما يعزز بالنتيجة مفهوم الحوكمة في هذا المجال.

سا -إن زيادة الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة الوطنية بشأن سوق العمل لتصبح
خام ا
أربع سنوات بدالً من سنتين مع جواز إعدادها عند االقتضاء لفترات أقصر،
يساهم في استقرار تخطيط وإدارة سوق العمل وانسجام ذلك مع فترات إعداد
وتنفيذ خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ومسيرة اإلصسح االقتصادي
الوطنية ومتطلبات ،وأولويات االستدامة والتنافسية والعدالة.
وقد أشارت الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين  2030إلى ما يلي " :سوف
تقوم الحكومة بعد التنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات
المجتمع المدني ،بوضع خطط استراتيجية مفصلة ،وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل
هذه الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع البحريني ،وبشكل
خاص سيتم ترجمة الرؤية االقتصادية إلى استراتيجية وطنية متناسقة يتم االلتزام
بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية".

ا
خامسـا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي:

إعمواالً لنص الموادة ( )39من السئحوة الوداخليوة لمجلس الشوووووورى ،اتفقوت اللجنوة
على اختيار كل من:
 .1سعادة الدكتورة فاطمـة عبدالجبار الكوهجــــي

مقررا أصليـًا.
ً

 .2سعادة األستــــــاذ صبـــــاح سالــم الدوســـري

مقررا احتياطيًا.
ً
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ا
سادسـا -توصية اللجنة:

في ضووء ما دار من مناقشوات وما أبدي من اراء أثناء دراسوة المرسووم بقانون،
فإن اللجنة توصي بما يلي:
 الموافقة على المرســـوم بقانون رقم ( )21لســـنة  2021بتعديل بعض أحكامالقانون رقم ( )19لسنة  2006بشأن تنظيم سوق العمل.
واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

الدكتــورة جهــاد عبداهلل الفاضــل

األستاذة هالــة رمــزي فايــز

رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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التاريخ 17 :يناير 2022م

سعادة الدكتورة /جهاد عبداهلل الفاضل
رئيــس جلنة اخلدمات

احملرتمة

الموضوع :المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  2021بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )19لسنة  2006بشأن تنظيم سوق العمل.

تحية طيبة وبعد،،

بهاريخ  17يناير  2022أرف

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس

المجلس ،ضتن كهابه رقم ( 735ص ل ت ق /ف  5د  ،)4وسخة من المرسوم بقانون
رقم ( )21لسنة  2021بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )19لسنة  2006بشأن
تنظيم سوق العمل ،إل لجنة الشؤو الهشريعية والةاوثوية ،وذلك لتناقشهه وإبداء
التالحظات لليه للجنة الخدمات.

وبهاريخ  17يناير 2022م لةدت لجنة الشؤو الهشريعية والةاوثوية اجهتالاا
الثاني عشر ،حيث اطلعت لل الترسث بةاوث التذكثر ،وقرار مجلس النثاب بشأوه،
كتا اطلعت لل

التذكرة التعدة من قبل التسهشار الةاوثوي ،والتسهشار الةاوثوي

التسالد للجنة بشأوه.
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واوهات اللجنة – بعد التداولة والنةاش – إل لد مخالفة الترستتتث بةاوث لتبادئ
وأحكا الدسهثر.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  2021بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )19لسنة  2006بشأن تنظيم سوق العمل ،من الناحيهين الدسهثرية
والةاوثوية.

دلل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص املرسوم بقانون رقم ()18
لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )51لسنة 2014م يف
شأن تنظيم مزاولة املهن اهلندسية.
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التاريخ 17 :يناير2022م
التقريررقم)8( :
تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص
املرسوم بقانون رقم ( )18لسنة  2021بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()51

لسنة  2014يف شأن تنظيم مزاولة املهن اهلندسية
دور االنعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الخامس
مقدمة:

بتاريخ  12ديس م م م م 2021م ،وب وجب الخطاب رقم ( 701ص ل م ب /ف 5د،)4
أرس م ممل مل م ممايب ا عالي الي بح مل م ممال الص م ممال ر س م س الش م ممور ل ل ن
ا ر افق العام والب ئ ا رس م م مموم بقا و رقم ( )18لس م م ممن  2021بتعديل بعض
أيكام القا و رقم ( )51لس م ممن  2014في ش م ممم زنولم مملاول ا ح ال ندس م ممل ،
لدراسته وإاداد زقريريتض ح رأي الل ن بشم ه لعرضه ال امل س ا وقر.

ا
أول :إجراءات اللجنة:
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( )1زدارست الل ن ا رسوم بقا و – آ ف الذكر– في االجت ااات التالل :
رقم االجتماع

تاريخ االجتماع

الدور

الفصل

10

 27ديستبر 2021

4

5

11

 10يناير 2022

4

5

( )2اط عممت الل ن م أ نممات دراس م م م م عمما ل رس م م م مموم بقمما و ال الو مما ق ا تع ق م بممه وال
اشت ت ال :
أ .رأي ل ن الشؤو التشريعل والقا و ل بامل س في مشروع القا و ( .مرفق)
ب .رأي وزارة األشغال وشؤو الب ديات والتخطلط الع راني( .مرفق)

( )3وبداوة مح الل ن يضم م م ممراجت اا ا رقم ( )11بدور االنعقاد الرابع مح الفصم م م ممل
التشريعي الخامس كل مح:
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

 .مريم أحتد جتعا
السيد /حسن جثاد الشيخ
م.نوال يوسف العمادي
السيد /حسين مادي الةيدو
السيد /لبدالفهاح حلتي الصالحي

رقيس مجلس تنظيم مزاولة التان الاندسية
التدير الهنفيذي  -مجلس تنظيم مزاولة التان الاندسية
عضو مجلس تنظيم مزاولة التان الاندسية
التسهشار الةاوثوي  -مجلس الهنتية االقهصادية
التسهشار الةاوثوي بشؤو البلديات

وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب

أخصاقي شؤو برلتاوية

السيدة /سثسن محتد الةناص
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( )4ويضر اجت ااات الل ن مح األما العام مل س الشور :
هيئة املستشارين القانونيني

التسهشار الةاوثوي.
باحث قاوثوي أول.

األسهاذ لبدالرحيم للي لتر
السيد /للي وادر التسلث
إدارة شؤون اللجان

التكلف بألتال مشرف شؤو اللجا .
أمين سر لجنة.

الستيد /للي جثاد الةطا
السيدة /داوة إبراهيم الشيخ

إدارة العالقات واإلعالم

أخصاقي إلال وتثاصل

السيدة /ستاء لبدالجليل

ا
ثانيا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:

ا عت ل ن الشؤو التشريعل والقا و ل ل ادم مخالف ا رسوم بقا و بادئ
وأيكام الدستور ،وسالمته مح النايلتي الدستوري والقا و ل .
ا

ثالثا :رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني( :مرفق)

أفادت الوزارة أنعا زتفق مع ما ورد في ا رسوم بقا و ا ذكور ،وأرفقت بردها
مر لات م س زنولم مملاول ا ح ال ندسل الذي أوض أ ا رسوم بقا و ورد به
العديد مح التعديالت ال زصب في ملال م ن ال ندس وا ندسي وأه ا:
ً
 .1الس اح ل ندسي بايت اف الع ل الت اري طبقا ل شروط
والضوابط واأليوال ال
يتعارض مع الع ل ال ندس .

117

زحددها الال ح التنفلذي  ،ب ا ال

 - Generalعام

 .2است رارا ل ا كتب ال ندس ك ؤسس فردي في يال وفاة مالك
ذا ط ب الور تشغلل مكتب مورثعم وفق

ا كتب ال ندس
شروط محددة.

 .3مكا ل زوقلع جملاتات أخر ال ا رخص ل م م ح بت مخالف عم
أليكام القا و بحلث زكو هذه ال ملاتات رادا ومتناسب مع
جسام املخالفات.
 .4تعمليملدور الرقاب والتفت ش مل س زنولم مملاول ا ح ال ندسل .
 .5منح م س زنولم مملاول ا ح ال ندسل الصاليل إلملدار
القرارات الالزم لتطويرا ح ال ندسل واالرزقات بعا ورفع مستو
الكفاتة الفنل ل ندسي وقوااد وأخالقلات وآداب ا ن .
 .6مكا ل نشات مكازب هندسل في شكل شركات ز اري وفق شروط
وضوابط محددة.
ا
رابعا :رأي املختصني بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجملس
تنظيم مزاولة املهن اهلندسية لدى حضورهم اجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ  10يناير
2022م.

أوض السادة الحضور أ ا رسوم بقا و رقم ( )18لسن  2021بتعديل
بعض أيكام القا و رقم ( )51لسن  2014في شم زنولم مملاول ا ح ال ندسل
ملدر في أغسطس  2021باستبدال بعض ا واد وإضاف البعض اآلخر ،بتعديالت
أبرزها جوازايت اف الع ل الت اري ،ووضع شروط الت خلص ل كازب ال ندسل في
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شكل مؤسس فردي وشركات ز اري  ،وكذلك تعلي مدير مسؤول متفرغ ل كتب
ً
ال ندس طبقا ا زحدده الال ح التنفلذي  ،وأجاز است رار ا كازب بعد وفاة
ا رخص له ،بنقل الت خلص ل أيد الور م ح زتو افرفله شروط الت خلص ،ك ا
ادل ال ملاتات التمديبل  ،وأجاز اإل ذار الكتابي بعد التحقلق الشفه و إ بات
مض و ه في القرارالصادربتوقلع ال ملات ،ك ا استحدث بعض ال ملاتات التمديبل ،
منعا ملال الفئ دة ال زت اوز الثالث سنوات ،وزوقلع الغرام اإلداري ال ال زقل
ً
اح ألفي دينار وال زمليد ال اشريح ألفا ،ومنح بعض االختصاملات مل س زنولم
مملاول ا ح ال ندسل بعدف زدال ه وزحقلق الض ا ات الالزم له ،ب ا يضفي
ا له مملي ًدا مح االستقالل.
ا

خامسا :رأي اللجنة:

زدارست الل ن ا رسوم بقا و رقم ( )18لسن  2021بتعديل بعض أيكام
القا و رقم ( )51لسن  2014في شم زنولم مملاول ا ح ال ندسل  ،الذي يعدف
ل رفع مستو ا ح ال ندسل والنعوض واالرزقات بعا ،وخ ق فرص ا ل جديدة
ل ندسي البحرينلي  ،وسد النقص الذي تعا له السوق مح ق ادد ا كازب
ال ندسل في بعض التخصصات والفروع ،وذلك مح خالل تش لع االستث ارفي هذا
القطاع الحلوي ،وكذلك زال العوا ق أمام زمس س الشركات العام في القطاع
ال ندس

ا تس لل جراتات ومتط بات ملدار الت اخلص ل ا في مخت ف

التخصصات ،وإجازة زراخلص مملاول ا ن بإنشات ا كازب ال ندسل في شكل
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ً
مؤسسات ز اري فردي ب ا يتلح است رارها بعد وفاة ا رخص له وفقا لضوابط
تس عدف مصلح الور  ،وكذا زطويرالنوام التمديب للخاضعي أليكام القا و ا
استحداث اقوبات زمديبل جديدة ،ل جا ب تعمليمل دور الرقاب والتفت ش ال
مملاولي ا ن  ،وزدالم اختصاملات م س زنولم مملاول ا ح ال ندسل ب ا يضفي
ا له ً
ممليدا مح االستقالل.
يتملف ا رسوم بقا و  ،فضال اح الديباج  ،مح الث مواد ،زناولت ا ادة
األول منه استبدال صوص ا واد ( )7البند ( ،)7و( )10و( )17و( )26و( )27الفقرة
الثا ل  ،و( )37و ( )40مح القا و رقم ( )51لسن  2014في شم زنولم مملاول ا ح
ال ندسل  ،وأضافت ا ادة الثا ل مادة جديدة برقم (ً )10
مكررا ،وفقرة جديدة ل
ا ادة ( )35مح القا و ا ذكور ،وجاتت ا ادة الثالث زنفلذي .
اط عت الل ن ال صوص ا رسوم بقا و ا عروض ،وال قرار م س
النواب ا وقر ومرفقازه ،وال آرات ال ات ا عنل  ،وال رأي ل ن الشؤو
ً
مؤكدا ال سالمته مح النايلتي الدستوري
التشريعل والقا و ل الذي جات
والقا و ل  ،وبعد زداول وزبادل وج ات النور بشم ه بي أصحاب السعادة أاضات
الل ن واالستئناس برأي ا ستشار القا وني ا عت الل ن ل ا و افق ال ا رسوم
ً
بقا و ا عروض ازفاقا مع قرارم س النواب ا وقرلألسباب اآلزل :
ً
ً
استنادا ل ا ادة ( )38مح الدستور ،بتاريخ
أوال :أ ا رسوم بقا و ملدر
( )2أغسطس  2021أي بي أدوار انعقاد امل سي وزم يدااه ب
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والنواب بتاريخ  22أغسطس  ،2021أي خالل ش ر مح زاريخ ملدوره ،وزو افرت فله
م رات االستع ال ال زك ح في:
-1معال

أوجه النقص والقصور ال تعت ي مسي ة القطاع ال ندس كي

يت كح مح أدات دوره في تعمليملاالقتصاد الوطن .
-2أ التمخي في تعديل بعض أيكام القا و رقم ( )51لسن  2014في شم
ً
زنولم مملاول ا ح ال ندسل مح شم ه أ يت ك ظالال س بل ال مواكب
ا ست دات ال يش دها قطاع ال ندس وقدرزه في ز بل ايتلاجات
السوق في مخت ف التخصصات ال ندسل .
-3زذللل ا عوقات ال زواجه ا كازب ال ندسل في زوسع أا ال ا بازخاذ
أشكال الشركات الت اري والتغ ب ال التحديات ال زواج ا بسبب
ا تشارجا ح في وس كورو ا ا ست د ،وما خ فته مح ركود اقتصادي زرك
أ ره البالغ ال ز ك ا كازب والعام ي فيعا وال قدرتعا االيت افل في
زص لم وزنفلذ ا شاريع ال زحتاج ا مخت ف القطااات في ا ك .
-4تعمليملكفاتة ا كازب ال ندسل  ،وخ ق فرص ا ل ل ندسي البحرينلي
ب ا يساهم في نعاش االقتصاد الوطن .
-5اإلس ام في زحسي زرز ب م ك البحريح في ا ؤشر الدولي ل قدرات
ال ندسل .

ا ًلا :أجازت ا ادة ( )10ا ستبدل ب وجب ا ادة األول مح ا رسوم بقا و ،
الت خلص بإنشات مكازب هندسل في شكل مؤسس ز اري فردي  ،ك ا أجازت مل س
زنولم مملاول ا ح ال ندسل التصريح ل رخص له بإنشات ا ؤسس ا ذكورة في
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زفويض أيد ا ندسي ا رخص ل م في دارة ا كتب ال ندس بشكل جملئي أو كلي
ل فت ة ال زحددها الال ح التنفلذي .
وأجازت ا ادة (ً )10
مكررا ا ضاف ب وجب ا ادة الثا ل مح ا رسوم بقا و
الت خلص بإنشات ا كازب ال ندسل في شكل شرك ز اري  ،وأ يعي ل كتب مدير،
ً
ً
يكو مسؤوال اح ج لع األا ال الفنل واإلداري في ا كتب طبقا ل شروط
ا نصوص ا يعا با ادة (ً )10
مكررا ا ذكورة ،وذلك ك ه بعدف تش لع االستث ار في
هذا القطاع الحلوي.
ً
الثا :أجازت ا ادة (/17ب) مح ا رسوم بقا و

قل زرخلص ا كازب

ال ندسل ا رخص ك ؤسسات ز اري فردي ل الور لتشغلل مكتب مورثعم
بشرط زحديد أيد الور م ح زتو افرفيعم الشروط ا نصوص ا يعا في ا ادة ()10
ً
مح هذا القا و لالست رارفي تشغلل ا كتب ،أو تعلي مديرمسؤول وفقا ل بند ()1
مح ا ادة (ً )10
مكررا مح هذا القا و  ،وذلك ك ه بقصد ي اد مصدر دخل لور
ا رخص له ووقاي عم وي اي عم مح برا ح الفقر والفاق  ،مح ايل  ،ولخ ق فرص
ا ل جديدة ل ندسي البحرينلي مح ايل أخر .
ر ً
ابعا :أ اط ا رسوم بقا و ب وجب ا ادة ( )40منه ب

س زنولم ا ح

ال ندسل - ،بعد التنسلق مع الوزير -ملدار القرارات الالزم لتطوير ا ح
ال ندسل واالرزقات بعا ورفع مستو الكفاتة الفنل ل ندسي  ،وقوااد أخالقلات
وآداب ا ن والتوجيعات ال يتعي ال ا ندسي مراااتعا اند مملاول عم ل ح
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ال ندسل  ،ومبادئ النزاه واألما وال لاق في التعامل مع الع الت وواجبات
االستقالل ا نه واملحافو ال كرام ا ن .
ً
خامسا :وضع ا رسوم بقا و آللات شفاف وواضح ل رقاب والتفت ش ال
ا رخص ل م ،ب ا يكفل النزاه والثق الواجب زو افرها في القطاع ال ندس والحد مح
ا ارسات الضارة بعذا القطاع ،وتعمليمل اختصاملات م س زنولم مملاول ا ح
ال ندسل  ،يلث أ اطت ا ادة ( )37بامل س الرقاب والتفت ش ال ا رخص ل م،
وأجازت ل فتشي الذيح يصدربندبعم قرارمح امل س دخول ا كازب ال ندسل وأماكح
ا شرواات واألا ال ال ندسل ومعاين عا واالطالع ال ما بعا مح م فات وس الت ودفازر
ومستندات وأوراق وس اع أقوال املخالفي  ،ومنحت موظفي امل س الذيح يخول م وزير
العدل باالزفاق مع الوزير املختص ملف ممموري الضبط القضائي لضبط ال را م
ا نصوص ا يعا في هذا القا و  ،وزحرير املحاضر وإيال عا ل النلاب العام بقرار مح
امل س ا ذكور.
ك ا أجازت ا ادة ( )26مح ا رسوم بقا و ل

س زوقلع غرام داري ال

ا ندسي املخالفي أليكام هذا القا و ال زقل اح ألفي دينار وال زمليد ال اشريح ألف
دينار ،ويراع اند زقديرها مراااة جسام املخالف والعنت الذي بدا مح املخالف وا نافع
ً
ال جناها ،والضرر الذي أملاب الغي تل ل ذلك ،فضال اح ال ملاتات التمديبل األخر
الواردة بنص ا ادة ا ذكورة ،ويحوز القرار الصادر بالغرام قوة السند التنفلذي بفوات
ً
يوما مضت دو رد (الرفض الض ن ) ما لم زممر
ملعاد التو م منه أو با قضات ستي
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ً
بوقف زنفلذه ا ال بنص الفقرة ال ديدة ا ضاف ل ا ادة ( )35ب وجب ا ادة

املحك

الثا ل مح ا رسوم بقا و ا ذكور.
ً
متفقا وأيكام الدستور
ومح كل ما زقدم يتبي أ ا رسوم بقا و ا عروض جات
والقا و .

وأخي ً ا زود الل ن أ تشي ل أ التصويت ال ا رسوم بقا و ا عروض
يكو ج

وايدة بالقبول أو الرفض ول ست مادة مادة ،وال ي وز التقدم

باقت ايات بالتعديل في أي ص مح صومله ،ويصدرقرارامل س في يال ادم قراره
ً
بمغ بل أاضا ه ا ال بنص ا ادزي  123 ،122مح الال ح الداخ ل ل س.
ا

سادسا :اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي:

ً
ا اال لنص ا ادة ( )39مح الال ح الداخ ل مل س الشور  ،ازفقت الل ن
ال اختلاركل مح:
 -1األستاذ رضا إبراهيم عبدهللا منفردي

مقررا أصليــــــًـا.
ً

 -2األستاذ سمير صادق محمد البحارنة

مقررا احتياطيـــاا.
ا

ا

ثامنا :توصية اللجنة:

في ضوت ا ناقشات واآلرات ال أبديت أ نات دراس ا رسوم بقا و ا شار لله فإ
الل ن زوص باآلتي:
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ا و افق ال ا رسوم بقا و رقم ( )18لسن  2021بتعديل بعض أيكام القا و
رقم ( )51لسن  2014في شم زنولم مملاول ا ح ال ندسل .
واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،

مجعة حممد مجعة الكعبي

الدكتور حممد علي حسن علي

نائب رئيس جلنة املرافق العامة

رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

والبيئة

125

 - Generalعام

التاريخ 15 :ديسمبر 2021م

سعادة الدكتور /حممد علي حسن

احملرتم

رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة

الموضوع :المرسوم بقانون رقم ( )18لسنة  2021بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )51لسنة  2014في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

تحية طيبة وبعد،،

بهاريخ  12ديستبر  ، 2021أرف معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضتن كهابه رقم ( 702ص ل ت ق /ف  5د  ،)4وسخة من المرسوم بقانون
رقم ( )18لسنة  2021بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )51لسنة  2014في شأن
تنظيم مزاولة المهن الهندسية ،إل لجنة الشؤو الهشريعية والةاوثوية ،وذلك لتناقشهه
وإبداء التالحظات لليه للجنة المرافق العامة والبيئة.

وبتاريخ  15ديسمبر 2021م عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعيها
التاسع ،حيث اطلعت على المرسوم بقانون المذكور ،وقرار مجلس النواب بشأنه،
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كما اطلعت على مذكرة معدة من قبل المستشار القانوني ،والمستشار القانوني المساعد
للجنة ،وفريق العمل من المتدربين بهيئة المستشارين القانونيين السيد إياد حسن محمد،
واآلنسة وعد عواد جمعة .واستعرضت جدول مقارنة بين أحكام القانون رقم ()51
لسنة  2014في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية ،والنصوص الواردة بالمرسوم
بقانون رقم ( )18لسنة  2021بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )51لسنة  2014في
شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية ،والمعد من قبل المستشار القانوني للجنة.

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

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة المرسوم بقانون رقم ( )18لسنة  2021بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )51لسنة  2014في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية ،من الناحيهين
الدسهثرية والةاوثوية.

دلل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )57لسنة 2006م
بإنشاء صندوق العمل( ،املعد يف
ضوء االقرتاح بقانون ــ بصيغته
املعدلة ــ املقدم من جملس النواب)
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التاريخ 22 :ديسمبر 2021م

التقرير رقم ()10

تقرير لجنة الخدمات
حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )57لسنة 2006
بإنشاء صندوق العمل (المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم
من مجلس النواب)
دور االنعقاد الرابع  -الفصل التشريعي الخامس

مقدمــة:

بتاريخ  12ديسمبر 2021م ،وبموجب الخطاب رقم ( 699ص ل خ ت  /ف 5
د  ،)4أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
الموقر إلى لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()57
لسنة  2006بإنشاء صندوق العمل (المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته
المعدلة" المقدم من مجلس النواب) لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير يتضمن رأي
اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر.
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ا
أول -إجراءات اللجنة:

( )3تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في االجتماعين اآلتيين:
التاريخ

االجتماع
10

 14ديسمبر 2021م

11

 21ديسمبر 2021م

( )4اطلعت اللجنة أثناء دراستتهاا لل الثثاق التهعلةة بتشتترو الةاوث مثضتتث
البحث والدراسة ،والهي اشهتلت لل ما يلي:
 مشوووووروع القوانون الموذكور ،وموذكرتوا الحكوموة وهيئوة التشوووووريع والرأي القوانوني.(مرفق)
 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى( .مرفق) قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون ومرفقاته( .مرفق)• بدلثة من اللجنة شارك في االجهتا الحادي لشر (لن بعد) كل من:
]F

المنصب

االسم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
الوكيل المساعد لتنمية الصناعة
الدكتور خالد فهد العلوي
وزارة المواصالت واالتصاالت ( صندوق العمل تمكين )
رئيس قسم أول بإدارة شراكة ودعم العمالء
أحمد حسن جناحي
وزارة العمل والتنمية االجتماعية
مستشار قانوني
الدكتور أسامة كامل محمود متولي
وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
أخصائي شؤون برلمانية
رباب عبدهللا العالي

 وقود دعوت اللجنوة إلى اجتمواعهوا غرفوة تجوارة وصوووونواعوة البحرين ،واالتحواد العوام لنقوابواتعمال البحرين ،واالتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ،وجمعية البحرين لتنمية المؤسووسووات
الصغيرة والمتوسطة إال أنه لم يحضر االجتماع أي ممثل عن تلك الجهات.
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• شارك في اجهتالات اللجنة من األماوة العامة بالتجلس:
المنصب

االسم
هيئة المستشارين القانونيين
الدكتور موفق سمور المحاميد

مستشار قانوني

محسن علي الغريري

باحث قانوني أول

منى ابراهيم العيد

مشرف البحوث العامة

محمد عادل العجيمي

باحث سياسي

إدارة شؤون اللجان
خولة حسن هاشم

مشرف شؤون اللجان
إدارة العالقات واإلعالم

صادق جعفر الحلواجي

أخصائي إعالم وتواصل

ا
ثانيــا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:

رأت لجنة الشووؤون التشووريعية والقانونية بمجلس الشووورى سووسمة مشووروع
القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
ا
ثالثـا  -وزارة العمل والتنمية الجتماعية:

بيّن ممثل وزارة العمل والتنمية االجتماعية أن مشوووروع القانون ال يدخل في
اختصواص الوزارة إال فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني ،أما بالنسوبة للمؤسوسوات
الصوووووغيرة والمتوسووووطوة فهي خارا نطواق عمول الوزارة ،مؤكدًا توافق الوزارة مع
مذكرة الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون.
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ا
رابعـا  -وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

أشار ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى القرار الوزاري رقم
( )229لسنة  2017بتصنيف المؤسسات متناهية الصغر ،والصغيرة والمتوسطة،
حيث بيّن أن تصنيف هذه المؤسسات يتم بنا ًء على عدد العمالة واإليرادات ،مؤكدًا أن
الوزارة قد أفردت في هيكلها التنظيمي الجديد إدارة خاصة بتنمية هذه المؤسسات (
إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفيها أمانة سر مجلس تنمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة) حيث تم تأسيس المجلس سنة  ،2017بمباركة من صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس
مجلس التنمية االقتصادية ،وبرئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بهدف
التنسيق بين جهود الوزارة ومجلس التنمية االقتصادية وصندوق العمل (تمكين) وبنك
البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ،وتوحيد تلك الجهود لدعم البيئة
الريادية في مملكة البحرين.

أما فيما يتعلق بتمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة صندوق العمل،
فأوضح ممثل الوزارة أن هذا الموضوع متحقق على أرض الواقع؛ كون غرفة تجارة
وصناعة البحرين ممثلة في مجلس اإلدارة ،ويمكنها تسمية من تراه مناسبًا من
المؤسسات صاحبة العضوية في الغرفة بحيث تمثل هذا القطاع في مجلس اإلدارة.
ا

خامسـا  -صندوق العمل ( متكني ):

أك ّد ممثل صندوق العمل ( تمكين ) توافق الصندوق مع رأي وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة بأن تمثيل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
مشيرا
متحقق على أرض الواقع من خسل تمثيل القطاع التجاري بمختلف أطيافه،
ً
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إلى أن المقاعد المتوفرة للقطاع الخاص تغطي الفئات المختلفة لهذه المؤسسات وتلبي
الهدف من مشروع القانون.

وبيّن أن أكثر من  %50من المؤسسات المتقدمة لطلبات الدعم من صندوق
العمل (تمكين) هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة على مدى الخمس عشرة سنة
الماضية ،مضيفوًا أن الصندوق يقوم بشكل مباشر بالتواصل والتعاون مع مختلف فئات
وشرائح المؤسسات التجارية الموجودة في مملكة البحرين ،سوا ًء عن طريق الجلسات
االستشارية السنوية التي من خسلها يتم أخذ رأي القطاع الخاص أو من خسل قنوات
التواصل الموجودة بين صندوق العمل (تمكين) والمؤسسات المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة ،وبيّن أن صندوق العمل (تمكين) يقوم بعقد اجتماعات ولقاءات
شبه أسبوعية مع مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل تلك المؤسسات.

كما أك ّد على رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن مجلس تنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة سعادة الوزير ،يأخذ بعين االعتبار بشكل
خاص احتياجات المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،حيث تم تدشين
العديد من المبادرات التي تصب في صالح تلك المؤسسات ومنها مبادرة صادرات
البحرين.

وأضاف ممثل صندوق العمل (تمكين) أنه يجب األخذ بعين االعتبار أن تعديل التمثيل
أو زيادة تمثيل بعض القطاعات في مجلس اإلدارة قد يؤثر على نسبة األصوات،
فالمطبق حاليوًا ثسثة أصوات للحكومة ،وصوتين لستحادات النقابية لعمال البحرين،
باإلضافة إلى تمثيل القطاع الخاص ،فزيادة تمثيل فئة عن أخرى قد يؤثر على اتخاذ
القرار بشكل صحيح.

133

 - Generalعام

ا
سادسـا  -رأي اللجنة:

تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )57لسنة
 2006بإنشاء صندوق العمل (المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة"
المقدم من مجلس النواب) ،واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل
رئيس وأعضاء اللجنة وممثلي وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،ووزارة الصناعة
والتجارة والسياحة ،وصندوق العمل (تمكين) ،واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسسمة مشروع القانون من
الناحيتين الدستورية والقانونية.

يتألف مشروع القانون من ديباجة وثسثة مواد وجدول مرفق ،حيث نصت
المادة األولى منه على إضافة تعريف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة إلى المادة ( )1من القانون رقم ( )57لسنة  2006بإنشاء صندوق العمل،
بينما نصت المادة الثانية على استبدال نص الفقرة (أ) من المادة ( )5من القانون،
وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.
يهدف مشروع القانون إلى تمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة
نظرا ألهمية هذه المؤسسات ووجودها
والمتوسطة في مجلس إدارة صندوق العمل
ً
الكبير في سوق العمل ،بهدف تعزيز االقتصاد الوطني.
وبعد تدارس اآلراء والمسحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة رئيس
وأعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان ،خلصت اللجنة إلى التوصية بعدم
الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ ،وذلك لسعتبارات اآلتية:
أوالا – ترى اللجنة ورغم تقديرها للغاية النبيلة التي قام عليها مشروع القانون –
بحسب مذكرته اإليضاحية  -والتي تتمثل في وضع اإلطار التشريعي الذي
يكفل تمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة
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صندوق العمل انطسقًا من أهمية هذه المؤسسات وارتفاع نسبتها و دورها ،وذلك
بهدف تعزيز االقتصاد الوطني ،إال أن الغاية التي يسعى مشروع القانون إليها
متحققة على أرض الواقع وفقًا للتنظيم الحالي لمجلس إدارة صندوق العمل
والذي جاء متناغ ًما ومتوازنًا من حيث التشكيل واألهداف والمهام والصسحيات،
فالتوازن الحالي في تشكيل مجلس إدارة الصندوق يجمع بين التوازن العضوي
دورا ها ًما في مجال
(بين األعضاء الممثلين للجهات المختلفة التي تلعب
ً
االقتصاد الوطني و سوق العمل) ،والتوازن الوظيفي (المتمثل في مراعاة
األهمية النسبية للجهات في تحقيق أهداف الصندوق وتعزيز مهامه
وصسحياته) ،خاصة أن التنظيم التشريعي الحالي لصندوق العمل قد جعل ثلثي
األعضاء ( ستة أعضاء من أصل تسعة أعضاء) في مجلس إدارة صندوق العمل
يمثلون القطاع األهلي ومؤسسات المجتمع المدني (غرفة تجارة وصناعة
البحرين ،و جمعية المصرفيين البحرينية  ،واالتحادات النقابية لعمال البحرين).

ثانياا -يراعي التنظيم التشريعي الحالي لمجلس إدارة صندوق العمل المادة (/10أ) من
الدستور والتي تنص على ما يلي " :االقتصاد الوطني أساسه العدالة االجتماعية،
وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ،وهدفه التنمية
االقتصادية وفقًا لخطة مرسومة ،وتحقيق الرخاء للمواطنين ،وذلك كله في حدود
القانون ".ويقوم على تمثيل جميع أصحاب المصالح بصورة متوازنة ومتسقة
مع أهداف الصندوق ومهامه وصسحياته.
ثالثاا -ترى اللجنة أن التنظيم التشريعي لمجلس إدارة الصندوق الوارد في المادة ()5
من القانون رقم ( )57لسنة  2006بإنشاء صندوق العمل ،المعدل بالقانون رقم
( )19لسنة  ، 2015يؤثر بصورة جوهرية على موضوع احتساب النصاب
القانوني لصحة االجتماع والتصويت الواردة في المادة ( )8من القانون ذاته
والتي تنص على ما يلي:
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" يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحي ًحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون
من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ،وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات
الحاضرين ،وذلك في غير الحاالت التي يتطلب فيها هذا القانون أو اللوائح
أغلبية خاصة ،وعند تساوي عدد األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس
االجتماع".
وحيث أن ممثلي أصحاب العمل يشكلون نسبة  %44من تركيبة المجلس وفقًا
للتنظيم التشريعي الحالي لمجلس إدارة صندوق العمل بواقع أربعة أعضاء من
أصل تسعة أعضاء ،وذلك باعتبار ممثل جمعية المصرفيين البحرينية ممثسً
ألصحاب العمل في القطاع المصرفي خاصة أن المادة ( )2من قانون غرفة
تجارة وصناعة البحرين قد نصت على ما يلي " :ال تسري أحكام هذا القانون
على المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي ما لم يطلبوا االنضمام
اختياريًا لعضوية الغرفة".
وحيث أن مشروع القانون يتضمن زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق
ثسثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحي منظمات المجتمع المدني المعنية
بشؤون المؤسسات متناهية الصغر والصغير والمتوسطة ،والذين يمثلون من
ضا ،مما يترتب عليه أن يصبح أصحاب
حيث النتيجة أصحاب األعمال أي ً
عضوا ،مما
األعمال ممثلين في مجلس اإلدارة بسبعة أعضاء من أصل ()12
ً
يجعلهم يشكلون  %58من تركيبة مجلس إدارة الصندوق،

وينعكس

ذلك على األغلبية السزمة لصحة انعقاد اجتماعات المجلس واألغلبية السزمة
التخاذ القرارات فيختل التوازن القائم حاليًا.
رابعاا  -تمثل غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع أصحاب األعمال بما في ذلك
المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،ويعزز ذلك المادة ( )3من
المرسوم بقانون رقم ( )48لسنة  2012بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
المعدل بالقانون رقم ( )16لسنة  2020والذي ينص على التالي " :تعتبر غرفة
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تجارة وصناعة البحرين مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية،
وتمثل قطاعات أصحاب األعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم".
و طالما أن المؤسسات متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة تمثل %80من
القطاع الخاص بحسب ما ذكرته غرفة تجارة وصناعة البحرين أمام مجلس
النواب ،و  %76من المؤسسات الصناعية العاملة في مملكة البحرين بحسب
المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون ،وبمراعاة (جدول تحديد عدد األصوات
التي يمتلكها كل عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين في االقتراع حسب
رأسماله) الملحق بالقانون رقم ( )16لسنة  2020المعدل للمرسوم بقانون رقم
( )48لسنة  2012بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين ،فهذا يدل على أن
أغلبية األصوات في الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين ستكون
لممثلي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مما يترتب عليه
انعكاس ذلك على األعضاء الذين يتم ترشيحهم لتمثيل الغرفة لدى مجلس إدارة
صندوق العمل مما يؤكد على أن مشروع القانون متحقق عملياا على أرض
الواقع.

ضا من جهة تحديد منظمات المجتمع المدني التي
سا -تضمن مشروع القانون غمو ً
خام ا
تمثل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،فضسً على عدم دقة
تحديد مفهوم هذه المؤسسات حيث استند إلى معيار عدد العمال مع مراعاة
التمييز بين قطاع المقاوالت والقطاعات األخرى ،ومعيار رأس المال بالنسبة
لقطاع المقاوالت ،ومعدل دوران رأس المال السنوي بالنسبة لجميع القطاعات
األخرى ،دون مراعاة التمييز بين القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
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ا
سابعـا -اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي:

إعماالً لنص المادة (  ) 39من السئحة الداخلية لمجلس الشوووورى ،اتفقت اللجنة
على اختيار كل من :
 .1سعادة الدكتور منصور محمد سرحان

مقررا أصليـًا.
ً

 .2سعادة األستاذة هالــة رمــزي فايــــز

مقررا احتياطيًا.
ً

ا
ثامنـا -توصية اللجنة:

في ضووء ما دار من مناقشوات وما أبدي من اراء أثناء دراسوة مشوروع القانون،
فإن اللجنة توصي بما يلي:
 عـدم الموافقـة من حيـث المبـدأ على مشــــروع قـانون بتعـديـل بعض أحكـامالقانون رقم ( )57لســـنة  2006بإنشـــاء صـــندوق العمل (المعد في ضـــوء
االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

األستـاذة هالــة رمــزي فايــز

الدكتورة جهــاد عبداهلل الفاضــل
رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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التاريخ 15 :ديسمبر 2021م

سعادة الدكتورة /جهاد عبداهلل الفاضل
رئيــس جلنة اخلدمات

احملرتمة

الموضوع :مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )57لسنة  2006بإنشاء
صندوق العمل (المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس
النواب).

تحية طيبة وبعد،،

بهاريخ  12ديستبر  2021أرف معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضتن كهابه رقم ( 700ص ل ت ق /ف  5د  ،)4وسخة من مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )57لسنة  2006بإنشاء صندوق العمل (المعد في
ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ،إل لجنة
الشؤو الهشريعية والةاوثوية ،وذلك لتناقشهه وإبداء التالحظات لليه للجنة الخدمات.

وبهاريخ  15ديسمبر 2021م لةدت لجنة الشؤو الهشريعية والةاوثوية اجهتالاا
التاسع ،حيث اطلعت لل مشرو الةاوث التذكثر ،وقرار مجلس النثاب بشأوه ،كتا
اطلعت لل التذكرة التعدة من قبل التسهشار الةاوثوي ،والتسهشار الةاوثوي التسالد
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للجنة ،وفري العتل من التهدربين بايئة التسهشارين الةاوثويين السيد إياد حسن محتد،
واآلوسة ولد لثاد جتعة.
للجنة بشأوه.
واوهات اللجنة – بعد التداولة والنةاش – إل لد مخالفة مشتتتترو الةاوث لتبادئ
وأحكا الدسهثر.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )57لسنة
 2006بإنشاء صندوق العمل (المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة"
المقدم من مجلس النواب) ،من الناحيهين الدسهثرية والةاوثوية.

دلل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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