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 ةالخامسة عشرمضبطة الجلسة 
 الرابع دور الانعقاد العادي 

 الخامس الفصل التشريعي 
 

 10 15الرقـم:     

 هـ 1443جمادى الآخرة  27التاريخ:    
 م 2022يناير  30    

 
من دور الانعقاد العادي   ةالخامسة عشرعقد مجلس الشورى جلسته  

 15بقاعة الاجتماعات الـكبرى بمقر المجلس   الخامسمن الفصل التشريعي   الرابع

  السابع والعشرين  الأحد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم  الوطني بالقضيبية
الآخرة  شهر   من الموافق  1443  جمادى  شهر    الثلاثينهـ  م، 2022  ينايرمن 

المعالي   الش  علي بن صالح الصالح  السيدبرئاسة صاحب  ، ورىرئيـس مجلس 
 أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:   حضورو

 20 
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 العضو  الكتو ة  اتواو م مد ك لو لل الك  . 
الوعو  و .  يضو ووووك  وووووووووو لو   الووووكتووو ة   الوعضووووووو  
الوووووودووووووكا .  موووووو ووووووك   يضوووووو ووووووك   الووووووعضووووووووووووو  
 العضووووو  الكتو ة تاووووو م ب ووووو      ال   د ك. 
موووووودوووووو ووووووك  وووووو وووووو  .  الووووووعضوووووووووووو   وووووو وووووو   
الوووو ووووعوووو وووو .  موووودوووو ووووك   الووووعضووووووووووو   وووو ووووعوووو  
 الووووعضووووووووووو   وووو وووو وووو وووو   وووو وووو   ووووووووووو وووو وووو  . 
 العضووووووو  الووكتو ة    وو     ووك  ال وو  وووووووو . 
الووووو ووووو ووووو  . ضووووو ووووو ووووو    الوووووعضوووووووووووو   ووووو ا  
 الووووووعضووووووووووووو   وووووو ا   وووووو ووووووك   وووووو وووووو  . 
الووووو وووووعووووو ووووو ووووو . مووووو ووووو ة   ضووووو وووووك   الوووووعضووووووووووو  

 الووو اووووووووو ووو ووو .الوووعضووووووووو   وووو لووووك ضاووووووووو ووو   
الووووو ووووو ووووو  ووووو . يضووووو وووووك   الوووووعضووووووووووو   ة  ووووو  
الووووووو ا وووووووك.   الوووووووعضوووووووووووووو       ووووووو  وووووووووووووو  
موووو وووو وووو   . بتوووو ا وووو وووو   ة ووووووووووو    الووووعضووووووووووو  
ة وووووووووووووو   ووووووو وووووووك   ووووووو  .   الوووووووعضوووووووووووووو  
الوو ضوووووووووو لوووو .  الووعضووووووووو   ووووووووو وو وو وووو   وو وو وو وووو  
الووو ووودوووو ة وووو .  لوووووووووو      الوووعضوووووووووو   وووووووووو ووو ووو  
ةضووووو ووووو . لوووووووووووو     ووووو وووووك      الوووووعضوووووووووووو  



 

 15المضبطة م   2022/ 1/ 30 (  3)     4الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 

General -  عام General  -  عام 

20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
32 . 
33 . 
34 . 
35 . 
36 . 
37 . 

الووووك  وووووووووو  .  لوووووووووو وووو    وووووووووو لووو    الوووعضوووووووووو  
الوو ووعوووو    .   الووعضووووووووو   وووو     وو ووووكالوو ضوو وو  

 موودوو ووووك  وو  وووووووو وو .   الووعضوووووووو   وو ووووكالوو ضوو وو 
يتوووو . الووووكتووو ة  و ووووكالوعو  و  ضاووووووو    الوعضووووووو  
الووووك  ووووووووووو  .   الووووعضووووووووووو   وووو ووووك   وووو وووو  
 العضوووووو    كال   ل   كالداوووووو  ال   وووووو ة. 
الووووووعوووووو ا  .   الووووووعضوووووووووووو   وووووو وووووو   وووووو ووووووك  
 العض  الكتو ة    ط     كالج  ة ال   ج . 
الوووووودوووووو  وووووو .  يضوووووو ووووووك   الووووووعضووووووووووووو   وووووو ا  
الوووكتو ة مد وووك     ضاووووووو     .  العضووووووو  

 ك ال  ا  . العضوووووو  الكتو ة مد ك     مد 
 العضووووووو  الوكتو ة م  ووووووو ة مد وك  ووووووو ضو  .
الووووو ووووو  وووووك.  مووووو ووووو   ووووو  وووووووووووو    الوووووعضوووووووووووو  
ب وو وو   ضوووووووو ة .  الووعضوووووووو   وووو  اوووووووو    وو وووو  
الوووووو وووووودوووووو وووووو  .  الووووووعضوووووووووووو   وووووو اة  وووووو وووووو  
ةموووووووو    وووووووو  وووووووو .  الووووووووعضوووووووووووووو   وووووووو لوووووووو  
ضوووو وووو ووووكا .  بتوووو ا وووو وووو    الووووعضووووووووووو   وووو  ووووووووووو  
الووووو ووووووووووو .  يضووووو وووووك   الوووووعضوووووووووووو   ووووو  وووووووووووو  
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 وقد مثل الحكومة كل من: 
وزير   -1 حميدان  محمد  بن  جميل  السيد  والتنمية  سعادة  العمل 

 الاجتماعية. 
مجلسي  -2 وزير شؤون  البوعينين  فضل  بن  غانم  السيد  سعادة 

 5 الشورى والنواب. 
  

الأمين  هذا   العصفور  أحمد  أسامة  المستشار  الجلسة سعادة  وقد حضر 
الشورى لمجلس  العام و  ،العام  الأمين  الصديقي  محمد  عبدالناصر  السيد 

والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام   ،المساعد لشؤون الجلسات واللجان
القانونيين  المستشارين  هيئة  رئيس  يوسف و  ،غربال  ية  فوز  10الدكتورة 

لشؤونالجيب   والإعلام    مستشار  رئيسالعلاقات  معالي   بمكتب 
كما حضرها السيد أعضاء هيئة المستشارين القانونيين،  عدد من  ، والمجلس

عدد من مديري  و،  ساتعبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجل
 .الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة

 15 
 

 

 الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم: حضركما 
 :  من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني •

المهن  -1 مزاولة  تنظيم  مجلس  رئيس  جمعان  أحمد  مريم   20المهندسة 

 الهندسية. 
حلمي   -2 عبدالفتاح  القانونيالسيد  المستشار  بشؤون   الصالحي 

 البلديات. 
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 : من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية •

السيد عبدالجبار سلمان شرف منسق مكتب الوزير لشؤون مجلسي  -
 الشورى والنواب. 

  
 5 : المواصلات والاتصالاتمن وزارة  •

رجب  - محمد  حسين  التنفيذي    السيد  العمل  الرئيس  لصندوق 
 .)تمكين(

 
 : وزارة شؤون مجلسي الشورى والنوابمن  •

الشورى   -1 مجلسي  لشؤون  المساعد  الوكيل  الفايز  أحمد  دينا   10السيدة 

 والنواب. 
 وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.  - 

  

 : الرئيــــس
 15بسم الل   ه الرحمن الرحيم، أسعد الل   ه صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة  

عشر العادي    ةالخامسة  الانعقاد  دور  التشريعي    الرابع من  الفصل  من 
والغائبين  عن هذه الجلسة  ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين  الخامس

العام    الأمين  المستشار أسامة أحمد العصفورعن الجلسة السابقة. تفضل الأخ  
 للمجلس.  

 20 

 الأمين العام للمجلس:
الرئيس،   الل   ه  شكرًا سيدي  الل   ه وبركاته، وأسعد  عليكم ورحمة  السلام 



 

 15المضبطة م   2022/ 1/ 30 (  6)     4الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 

General -  عام General  -  عام 

لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون   صباحكم جميعًا بكل خير،
فيصل راشد    :السعادة  يصاحبكل من  اعتذر عن حضور هذه الجلسة  وعذر.  

، والدكتور عبدالعزيز عبدالل ه العجمان لظرف  النعيمي للسفر خارج المملـكة
 وشكرًا.  ،صحي من  الل   ه عليه بالصحة والعافية

 5 

 الرئيــــس: 
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل  

على مضبطة  الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق  
السابقة،   عليها؟الجلسة  ملاحظات  هناك  مهدي    فهل  أحمد  الأخ  تفضل 

 10 الحداد.  
 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
أرجو تعديل كلمة "معالي" في  17في الصفحة   شكرًا سيدي الرئيس، 

مسمى الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لتصبح "سمو"، وإضافة عبارة "نائب  
 15 اه.  رئيس مجلس الوزراء" إلى مسم 

 

 الرئيــــس: 
 هل هناك خطأ في كتابة المسمى؟   

 

 20 العضو أحمد مهدي الحداد:

ولـكني أريد إضافة عبارة "نائب رئيس مجلس   سيدي الرئيس،  لا 
 الوزراء" إلى المسمى، وشكرًا.  
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 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   

 

 العضو دلال جاسم الزايد: 
 5الإخوة القائمين على   أسلمه سوف    تعديلًا لدي    الرئيس،شكرًا سيدي   

 شؤون المضبطة، وشكرًا.  
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.  

 10 

 العضو درويش أحمد المناعي: 
الرئيس،   الصفحة    شكرًا سيدي  تغيير كلمة    7السطر    79في  أرجو 

 "القابضة" إلى "للمقاصة"، وشكرًا.  
 

 15 الرئيــــس: 

 هل هناك ملاحظات أخرى؟ شكرًا،  
  

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 20 الرئيــــس 

ننتقل الآن إلى البند  و  عليها من تعديل.  ىإذن تقر المضبطة بما سيجر  
تفضل الأخ المستشار  التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة،  

 أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.  
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 الأمين العام للمجلس:
الاقتراح بقانون بتعديل بعض   الرسائل الواردة:  شكرًا سيدي الرئيس، 

بشأن المؤسسات الصحية    م2015( لسنة  21أحكام المرسوم بقانون رقم ) 
م من أصحاب السعادة  ، المقد  م2019( لسنة  1ل بالقانون رقم )الخاصة المعد  

محمد   ابتسام  الدكتورة  محمد فخرو،  والدلال،  صالح  الأعضاء:   5دلال  وجمال 
وقد تمت    . علي  الدكتور محمد علي حسن ومنى يوسف المؤيد،  وجاسم الزايد،  

لجنة   إلى  والقانونية   الخدمات إحالته  التشريعية  الشؤون  لجنة  إخطار  ،  مع 
 وشكرًا. 

 

 10 الرئيــــس: 

والخاص شكرًا،    الأعمال  جدول  من  التالي  البند  إلى  الآن  وننتقل 
النهائي على   بالموافقة على نظام )قانون( بتعديل  بأخذ الرأي  مشروع قانون 

الخليج   لدول  التعاون  مجلس  لدول  الاختراع  براءات  نظام  أحكام  بعض 
على    وافق المجلسوقد  ،  م2021( لسنة  58العربية، المرافق للمرسوم رقم )

 15 السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟  في مجموعه في الجلسة   قانونال مشروع 
 

 )أغلبية موافقة( 
 الرئيــــس: 

وننتقل الآن إلى البند التالي    إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.  
 20على مشروع قانون بتعديل    بأخذ الرأي النهائي   من جدول الأعمال والخاص 
بقانون رقم ) 1المادة )   المرسوم  م، بشأن السجل  2015( لسنة  27( من 
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على   وافق المجلسوقد ، م2020( لسنة 24التجاري المرافق للمرسوم رقم ) 
الجلسة    القانون  مشروع  في  مجموعه  بصفة  في  عليه  يوافق  فهل  السابقة، 
 نهائية؟   
 

 5 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
نظرًا إلى ارتباط سعادة وزير   القانون بصفة نهائية. إذن يُقر مشروع   

العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد حميدان بارتباط مهم فقد  
الخدمات   لجنة  تقرير  مناقشة  تقديم  رقم    بخصوصقررنا  بقانون   10المرسوم 

  م 2006( لسنة  19بتعديل بعض أحكام القانون رقم )   م 2021( لسنة  21)
أطلب من الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار  ، والعملبشأن تنظيم سوق  

 الـكوهجي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل. 
 

 15 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الـكوهجي:  العضو

الرئيس،    سيدي  عليكم،  شكرًا  التقرير السلام  تثبيت  أطلب  بدايةً 
 ومرفقاته في المضبطة. 

 

 : الرئيــــس
 20 تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟ هل يوافق المجلس على   

 
 )أغلبية موافقة( 
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 : الرئيــــس
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.  

 
 ( 102صفحة  / 1)انظر الملحق 

 5 
 : الرئيــــس
 تفضلي الأخت مقررة اللجنة.   

 

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الـكوهجي:  العضو
 10( لسنة 21المرسوم بقانون رقم ) تدارست اللجنة    شكرًا سيدي الرئيس، 
بشأن تنظيم    م2006( لسنة  19بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  م 2021

، وقرار مجلس النواب ومرفقاته وما تضمنه من آراء للجهات  سوق العمل
قبلالحكومية،   التي دارت حوله من  النظر  رئيس    واستعرضت وجهات 

لمستشار  ير العمل والتنمية الاجتماعية وا وصاحب السعادة وز   اللجنة  أعضاء و
 15القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية  

سلامة   مؤكدًا  جاء  الذي  الشورى  بمجلس  بقانونوالقانونية  من    المرسوم 
ية   تينالناحي والقانونية. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاث    الدستور

( من الفقرة )أ(  1مواد، تناولت المادة الأولى منه استبدال نص البند )
المادة )  القانون رقم )4من  م بشأن تنظيم سوق  2006( لسنة  19( من 

 20( من الفقرة )أ( من  1العمل، في حين نصت المادة الثانية على إلغاء البند ) 
ذاته،    ( من القانون12( من الفقرة )أ( من المادة ) 8والبند )   ( 7المادة )

أما المادة الثالثة فجاءت تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى فصل مهمة وضع  
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الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل  
مهمة وضعها إلى  العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، وذلك بإناطة  

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل،  
على أن تكون مدة الخطة أربع سنوات )بدلًا من سنتين(، مع الإبقاء على  
 5جواز تضمينها وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل. وبعد تدارس  

ومرفقاته، النواب  مجلس  وقرار  بقانون  التوصية    المرسوم  إلى  اللجنة  انتهت 
(  21المرسوم بقانون رقم )أكد    أولًا:بالموافقة عليه، وذلك للأسباب التالية:  

بشأن    م2006( لسنة  19بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  م2021لسنة  
أعاد  دور مجلس الوزراء في رسم السياسات العامة للدولة وتنظيم سوق العمل  

العمل  وزارة  بين  العلاقة  سوق    رسم  تنظيم  وهيئة  الاجتماعية   10والتنمية 
  اختصاص من    حيث أصبح وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل   ،العمل

ون العمل في القطاع الأهلي، بالتنسيق مع الهيئة وبعد  ؤ )الوزارة المعنية بش
،  بدلًا من )كل سنتين(  كل أربع سنوات   وذلك   موافقة مجلس الوزراء( 

ل إعدادها  الاقتضاء  عند  أقصر،  ويجوز  هيئة  أمافترات  سوق    دور  تنظيم 
العملف  العمل سوق  بشأن  الوطنية  الخطة  تنفيذ  في   15ساهم     ثانيًا:   .يتجسد 

( من الدستور  47مع المادة )المرسوم بقانون في تحقيق مزيد من الانسجام 
الدولة الوزراء في رعاية مصالح  السياسة    المتعلقة باختصاص مجلس  ورسم 

( على ما يلي: "يرعى  47الفقرة )أ( من المادة )حيث تنص  العامة للحكومة 
للحكومة، العامة  السياسة  ويرسم  الدولة،  مصالح  الوزراء  ويتابع    مجلس 

العمل في الجهاز الحكومي"  20والفقرة )أ( من   ،تنفيذها، ويشرف على سير 
ون  ؤ "يتولى كل وزير الإشراف على ش  :التالي( التي تنص على  48المادة ) 

بتنفي  يقوم  و فيها،  وزارته،  للحكومة  العامة  السياسة  اتجاهات  ذ  يرسم  كما 
إن موضوع رسم الاستراتيجية والسياسة    ثالثًا: ، ويشرف على تنفيذها".  الوزارة
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العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق  
العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الخطة الوطنية  

المؤسسية   الشراكة  تقتضي  التي  الموضوعات  من  العمل  في لسوق    الفاعلة 
بين   والمهام  وال   جميعالأدوار  العمل  بسوق  الصلة  ذات  اقتصاد  الجهات 

ي   مما  ومنها  الوطني  العمل،  سوق  تواجه  التي  التحديات  مواجهة  في   5سهم 
الصلة    التحديات  والاجتماعية    بالظروفذات  الصحية  والأوضاع 

إن الفصل بين    رابعًا:  (.Covid-19والاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا ) 
صلاحية وجهة وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل من جهة، وصلاحية  

وشفافية  و وفاعلية  كفاءة  تعزيز  في  ي سهم  أخرى،  من جهة  تنفيذها  جهة 
 10تنفيذها والإشراف والرقابة عليها ويحقق تكاملية وتناغم أدوار الجهات ذات  

  خامسًا: الصلة بسوق العمل مما يعزز بالنتيجة مفهوم الحوكمة في هذا المجال.  
يادة الفترة الزمنية التي تغطيها ال لتصبح  أن سوق العمل  خطة الوطنية بشإن ز

جواز  سنوات   أربع مع  سنتين  من  لفترات    بدلًا  الاقتضاء  عند  إعدادها 
ي ساهم في استقرار تخطيط وإدارة سوق العمل وانسجام ذلك مع  أقص ر، 

وتنفيذ   إعداد  والاجتماعية فترات  الاقتصادية  التنمية   15ومسيرة    خطط 
الاستدام يات  الوطنية ومتطلبات وأولو الاقتصادي  والتنافسية  الإصلاح  ة 

لمملـكة البحرين   ية الاقتصادية  م إلى ما  2030والعدالة. وقد أشارت الرؤ
" والقطاع  يلي:  التشريعية  السلطة  مع  التنسيق  بعد  الحكومة  تقوم  سوف 

لة، وخطط  فص  الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بوضع خطط استراتيجية م  
تط يحقق  واقع  إلى  الطموحات  هذه  يل  بتحو القيادة  تنفيذية كفيلة   20لعات 

س  خاص  وبشكل  البحريني،  ية  توالمجتمع  الرؤ ترجمة  إلى    الاقتصاديةتم 
بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات    الالتزاماستراتيجية وطنية متناسقة يتم  

بدي من آراء  في ضوء ما دار من مناقشات وما أ    توصية اللجنة:".  الحكومية
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المرسوم بقانون  على  الموافقة  ب  اللجنة توصي ، فإن  المرسوم بقانونأثناء دراسة  
( لسنة  19بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  م 2021( لسنة  21رقم ) 
والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ  .  بشأن تنظيم سوق العمل  م2006
 وشكرًا.   اللازم،

 5 

 الرئيــــس: 
تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله هل هناك ملاحظات؟  شكرًا،   

 .  رئيسة اللجنة  لفاضلا
 

 10 العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: 

الرئيس،  الل   ه صباحكم   شكرًا سيدي  أسعد  الرحيم،  الرحمن  الل   ه  بسم 
استكمال   تشريعات  من  جزءًا  يعتبر  بقانون  المرسوم  هذا  خير.  بكل  جميعًا 
الموقرة   فالحكومة  أفضل،  بشكل  المسؤوليات  يوزع  التنمية، وهو  متطلبات 

ة أمام البرلمان عن الخطة الوطنية لسوق العمل، وجاء هذا المرسوم  م ساءل
 15بقانون لي رتب هذا الموضوع بحيث توافق الحكومة على هذه الخطة وفق ما  
ي عده وزير العمل بالشراكة مع الجهات المعنية، هذا أمر. الأمر الآخر يتعلق  

ربع سنوات مع  بمدة الخطة، فالمرسوم بقانون زاد هذه المدة من سنتين إلى أ
ذلك من  أقل  المدة  تكون  أن  يجعل  جواز  لأنه  حميد  توجه  هذا  طبعًا   .

نتكلم عن  أننا  خاصة  ووصلابة،  المبادرات التنفيذية لهذه الخطة أكثر رسوخًا  
 20فرص عمل نوعية للمواطنين ليكونوا الخيار الأفضل    توفير موضوع محوري وهو  
وأيضً  التوظيف،  المشروعات  عند  وضع  رؤوس    ستراتيجية إ الا  لاستقطاب 

ا  أرى أن هذا التعديل جاء منسجمً . وكذلك  الأموال والشركات الـكبرى
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ً ــ  خاصة  و مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية،   أن  ــ  ا  كما تعلمون جميع
الباحثي العمل  أغلب  وزارة  إحصائيات  وفق  النساء  من  هم  عمل  عن  ن 

الاجتماعية وطنية  و   ؛ والتنمية  أي خطة  في  النظر  عند  علينا  يجب  بالتالي 
العمل   المرأة    مراعاةلسوق  مشاركة  استدامة  ضمان  أجل  من  الأمر  هذا 

 5.  وجودها في السوقوتشجيع أي مبادرة تعزز من    ،البحرينية في سوق العمل
مشروع بقانون بتعديل  العندما رفض المجلس  بأنه  سكم الموقر  أحب أن أذكر مجل

  إلى ، الذي كان يهدف  م2021  نوفمبر   7قانون تنظيم سوق العمل في جلسة  
ا للبحرنة  كان الرفض يومها ليس رفضً ،  قصر بعض الوظائف على البحرينيين

ــ ولقد ذكرت ذلك في مداخلتي    على المواطنين  الوظائفر بعض  قص ا ل أو رفضً 
لفي   ــ وإنما  الجلسة  الموقر  تلك  أمام مجلسكم  المنظور  بقانون  المرسوم   10صدور 
  ذلك المشروع،   مبررات رفض، حيث كان صدور هذا المرسوم أحد  اليوم
اليوم جاء موعد   .بالتالي كان رفض المشروع بقانون حينها لانتفاء الغاية منهو 

  7  ا في جلسةته سابقً ا لما ذكر الجلسة التي نقر فيها هذا المرسوم بقانون تأكيدً 
ا أن موضوع البحرنة وجعل المواطن  من هنا أؤكد مجددً م، و2021نوفمبر  

التوظيف  عند  الأفضل  التشريعي.  هو    الخيار  عملنا  يات  أولو  15  لجنةإن  من 
إن شاء  ــ    ةأنا متأكدبقانون، وهذا المرسوم  الخدمات توصي بالموافقة على  

ً ، و توصية اللجنةالمجلس الموقر سيوافق على أن  ــ  الل   ه  . اشكر
 

 الرئيــــس: 
 20 شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.  

 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الرئيس،   الخ ير    شكرًا سيدي  إلى  اجميعً صباح  بالشكر  أتوجه  رئيسة . 
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المرسوم  على  و  م،وأعضاء لجنة الخدمات على تقريره بالموافقة على  التوصية 
(  19)عديل بعض أحكام القانون رقم  م بت2021لسنة  (  21)بقانون رقم  

بشأن تنظيم سوق العمل، وفصل مهمة وضع الخطة الوطنية  م  2006لسنة  
تتضمن   التي  العمل  العمالة    ستراتيجية إ اللسوق  تشغيل  في  العامة  والسياسة 

والتنمية   العمل  وزارة  وتكليف  تنفيذها،  مهمة  عن  والأجنبية   5الوطنية 
ق مع هيئة تنظيم سوق العمل، وأن تكون مدة وضعها بالتنسيبالاجتماعية  

ا من سنتين، مع جواز تضمينها وضع حد أقصى  الخطة أربع سنوات بدلً 
وهذا الفصل هو خطوة جيدة وتتماشى مع    ،للعدد الإجمالي لتصاريح العمل

وفصل وضع الخطة عن التنفيذ لتكون جهة منفصلة للمراقبة    ،مبادئ الحوكمة
ً   :ل يبقىلـكن السؤاوعلى التنفيذ.   ً هل سنرى مستقبل  10آخر بتكليف    اا تعديل

ا من الرئيس  شخص آخر لرئاسة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بدلً 
  حيث إن وزارة العمل هي   والتنمية الاجتماعية؟   الحالي وهو وزير العمل

ً ،  الجهة المكلفة بوضع الخطة الوطنية لسوق العمل عن تداخل    حتى نبتعد كلية
الصلاحيات بين وضع الخطة والرقابة على التنفيذ التي هي من مهمة هيئة  

ً .  اهذا أولً   ،تنظيم سوق العمل  15تقرير لجنة الخدمات أن سعادة  ذ كِرَ في    :اثاني
 ً ً وزير العمل ذكر أن هناك خلل وهو قيام هيئة    ، ا استدعى هذا التعديلا شكلي

العمل   سوق  المنفذةــ  تنظيم  الجهة  الخطة ــ    وهي  وضع  مسؤولية  بتحمل 
م،  2006عام  صادر في   وقانون تنظيم سوق العمل   ،الوطنية لسوق العمل
والسؤال    ،سنة من التنفيذ بدون إدراك لهذا الخلل15أي أن هناك أكثر من  

 20؟ ما هي تبعات هذا الخللوالتنمية الاجتماعية،    الآن لسعادة وزير العمل 
 ً ما نشاهده    هل نتيجة هذا الخللف  ، يلا واستدعى هذا التعدوإن كان شكلي

والمطالبة   البحرينيين  المواطنين  من  العمل  عن  الباحثين  كثرة  من  الآن 
عدم    إلىبإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية؟ هل أدى هذا الخلل  
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التدريب   ال توجيه  وإعدادها  عمالة  إلى  وتهيئتها  الصحيحة  الوجهة  الوطنية 
تدخل مجلس الوزراء    إلى الأجنبية؟ هل كل هذا أدى    وإحلالها محل العمالة

والبرامج    الاقتصادي بوضع خطة للتوظيف بالعدد الذي ذكر في خطة التعافي  
  ــ   حفظه الل   ه ورعاهــ  ا لدعوة سيدي جلالة الملك المفدى  التي تضمنها تنفيذً 

 5فرص عمل واعدة وجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في  إلى توفير  
الوطني،    الاقتصاد ألف بحريني في    20لعمل، واستهداف توظيف  سوق ا

ً   10وتدريب   تحتاج    ئلة س أهذه ال  م؟2024ا حتى عام  آلاف بحريني سنوي
، وهو  والتنمية الاجتماعية   إجابات واضحة من قبل سعادة وزير العمل  إلى

ً  ،الوزير الملتزم بخطة البحرنة  . اوإنجازاته مشهود لها، وشكر
 10 

   :الرئيــــس
 شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.   

 

 جميلة علي سلمان:  العضو
 15بداية أثمن جهود الوزارة برئاسة سعادة وزير   شكرًا سيدي الرئيس، 

يعد خطوة مهمة    بقانون  رى أن هذا المرسوم، وأالعمل والتنمية الاجتماعية
صب في مصلحة المواطن البحريني الباحث  ي و   ،عملتطوير سوق ال لوصحيحة  

وزارة العمل والتنمية    إلىإسناد هذه المهمة    بالنسبة إلى  ثانيًا:عن العمل.  
نحن سنكون في المسار الصحيح لإصلاح وتطوير سوق العمل    ، الاجتماعية
يلة أن يكون    بهذا نطالب  جميعنا  البحريني، و  20الشيء، وكنا نأمل منذ فترة طو
ي تطو في هناك  بالسوق    ر  البحريني  البحريني  المواطن  مصلحة  في  يصب  ما 

والتنمية الاجتماعية  جهود وزارة العمل    نحن نثمن ونؤكد.  الباحث عن عمل
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وزارة العمل هي الجهة الأساسية التي تقوم بالتنسيق بين  الشأن، ف  ا في هذ
ا هي من تقوم بدراسة احتياجات  القطاع العام وتمكين وسوق العمل، وأيضً 

في  س الوطنية  العمالة  وإدماج  العمل  الإحصائيات    ،سوقالوق  وإعداد 
والبحوث  العمل  ،والدراسات  سوق  تواجه  التي  السلبية  الظواهر    ، ورصد 

 5بالتالي إسناد هذه المهمة  ، و ا تقوم بالتوجيه والإرشاد والتدريب المهنيوأيضً 
ونرى  بقانون،  نشيد بهذا المرسوم    كلذل  ؛الخطوة السليمة  وههذه الجهة    إلى

  والسياسة  ستراتيجيةاالتضع  سوف  أن وزارة العمل هي الجهة الأنسب التي 
ً ، و لتطوير السوق العامة المناسبة   . اشكر

 

 10 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.  
 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
  لجنة الخدمات على تقريرها   إلىوالشكر موصول    شكرًا سيدي الرئيس، 

في   الشأنالمسهب  نقاط   ةالمقرر.  هذا  التقرير خمس  في   15بناء    مهمة،  ذكرت 
وأود في هذا الشأن أن بقانون،    الموافقة على هذا المرسوم ب   أوصت اللجنةعليها  

يل   أخ  ال  والتنمية الاجتماعية ــ  سعادة وزير العمل   إلىأتقدم بالشكر الجز
والتنمية    على الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة العملجميل حميدان ــ  العزيز  

لا يمكن    .وهو ابن هذه الوزارة منذ أن أنشئت   ،اتيمنذ السبعين   الاجتماعية
 20التي تقوم    الـكثيرة  إنجازاتالنكر  البحرين أن ي  مملـكة  لأي مواطن أو مقيم في  

ليس فقط داخل  ،  حرينيينالعتيدة في توظيف الـكثير من الب  وزارةبها هذه ال
زارة العمل  ، فسنرى أن والجانب الدولي  إلى  نانظربل لو    ،البحرينمملـكة  
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في اجتماعات منظمة العمل الدولي    والتنمية الاجتماعية تشارك كل عام
وأنا  ممثلين من الحكومة ورجال الأعمال والعمال البحرينيين.  بأسبوعين    مدةل

هذه  ، شهدت  البحرين في جنيفمملـكة  شهدت ذلك خلال عملي في وفد  
يق تشريعات  ف  ،الجهود الـكبيرة لـكة البحرين  ممهم يقومون بعمل جبار لتسو

العمالة يخص  أنفيما  أعتقد  التعديل   .  الصحيح،    هذا  الاتجاه  في   5يصب 
والتنمية الاجتماعية  أن يكون سعادة وزير العمل  من  وليس هناك ضرر  

رئيسً رئيسً  الخطة، وكذلك  لهذه  تنا  لهيئة  العملا  فرئاستهظيم سوق  لهذه    ، 
ً   هعطي تالهيئة   والتعاون  ا نوع الأريحية  هذه    ، من  في  المسؤولين  يعرف  لأنه 
لها هذه    ة، وهوالمؤسس  التي قد تتعرض  قادر على حل جميع الإشكالات 
ب المؤسسة تقرير .  الخدمات   حسب  أخذ    تضمن  لجنة  الوطنية  الخطة   10إعداد 

(،  تمكين، على سبيل المثال )فاعلة في هذا الشأن  أخرى الإشارة من جهات  
بالشكر   أتقدم  أن  أود  الصدد  هذا  على    إلى وفي  فهذا  ( تمكين)القائمين   ،

وساعد    ،عمل بكل جهد لتمكين العديد من المواطنين البحرينيين  الصندوق 
  ينارما يقارب مليار دضخ   سنوات  10خلال  و ،في فتح الـكثير من أعمالهم

الوطني  الاقتصاد في   من  ، البحرين  المبالغ  وجزء  من    هذه  فئة  إلى   15ذهب 
في القطاع  ناث المواطنات  إمن ال%  76  أن  بمعنى  ،الإناث  نهو    ،المواطنين
و   الخاص الصندوق،  هذا  من  من8استفدن  يعتبر  و  الأجنبيات،  %  هذا 

في الكلام    إخوان الذين سبقونيكما ذكر الــ  خطوة كبيرة، ونحن بدون شك  
.  استطعنانجعلها الأولى والأخيرة إذا    الوظائف   بحرنةو نساند هذا التوجه،    ــ

 20على    والتنمية الاجتماعية  سعادة وزير العمل ل في الختام أود أن أكرر شكري  
و الجهود،  أتهذه  بعاطفةلا  أكلم  وإنما  وقائع،  العديد من   ،تكلم عن  هناك 

يقومون بمساعدة المواطنين  والتنمية الاجتماعية  المسؤولين في وزارة العمل  
ً ، والتوظيففي وخاصة   . اشكر
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 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.   

 

 العضو منى يوسف المؤيد:
الرئيس،   الل   ه صباحكم   شكرًا سيدي   5أن ود  أ  : ا. أولً بكل خير   أسعد 
رأينا في    جميعناعلى جهوده، ووالتنمية الاجتماعية  وزير العمل    سعادةأشكر  

،  هو عدد كبير و  ،في هذه السنة  مفه يتوظ تم  الصحف عدد البحرينيين الذين  
إن هذا المرسوم  توظيفه.  ببالشباب البحريني و ونرى اهتمام سعادة الوزير  

ن  فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضم  إلىيهدف  بقانون  
مهمة    ستراتيجية إال عن  والأجنبية  الوطنية  العمالة  لتشغيل  العامة   10والسياسة 

تنفيذها، وذلك بإعطاء مهمة تنفيذها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية،  
  أربع   وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن تكون مدة الخطة

تضمينها وضع حد أقصى  سنتين، مع الإبقاء على جواز  من    اسنوات بدلً 
في الماضي كانت هيئة تنظيم سوق العمل،    . للعدد الإجمالي لتصاريح العمل

 15الخطة الوطنية  إعداد  تتحمل مسؤولية  وهي من    لخطة الوطنيةلهي الجهة المنفذة  
لذا جاء التعديل بأن يتولى وزير العمل والتنمية الاجتماعية  ،  لسوق العمل

والعمل    ،مل، وذلك بموافقة مجلس الوزراءإعداد الخطة الوطنية لسوق الع
الخارجية، والاستثمارات  والتدريب  التعليم  تطوير  الشركات    على  وجذب 

جميع   بتعاون  التدريب  لدعم  تمكين  وخطط  عمل  فرص  لتوفير  الأجنبية 
العلاقة  ذات  بخصوص  الجهات  أما  إلى    تمديد.  العمل   20  أربع خطة سوق 

عليم مع احتياجات سوق العمل،  فهي مناسبة لمواءمة مخرجات الت  ،سنوات
تتعلق   الخطة  إن  دائمة من    ،الدولة ستراتيجيات  إ بحيث  رقابة  قبل  وهناك 
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الوزراء أو اللجنة التنسيقية على الأهداف الوطنية التي تضمنتها الخطة  مجلس  
ية البحرين الاقتصادية   سوف  و،  2030الوطنية. هذا القرار يتناسب مع رؤ

التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات    السلطةع  تقوم الحكومة بعد التنسيق م
ال يل  ستراتيجية  اوضع خطة  بي  مدنالمجتمع  بتحو تنفيذية كفيلة  مفصلة وخطة 

 5الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع البحريني، بحيث يصبح  
البحريني هو الخيار الأفضل للوظيفة بدل الأجنبي في جميع الشركات الخاصة  

ً  ، ك أوافق على قرار اللجنةلذل ؛والعامة    ا.وشكر
 

 الرئيــــس: 
 10 .  صباح سالم الدوسري شكرًا، تفضل الأخ  

 

 : صباح سالم الدوسري العضو
ً وأسعد الل   ه    شكرًا سيدي الرئيس،  والشكر   ،ا بكل خير صباحكم جميع

وأعضا ال   رئيس  إلى موصول   الخطة    ئها لجنة  إسناد  الوافي.  التقرير  هذا  على 
 15وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واقتصار دور    إلىالوطنية لسوق العمل  

وصائب    ديدتوجه صحيح وس  هوهيئة تنظيم سوق العمل على تنفيذها فقط  
من قبل مجلس الوزراء الموقر برئاسة سيدي صاحب السمو الملـكي ولي العهد  

حفظه   الوزراء  مجلس  ورعاهرئيس  الوزارة    ،الل   ه  هذه  استطاعت  حيث 
السيطرة على البطالة لسنوات عديدة وجعلتها في الحدود الآمنة والمستقرة، 

مهنية وجدارة وتخصص  كما البطالة بكل  إدارة ملف  الوزارة   20  ؛ استطاعت 
الل   ه،    ةلتكون الوزارة جهة واحدة يمكن مساءلتها في حال التقصير لا قدر 

ي إحداث نقلة نوعية في توفير خطة متكاملة  وسوف تساهم هذه الخطة ف
متجددة تشارك فيها جميع الجهات المعنية بالدولة، وسوف تساهم في توفير  
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مزيد من فرص العمل للمواطنين وتعزيز البحرنة، وعلى القطاع الخاص أن  
الوزارة   ودعم  للنمو  الأساسي  المحرك  نوعية    لإيجاد يكون  عمل  فرص 

على   والعمل  وتعزيز  الللمواطنين،  البحرينية،  العاملة  الأيدي  في  استثمار 
دور المجلس الأعلى    ىأفضلية البحريني للتوظيف في القطاع الخاص. ولا ننس

 5سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب    برئاسةلتطوير التعليم والتدريب  
بعد   ما  للتعليم  ومستدامة  متطورة  خطة  وضع  في  الوزراء  مجلس  رئيس 

التي سوف تساعد    2030ية مملـكة البحرين الاقتصادية  حسب رؤ ب   يالمدرس 
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إعداد خطة متكاملة لضمان تحديثها  

البحرينل  تبعًا مملـكة  العمل في  لذلك    ؛لمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق 
ً  ،بقانون المرسوم ى أرجو الموافقة عل  10 ا. وشكر

 

 الرئيــــس: 
   ت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.الأخ يشكرًا، تفضل  

 

 15 الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:   العضو

الرئيس،   سيدي  موصول    شكرًا  رئيسة  إوالشكر  الخدمات  لجنة  لى 
إلى   بالشكر  أتقدم  بداية  وأعضاء.  العمل   سعادةومقررة  والتنمية    وزير 

العمل  ا  على  الاجتماعية  وزارة  ستضع  حيث  والمقدرة،  المثمرة  لجهود 
والتنمية الاجتماعية هذه الخطة وتقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتنفيذها،  

بالمرونة   المرسوم  يتميز هذا  الموضوع.  الحوكمة في هذا  تتحقق   20خاصة  ووبذلك 
وهي أربع سنوات، وإمكانية أن تكون    ، مدة خطة سوق العمل  إلى بالنسبة  

ً   ــ يذية  الخطط التنف أقصر في المدة الزمنية، وإمكانية إصدار أي خطط    ــ ا  مثل
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تحت    د بمد وذلك  حدة،  على  لكل جهة  التنفيذية  الخطط  بقاء  مع  أقصر 
إشراف الحكومة كما هو واضح في هدف المرسوم بقانون. يدعم هذا المرسوم  

ية  وخطة البحرنة بجدارة   التي تؤكدها خطة التعافي الاقتصادي وتحقيق رؤ
، ونأمل بالمزيد من تنوع التدريب لتحقيق هذه الخطة. هيئة تنظيم  2030

 5سوق العمل تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وسؤالي هنا: هل سيتأثر هذا  
 ً  ا. الوضع بعد صدور المرسوم؟ وشكر

 

 الرئيــــس: 
 . درويش أحمد المناعي شكرًا، تفضل الأخ  

 10 

 درويش أحمد المناعي:  العضو 
 ( 21رقم )  بقانون شأن المرسوم  بتحياتي للجميع.    شكرًا سيدي الرئيس، 
)2021لسنة   رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل  لسنة  19م  م  2006( 

أشكر رئيس وأعضاء    ،بخصوص فصل وضع خطة سوق العمل عن تنفيذها
 15افقة على الفصل  وأوافق على توصيتها بالمو  ،الوافي  متقريره  علىلجنة الخدمات  
 هدف تصحيح الخلل الشكلي بقيام هيئة تنظيم سوق العمل  ببينهما، وذلك  

بوضع الخطة الوطنية لسوق العمل كذلك، حيث إن    ــوهي الجهة المنفذة    ــ
ذلك  ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية،    ة مهمة وضع الخطة هي من مسؤولي

  ، ا من سنتينأربع سنوات بدلً إسنادها إلى وزيرها على أن تكون مدة الخطة  ب
تنفيذ    تكونو العمل  سوق  تنظيم  هيئة  أناشدكم  و  ،الخطة  هذهمهمة   20 هنا 
وذلك لصالح تشغيل الخطة    ،التعديل  هذا بالموافقة على    ــ زملائي وزميلاتي    ــ

ً  ،الوطنية للعمالة الوطنية والأجنبية  ا.  وشكر
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 الرئيــــس: 
 دلال جاسم الزايد.  شكرًا، تفضلي الأخت   

 

 دلال جاسم الزايد:  العضو 
 5رئيسة اللجنة وأعضائها على   إلى والشكر موصول    شكرًا سيدي الرئيس،  

ولي العهد رئيس مجلس  السمو الملـكي    صاحب دور    نثمن هذا التقرير. بداية  
الفكر   ما  خلال    منالحكومة    جههتنتالذي بدأت  ستراتيجي  إالالوزراء على 

هو الذي  ستراتيجي  االفي قطاعات مختلفة. هذا الفكر  ستراتيجيات  إضع من  و  
 ،معوقات الأداء  ورصد  ،على المستوى المحلي  انإلى تحقيق تطلعات  فعلًايؤدي  

 10الأمر في مملـكة البحرين.    بهذا نثمن ونشيد ونفخر    لذلك  ،عامل معهاالت  ية كيف و 
موضع أهدافها،  ستراتيجيات  إال تضع هذه    اليوم عدد من القطاعات بدأت  

على السلطة    هذا المرسوم مر    أنالأهم من ذلك  و  ،كيفية تحقيقهاو رؤيتها،  و
موافقتهم   نتبين في مجلس الشورى  هنا من مداخلات الأعضاء و ،التشريعية

تحقيق  لوبالتالي    ،في مجلس النواب  ةوالإخ  موافقةكذلك  و على هذا المرسوم،  
 15  ولا وقت حتى يتم تحقيقها،  ال  من  المزيد  نمنحها  أن  يجب ستراتيجية  االهذه  

تشريعية   أمور  أي  بعمل  في    ةي جيتار تس الا  ف ا دهألا  ع م  ض را عتتنقوم  ــ 
الأمور المتعلقة    بعض تضح  تحتى    ــ ستراتيجية  االها هذه  ب  ى المجالات التي تعن 

  وجود   ارتضيناأننا    يكون هناك عمل تكاملي تنسيقي، باعتبار ل سوق العمل،  ب
وهذا    ــمن سنتين إلى أربع سنوات    مدها  تم  ــمدتها أربع سنوات  ستراتيجية  ا

جيد  بالفعل الرؤى  ن  حيث   ؛تفكير  معوقات  و ضع  لمعرفة  تحقيقها   20كيفية 
ثم قياس الأثر لكل    ومنما هي التحديات ونقاط الضعف والقوة،  و  ،الأداء
القادمة  لمعرفةستراتيجي  اهدف   الخطوة  هي  عل و   ؛ما  بنى  ت    ذلك  ى بناء 
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أو  ال لوائح  ال  أوقوانين  السواء    ، التشريعات رسم  ت  أو    ،قراراتالتنفيذية 
جدً ومستقبلية  السياسات  ال جميل  للدولة.  العامة  الميزانية  في  لها  نرصد  ا  ما 

  ، تفويض في مسألة وضع الحد الأقصىال   من   نوعًا   المرسومتضمن  ي  أن  كذلك 
ً   ااختصاصً كونه    رغم ولـكن   اكامل الأقصى    ليحدد وضع    هللحكومة،  الحد 

 5لبعض المهن والأنشطة الاقتصادية، بمعنى ألا تعمم فكرة تحديد هذا الحد في  
  ومدى   ،مواءمتهاو  ، فرهاا لمدى تو  ذلك يخضع    بل  ،القطاعات  وكل المهن    ل ك 

ً إ، حيث  إليها  الحاجة ا توظيف البحرينيين في هذا المجال ورفع  نها تحدد فعل
جميل  ال  من  وكذلك .  الجميع  إليها  يطمح  التي مقدرتهم وتحقيق الخ برة الوطنية  

التكاملي    يترابطالنهج  ال  وهذا   ، بين التعليم والتدريب والتوظيف  اليومالربط  
ما سنحقق    الجديد الطلبة    بههو  أبنائنا  الدولة    إنتطلعات  لأن  الل   ه،   10شاء 

ً سوف تعتم المقبلة. أحببت أ د فعل أبي ن    نا على خبرتهم الوطنية في الفترة 
خاص  القطاع ال خاصة أنها تتعامل مع  وها وزارة العمل،  بالجهود التي تقوم 

ية من عدمو  ،هي تعمل على التوظيفف تنتقل بعد التوظيف    هامسألة الاستمرار
ية أو عدم  إلى علاقة تعاقدية تحكم طرفي هذه العلاقة وتحكم مسألة الاستمر ار

ية،   الدولة  و الاستمرار  15ا  العمل تحديدً وزارة    في في أن يكون    مقدرة جهود 
ية قسم معني     عليه،   تشكر   شيء   وهو   ، أي نزاع  ث و دح  د ن عالنزاعات    بتسو
القضايا  وبالفعل  الفردية  سواء   ، تم حل عدد من  الجماعية أو    من   ،القضايا 

من أبناء وزارة العمل   ادرك  ا هبخلال الوساطة في المجال العمالي التي يقوم  
  تقدمالتوافق بين العمل وصاحب العمل. نأمل أن يتحقق للبحرين    لإيجاد

 20في توظيف أبناء البحرين. الفصل ما بين من يقوم    هأثر  نلمس في هذا الجانب  
من ميزات هذا  يجية  ستراتاالومن يقوم بتنفيذ هذه  ستراتيجية  االبوضع هذه  

بدأت تنفيذ    أننجد بعض المؤسسات الحكومية منذ    حيث   ،المرسوم بقانون
حيث    مرورهالمسألة    تخضعستراتيجيات  االهذه   من  الوزراء  مجلس  على 
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تم  تبناء عليه    هالأثر في هذا الأمر، لأن  كبير كان للجنة التنسيقية    وقد  ،الإقرار
يعية نظر كيف نخصص لها في الميزانية العامة  ي    حيث   ،مواءمة الأمور التشر

ا التقدم  ن ضمن برنامج عمل الحكومة. نتمنى دومً كيف تدرج وتضم  و   ،للدولة
 . وشكرًا ، لـكوادر الوطنيةافي مجال توظيف   وخصوًصا 

 5 

 الرئيــــس: 
 الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.  شكرًا، تفضل الأخ  

 

 الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:  العضو 
 10ا يشهد المرسوم بقانون في توقيت مهم جدً جاء    شكرًا سيدي الرئيس، 

فيه سوق العمل تحولات وتطورات، حتى بيئة العمل بدأت تتغير مع دخول  
بين أن سوق العمل كان  تكل المؤشرات    ،زوالها  معن شاء الل   ه  وإالجائحة  

سرعت الجائحة هذا التحول في    حيث   ، فترات سابقة  في في مرحلة التحول  
نفسه العمل  يعطي  ابيئة  التوقيت  في هذا  بقانون  مرسوم  وبالتالي صدور   ،

وطنية   خطط  وضع  ومسؤولية  صلاحية  العمل   15وطنية  ستراتيجية  إووزارة 
لمرسوم بقانون  اجب الإشادة به.  ت ا  أتى في وقت مهم جدً   وقد   ،لسوق العمل

يجب أن    ؛ الخطة الوطنية لسوق العمل  ه يجب أن تتضمن  ما لم يغفل تحديد  
  التي فهذه من الأمور المهمة    ، والسياسة العامة كذلكستراتيجية  إالتتضمن  

هي مسألة    ،ها المرسومب  جاء  التي  المهمةها المرسوم بقانون. النقطة الثانية  بجاء  
 20عملية    وجودوافقة مجلس الوزراء، وبالتالي  إلزامية التنسيق مع الهيئة وكذلك م

لأن قطاع التعليم    ؛تنسيقية إلزامية مع جميع الجهات المعنية بهذا القطاع المهم
ً وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أيضً ويعطينا مخرجات     ا مهمً   اا تنظم عمل
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القطاع،   هذا  الجهات  و في  جميع  ترابط  يضمن  الإلزامي  التنسيق  بالتالي 
ي ف  ،المعنية ً   اليوم  ستخرجأي شخص  ً   ا سجل ية    اتجاري تجار شركة  أو  لمؤسسة 
  عندما بالتالي  و   ،معينة  عمالة  قدم أن يحصل على )فيزا عمل( ويست  بإمكانه

الوطنية  ستراتيجية  إالنضع الخطة   ية  الأولو نراعي  الوطنية يجب أن  والخطة 
 5ريني  وجعل البيئة جاذبة لتوظيف المواطن البح  ،توظيف المواطن البحرينيب

وعندما   الوطنية  الخطة  توضع  أن  أتمنى  الأولى.  يتم  تبالدرجة  مراجعتها  تم 
عايير كل قطاع وكل مهنة هي التي تجعل  فم  ؛التركيز على وضع معايير مهمة

نرتقي    ي البحرين عندما  منها  ويتمكن  فيها  ويتخصص  معينة  مهن  على  يقبل 
رخصة    لـكن  ،بالمعايير  على  حصولي  بمجرد  معينة،  معايير  توجد  لا  حين 

 10اشتراطات معينة تضمن  ومن غير وجود معايير    ــعمالة من الخارج    لاستقدام
  تهلأن البحريني اليوم جود  ؛الموازين ب   أخل  فإنني   ــالمعايير    هذهجودة    لي

وأريد أن تكون رواتب البحريني في هذا السوق عالية    ، عالية في سوق العمل
يرتقي بجودة المخرجات،  س  ما وبالتالي وضع معايير معينة هو    ،كذلك  ودخله

هذا يجعل مخرجات سوق العمل البحريني ذات جودة تنافسية على مستوى  و
 15ية هذه  الضروري أن تتضمن الخطة الوطن   من المنطقة وعلى مستوى العالم.  

المعايير، كذلك من الضروري وضع اشتراطات معينة على جميع القطاعات  
ربطها   عندما  بوكذلك  التعليم.   البحرين    ة جامع  خر ج ت  مخرجات 

ً   ــ مهندس هذه    200  سيتخرج  هأن  لمأنا أع ومهندس بحريني،    200ا ــ  مثل
ً   الهندسةتصدر للأجانب في مهنة  سالسنة، عدد )الفيز( التي   ربطها  ا يجب  مثل

 20 وسيدخلونأجد وظائف للبحرينيين الموجودين    حتىالخطة الوطنية    هذهمع  
بحيث لا يحدث تشبع واختلال في التوازن. هذه كلها أمور    ،سوق العمل

يق لها يجب مراعاة ذلك. مسألة مد الخطة  و  ،مهمة مهد المرسوم بقانون الطر
  وقت لأن أي خطة تحتاج إلى    ،موضوع مهم للغاية  أنهلأربع سنوات أعتقد  
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ربع سنوات مدة  فأ  ؛ل بالشكل الصحيحتفع  لوقت    إلىتحتاج  و  ،لـكي تستقر
أربع سنوات    مدته   الذي وترتبط كذلك ببرنامج عمل الحكومة    ، امنطقية جدً 

ً و  ، موافقة عليهال  إلى كذلك؛ لذلك أشيد بالمرسوم بقانون وتوقيته وأدعو      . اشكر
 

 5 س: الرئيــــ

 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.  
 

 العضو جمال محمد فخرو: 
لزملاء في لجنة الخدمات ا إلى  والشكر موصول  شكرًا سيدي الرئيس، 
 10. أود أن أؤكد كل ما جاء على لسان زملائي الذين سبقوني في  ريرهمعلى تق

في   البحرنة  لمسألة  حل  وضع  في  الخطة  هذه  بأهمية  يتعلق  فيما  الكلام 
الرئيسالب سيدي  أفا  ،حرين.  الزملاء  أ  ،واضبعض    الأخ  كلامكد  ؤ وأنا 

الدكتور  دلال    ت الأخوجمشير  عبدالرحمن   والأخ    ، البنمحمدبسام  الزايد 
طالما    .وأنا أؤكد كل ما جاء على لسانهم  ،في تفاصيل كثيرة  وا دخلحيث  
 15هيئة  يرأس  والتنمية الاجتماعية و يرأس وزارة العمل  كان  وزير العمل  أن  

 الجهتين وجود في جميع الحالات في  مثل الحكومة  متنظيم سوق العمل، فم 
ماذا  هو  سواء في الوزارة أو في الهيئة، فالتغيير ليس هو القياس، القياس  

عندما تم إنشاء    م 2006منذ عام  ربما  نحن نكتب في الخطط الوطنية    ،تحقق
نوات السابقة؟  من خطط في الس  هوسؤالي هو ماذا تحقق مما كتبنا  ، الهيئة

 20عدم    وأ ومدى نجاحها    ةنا مؤشرات أداء واضحة لقياس الخطلدي  ت هل كانو
هذا  وألف عاطل    20أنا برأيي المتواضع في دولة مثل البحرين فيها    ؟نجاحها
لا أستطيع  أ  !هل يعقل؟  ،ألف أجنبي  450ولدي  ،  الوزارةمن قبل  ما يقال  

أن  أعتقد    ؟! أجنبيألف    450ألف بحريني لـكي يحلوا محل   20وظف  أأن  
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وزارة    إلى عند الهيئة أو انتقلت    بقيت مشكلة حقيقية. الخطة سواء  هناك  
الاجتماعية  العمل   حقيقية  والتنمية  أداء  بمقاييس  مرتبطة  تكن  لم  ما 

ــ    خطة وطنية  ــ اسمهالم يتم إعدادها من خلال تشاور كامل  وما وواضحة، 
الإنتاج   عناصر  الرسميةالبحرين  في  بين  وصناعة    تجارة غرفة    : والجهات 

آخرهو  ، التدريبوالتعليم،  والعمال،  و  البحرين،  التشاور  و  ، إلى  يتم  لم   5ما 
؛ والقياس الحقيقي في نهاية كل عام من هذه الخطة  ،الجدي والفعال معهم

إلى وزارة العمل.    الهيئة لن نغير من وضعنا بانتقالها من  أننا  معناه فإن ذلك 
وأنا متأكد أن    ،مقاييس أداء  إلى أن يكون فيها  ة تحتاجأعتقد أن أي خط

العمل  إال وزارة  في  الاجتماعية  خوان  يستفيدووالتنمية  ربما  من   نالآن 
يضعون   السابقة و  10أنا  .  تحقيق كل هدف  كيفيةكل خطة  لنا مع  تجربتهم 

لم أجد فيما قرأته  و  ،قرأت الخطة من قبل وقرأتها الآن كلها أهداف عامة
  و أكيف نقيس نجاح تحقيق هذا الهدف    تبين  قاييس محددةعلى الأقل م 
الهدف أهداف    .ذلك  من  الإجمالي  الجزء  للعدد  أقصى  حد  وضع  خطة 
لك اقتصادي،  وفقً والقطاعات    ل للتصاريح  نشاط  أو  مهنة  لكل  سؤالي  و ا 

 15يرًا  ا والآن ووز وزير العمل بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة سابقً   سعادةل
  لديناأرقام محددة للتصاريح بشكل عام في البحرين؟ وهل    لدينا هل    : للعمل

أرقام محددة للتصاريح في كل قطاع وفي كل مهنة أو نشاط اقتصادي كما  
ً سابقً  المادةعليه    ت نص أن    أعتقد  ؟للتصاريح  معينًا  الم نضع عددً   أم  ،اا وحالي
 ً ً   اجزء الأجانب  كم عدد الوافدين أو    أن يبين فيها   من أي خطة عمل   ا أساسي

 20في كل دول العالم نسمع أنه لا    .سيأتون ليقدموا خدماتهم  نفي البلد الذي 
وضعت    ... إلخ،في كندا  أوفي أمريكا    كذا عدديمكن استقطاب أكثر من  
 ً في    ةلإخول  يسؤال   إلى آخره.و  للتوظيفوا للهجرة  الدولة هذا العدد سنوي

هو أن    ،خرالآ  يلسؤاوفي السابق؟    ه الأرقامهل تم وضع مثل هذ  :الوزارة
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  ربما في صدرت قبل ذلك    ةوالخط  م،2021المرسوم صدر في سبتمبر    اهذ
أي    ،إعادة كتابة الخطة لتتماشى مع هذا المرسومتم  تسهل    : سؤالي  ،شهر يوليو

خطة جديدة لأربع سنوات أم    ونكتب المرسوم من الآن  ب سوف يعمل  هل  
دون التعديل وبعد ذلك نبدأ  با  تب سابقً سوف ننهي السنتين السابقتين بما ك  

 5أربع سنوات؟ برأيي الشخصي يجب أن نعيد النظر من الآن  ل  ة خطة في كتاب 
ً   أن هناك، على اعتبار  26إلى    22أو من    25إلى    21من    مدةونمد ال   ا قانون
وأتمنى أن    .أفكار جديدةلديها  هذه الجهة  بما  ور جهة جديدة،  لعطى  أ    اجديدً 
البداية    قلت   .الوزير  سعادةمن  ذلك  لمع  تأس القياس  إن  في  هي  مؤشرات 

لـكي يعرف القاصي والداني كيف    ؛مؤشرات مهمة يجب أن تأتي مع الخطة
 10الجهة الرقابية على  ــ  وبإمكان السلطة التشريعية    ،يمكن تحقيق هذه الخطة

ن تقيس مدى نجاح هذه الوزارة في تنفيذ خطتها، أما  أ  ــ   الجهة الحكومية
دون وجود مقاييس محددة وواضحة فلا أعتقد  بأن تكتب الخطة بأهداف  

ً  ذلك سيحقق  أن  رًا. وشك ،من الرقابة على عمل الوزارة المعنية  انوع
 

 15 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.  
 

 العضو خالد حسين المسقطي:
ً   شكرًا سيدي الرئيس،  الشكر موصول إلى رئيس  و  .االسلام عليكم جميع

تقرير الخدمات على  نفسي متفقً ي  تال   اتوصيتهو  ها وأعضاء لجنة   20ا معها  أجد 
يل إلى سعادة وزير العمل والتنمية  وا،  تمامً  لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجز

الأدوات   خلال  من  به  يقوم  ما  على  لديهالاجتماعية  عملية  لتط  التي  وير 
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أتفق مع من سبقني من الإخوة والأخوات، هذه خطوة    . إلى آخرهوالبحرنة  
الصحيح   الاتجاه  تكون هناك خطة ووهي  في  ت  إ أن  قبل  ستراتيجية  عد من 

 ً ما  وأحد أعضاء مجلس الوزراء ع  ا وزير العمل والتنمية اجتماعية بصفته وزير
يرأسه بموافقة  الذي  ارة  دالإمن قبل مجلس    هاعدي    ،عليه المرسوم الأصلي  كان
 5وفي  ــ ستراتيجية االوالعمل  ةأتكلم عن خطالإدارة. سمجلس  منأعضاء  9

 ً ستراتيجية تكون  إهذه ال  ا ــ أتمنى أن يكون هذا صحيحً وا  اعتقادي أنا شخصي
تمامً  المختلفة  السابقة خلال إا عن  السنوات  في  إعدادها  تم  التي    ستراتيجية 
لا ننسى مع كل   .هذا المجلس  من قبل  الماضية  وعشريناثنتين  السنوات ال

  4لمدة    بداية فصل تشريعي يستوجب على الحكومة أن تتقدم ببرنامج عمل
ً   ،سنوات  10ما يتعلق بتطوير  هو  ا أحد الأهداف الموجودة في هذا البرنامج  ودائم

والبحر آخره.  ووالتوظيف    نة العمالة  أرى  و إلى  الخطة اليوم  عندما  هذه 
ستختلف في مكوناتها عما كانت  فإنها  وافقة ومباركة مجلس الوزراء  معتمدة بم
لـ نقال إهناك من  ، واعليه سابقً  كون الخطة ستعد من قبل وزير العمل  ه 

  ؛ رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل  هنفسهو  والتنمية الاجتماعية و 
 15نظر  الالعكس أختلف مع وجهة  على  أنا  و  ،تضاربال  هناك نوع منيكون  س
المعتمدة من جهة  وستراتيجية الموجودة  إال  ه من خلال لأني أعتقد أنه؛  هذ

مجلس الإدارة سيكون هذا المجلس بمثابة تطبيق  لصلاحيات أكثر  ب أكبر و 
وال الخطة  هذه  آليات  أنها ستراتيجية.  إوتنفيذ  ً   أرى  فعل تبشر  خطوة  ا 

 ً الماضية. طبع السنوات  مما تم إنجازه خلال  سعادة  شكر  أا  بإنجازات أكثر 
 20إلى اليوم حتى نحتكم.  وزير العمل على كل ما قام به خلال السنوات الماضية  

ً أننا   لا ننسى   حيث   ،لسنتين الماضيتين اخلال  به  ما مررنا  كا بظروف  نمر دائم
كان هناك نوع من التحدي ولـكن مع ذلك تم إنجاز الـكثير. أنا متفائل  

تمامً  ومتفق  التعديل  هذا  معبوجود  سيؤدي  وأعتقد    ها  من إلى  أنه  كثير 
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القادم إنرى  س   بحيث   الإيجابيات، الحكومة  عمل  برنامج  مع  الل   ه  شاء     ن 
لل  مع سنوات  ــ  التشريعيبداية    الأربع  الإنجازاتالـ  ــ   الفصل  من    ، كثير 
 ً  ا. وشكر

 

 5 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.  
 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
عضاء اللجنة على  أرئيسة وإلى  شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول   

 10ترحيب ال الرئيس ب  اليلى صوتك معإأضم صوتي  و،  أمانةهذا التقرير المتكامل  
سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وهذه فرصة كذلك لـكي نشكره  ب

فيما    ثار نقطة مهمةأخالد المسقطي    أخصراحة. سعادة ال  على عمله المتفاني 
يفين  يتعلق بأن   هناك الوزير المعني بشؤون العمل    ،في هذا القانونهناك تعر

الاجتماعية، وهناك رئيس مجلس   والتنمية  العمل  وزير  الهيئة  إوهو  دارة 
 15دارة هو من يرفع تقارير  إرئيس مجلس البصفته    الذي بموجب صلاحيته

من القانون المعني    16وبناء على ذلك وفق المادة    ،لى الوزير المعني إالهيئة  
يبحث المعوقات،  و ن يطلع على هذه التقارير،  ألوزير  لبتنظيم سوق العمل يحق  

القوانين  ضمن  كان  ما  ذا  إيراجع  و  الهيئة أي عمل قد يخالف بعض  عمل 
دارة الهيئة من  إوغير ذلك. بمعنى هناك رقابة أوجدها القانون على مجلس  

معني   وزير  وجود  وهذوهو  خلال  العمل،   20في    16المادة    صلتهف  اوزير 
بأن  .  (أ، ب، ج، د)ات  الفقر  يتعلق  فيما  توأمة الآن  أعتقد أن وجود 

  ؛ يكون وزير العمل هو نفسه رئيس مجلس إدارة، وهو ما تم منذ إنشاء الهيئة
لأن وزير العمل باعتباره رئيس مجلس الإدارة سيطلع بعمله    ؛شيء حميد
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كما نعلم أن    . لجهات الشريكةآراء وتطلعات ا  همع الهيئة وسيأخذ ضمن عمل
الهيئة في مجلس إدارتها جهات شريكة تمثل القطاع العام والقطاع الخاص  
العمال وغير ذلك، وبالتالي يمكن إذا كان هناك   نقابات  وتمثل اتحادات 

الرقابة هذا قد يحتاج   شق أن  فأعتقد  تغيير أو تعديل سيأتي إلى هذا القانون 
 5رئيس  باعتباره    لأن التجربة العملية أثبتت أن وجود وزير العمل  ؛إلى تعديل

ضمانة بأن شق الرقابة فيما يتعلق بحق الوزير في أن يطلع   و همجلس الإدارة 
كان  إذا  مخالفات    تويرى  برفعها  أو  هناك  تذليلها  على  يعمل  و معوقات 

الع بشؤون  المعني  الوزير  الوزراءباعتباره  إلى مجلس  على    ، مل  هذا متحقق 
ً و  ،أرض الواقع بالعودة إلى المرسوم    . ا محل تعديلا قد يكون هذا أيضً مستقبل

 10تشرفت بأن أكون من الرعيل الأول الذي عمل في الهيئة    ،الموجود أمامنا
سنة لتفعيل هذا القانون، وكان هذا السؤال وأسئلة أخرى بعضها    15قبل  

وهي جهة تقنية تقوم ضمن مهامها بإصدار  ــ  ناط بالهيئة  ا ي  لماذ  ا،مازال موجودً 
إصدار تصاريح العمال الأجانب  و الرقابة على هذا الإصدار    ــ   تصاريح العمل 

)داتا(  وهي الجهة التي تحصل على    ؟ موضوع الضبطية والتفتيش وغير ذلكو
ً و  ،المعلومات  15يستخدم أي نوع من العمال وفي أي    اموجودً   اتعرف كم سجل

لماذا لا ترفع ذلك بتقارير إلى  ف  ،قواعد البيانات  أي  ( الداتا)لديها    . جالاتم 
لماذا هي المكلفة بالخطة الوطنية؟  والجهة المعنية التي تضع الخطة الوطنية؟  

بل  البيانات  قاعدة  أو  (  الداتا)أن يكون لديك  إلى  لأن ذلك لا يحتاج فقط  
اقتراح  على  ليس فقط    اقادرً وهي أن تكون  ،  إلى أداء أكبر من ذلكيحتاج  
 20بالحكومة الموقرة بالتعاون مع    ة وهي مهمة مناط  ،على تنفيذ هذه الخطة  وإنما 

التعليم   بمخرجات  أكثر  مرتبطة  الخطة  وهذه  الشريكة.  القطاعات 
الآن على سبيل المثال بعد التعديلات  .  بخطة الدولةو باحتياجات السوق  و 

ية توضع هذه الخطط محل التنفيذ  من خلال برنامج تقدمه الحكومة    الدستور
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وبالتالي الجهة المعنية بالقسم التقني لن  ــ  برنامج عمل الحكومة  ــ هو  الموقرة  
متكاملة وطنية  تضع خطة  أن  نفسها  تلقاء  من  هذا  وأعتقد    . تستطيع   أن 

الوطنية  تأخر  لى  إدى  أما  ــ ربما ــ   ، ولا  الماضية  سنواتال   خلالالخطط 
ن نحاسب الهيئة عليه بقدر ما قد يكون أكثر من  يمكن أ  يء أعتقد أنه ش
الأساس؛  صلاحياتها البيانات.  مسؤولة عن جمع  أخرى  مرة   5ــ    هو   لأنها 

ن،  اأن يكون لدينا هيئت ــ  وأذكر نفسي فقط بمشروع إصلاح سوق العمل  
هيئة تقوم بإصدار التصاريح وغير ذلك، وهي مسؤولة عن الرسوم، رسوم  

، ولـكن في الوقت  7تصاريح العمل والتفتيش والمهام الموجودة في المادة  
الأموال، وهناك نسبة كبيرة منها تذهب إلى صندوق  تأخذ هذه  من  هي  نفسه  
 10مع هذه    أنه يستلمبوصندوق العمل يستلم هذه الأموال، والمفترض    . العمل

مرتبطة  تدريب  مجالات  في  بالتدريب  يقوم  لـكي  الوطنية  الخطة  الأموال 
  أن بمعنى  ،يكون البحريني هو الخيار الأمثل في النهاية حتى؛ بالخطة الوطنية

 ً   ، اهذه الخطة الوطنية يجب أن تتضمن أين يمكن أن يكون البحريني مستقبل
ما هي متطلبات  أي    ر،بشكل أكث  السوق  إليها  حتاجت وما هي الوظائف التي  

 15السوق، وبالتالي صندوق العمل يقوم بالتدريب وفق هذا الأمر. ما يحصل  
العمل  هو   صندوق  خططً   ــ   ا مشكورً ــ  أن  أصحاب    احقق  منها  استفاد 

، ولـكن الخطة الوطنية لم تكن بالضرورة هي المحرك لهذه الخطط  ،الأعمال
يسهم    حيث  العمل  س جميع هذه  ليو  ،خطط كثيرةفي  نجد أن صندوق 

لأسباب العمل  مخرجات خطة سوق  منها: الخطط هي من  خطة    أولًا:  ، 
 ً  20الهيئة مرت  أن  أعتقد  ثانيًا:    .ا وفق المدد الزمنية سوق العمل لم تقدم دائم

منذ    الخامس  تعديلال ننظر اليوم في    لى أنإما دعا    قد يكونبتحديات، وهذا  
تم   قبل  إأن  القانون  المثالو ا،  عامً   16صدار هذا  سبيل  هناك    :على  كان 

فيه  تم  و   م، 2011لسنة    15قانون رقم  هو ال أول تعديل كان  وتعديلات،  
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المادة    )أ(  تعديل الفقرة تم كذلك تعديل    م2011في سبتمبر  و  .25من 
الموادو  36المادة    تم تعديل  م2014  في سبتمبر و  ،42المادة     ، مجموعة من 

ينقل  بقانون  اليوم نحن أمام مرسوم  ، و6مادة  التم تعديل   م 2015في عام و
التي    والتنمية الاجتماعية  لى وزارة العملإصدار الخطة الوطنية  إصلاحية  

 5وهي أقدر لأنها كذلك من تضع الجزء الخاص    ،ستقوم بالتنسيق مع الهيئة
أريد أن  ولا    ،خرآبالعمالة الوطنية والأجنبية ضمن برنامج عمل الحكومة. أمر  

أن المادة بوضعها    وهو  ،تحدث عنهنمهم أن  أنه من الأعتقد  لـكن  و  ،أطيل
أن تضع خطة سوق العمل وتضع كذلك ضمن  صلاحية  الحالي تعطي الهيئة  

الهيئة    ومن المؤكد أن  ، هذه الخطة الاحتياجات للعمالة الوطنية والأجنبية
 ً  10ولـكن   ،للعمالة الأجنبيةا فيما يتعلق بالتصاريح التي ستمنح  هي أكثر التصاق

، وبالتالي  والتنمية والاجتماعية  وزارة العملب  أمرهاالعمالة الوطنية مناط  
تستطيع ذلك.   لن  أنها وفقهي  الدولة    كما  توجهات  تراعي  الحالي  النص 

يجب  بل  يجب ألا تراعى،    وهي  ، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
لم يكن في الإطار    بدون التعديل   ادةموبالتالي وضع ال  ،أن تمتثل لهذه الخطط

 15أنا مع وجود هذا المرسوم ومع وجود هذا التعديل. وأختم بأنه  والصحيح، 
الحكومة الموقرة    ترتئيوقد    ،برنامج عمل الحكومة لمدة أربع سنوات  قد يكون

ً ، و والمرسوم أعطانا هذه المرونة  ، أن يكون لمدة سنتين  ا.  شكر
 

 : الرئيــــس
 20عادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية  شكرًا، تفضل س 

 الاجتماعية.  
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 العمل والتنمية الاجتماعية: وزير
ً  شكرًا سيدي الرئيس،   ا أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى شكر
ينم عن متابعة واطلاع ومعرفة  و ما سمعته من نقاش يثلج الصدر    لأن  جميعًا؛ 

ا أن أخص بالشكر لجنة الشؤون  ضً كاملة بتطورات سوق العمل. وأحب أي
و  والقانونية  التيكذلك  التشريعية  الخدمات  نقاشاتها موضوعية    لجنة   5كانت 

ً وا،  ومفيدة جدً  ليس للرد عليها،    كم ا الآن منشغل بتسجيل ملاحظاتأنا شخصي
التي   الأفكار  من  كثير  وفيها  قيمة،  ملاحظات  أنها  أرى  مكن  يولـكني 

ل  ، بخطألا يوجد    .الخطة الوطنية القادمة  الاستفادة منها حتى في صياغة
يق واحد، وكلنا نريد  على     ، الأفضل لسوق العملتحقيق  العكس كلنا فر

 10أن الخطة  هو لأساسي سواء بالنسبة إلى رجال الأعمال أو العمال. فالشيء ا
ً بل    ، وزير العملب  مرتبطة   ت فقط ليس في    ا ارتبطت بوزير العمل بصفته عضو

بالتنسيق وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بصورة أشمل    ا مجلس الوزراء ومكلفً 
تنضوي   التي  العمل  تنظيم سوق  هيئة  واحدة وهي    تحت وأعم من جهة 

خاصة  و  ،مثلما شرحت ــ  جهودها، ولـكن تبين    ةالمؤسسات الفاعلة والمقدر
ً و  "الخلل"كلمة    بشأن  15أن خطة التوظيف وخطة    ــ   بمعنى الخلل  ا هو ليس خلل

والوزارات العليا  الحكومية  الجهات  يات  أولو جميع  تتصدر  العمل    ، سوق 
ية متكاملة شاملة تتجاوز وزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق    ،اليوم هي أولو

  ،تعليم أو مجلس التنمية الاقتصاديةأو وزارة التربية وال   (تمكين)العمل أو  
ستراتيجيات مجلس الوزراء واللجنة  إ ن في تبني  ومنسجم   ونكلنا أعضاء متناغم

العليات   ة التيتنسيقيال  20فوجدنا بكل بساطة أن هيئة تنظيم    ،صدرها الجهات 
و  بدورها  قائمة  العمل  إعداد  سسوق  أو  توحيد  سلطة  ولـكن  تستمر، 

وأنا    ،ملة والشاملة هي بإشراف مجلس الوزراءستراتيجيات العامة والمتكاإال
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والتشاور لخدمة  التنسيق  تعليمات  أنفذ  وبالتالي  الوزراء،  مجلس  في  عضو 
الوزراء باستثناء رغبة  ،  أهداف وقرارات مجلس  فليس هناك أي مشكلة 

يات الحالية التي تتصدر فيها مسألة   الحكومة في أن ترتقي وتتواءم مع الأولو
ً التوظيف   ا كل الجهات الرسمية  وإيجاد فرص العمل اللائق للمواطنين. تقريب

محمد  و الشيخ  سمو  برئاسة  والتدريب  التعليم  لتطوير  الأعلى  المجلس   5بن  أولها 
التعليم وبين    آل خليفة   مبارك  الذي ينظر في تحقيق المواءمة بين مخرجات 

العمل.   سوق  يجأيضً واحتياجات  الذي  الاقتصادية  التنمية  مجلس  لب  ا 
الاستثمارات ويحاول أن يضخ الاستثمارات في سوق العمل لتوليد فرص  

التي تقوم بدور  والتي أشار إليها الأخ علي العرادي    ( تمكين) منها  والعمل،  
التدريب،   بكذا  وكبير في عملية  التي تضطلع  العمل   10منها كل  و منها وزارة 

ال وقد  .  الأخرى  الجهات في  واجهناها  التي  الصعوبات  أن  سنوات  تبين 
ستراتيجية عامة صادرة من أعلى  إ الأخيرة يجب التغلب عليها بأن تكون النظرة  

التي هي مجلس الوزراء، ثم اللجنة التنسيقية التي توجه جميع الجهات،  وجهة  
منسق بالنسبة  ومنفذ ون  وونحن  المجلس.  عن  الصادرة  للسياسات    إلى ن 

الذي   جمشير   الأخ  طرحه السؤال  ل   :عبدالرحمن   15منذ  هذا    كتشفوا ت  ملماذا 
ً البداية    ننا تأخرنا في إعداد بعض الخطط في السابق بسبب إا  ؟ كنا نقول دائم
صلاحية أو  ال ا  أيضً و  ، محددة  ا وجدنا أنه من الصعوبة أن تتولى جهة مهامً   أننا
ية لها أو أعلى منهاال ،  قدرة على مد هذه المهمات لـكي تشمل جهات مواز

كل و   ،حل الإشكالية  بقانون   لمرسومفالآن هذا ا  .بكل بساطة وصراحة  هذا
 20وأنا بحكم القانون مسؤول عن هيئة تنظيم    ،الجهات سوف تستمر في عملها

وأصحاب    لعما  هسوق العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل لها مجلس إدارة في
يقومون بواجبهم بشكل كاملوعمل واقتصادي ،  ن يستمرون في أداء مهماتهم و

  سمعته   وكل ماأنا مسؤول عن عملية التنسيق والتكامل بين هذه الجهات.  و
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عليه  به أرحب    منكم إلى    .وأشكركم  فخرو  استفسار بالنسبة  جمال    ، الأخ 
ً   ه،لا أحد يختلف مع  ،تأكيده أدوات القياسو ا أي خطة يجب أن فعل

بدون الاهتمام بوضع  لن تتم  الخطط    أنلأداء، وأعتقد  ا ترتبط بمقاييس  
أن ندخل في تفاصيل    لا نستطيع.  هات القياس في المستقبل وتأكيدأدوا

 5هي    اموفئاتهم؟  و  شرائحهم  ما هي  ؟كم رواتبهم  ؟ألف  400لماذا    ،الأرقام
هي المهن التي تقل رواتبها    انستهدفها؟ ومون  والمهن التي يرغب فيها البحريني

يلة لـكن نستطال ن؟  والبحريني  الا يقبل عليهو معين    حدعن   يع أن  قصة طو
نستمر    سوف  ،الخطة الجديدةبخصوص  نناقشها إن شاء الل   ه في وقت لاحق.  

الخطة الحالية  أعني  ،  هاذات  في الجلسةأقرها  مجلس الوزراء    لأن  الخطة   في تنفيذ
 10هذا العام على إعداد خطتنا القادمة التي    وسوف نعمل  ،2022ــ    2021
معطيات هذه الخطة ونتائجها  ، ونستفيد من كل  القادمةأربع  ال  للسنوات هي  

الأساسية   الجهات  بمشاركة جميع  القادمة  إعداد خطتنا  في  نتائجها  وقياس 
ً   لدينا في تنظيم سوق العمل. هل    ا التي تلعب دورً  ا  أرقام محددة للعمالة؟ طبع

أكثر    والأخ جمال فخرو يعلمسقف.    لدينالـكن ليس  وأرقام محددة    لدينا
 15إن  ــ  أن نصت القرارات على  ، وقد هذا الموضوعكثيرًا بمهتم   هأن وأعلم  ،مني

ً   والأمر ليس  ،لزم الأمر ً   ــ  خاضع للدراسة والنظروهو    ا إلزامي   ا نضع سقوف
خطتنا   ضمن  الوافدة  العاملة  الأيدي  من  المختلفة  القطاعات  لاحتياجات 

  لدينا تكون    ــ   اتفقنا ما  ــ كن شاء الل   ه  إ  فخرو،  القادمة. بالنسبة إلى الأخ جمال
الأمور.فرص بعض  لبحث  الإخوة   ة  تحدثواوجميع  الذين  هم   ،الأخوات 
 20،  ن على مزايا وفوائد إصدار هذا المرسوم في هذا الوقت بالذاتوا متفقأساسً 

يات  ي أن  فيها نعيش فترة نعتقد أنه من الواجب حيث إننا جميعًا  تصدر أولو
يات جميع الجهات موضوع أفضلية توظيف البحرينيين، وا لحمد  الدولة وأولو

مثلما   مداخلات  ذكرتملل   ه  بخ ير   أن  مكفي  تفادي  و  ،البحرين  في  كلنا  نجحنا 
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ً و  ،الأوقات الصعبة بوقف التسريح السلطة التشريعية والسلطة    :ا أقولأنا دائم
 ً صاحب  ا هذا الإنجاز الـكبير بقيادة صاحب الجلالة وت ا حققالتنفيذية مع

لـكن التعاون بين السلطات وبين  ورئيس الوزراء،  ولي العهدالملـكي سمو ال
ا في إنجاح هذه الخطوة. الآن نحن في  فعاليات المجتمع الاقتصادية مهم جدً 

ً   اتطورً فإن هناك  رغم ما نسمعه من تداعيات الجائحة  و  ،خير  يجابي  5ا في  جدً   ا إ
توفير فرص عمل لائقة للمواطنين،    علىقدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة  

وسنعلن  وهن شفافية كاملة،  الأرقام،  الاك  من  من ال  وسنقدم مزيد  مزيد 
للذين   بلغةالتوضيحات  اطلاع  لديهم  تكون  ليس  بحيث    هناك   الأرقام، 

  ها شفافية كاملة ووضوح كامل لعملية رصد متغيرات سوق العمل وتبسيط
 10كل القضايا التي تمت الإشارة إليها هي  و لجميع. كل الأسئلة التي طرحت  ل

أن    على  حرصونت كلـكم  و   ،جيدة ونتفق معها وليس هناك أي خلافقضايا  
مراحل  ونطور   في  حصلت  تكون  قد  التي  القصور  أوجه  بعض  نتفادى 

ً اخاصً   شكرًا أشكركم    .سابقة، ونحن نتفق على ذلك ا نكون  ، وإن شاء الل   ه دائم
ا مع متغيرات سوق  ن تمامً و متفاعل  كما بأنوأنا سعيد جدً   ،مكعند حسن تقدير 

 15جميع الجهات    الأخيرة من قبل   في الآونة   تحققت والإنجازات التي    العمل 
ً   فقط، وليس من وزارة العمل  . اوشكر

 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات أخرى؟ شكرًا،  

 20 

 )لا توجد ملاحظات( 
 



 

 15المضبطة م   2022/ 1/ 30 ( 39)     4الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 

General -  عام General  -  عام 

 الرئيــــس: 
ختامها   : أن نقول  نستطيعسعادة الوزير  به  الكلام الذي تفضل  بعد   
من  خوة الأعضاء وما سمعته  إ وهناك توافق تام بين ما سمعته من ال  ،مسك

  ونقدر على جهوده الـكبيرة في هذا المجال،    نشكرها  سعادة الوزير. نحن أولً 
ً   ته لناا على مشاركأيضً   ونشكرها هذه الجهود،  أيضً   5ا في اجتماعاتنا في كل  دائم

العمل والتنمية الاجتماعية الموضوع هو    .المواضيع التي تتعلق بوزارة  هذا 
أو    (تمكين)تشريعية أو  السلطة التنفيذية أو  السلطة  السواء    ،مسؤولية الجميع

  ،الرأي العام  أو  سوق العمل أو جميع مؤسسات المجتمع المدني تنظيم  هيئة  
، ولـكن إن شاء الل   ه  اليوم  الساعةهو موضوع  موضوع  الكما تعرفون أن هذا  ف

الوصول    عقبة   أمامنا تكون  لن    الجميع  وتفهم  بتعاون سبيل   10حلول  إلى  في 
وضع البحريني في المكان الأفضل لسوق العمل.  وهو  العمل  ا  مرضية لهذ

 ً   ا حاضرً دائمًا  ا أشكر سعادة الوزير على حضوره اليوم، وإن شاء الل   ه يكون  أخير
 ً ا تهم  معنا في كل ما من شأنه إلقاء الضوء على مثل هذه المواضيع التي فعل

عموم المجتمع البحريني. الآن لم  وا السلطة التنفيذية  عية وأيضً السلطة التشري
ً   إلا يتبق لنا    15إن  وأريد أن أقول    ، بالاسم  التصويت على المرسوم بقانون نداء

المطلقة وليس   بالأغلبية  الرفض يجب أن يكون  اللوائح والأنظمة تقرر أن 
بقانوالقبول.   المرسوم  هذا  على  أثنى  تداخل  من  كل  أن  سمعت  ن،  وكما 
يعتبر  في الاتجاه الصحيح. سوف نأخذ  ــ إن شاء الل   ه ــ ا قفزة نوعية أيضً  هو

أسامة   المستشار  الأخ  تفضل  بالاسم.  نداء  بقانون  المرسوم  على هذا  رأيكم 
 20 أحمد العصفور الأمين العام للمجلس. 

  

)وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم   
 المرسوم بقانون نداء بالاسم( على 
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 العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:
 موافقة.   

يض:  العضو الدكتور أحمد سالم العر
 موافق.  

 5 العضو أحمد مهدي الحداد: 

 موافق.  
 العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

 موافق.  
 العضو جمال محمد فخرو:

 10 موافق.  

 العضو جمعة محمد الـكعبي: 
 وافق.م  

 العضو جميلة علي سلمان:
 موافقة.   

 15 العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: 

 موافقة.   
 العضو جواد حبيب الخياط: 

 موافق.  
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 العضو جواد عبدالله عباس: 
 موافق.  

 العضو حمد مبارك النعيمي: 
 موافق.  

 5 العضو خالد حسين المسقطي: 

 موافق.  
 العضو درويش أحمد المناعي:

 موافق.  
 العضو دلال جاسم الزايد:

 10 موافقة.   

براهيم منفردي:   العضو رضا إ
 موافق.  

 العضو رضا عبدالله فرج: 
 موافق.  

 15 العضو سبيكة خليفة الفضالة: 

 موافقة.   
 العضو سمير صادق البحارنة: 

 موافق.  
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 العضو صادق عيد آل رحمة: 
 موافق.  

 العضو صباح سالم الدوسري: 
 موافق.  

 5 دل عبدالرحمن المعاودة: العضو عا

 موافق.  
 العضو عبدالرحمن محمد جمشير: 

 موافق.  
 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 10 موافق.  

 العضو عبدالله خلف الدوسري: 
 موافق.  

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: 
 موافق.  

 15 العضو علي عبدالله العرادي: 

 موافق.  
 عبدالجبار الـكوهجي: العضو الدكتورة فاطمة 

 موافقة.   
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 العضو فؤاد أحمد الحاجي: 
 موافق.  

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
 موافق.  

 5 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: 

 موافق.  
 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

 موافق.  
 العضو منى يوسف المؤيد:

 10 موافقة.   

يلي خضوري:   العضو نانسي دينا إ
 وافقة. م  

 العضو نوار علي المحمود: 
 موافق.  

 15 العضو هالة رمزي فايز:

 موافقة.   
براهيم حميدان:   العضو ياسر إ

 موافق.  
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 العضو يوسف أحمد الغتم: 
 موافق.  
 

 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
بالإجماع.  موافق  يقر  .موافقة  بقانون إذن  يلًا   . المرسوم  جز  5شكرًا 

المرتبط    مشروع القانون بالنسبة إلى  .  لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية
بقانون، وعلى كٍل هو  على    مناقشته  لا يمكن تقديم وزير  البسعادة   المرسوم 

  مرفوض من قبل المجلسين ولا أعتقد أن هناك ضرورة لوجود سعادة الوزير 
البند  مناقشته.  أثناء   إلى  الآن  الأعمال   التاليننتقل  جدول  والخاص  من 
 10(  18المرسوم بقانون رقم )  تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص  بمناقشة
في  م  2014( لسنة  51بتعديل بعض أحكام القانون رقم )   م 2021لسنة  

براهيم منفردي  و  ،شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية أطلب من الأخ رضا إ
 ة فليتفضل. مقرر اللجنة التوجه إلى المنص

 

براهيم منفردي:  15 العضو رضا إ

في   ومرفقاته  التقرير  تثبيت  أطلب  بدايةً  الرئيس،  سيدي  شكرًا 
 المضبطة. 

 

 الرئيــــس: 
 20 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.  

 
 ( 114صفحة  / 2)انظر الملحق 

 5 

 الرئيــــس: 
 تفضل الأخ مقرر اللجنة.   

 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
 10( لسنة 18تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم )   شكرًا سيدي الرئيس، 
في شأن    م 2014( لسنة  51بتعديل بعض أحكام القانون رقم )   م 2021

تنظيم مزاولة المهن الهندسية، الذي يهدف إلى رفع مستوى المهن الهندسية  
فرص عمل جديدة للمهندسين البحرينيين،    إيجادوالنهوض والارتقاء بها، و

وسد النقص الذي تعانيه السوق من قلة عدد المكاتب الهندسية في بعض  
 15ذا القطاع  التخصصات والفروع، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في ه 

القطاع   في  العاملة  الشركات  تأسيس  أمام  العوائق  إزالة  وكذلك  الحيوي، 
الهندسي عبر تسهيل إجراءات ومتطلبات إصدار التراخيص لها في مختلف  
التخصصات، وإجازة تراخيص مزاولة المهنة بإنشاء المكاتب الهندسية في  

ية فردية بما يتيح استمرارها بعد وفاة ا لمرخص له وفقًا  شكل مؤسسات تجار
الورثة، وكذ تستهدف مصلحة  للخاضعين    لك لضوابط  التأديبي  النظام   20تطوير 

لأحكام القانون عبر استحداث عقوبات تأديبية جديدة، إلى جانب تعزيز  
دور الرقابة والتفتيش على مزاولي المهنة، وتدعيم اختصاصات مجلس تنظيم  
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يتألف المرسوم    الاستقلال.   مزاولة المهن الهندسية بما يضفي عليه مزيدًا من
ثلاث مواد، تناولت المادة الأولى منه استبدال نصوص  و  ةن ديباج م  بقانون
( ) 7المواد  البند  و)7(  و) 10(،  و) 17(  و) 26(  الثانية،  27(  الفقرة   )

في شأن تنظيم مزاولة    م 2014( لسنة  51( من القانون رقم ) 40( و)37و)
الثانية   المادة  وأضافت  الهندسية،  )المهن  برقم  جديدة  مكررًا،  10مادة   )5 

( من القانون المذكور، وجاءت المادة الثالثة  35وفقرة جديدة إلى المادة )
المعروض، وعلى قرار    تنفيذية. بقانون  المرسوم  اللجنة على نصوص  اطلعت 

مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وعلى آراء الجهات المعنية، وعلى رأي لجنة  
والقانو التشريعية  الناحيتين  الشؤون  من  سلامته  مؤكدًا  جاء  الذي  نية 

ية والقانونية  10بعد تداول وتبادل وجهات النظر بشأنه بين أصحاب  .  الدستور
السعادة أعضاء اللجنة والاستئناس برأي المستشار القانوني انتهت اللجنة إلى  
الموقر   الموافقة على المرسوم بقانون المعروض اتفاقًا مع قرار مجلس النواب 

( من  38أولًا: أن المرسوم بقانون صدر استنادًا إلى المادة )  : التاليةب  للأسبا 
أي بين أدوار انعقاد المجلسين وتم    م2021( أغسطس  2الدستور، بتاريخ ) 

يداعه بمجلسي الشورى والنواب بتاريخ    15، أي خلال  م2021أغسطس    22إ
التي تكمن في:  تاريخ صدوره، وتوافرت فيه مبررات الاستعجال     شهر من 

معالجة أوجه النقص والقصور التي تعتري مسيرة القطاع الهندسي كي  ــ  1
أن التأخير في تعديل  ــ  2  يتمكن من أداء دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني. 

في شأن تنظيم مزاولة المهن    م2014( لسنة  51بعض أحكام القانون رقم )
 20سلبية على مواكبة المستجدات التي يشهدها   الهندسية من شأنه أن يترك ظلالًا

قطاع الهندسة وقدرته في تلبية احتياجات السوق في مختلف التخصصات  
ذليل المعوقات التي تواجه المكاتب الهندسية في توسعة أعمالها  ــ ت3  الهندسية. 

ية والتغلب على التحديات التي تواجهها بسبب  باتخاذ أشكال الشركات ا لتجار
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انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وما خلفته من ركود اقتصادي ترك  
أثره البالغ على تلك المكاتب والعاملين فيها وعلى قدرتها الاحترافية في تصميم  

التي تحتاج يع  المشار المملـكة.إلي  وتنفيذ  في  القطاعات  مختلف    تعزيز ــ  4  ها 
و الهندسية،  المكاتب  بما    إيجاد كفاءة  البحرينيين  للمهندسين  عمل  فرص 

الوطني.  الاقتصاد  إنعاش  في  مملـكة  ــ  5  يساهم  ترتيب  تحسين  في   5الإسهام 
الهندسية. للقدرات  الدولي  المؤشر  المادة )  البحرين في  (  10ثانيًا: أجازت 

بإنشاء مكاتب  المستبدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون، الترخيص  
ية فردية، كما أجازت لمجلس تنظيم مزاولة  هندسية في شكل مؤسسة تجار
المذكورة في تفويض   المؤسسة  له بإنشاء  للمرخص  الهندسية التصريح  المهن 
أو   الهندسي بشكل جزئي  المكتب  إدارة  في  لهم  المرخص  المهندسين   10أحد 

التنفيذية. اللائحة  تحددها  التي  للفترة  الم   كلي  )وأجازت  مكررًا  10ادة   )
الترخيص بإنشاء    المعروض   المضافة بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون

ية،  ات  المكاتب الهندسية في شكل شرك  أن ي عي َّن للمكتب مدير يكون  أو  تجار
للشروط   طبقًا  المكتب  في  ية  والإدار الفنية  الأعمال  جميع  عن  مسؤولًا 

بالمادة ) الم10المنصوص عليها   15ذكورة، وذلك كله بهدف تشجيع  ( مكررًا 
الحيوي. القطاع  هذا  في  )   الاستثمار  المادة  أجازت  من  17ثالثًا:  /ب( 

مؤسسات  باعتبارها  المرسوم بقانون نقل ترخيص المكاتب الهندسية المرخصة  
ية فردية إلى الورثة لتشغيل مكتب مورثهم بشرط تحديد أحد الورثة ممن   تجار

علي المنصوص  الشروط  فيهم  )تتوافر  المادة  في  القانون  10ها  هذا  من   )
للبند )   20( من  1للاستمرار في تشغيل المكتب، أو تعيين مدير مسؤول وفقًا 

( مكررًا من هذا القانون، وذلك كله بقصد إيجاد مصدر دخل  10المادة ) 
ووقايتهم وحمايتهم من براثن الفقر والفاقة من ناحية،    م،ورثة المرخص لهلل
رابعًا:    مهندسين البحرينيين من ناحية أخرى.فرص عمل جديدة لل   إيجادو
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  ( منه بمجلس تنظيم المهن الهندسية 40أناط المرسوم بقانون بموجب المادة )
إصدار القرارات اللازمة لتطوير المهن الهندسية    ــ   عد التنسيق مع الوزيرــ ب

والارتقاء بها ورفع مستوى الـكفاءة الفنية للمهندسين، وقواعد أخلاقيات  
المهنة والتوجيهات التي يتعين على المهندسين مراعاتها عند مزاولتهم    وآداب 

العملاء   التعامل مع  واللياقة في  النزاهة والأمانة  الهندسية، ومبادئ   5للمهن 
المهنة. كرامة  على  والمحافظة  المهني  الاستقلال  وضع    وواجبات  خامسًا: 
المرخص لهم،    المرسوم بقانون آليات شفافة وواضحة للرقابة والتفتيش على

من   والحد  الهندسي  القطاع  في  توافرها  الواجب  والثقة  النزاهة  يكفل  بما 
الممارسات الضارة بهذا القطاع، وتعزيز اختصاصات مجلس تنظيم مزاولة  

 10( بالمجلس الرقابة والتفتيش على  37المهن الهندسية، حيث أناطت المادة )
بندبهم   يصدر  الذين  للمفتشين  وأجازت  لهم،  المجلس  ع قرار  المرخص  ن 

دخول المكاتب الهندسية وأماكن المشروعات والأعمال الهندسية ومعاينتها  
والاطلاع على ما بها من ملفات وسجلات ودفاتر ومستندات وأوراق وسماع  
أقوال المخالفين، ومنحت موظفي المجلس الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق  

 15ي لضبط الجرائم المنصوص  مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائ
بقرار من   العامة  النيابة  إلى  وإحالتها  المحاضر  القانون، وتحرير  في هذا  عليها 

ومن كل ما تقدم يتبين أن المرسوم بقانون المعروض جاء   المجلس المذكور.
وأخيرًا تود اللجنة أن تشير إلى أن التصويت    متفقًا وأحكام الدستور والقانون. 

وليس    ، المعروض يكون جملة واحدة بالقبول أو الرفض  على المرسوم بقانون
 20مادة مادة، ولا يجوز التقدم باقتراحات بالتعديل في أي نص من نصوصه،  
يصدر قرار المجلس في حال عدم إقراره بأغلبية أعضائه عملًا بنص المادتين   و

في ضوء المناقشات    من اللائحة الداخلية للمجلس. توصية اللجنة:  123،  122
اء التي أبديت أثناء دراسة المرسوم بقانون المشار إليه فإن اللجنة توصي  والآر
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بتعديل بعض أحكام    م 2021( لسنة  18الموافقة على المرسوم بقانون رقم ) ب
لسنة  51القانون رقم )  الهندسية.   م 2014(  المهن    في شأن تنظيم مزاولة 

 وشكرًا.  والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم،
 

 5 رئيــــس: ال

هشكرًا،    ملاحـهل  الـ ضـفـتظات؟  ـناك  الأخ  علي ـتـدكـل  محمد  ور 
 حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
 10ما ذكره الأخ المقرر بودي توضيح  بالإضافة إلى  شكرًا سيدي الرئيس،   

أهم    ،مواد  3الماثل أمامنا والمكون من  بقانون  هذا المرسوم  .  بعض الأمور
ما يميزه هو إعطاء المكاتب الهندسية الفرصة للعمل التجاري، وهذا الأمر لم  

متاحً  رقم  يكن  والقانون  النافذ  القانون  في  السماح  م2014لسنة    51ا   .
ية الحركة أكثر في المساهمة في  بالعمل التجاري ي   عطي المكاتب الهندسية حر
ية للمرسوم . هذا النوع من العمل التجاري مسموح به وفقً السوق التجار  15  ا 
سمح للمهندسين احتراف العمل التجاري، وذلك من خلال  ي    بقانون، بحيث 

مهندس    ها المؤسسة الفردية يمكن أن يؤسس، حيث إن  إنشاء مؤسسات فردية
أو أن يأتي بمهندس آخر يدير هذا المكتب.  مكتبًا  يملك    كان سواء  ،  لوحده

أن تكون هذه المكاتب الهندسية    بقانون  من المرسوم  10المادة    كما أتاحت 
ية يسمح فيها بالمساهمين بأكثر من مهندس واحد. وأيضً أيضً   20ا  ا شركات تجار
ما    نم المرسوم  أهم  هذا  في  الهندسية  بقانون  ورد  للمكاتب  السماح  هو 

للورثة   السماح  أي  المهندس،  المكتب  صاحب  وفاة  حال  في  بالاستمرار 
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ا للشروط الموضوعة في اللائحة وفقً   ين من خلال أحد الورثة القادر   بالعمل 
  يرين أحد المد  يكلفواالشروط التي يضعها المجلس بالعمل أو أن  والداخلية  

ية لهذا المكتب من خلال هذا  ب القيام بأعمال هذا المكتب، فهناك استمرار
وكذلك    .النافذ السابقا في القانون  هذا الأمر لم يكن متاحً و  بقانون،  المرسوم
 5الهندسية من    استقلالية أكبر لمجلس مزاولة المهنبقانون  هذا المرسوم  أعطى  

المهمة   المهنة  هذه  وعمل  لآداب  اللازمة  القواعد  وضع   مهنة  ــ  خلال 
المرسوم    ــ  الهندسة هذا  سيحققوبالتالي  للمهندسين    بقانون  كثيرة  فوائد 
فيه إيجابيات كثيرة  بقانون  المرسوم  أن    ، لذا أعتقد في السوق المحلي  للمساهمة

ً ، وتستدعي الموافقة عليه  . اشكر
 10 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   

 

 العضو دلال جاسم الزايد: 
الرئيس،  سيدي  موصول    شكرًا  لجنة إلى  والشكر  وأعضاء   15رئيس 

ا المرسوم بقانون  مع هذ  أتوافق  على هذا التقرير. بدايةالعامة والبيئة  المرافق  
ن ومكاتب  والمهندسبه  قوم  يخاصة أننا اليوم نقدر ما  و ما تضمنه من أمور،  و

يع   الهندسة من البحرينيين وغير البحرينيين في مجال أداء الأعمال والمشار
بال الإنشائية.   وبصفة  إلى  شكر  أتوجه  الهندسية،  المهن  مزاولة  تنظيم  مجلس 

 20الـكبير الذي يقوم به    عان على دور وخاصة نشكر المهندسة الأخت مريم جم
متابعة    ه في التوفيق ما بين إنفاذ أحكام هذا القانون، وفي الوقت نفس  المجلس

الإجراءات   اتخاذ  وكذلك  بأعماله،  له  المرخص  قيام  سلامة  من  التأكد 
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المعنيين في مجال  عن  قد تصدر    ةأي مخالفبمباشرتها فيما يتعلق  والتأديبية  
ً عدة  غطى نواحي  ، وممتازسوم بقانون  إن هذا المرالقانون.   مزاولة المهنة  ب  ابدء

سمح  والإنسانية عندما أزال الحظر  الأمور    اوأيضً   ،الأمور الاقتصاديةو  ،ذاتها
واستمرار التجاري،  العمل  باحتراف  الهندسي   للمهندسين  المكتب  في  عمل 

 5والاشتراطات التي  مؤسسة فردية، وهذا كله وفق القيود والضوابط  صورة  
على المواءمة ما بين قدراته المالية والأوضاع التي    ه ستعين  وضع، والتيسوف ت
سألة  بالنسبة إلى م ،خاصة في ظل الظروف القاهرة. الأمر الآخروقد تطرأ 

المهندس   نهاء إ بترخيص  ورث  ئه إعطاو  العمل  وفاته  ته إلى  حالة    ونه كو   في 
هذا الأمر  حيث إن    ة،احية إنسانين   ه المسألة بهاصاحب مؤسسة فردية، هذ

 10استمرار    في حق  اليكون لهم  بأن    قاصرين ال   وخاصة الورثة  سيساهم في إعالة  
المجالالوالمؤسسة،  إدارة   هذا  في  والدتهم  أو  والدهم  تاريخ  على  ،  حفاظ 

إعطاوبالتالي   ايتم  بداء  في  الحق  لورثة  ء  إدارةرغبتهم  إ مواصلة  هذه    في 
ً وارتفاع أعداد أبنائنا من الدارسين للهندسة،    نثمننحن  المؤسسة الفردية.   ا  دائم

يمارسها  شيتالأبناء   التي  المهنة  الأمر  هذآباؤهم، وربون  لهم    يحققسوف  ا 
 15لا  ــ    في حالةفرصة  ، وذلك بإعطائهم الا طلبةإذا كانونقلة نوعية في حالة  

ذه بمزاولة همرخ ص له    فالمكتب الهندسي  ،وفاة أي من والديهم  ــ  قدر الل   ه
يةلااب بأن يحظى  و   ،المهنة اهذه حالة مضافة  و  ،ستمرار لدي  لحالاتإلى   .

ا  اوفقً ،  استفسار فيللنص  )ب/ 17المادة    لوارد  البند  يفيد  1،  الذي   )
الهندسي  بإمكانية   المكتب  فردية في حالة  في صورة  استمرار عمل  مؤسسة 

 20ورثهم وفق  وفاة مالك المكتب الهندسي إذا طلب الورثة تشغيل مكتب م
الو،  شروط محددة  : ماذا يحدث  سؤالي، وضوابطشروط وال نحن مع هذه 

نسمع رد الوزارة في هذا  مضبطة الجلسة وحتى  حتى يثبت في  ولتوضيح  ل  ــ 
عمل المكتب    ن يستمرأ يريدمنهم من وكان  ، الورثةرأي لو تعدد  ــ  الجانب
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ذلك؟ الصيغة جاءت  د  يير من لا  ومنهم    ،مؤسسة فرديةفي صورة  الهندسي 
التالي: " النحو  الورثةعلى  النص وقياسً "، وإذا طلب  ا على  من منطلق هذا 

حد الورثة يرغب  أكان    ذا إ  ــ  من وجهة نظريــ  مماثلة  التشريعات  السائر  
في  لا يرغبون   قدباقي الورثة أن في حين  عمل المكتب الهندسي، في استمرار 
 5يكون  م بتعيين مدير  از تلبالا  تعهدحتى لو    ،في الاعتبارذلك  سيؤخذ  ذلك، ف
ومسؤولً  المؤسسة،  عن  ً ا  ب يتخذ وجو أن  المادة  آخر  في  ً   النص   ا  من    اشكل

ية حتى نأخذ رد الوزارة في هذا  و  ،فقط للتوضيح .أشكال الشركات التجار
الآخر الأمر  التأديبية،  الجانب.  الجزاءات  مسألة  في  تمت  التي    ، الموازنة 

كتابيةن  أ   واشتراط،  تهاا وآلي وأن  تكون  الإرشادية  ،  للقواعد  تخضع 
ً   ،والإجرائية دائم التأديبيةهذه  المساءلة  نعتبرها ضمانة من ضمانات   10  ،ا نحن 

قد ينم  بية، وكون تأديت الخطأ في مباشرة أمور قد  بنها تكون متعلقة  أ خاصة  و
تمتد   مخالفة  وجود  تشكل    إلىعنها  تستجنمسألة  وفق  وجب  اية  عقوبة 

ا من الأمور  ابة العامة للتحقيق بشأنها. أيضً لني إلى اتحال  ف   ،المنصوص عليه
يع  ي لا أ بيالتي أدرجت في حال توقيع الجزاء التأدي المهمة تعطل سير المشار

 15  ،عليه بعض الإجراءات  تطبقأو    ، قد يترتب عليه الوقفما  لأن    ، والأعمال
يعذلك ا مس  ي  لايجب أو  حيث إن   التي يعمل عليها المكتب الهندسي،  لمشار

يع  المشار ية    بعض  أهميتها وقد تكون حيو واللها  بالنسبة  ال عنصر  ،  زمني مهم 
وجود  بها، وبالتالي  متعلقة  القيمة الأمور  و  ،حتى من حيث قيمة الموادو  ،هايلإ

ً ، و هذه الموازنة جاءت سليمة في هذا الجانب  . اشكر
 20 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.   
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 العضو جميلة علي سلمان: 
 المرسوم الذي جاء به  بداية أرى أن التعديل    شكرًا سيدي الرئيس، 
، ولـكن لدي  لى قانون مزاولة المهن الهندسيةإهو إضافة مهمة ونوعية    بقانون

ً بقانون ــ    بعض الملاحظات على المرسوم   دي لو  ــ   ا ملاحظات إيجابيةطبع
 5.  أتمنى الرد عليهاوالحكومة  ممثلي  لجنة أو  موجهة إلى البعض الاستفسارات  

الأوراق المرفقة من مجلسنا الموقر أو من  قراءة  عند قراءة التقرير سواء  أولًا:  
لم   النواب  ً أر  مجلس  البحرينية،  ل  ارأي المهندسين  أن هذه    وخصوًصاجمعية 

أرى أن رأيهم مهم في هذا  والجمعية هي التي تمثل أصحاب المهن الهندسية،  
  مضامين بنود هذا المرسوم   فيبدوري أشيد بما جاء  بقانون. ثانيًا:    المرسوم 

من   المهندسين  بشأن    ا وخصوصً   ، تعديلبقانون  على  الحظر  رفع   10موضوع 
ا أننا نرى في الواقع العملي أن الـكثير  ممارسة العمل التجاري، وخصوصً ل

غيرهم من أصحاب المهن  و  اةالمحامأو    من أصحاب المهن سواء المهن الهندسية 
لأن القوانين المنظمة للمهنة تحظر    ، ولـكن بشكل غير مباشر  ،التجارةيمارسون  

هذه الممارسة، ونتمنى أن يكون هذا التوجه في التعديلات القادمة لقوانين  
 15من    2  البندإلى  استفسار إلى اللجنة بالنسبة  ثالثًا: لدي  ممارسة المهن الأخرى.  

أن يكون قد زاول إحدى المهن الهندسية  : "النص السابق يقول  ،10المادة  
بالفعل مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة أو سبع سنوات غير متصلة  

النص الحالي الذي أتى به المرسوم ألغى  و،  "تالية لحصوله على المؤهل الهندسي
سؤالي ما  و ،  10المدد التي كانت موجودة في المادة    ونص على إلغاء  ،المدد

المدد إلغاء  من  العبرة  مهم  أعتقد    ؟هي  المدد  هذه  وجود   20في  وخاصة  أن 
خطورة في مجالات    منعدم الخ برة    ى ترتب علقد يممارسة المهن الهندسية لما  
بالنسبة إلى الفقرة  رابعًا:  لماذا تم إلغاء هذه المدد؟  فأو فئات العمل الهندسي،  
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هي مادة إنسانية    المادةد أن هذه  ، أعتق17  المادةمن    1البند  من  )ب(  
أن تضمن التشريعات القادمة المنظمة لقوانين المهن  وآمل  بالمقام الأول،  

وخصوًصا إذا كان كثير من العوائل تعيش وتعتمد على    ،الأخرى هذا البند
سابقة    الأمرفأتمنى أن يكون هذا    ،مدخول رب العمل من عائد هذه المهن

القادملأو بداية   بالنسبة لتعديلات  ا  ة   5بالنسبة  . خامسًا:  لقوانين الأخرىإلى 
النص السابق بحسب ما قرأناه  ،  26  لجزاءات التي نصت عليها المادةإلى ا

ينص  ا  وأيضً   ،مزاولة المهنةعن  ينص على التنبيه والإنذار واللوم والوقف  
المرسوم  هذا  ها  بأن هذه الجزاءات التي جاء  ، وأعتقد  إلغاء الترخيصعلى  

السابقةه بقانون   الجزاءات  غير  فاعلة  تأديبية  جزاءات  أن    ،ي  وخصوًصا 
الجزاءات   القوانين  بعض  بالنسبة في  والإنذار  التنبيه   10لتوجهات  ا  إلى   مثل 
من الجزاءات  . وكما تفضل الإخوة أنه  لغيت لعدم فاعليتهاالتشريعية الحديثة أ  

أنه   التي المهمة   المصلحة  ا أرى  تحقق  على  سوف  و  ، سوف  حقوق  تحافظ 
الهندسية المكاتب  مع  و المتعاملين  أيضً ،  بين  التي  وما  الردع  بين  ما  تجمع  ا 

الغرامة  تهي    ؛المصلحة الهندسيعلى  وقيع  إنهاء  المكتب  في  والاستمرار   ،
 15تعاقد  باللمكتب  ل  سماح الأعمال السابقة ــ بحسب مفهوم النص ــ وعدم ال

  ، افظة على الحقوقمح، وأن هذا النص فيه عدالة، وأعتقد  مع أعمال جديدة
سادًسا: هناك  لقانون.  افيه عقاب رادع في حالة مخالفة    هفي الوقت نفس و

المادة التي تتكلم    بالنسبة إلى السند التنفيذي،  إليهأن أوضحه وأشير    أمر أود
أنا  ،  عن السند التنفيذي أو اعتبار القرار الصادر بالغرامة بمثابة سند تنفيذي

 20لقانون،  لالمادة وشعرت أن فيها خطأ أو مخالفة  في البداية استوقفتني هذه  
أنخصوصً و لدينا  ا  الذي ه  التنفيذ  التنفيذية  قانون  السندات  مسألة    ، ينظم 

  ، ن المحاكمعوالسندات التنفيذية هي المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة 
رأيت أنها تنص    وبالرجوع إلى نص المادة  ،أو الأوراق والمستندات الموثقة
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جعلني  وهذا ما    "،الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة وعلى: " 
بتنظيم    وعدم مخالفتها لقانون التنفيذ فيما يتعلق ،  أطمئن إلى سلامة هذه المادة

شيد بتأكيد المرسوم موضوع التأمين  ، أموضوع السند التنفيذي. في الختام
ا في  وأيضً   ،به  ازال معمولً الذي مانص  الضد الأخطاء المهنية، فقد جاء في  
المادة   نظمته  الذي  الجديد  تأكيد  و  ا، مكررً 10النص   5أهمية موضوع  لهذا 

باستفاضة في    هتكلمنا عن أن هذا الأمر  أعتقد  ، والتأمين ضد الأخطاء المهنية
يتعلق   فيما  السابقة  الطبية ب الجلسات  الأخطاء  ضد  التأمين  هذا  و  ،مقترح 

محمود حيث توجه  المرسومإ   ،  الأخطاء    يؤكد  بقانون   ن  ضد  التأمين  أهمية 
ً ،  المهنية  . اوشكر

 10 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
الرئيس،   سيدي  للتوضيح  شكرًا  وفقط   ، ً عجواب  15الاستفسارات   نا 

  سلمان. بالنسبة إلى انتقال جميلة  خت  والأ  الزايد  دلالخت  الجميلة من الأ
ف  اواختل  ،في حال وفاة المالك إلى أحد الورثة  الهندسي  ملـكية المكتب 

أن    أعتقد الهندسي؛    المكتب عمل  استمرار  في الرأي بشأن الرغبة في  الورثة  
جدً استفسار  ال العامةوت  ،ا وجيه  القواعد  عليه  حال  ف   ،نطبق  الورثة  أن  ي 

 20  الأخرى ويستمر أسهم الورثة    يشتري أحد الورثة أن  مكن  ن الم م، فاختلفوا
، فهناك  الهندسي  المكتب ترخيص  على إنهاء    االمكتب، أو أن يتفقو  عمل 

فيما    سلمان  جميلةخت  سؤال الأبالنسبة إلى  قواعد قانونية تسمح بهذا الأمر.  
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في الواقع اللجنة طلبت رأي جمعية    ،يتعلق برأي جمعية المهندسين البحرينية
مه  البحرينية  المهندسين بهذا  باعتبارها جمعية  مباشرة  ولها صلة  المرسوم  مة 

متأخرً ولـكن    ،قانونب وصل  المهندسين  جمعية  التقريررأي  إعداد  عن    ، ا 
المرسوم  مع  يختلف  لا  أنه  الرد  بعض  بقانون  وفحوى  أبدى  أنه  إلا   ،

ية بحيث  وهي    ،الملاحظات  5فيما    .هذا المرسوملا يمكن تمرير  ليست جوهر
أصحاب المكاتب الهندسية في  ل  الأمر  احأت   القانون السابق  ،يتعلق بإلغاء المدد

متصلة سنوات  المهنة خمس  مزاولة  منفصلة  ،حال  سبع سنوات  أما  أو   ،
الحالي   ذلك ألفالمرسوم  لمجلس  غى  التقدير  من  مزيد  مزاولة    لإتاحة  تنظيم 
الهندسية  لا    المهن  قد  المهندسين  بعض  لأن  الأمر،  هذا  في  الفصل  في 

 10سبع سنوات منفصلة أو  ــ ة بالتمام والـكمال يحتاجون في الواقع إلى هذه المهل
يعطي مزيدً و  متصلة ــ  خمس المرونة    ا هو  الداخلية  لمن  واللائحة  لمجلس. 

ً و  ،اللائحة تضع القواعد العامة في هذا الأمرفكذلك تحدد هذا الأمر،    ا.  شكر
 

 الرئيــــس: 
 15 الهندسية؟ ، هل قمتم بدعوة جمعية المكاتب دكتور محمد علييا شكرًا،  

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
تنظيم لجهة التي اعتمدنا فيها على الرأي هي مجلس  ا سيدي الرئيس، 

كذلك   وطلبنا  الهندسية،  المهن  البحرينية.  رأي  مزاولة  المهندسين  جمعية 
هذا  تنظيم  مجلس   مناقشة  في  معنا  كان  الذي  هو  الهندسية  المهن   20مزاولة 
 . ، وشكرًاالمشروع
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 ئيــــس: الر
مقابلتي  طلبوا  الهندسية  المكاتب  جمعية  لأن    لديهم   توكان   ،شكرًا، 

الل   ه هذا  إولـكن    ، باللجنة أن تستمع لها  الأجدر كان  و   ، ملاحظات ن شاء 
مريم جمعان رئيس مجلس تنظيم مزاولة  الأخت    تفضليأمر يمكن تداركه.  

 5 راني.  وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العم ب المهن الهندسية
 

 رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بوزارة  
 الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:

بالفعل نحن خاطبنا جمعية المكاتب الهندسية   شكرًا سيدي الرئيس،  
 10ا  في المرسوم بقانون، وأيضً   اآراءه  أعطتنا ا الجمعيتين  توجمعية المهندسين، وكل 

  ، ننسق معهم أثناء صياغة اللائحة التنفيذية والملاحق التابعة لها  الآن نحن
هم نأخذ  ؤآرا فنتناقش معهم،  و نجتمع    نحنلجمعيتين ول تنسيق ومخاطبة    فهناك

بين  تشرح المرسوم بقانون وتاللائحة التنفيذية التي    بها قدر الإمكان ونضمنها
 .، وشكرًاخطوات تنفيذه

 15 

 الرئيــــس: 
 الأخ صباح سالم الدوسري. شكرًا، تفضل  

 

 العضو صباح سالم الدوسري: 
 20لجنة المرافق العامة والبيئة إلى  شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول   
المرسوم بقانون  رئيسً  بتعديل    م 2021لسنة    18رقم  ا وأعضاء. بخصوص 
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في شأن تنظيم مزاولة المهن    م2014لسنة    51بعض أحكام القانون رقم  
أشاد   ، الهندسية مملـكة  لقد  في  المعنية  والجهات  الهندسية  المكاتب  ت جميع 

بتعديل بعض أحكام    م2021لسنة    18رقم  البحرين بصدور المرسوم بقانون  
في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية الصادر    م 2014لسنة    51القانون رقم  

 5سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الل   ه ورعاه، الذي يتماشى مع جهود    عن
البحر  التنمية  مملـكة  متطلبات  لمواكبة  التشريعات  تطوير  في  الحثيثة  ين 

المرسوم   جاء  وقد  المجالات.  جميع  في  والمواطنين  الوطن  لصالح  المستدامة 
رقم   الهندسية  ل م  2021لسنة    18بقانون  المكاتب  كفاءة  تعزيز  في  يسهم 

يادة الخدمات الهندسية وتحسينها، كما يشجع المكاتب الهندسية   وتطورها وز
بين  ويسا المجتمعية  الشراكة  يقوي  و الهندسة،  مهنة  بعمل  الارتقاء  على   10عد 

القطاع    استدامةتحقيق  ل  وذلك جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة،  
الهندسي وتسهيل مهمته والنهوض بها للارتقاء بالمهن الهندسية ورفع مستوى  

تع التي  والقصور  النقص  أوجه  لمعالجة  وكذلك  المهندسين،  تري  كفاءات 
لذا    ؛تمكنه من أداء دوره في تعزيز الاقتصاد الوطنيلمسيرة القطاع الهندسي  

ً  ،أرجو الموافقة عليه  15 ا. وشكر
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.  

 

 20 العضو درويش أحمد المناعي: 

بشأن المرسوم بقانون   .مرة أخرى تحياتي للجميع شكرًا سيدي الرئيس، 
  م2014لسنة    51بتعديل بعض أحكام القانون رقم    م 2021لسنة    18رقم  
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أشكر رئيس وأعضاء لجنة المرافق    ، بخصوص تنظيم مزاولة المهن الهندسية
توصيتها بالموافقة على التعديل،    ىوافق علأالعامة والبيئة على تقريرها الوافي، و

لمهن الهندسية والنهوض والارتقاء  حيث يهدف المرسوم إلى رفع مستوى ا
مع سد النقص الذي يعانيه السوق من قلة عدد المكاتب الهندسية في    ،بها

 5بعض التخصصات والفروع من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال مع  
ية فردية   تسهيل إجراءات التأسيس، والأهم إجازة تأسيس مؤسسات تجار

هذا المرسوم ينتظره العديد من   ،للعلملأجل استمراريتها بعد وفاة المؤسس.  
الشأن التعديلو  ،أصحاب  هذا  على  الموافقة  وزميلاتي  زملائي  أناشد    ، هنا 

 ً  . اوشكر
 10 

 الرئيــــس: 
القانوني   المستشار  الصالحي  حلمي  عبدالفتاح  الأخ  تفضل  شكرًا، 

 وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. ببشؤون البلديات 
 

 15 القانوني بشؤون البلديات بوزارة  المستشار  

 الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
الرئيس،   سيدي  موصول   شكرًا  الموقرة إلى  والشكر  اللجنة  أعضاء 

  ولمعاليكم وأصحاب السعادة الحضور. أحببت فقط أن أوضح للمجلس الموقر  
السماح  جواز  على  النص  المرسوم  تضمن  المرسوم.  هذا  تضمنه  ما    أهم 

با  له  التجاري وفقً لاللمرخص  العمل  للشروط والضوابط وفي  حتراف في   20ا 
بالإضافة التنفيذية.  اللائحة  تحددها  التي  وضع    الأحوال  على  النص  إلى 

ية. بالإضافة    شروط للترخيص بإنشاء مكتب هندسي في شكل شركة تجار
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إلى النص على إلغاء شرط مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات متصلة أو سبع  
للحصول على  غير  وات  سن أو منفصلة  متصلة، والاكتفاء بذكر مدة متصلة 

التفرغ   التنفيذية، وإلغاء شرط  اللائحة  الهندسي على نحو ما تحدده  المؤهل 
بالإضافة إلى إلغاء تقييد    .7بند  ال  في  7حكم المادة  ولمزاولة المهنة بما يتوافق  

 5إدارة مكتبه  بالمدة التي كان يسمح للمرخص له فيها بتفويض أحد المهندسين  
بالنسبة    . 10هذا ما نصت عليه المادة    ، والمحددة في القانون النافذ بستة أشهر

المادة   مكتب    ا، مكررً   10إلى  بإنشاء  للترخيص  شروط  وضع  على  نصت 
وذل ية،  تجار شركة  شكل  في  عليه  هندسي  يوافق  مسؤول  مدير  بتعيين  ك 
 ً ً   ا المجلس، على أن يكون المدير متفرغ شرط مزاولة المهنة الهندسية،    ا وحائز

اللائحة   في  المدير  لهذا  المطلوبة  والخ برات  والمؤهلات  الشروط  تحديد   10مع 
بالإضافة إلى جواز الاستمرار في تشغيل المكتب الهندسي الذي    .التنفيذية

ذلك الورثة، بشرط تحديد أحد الورثة ممن تتوافر فيهم  مالـكه إذا طلب   ي توف
هذه الشروط للاستمرار في تشغيل المكتب أو تعيين مدير مسؤول. بالإضافة  
إلى تعديل الجزاءات التأديبية وجواز التحقيق شفاهة في حال كانت المخالفة  

الكتابي بالإنذار  عليها  يجاز  التي  المخالفات  في   .من  التوسع  إلى   15  بالإضافة 
سلطات المجلس فيما يتعلق بالتفتيش على المكاتب لضبط المخالفات التي تتم  

 ً يجوز  خلاف التي  القرارات  مضمون  في  والتوسع  القانون،  هذا  لأحكام  ا 
الهندسية المهنة  مزاولة  تنظيم  بشأن  إصدارها  ً   .للمجلس  على  وأخير النص  ا 

بالغرامات حال فوات ميعاد التظلم أ و انقضاء  تحصين القرارات الصادرة 
 20،  ا تقدمإلى مبالإضافة    .اكتسابها لقوة السند التنفيذيب مواعيدها، وذلك  

فيما يتعلق بحال    الزايد  ا على ما تفضلت به سعادة العضو الأستاذة دلالوردً 
أوضح أن هذا  ،  اختلاف الورثة في إدارة المكتب الهندسي في حالة الوفاة

صاحب المكتب هناك    ي فلو توف  ،استثناء وهذا الاستثناء مقرر لصالح الورثة
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إما أن يتفق الورثة على إدارة المكتب وهنا لا توجد مشكلة. وإما    :ناخيار
بالاستمرار   يتمسك  بعضهم  الورثة،  يختلف  يق  ب أن  طر عن  النشاط  مزاولة 

هنا كما تفضل سعادة رئيس اللجنة تطبق القواعد العامة على من  و  ،المكتب 
ا  هذا  إدارة  في  بالاستمرار  والضوابط  بلمكتب  يتمسك  الشروط  يقدم  أن 

التي   التنفيذية سوالمستندات  اللائحة  باقي    ،تتطلبها  مع  بالتنسيق   5والمجلس 
 ً ا في طور إعداد اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق وتنفيذ أحكام  الجهات حالي

 ً أخير المرسوم.  هذا    ،اهذا  إصدار  شأن  في  تم  الذي  بالتنسيق  يتعلق  فيما 
التنس   ،المرسوم بالفعلتم  ً   ،يق  بدعم ومباركة من  طبع المرسوم صدر  ا هذا 

المهندسين   جمعية  مع  وبالتنسيق  الموقر  الوزراء  التنمية  ومجلس  مجلس 
ية للش  10ون القانونية  ؤ الاقتصادية، وتم استطلاع رأي الهيئة بشأنه واللجنة الوزار

السماح    ،والتشريعية خلال  من  الهندسي  العمل  تعزيز  هو  منه  والهدف 
المكاتب  بممارسة   يق  الفردية  والعمل عن طر المؤسسات  يق  عن  وعن طر

ية يق الشركات التجار مجلس أنه يعتبر  الوزارة أو  في الفنحن في تصورنا    ،طر
 .  ، وشكرًانقلة نوعية في العمل الهندسي والاستثمار في القطاع الهندسي ككل 

 15 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.  

 

 مهدي الحداد:العضو أحمد 
 20والشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. في الواقع  شكرًا سيدي الرئيس، 

أعتقد أن هذا التعديل يصب في صالح المهندسين الذين سوف يقومون بمزاولة  
ية، وبدون شك أن هذا سوف يعزز الاقتصاد البحريني ويساهم   المهن التجار
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الشأن. التعديل لم يذكر المواطنين    فرص للعديد من المواطنين في هذا  إيجادفي  
إذا    اولـكن لدي استفسارً   ،نو المواطن  مولـكن المقصود هنا ه  ،بشكل واضح

هل هذا التعديل يشمل المهندسين    عنه:الحصول على إجابة  كان بالإمكان  
 . وشكرًاالأجانب الذين يعملون في البحرين أم لا؟ 

 5 

 الرئيــــس: 
 ؤيد.  شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف الم 

 

 العضو منى يوسف المؤيد:
الرئيس،   الل   ه صباحكمو شكرًا سيدي  خير.  أسعد  المرسوم إ  بكل   10ن 

يل العوائق أمام تأسيس الشركات العامة    م2021لسنة    18بقانون رقم   سيز
في   تراخيص  ومتطلبات إصدار  إجراءات  تسهيل  عبر  الهندسي  القطاع  في 

تكون بحيث  الهندسية،  والفروع  التخصصات  عبر    مختلف  المهنة  مزاولة 
بما يتيح استمرارها بعد   ية فردية،  الهندسي في شكل مؤسسة تجار المكتب 

 15إن المرسوم   ،ا لضوابط مصلحة الورثة. سيدي الرئيسوفاة المرخص له وفقً 
فرص عمل جديدة   وتوفير   ،بقانون يهدف إلى رفع مستوى المهن الهندسية

يعانيه  الذي  النقص  وسد  البحرينيين،  عدد    للمهندسين  قلة  من  السوق 
القطاع   هذا  في  الاستثمار  تشجيع  خلال  من  وذلك  الهندسية،  المكاتب 
الشركات   مزاحمة  من  الهندسية  البحرينية  الشركات  تعاني  اليوم  الحيوي. 
يق    20الأجنبية، ومن الأفضل أن يكون ترخيص الشركات الأجنبية عن طر

ألا يسمح للشركات    التعاون مع المكاتب الهندسية البحرينية، كما أن الأفضل
يع الصغيرة وتقتصر  ب الأجنبية   مزاحمة الشركات البحرينية الهندسية في المشار
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يع الـكبير  كما يجب أن يساهم المكتب الأجنبي في    ة.مشاركتهم في المشار
البحرينيين وتأهيلهم   المهندسين  الـكبرى.  لتشغيل وتدريب صغار  يع  لمشار

ماح لورثة مكتب المرخص بمزاولة  من المرسوم بقانون الس  17أجازت المادة  
فر فيهم الشروط بتوظيف مهندس مح ترف، وذلك بقصد  امهنة الهندسة ممن تتو

 5فرص عمل للمهندسين    وإيجادوحمايتهم من الفقر    ىإيجاد دخل لورثة المتوف 
المرسوم بقانون لأهميته في شأن تنظيم مزاولة المهن   على البحرينيين. أوافق  
 ً  ا. الهندسية، وشكر

 

 الرئيــــس: 
 10 شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.  

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:
لا أعتقد أنني سأختلف مع من سبقني وأنا   شكرًا سيدي الرئيس، 

المرسو هذا  ناقشت  التي  والبيئة  العامة  المرافق  لجنة  في  لا عضو  بقانون.  م 
 15أحتاج إلى أن أكرر وأعيد، جاء هذا المرسوم بقانون نظرًا إلى الحاجة إليه  
الرقابي   الدور  وأعطاها  أطراف  صلاحية  في  وسع  وقد  الوقت،  هذا  في 
التفتيشي، وأزال معوقات عن هذه المكاتب في التسجيل باعتبارها شركات  

ية، وكما بي ن الأخ رئيس اللجنة أنه في حالة ا ختلاف الورثة تنظم القواعد  تجار
العامة للقانون ذلك. وضاعف المرسوم بقانون صلاحيات مجلس تنظيم المهن  
 20الهندسية، حيث أعطاه الرقابة وإصدار المخالفات والتفتيش، حتى التفتيش  
على الفعالية والنزاهة والالتزام بشرف المهنة، أي أن دورًا كبيرًا أناطه هذا  

تن بمجلس  بقانون  الحداد  المرسوم  أحمد  الأخ  الهندسية.  المهن  مزاولة  ظيم 
أدليا برأييهما، ولـكن هناك رابط مشترك بين كلامهما.  والأخت منى المؤيد 
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  ، هذا القانونهو معني بهل  وسؤال الأخ أحمد الحداد عن المهندس الأجنبي،  
المكاتب   في هذه  ولـكن  نتكلم عن مكاتب هندسية،    ون مهندسهناك  نحن 

خت منى المؤيد تكلمت عن الشركات العملاقة الأجنبية،  نب. سعادة الأاأج
التفتيش   إلى  ع من صلاحياته  الهندسية وس  المهن  تنظيم  أن مجلس  أعتقد 

 5هذا لحماية  وفي اللائحة التنفيذية لهذا القانون  ذلك وبي ن ،والرقابة والغرامات
كله. المهندس البحريني. اليوم المهندس المؤهل وذو الخ برة مطلوب في العالم  

جلب هذه النوعية من المهندسين حتى من دول شرق آسيا أو آسيا يكلف  
مبالغ، فالبحريني هو الخيار الأفضل. مجلس تنظيم مزاولة المهن مع اهتمامه  
بالمكاتب يجب أن يهتم بالمهندس. المهندس سيكون هو الخيار الأفضل مع  

بها ينافس  التي  الخ برة  لديه  توافرت  إذا  الأكاديمي  الخ برة تعليمه  وهذه   ،10 
يقة في البحرين والشركات الأجنبية العملاقة التي ينبغي   تعطيها المكاتب العر
علينا أن نستعين بها وفق خبرتها العالمية لعشرات السنين، وبعضها تصل خبرتها  
يع كبيرة عملاقة مثل بناء الجسور، أو بناء المدن،   إلى قرن أو أكثر في مشار

عليها، فنحن بحاجة إلى هذه المكاتب العالمية  المدن أو الإشراف   أو تخطيط
 15لتدريب المهندسين البحرينيين الخريج ين الأكاديميين لـكسب الخ برة والرقابة  
كل   لينظم  الصحيح  وقته  في  جاء  المرسوم  هذا  أن  أعتقد  والتفتيش. 

يضع الجزاءات لهذه المهنة الشريفة،   يل المعوقات و نتمنى  التي  العلاقات ويز
ال  في  تتطور  الشركات  أن  مثل  المنطقة  في دول  مكاتب  لنا  لتصبح  مملـكة 

 . العملاقة التي تعمل لدينا، وشكرًا
 20 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 
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 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
جيب عن الملاحظة التي أبداها    شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أ 

يجو  هل  الحداد،  أحمد  الواقع  الأخ  في  الأجانب؟  للمهندسين  الترخيص  ز 
(  11م قد نظم هذا الأمر في المادة )2014لسنة    51القانون النافذ رقم  

 5: "مع مراعاة أحكام قانون  ، حيث تقوللي معاليك أن أقرأها  واسمح منه،  
ية يجوز استثناء الترخيص للمنشأة الأجنبية بإنشاء مكتب   الشركات التجار

والشروط ذكرتها المادة    ، المهن الهندسية في المملـكة بشروط"لمزاولة إحدى  
خبرات  وقالت:   لديه  يكون  أن  ومرخصة.  قائمة  المنشأة  تكون  "أن 

ية، وأ يكون لها مدير    نوإمكانيات، وأن تتخذ إحدى أشكال الشركات التجار
 10مسؤول، وأن تكون لديها خبرة في هذا المجال". فالجواب عن سؤاله موجود  

 .وباختصار نعم يجوز، وشكرًا   ،(11)في المادة 
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.  

 15 

 العضو جمال محمد فخرو: 
الرئيس،    سيدي  في وشكرًا  للزملاء  وأيًضا  اللجنة  في  للزملاء  الشكر 
تنظيم المهن الهندسية، وأحب أن أرحب بالأخت مريم جمعان معنا    مجلس

التوفيق والنجاح في إدارة هذه المؤسسة الهندسية  لها  في الاجتماع، ونتمنى  
 20الرائدة. لدي بعض الاستفسارات فقط لتأكيد فهمي لهذا القانون. أنا تمامًا  

  8أو   7الي مع هذا القانون وأذكر أنني التقيت الأخ وزير الأشغال منذ حو
سنوات وسلمته رسالة رسمية كنت أتكلم فيها عن ضرورة السماح بتأسيس  
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شركات على الأقل للمؤسسات الفردية عند وفاة مورثها وانتقال الحصص  
وإلى آخره، والحمد لل   ه أننا الآن وصلنا إلى حل بموجب هذا المرسوم، وأنا  

ن يحقق أكثر من هدف.  أتفق تمامًا مع ما جاء في هذا المرسوم. طبعًا القانو
الهدف ليس انتقال الحصة من المورث إلى ورثته، إنما تأسيس مؤسسات  
السابق كانت كلها مؤسسات   في  الهندسة.  قطاع  في  تعمل  ية كبرى   5تجار

أو شركات   تكنفردية  القانون سيسمح    لم  الآن هذا  يلة.  فترة طو تصمد 
الا لها  يمكن  البحرين  عملاقة كبيرة داخل  نتشار خارج  بتأسيس شركات 

البحرين، وهذا هو سؤالي للإخوان في الجمعية أو في الهيئة، القانون لا ينظم  
فقط انتقال الحصص بين الورثة، إنما ينظم أيًضا تأسيس شركات من تجار  
العمل   تمارس  شركة  يؤسس  وأيًضا  بالهندسة،  علاقة  لهم  ليس  أفراد   10أو 

فيات الخاصة. وهناك  الهندسي من خلال موظفين ومدير، أسوة بحال المستش
يشترط أشخاص   )  لا  فالمادة  بحرينيين،  يكونوا  للأجانب  11أن  سمحت   )

( والمادة  المكاتب،  إلى معظم 10بتملك  تشر  لم  إذ  العملية  سه لت  مكررًا   )
الشروط. فعلًا هذا القانون لا ينظم فقط انتقال الحصص عند وفاة صاحب  

 15في البحرين من أفراد؛  تأسيس مكاتب جديدة  ينظم أيًضا  إنما  والمكتب،  
لأن قانون الشركات واضح في هذا الجانب. وبالتالي أتساءل من الإخوان 
هل فعلًا فهمي صحيح أم أن من يؤسس شركة ورأس مال أجنبي يجب أن  

المادتين ) بين  أنه  (  10يكون صاحب مكتب هندسي في الخارج؟ أعتقد 
فيها 11مكررًا و)  نقع  لا  تفسيرها حتى  هناك شعرة يجب  التفصيل.    (  في 

 20الشيء الآخر، معظم مواد هذا المرسوم أحالتنا إلى اللائحة التنفيذية، ومادة  
أخرى قالت يجوز للمجلس أن يصدر تعليمات وقواعد وإرشادات توجيهية  

لإخوان في الهيئة: متى ستصدر  لبشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وسؤالي  
ين لإصدار اللائحة التنفيذية.  م أخذوا سنت2014اللائحة التنفيذية؟ في قانون  
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وأنا أتساءل متى سيصدر؟ لأن هذا القانون مهم جدًا ومن الصعب تطبيقه؛  
مواد من المواد المذكورة أحالتنا إلى اللائحة التنفيذية،    5أو    4لأن حوالي  

اللائحة   إلى  القانون سابقًا وأحالت كل شيء  في  الموجودة  الشروط  قللت 
الأخ   أعلم من  اللجنة  رئيس  التنفيذية، كما ذكر  أتمنى أن  وبالتالي  للتسهيل؛ 

 5الإخوان متى ستصدر اللائحة؟ لأننا فعلًا لن نستطيع أن نطبق مواد هذا  
 .القانون الآن إلا بوجود اللائحة التنفيذية لـكثرة الإحالة إليها، وشكرًا 

 

 الرئيــــس: 
القانوني   المستشار  الصالحي  حلمي  عبدالفتاح  السيد  تفضل  شكرًا، 

 10  بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.بشؤون الأشغال 
 

 وزارة  بشؤون البلديات بالمستشار القانوني 
 الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:

شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح فقط أن التعديل المطروح حاليًا   
 15  17و   10و  7البند    7مواد  مواد، المادة الأولى تناولت استبدال ال  3تناول  

بالسماح  40و  37و  27و   26و الوارد  الاستثناء  المكاتب  ب.  نشاط  مزاولة 
المادة   في  وارد  استثناء  هو  الأجنبية  ية  التجار للمؤسسات  ،  11الهندسية 

محل    11والمادة   بقانون  المرسوم  في  تعديل  لها  يرد  لم  التعديل،  يتناولها  لم 
. التعديل المنظور حاليًا  7خلال المادة  النقاش. وأنا أؤكد شرط البحرنة من  

 20من القانون النافذ    (أ)البند    7، في حين أن المادة  7البند    7هو في المادة  
بحريني   يكون  أن  الهندسية  المهن  أحد  بمزاولة  له  يرخص  فيمن  يشترط 

المادة   إلى  جئنا  لو  مكتب    10الجنسية.  بإنشاء  له  يرخص  فيمن  يشترط 
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، وهي أن  7جميع الشروط المشار إليها في المادة  هندسي أن يكون مستوفيًا ل
يكون بحرينيًا لـكي يعمل مهندًسا لدى أحد المكاتب أو المؤسسات، كذلك  
ية تمارس نشاط الهندسة لابد  لـكي يؤسس مكتبًا أو مؤسسة أو شركة تجار

المادة   في  عليها  المنصوص  للشروط  مستوفيًا  يكون  يكون    7أن  أن  وهو 
 5ناء المنصوص عليه أنه يجوز استثناءً الترخيص للمنشآت  بحرينيًا، أما الاستث 

سعادة   تفضل  مثلما  الهندسية  المهن  أحد  لمزاولة  مكاتب  بإنشاء  الأجنبية 
رئيس اللجنة، هذا الاستثناء لم يلحقه التعديل ولم تلحقه الإضافة في المرسوم  

يح  الذي يناقشه مجلسكم الموقر اليوم ويستطلع رأي الأعضاء فيه، هذا للتوض
 . فقط، وشكرًا

 10 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   

 

 العضو دلال جاسم الزايد: 
 15شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف إلى موضوع الاستثناءات،  

التحدث المادة    تم  في  الوارد  الاستثناء  المكاتب    11عن  منشآت  بشأن 
الهندسية، ولـكن أيًضا ما تفضل به الإخوان الأعضاء بالسؤال هل المهندس  

البحريني مشمول في المادة  القانون   غير  النافذ    8؟ وفقًا لنص  القانون  من 
وجوب   على  النص  وتم  البحريني،  غير  للمهندس  يرخص  أن  يجوز  حاليًا 

ا أيًضا    7لمادة  اشتراط  البحريني  غير  المهندس  وبالتالي  الجنسية؛   20باستثناء 
ية أن يحظى بالرخصة لممارسة المهنة الهندسية.     تم تقييد يخضع لمسألة جواز

سنوات، وأن   5هذا الأمر باشتراطات مرتبطة بموضوع مدة الخ برة وهي  
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يع التي تكون محلية وطنية أو حتى    يكون ملتحقًا أساًسا  أجنبية  بأحد المشار
يع خاصة في المملـكة. أيًضا في ختام هذه المادة بالنسبة   وتعمل في مجال مشار

المهندسين غير البحرينيين استثنى نص المادة   منهم شرط أن يكون    8إلى 
سنوات، ووضع هذا الاستثناء قيده إذا كان هو أساًسا    5لديهم خبرة لمدة  

لماذا يع.  المشار هذه  في  إنشائي  خبرة  بيت  في  هذه    يعمل   5وضعت 
يع ذات الطابع الاقتصادي  على مستوى  ــ  الاستثناءات؟ لأن بعض المشار

إقامة مثل هذا المشروع أو    بفرصةمن متطلبات وشروط أن تحظى  ــ  الدولة  
يع بموجب   التعاقد معها الاستعانة بمهندسين غير بحرينيين لتنفيذ هذه المشار

يع مماثلة أو غيرها. ما تفضل به    ما يتمتعون به من خبرات سابقة في مشار
يل كيان المؤسسة وفق القانون النافذ    10الأخ جمال فخرو في جزئية الوراثة وتحو

الشكل الاعتباري لها،  ب وفي المرسوم سوف تحتفظ هذه المكاتب الهندسية  
يتم تطبيق نظامها    وإمافإما أن تظل مؤسسة فردية،   شركات  باعتبارها  أن 

ية باعتبار أن القانون أورد ه ن. بالنسبة إلى  يخيار في الأمر  ذا التنظيم،  تجار
انتقالها بانقضاء الترخيص لوفاة الشخص، وهذا ما استفسرنا عنه، لابد أن 

 15دون الكل، وخاصة إذا كانت  من  يعمل به بحيث تطبق على أحد الورثة  
مؤسسة فردية فلا نتكلم عن أسهم وحصص، بل سيكون هناك تقييم لهذه  

بة أحد الورثة في الاستمرار، فلابد أن يتم ــ حتى  المؤسسة الفردية في حال رغ
نحقق أهداف هذا المرسوم ــ فعلًا تجنيب وفرز نصيب هذا الشخص الذي  
وفق   مسؤولًا  مديرًا  يعين  و المواصلة  في  يرغب  وأنه  الموافقة  بطلب  تقدم 
 20المطلوب ويدفع أنصبة الورثة فيما يتعلق بهذه المؤسسة الفردية؛ لأنه ليس  

في   الذي  بصفتها  نظامها  مدرجًا  التنظيم  هو  هذا  أسهم وحصص،  مؤسسة 
ينبغي التركيز عليه في هذا الجانب. أيًضا أؤيد الأخ جمال فخرو فيما تطرق  

وصراحة ما    ــ  دائمًا في مثل هذه القوانين أو المراسيم أو بشكل عامفإليه،  
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اللوائح  يتم الإسراع في إصدار  ــ  نتتبع حدوثه حاليًا من رئيس مجلس الوزراء  
عندما نرسي موافقة على نص قانوني    نالأن  ،التنفيذية والقرارات التنظيمية

ً باعتباره   أو الأحكام أو الإجراءات  مواعيد  الأو تحديد  ا فإن تفاصيله  عامً   ا أصل
تكون  التي  قرارات  ال تنفيذية أو  اللوائح  الإجراءات    عنلما قد يصدر  تخضع  

ً منظمة لها بموجب هذا التفويض، فالنص ي  5وجود    يواكبه إذا لم    اكون معطل
وشؤون البلديات  ولـكن كما سمعنا من وزارة الأشغال    . هذه اللائحة التنفيذية
ــ  إن شاء الل   ه  ونتمنى ــ  أنهم يعملون على هذا الجانب،  والتخطيط العمراني  

مجلس    . أيًضا أحببت أن أبي ن في هذا الجانب أنتكون القرارات كما هيأن  
المه  مزاولة  له تنظيم  مرخص  شخص  أي  يتابع  تلك    ن  لدى  يعمل  أو 

 10، وسواء كان المهندس  تلك الأنظمةته لأو مخالف   هالمؤسسات في حالة خرق
لا يوجد من هو في حل عن هذه المراقبة والمتابعة  بحرينيًا أو غير بحريني ف

والمساءلة طالما صدر له ترخيص من مجلس مزاولة المهن، وإذا مارس أي  
تتم مساءلته وإحالته  ف ا بموجب القانون  رخيص أيضً عمل هندسي من غير ت

 ، وشكرًا.لنيابة العامةإلى ا
 15 

 الرئيــــس: 
أحمد جمعان رئيس مجلس تنظيم مزاولة   مريم  شكرًا، تفضلي الأخت  

 .  بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهن الهندسية
 

 20 بوزارة   الهندسية رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن 

 :الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
ً   شكرًا سيدي الرئيس،    العضو سعادة    بهتفضل  ما  ا على  للتوضيح وتعقيب
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فخرو عمليتين    المرسوم   ، جمال  نظم  وفيها  بقانون  التوريث  جزئية  جزئيتين، 
الشركات   تمكين  هي  الثانية  والجزئية  العمل،  الهندسي  المكتب  يواصل 

من جلب البح  ــ  هندسية  بحرينية  شركات  بواسطة  تأسست  التي  ــ    رينية 
وهي نوع من الشركات الأجنبية التي يمكن أن تصل إلى    الأموال الأجنبية 

 5العالمية، إذن تمكين الشركات من حيث فصل الملـكية عن إدارة الشركة.  
ركة  والش  أن يجلبوا الأموال،  (investors)في الملـكية يمكن للمساهمين أو الـ  

نظم  ، حيث  هذه الجزئية التي جاء فيها المرسوم بقانون.  تكون قائمة  ة البحريني
 ، وشكرًا. العمليتين

 

 10 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.  
 

 العضو جمال محمد فخرو: 
الرئيس،  للأخت مريم جمعان، فهي    شكرًا سيدي  ت أو  فسر  شكرًا 
 15( مكررًا لا  10، ولـكنني سأرجع لأعيد السؤال: المادة ) سؤالي  عنأجابت  
مستثمر  تمنع   تأسيس  أي  الهندسيمن  العمل  تمارس  ية  تجار ولم  شركة   ،

المادة ) بين  علاقة  هناك  ليس  أجنبيًا.  أو  بحرينيًا  يكون  أن  (  11تشترط 
( تتكلم عن القانون عندما كان لا يسمح  11( مكررًا. المادة )10والمادة ) 
( مكررًا ــ تسمح الآن للجميع  10ني بفتح المكتب، وهذه المادة ــ )إلا للبحري

 20لأننا  أريد أن نفهم الموضوع في هذا المجلس،  أنا    بذلك، وهذا التفسير مهم.
  نا لدى الإخوة في مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية قدم طلباتعندما ن  غدًا  

يحق    ، وهو أنهتفسير والسياحة يجب أن يكون لدينا    التجارةو  الصناعةووزارة  
كان أن يؤسس شركة تمارس العمل في المهن الهندسية كما جاء في هذا    لأيٍ 
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يكون  لا ي شترط أن  القانون، وأن يكون لها مدير مرخص، والمدير المرخص  
 ً في  نظمت من يرخص للأجنبي بالشروط الواردة  (  8)لأن المادة    ا؛ بحريني
يكون هذا واضحًا حتى لا نتقدم  . أرجو أن  ما عدا شرط الجنسية  (7المادة ) 

ي  سؤالبطلبات غدًا أو نتكلم مع أشخاص أو نستقطب شركات ثم نتفاجأ.  
ً   الآن هو: أولًا: هل مسموح فعلًا لأٍي كان أن يؤسس شركة؟   5هل    :اثاني

ً سواء كان  كان    مسموح لأيٍ  ً   ابحريني ً   اأو أجنبي ،  ا لهذه الشركةأن يكون مدير
مسؤولًا    أن ي عي َّن للمكتب مديرا بمكررً (  10) ة  ا لما جاء في المادوفقً وذلك  

ية في  يوافق عليه المجلس، و  يكون مسؤولًا عن جميع الأعمال الفنية والإدار
ً ،  المكتب  ً على أن يكون متفرغ على ترخيص بمزاولة إحدى المهن    اا وحائز
 10لمهندسين غير  لالترخيص    إنه يجوز  يقول القانون  (8) المادة  في    ؟ الهندسية
ولم يشترط  وضع الشروط  ، حيث  ين بمزاولة إحدى المهن الهندسيةالبحريني

 ً بحريني يكون  أيًا  أن  أن  المواد  هذه  كل  ترابط  من  أفهمه  ما  وبالتالي   ا، 
أشخاص يجلسون الآن هنا ــ يمكنه تأسيس شركة ينطبق    4ــ كان كما لو أن  

يأتون بمهندس مرخص له بمزاولة المهنة ليدير هذا    عليها قانون الشركات، و
 15 المكتب، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ وشكرًا.

 

 الرئيــــس: 
في الواقع أن الأخ المستشار القانوني بي ن في مادتين من هذا شكرًا،   

ببعض   المكاتب  استثنى بعض  ولـكنه  النشاط،  القانون موضوع بحرنة هذا 
الموجودة المكاتب  في  متوافرة  غير  كانت  إذا  الهندسية  الشؤون   20في    أنشطة 

المطارات   بناء  مثل  والعامة  الاستراتيجية  يع  المشار معظم  الآن  البحرين. 
والمجاري والجسور والأنفاق، وكذلك بناء المصانع الـكبرى، بالتأكيد كل  
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تلك تحتاج إلى تخصصات لا أعتقد أنها متوافرة لدينا، ولذلك تم استثناء  
 تفضلي الأخت ذلك بشروط معينة. الآن لتوضيح الأمور حول هذا الموضوع  

بوزارة الأشغال    أحمد جمعان رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية  مريم 
 .  وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

 5 

 بوزارة   رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية 
 :الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 

الرئيس،   سيدي  إلى   شكرًا  الأجنبي  بالنسبة  االشركات  لشركات  ة: 
( وفيها ألا تكون  11) في البحرين بناء على المادة  الأجنبية يمكن أن ترخص  

 10( مكررًا تتكلم  10التخصصات موجودة، حيث وضع شروًطا لها. المادة ) 
البحرينية،  عن   إدارة  يمكن أن  الشركات  المال عن  الشركة رأس  تفصل 

نفيذية  نحن نضع اللوائح الت.  يجب تعيين مهندس مرخص للشركةو الشركة،  
يقة عمل المرسوم بقانون. الآن نحن ننظر  سالتي   كيفية مساندة  إلى  تحدد طر

البحريني شركات  المهندس  في  ترغب  ولا  شركات  تكو ن  لأنك سوف   ،
 15بهذا    جمعية المهندسينتزاحم الشركات البحرينية، وسبق أن تواصلت معنا  

وضع   الآنفنحن  الخصوص،   في  و   ننظر  المهنداللوائح  مساندة  س  كيفية 
. ما تفضل به سعادة الأخ جمال فخرو بخصوص  البحريني والشركة البحرينية

رغبة   حالة  في  الشركة  في  المسؤول  مكتب    4المدير  تأسيس  في  أشخاص 
لديهم   يكون  أن  يمكن  بل  مهندسين،  يكونوا  أن  هندسي، فليس ضروري 
 20رأس مال، والمدير المعني بالشركة يجب أن يكون مهندًسا مرخًصا بحريني  

ية للمهندس البحريني في اللوائح، وهذه اللوائح  الج نسية. نحن الآن نضع الأولو
نتناقش بشأنها حاليًا مع جمعية المكاتب الهندسية وجمعية المهندسين والجهات  
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. نعمل الآن على الانتهاء من اللوائح، وجوابًا عن سؤالـكم نتأمل  ذات العلاقة
ذية المنظمة للمرسوم بقانون في  أن ينتهي المجلس من رفع جميع اللوائح التنفي 

 م، وشكرًا. 2022نهاية الربع الأول من عام 
 

 5 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 
 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
لي    اسمح  الرئيس،  لأكثر من مرةشكرًا سيدي  الكلمة  . على طلب 

 10،  هناك مقارنة بين المرسوم الصادر والقانون النافذتوضيحًا للأخ جمال فخرو،  
شترط فيمن يرخص له بمزاولة إحدى المهن  ( ت7)المادة  في القانون النافذ  

 ً تسمح بإنشاء  بقانون  في المرسوم    ( 10)ا. المادة  الهندسية أن يكون بحريني
ية ليس بالضرورة أن   من يديرها    ولـكن ،  من يملـكها مهندسونشركات تجار

 ً ً يجب أن يكون بحريني . المادة  ( 7)  ا للمادة ا على مؤهل هندسي وفقً ا حاصل
 15أن  بفيها استثناء للشركات الأجنبية فقط الموجودة خارج البحرين    ( 11)

 ً ً  اتفتح لها مكتب ليس  إذن حد التخصصات الهندسية وبشروط، أفي   ا هندسي
والقانون  بقانون  المرسوم  بين النصوص الموجودة في  ما  ا  هناك تعارض أبدً 

جمعان لديها الفهم نفسه،  الأخت مريم  أن  وأعتقد  ،  النافذ. هذا هو فهمي أنا
 وشكرًا. 

 20 

 :الرئيــــس
شكرًا، في الحقيقة أن كلام الأخت مريم جمعان واضح، وأعتقد أن  

الغامضة   النقاط  بقانون  ــ  كل  المرسوم  في  سيكون  ــ  إذا كانت موجودة 
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التنفيذية. الأخت مريم جمعان قالت إن هذا المرسوم    ةاللائحتوضيحها في  
وبالمهندس   البحرينية  الهندسة  بمكاتب  يرتقي  أن  يريد  مرسوم  وهو  مهم، 
العمل   المنافسة في  لتأسيس شركات قادرة على  يعطيه الفرصة  البحريني و
الهندسي. هذا مجمل ما قالته، وهذا شيء طيب في هذا المرسوم بقانون. كما  

 5قالت الآن إن اللائحة التنفيذية سوف تكون جاهزة ــ إن شاء    أعتقد أنها 
م، ولذلك أعتقد أن المسؤولين عن  2022  ، أعنيالل   ه ــ مع نهاية هذا العام

هذا   مقتضيات  في  واضحة  لديهم  الصورة  المرسوم  هذا  تنفيذ  أو  تطبيق 
يقة ترجمته في اللوائح التنفيذية، ولذلك أرجو أن ي ؤخذ كلام   المرسوم، وطر
المسؤولين بأنه كلام يعب ر بالفعل عن الواقع الذي قد لا يكون مفهومًا عند  
 10أخذ القانون بحد ذاته، ولـكن بعد الشرح أعتقد أن الأمور سوف تصبح  

 .واضحة. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي
 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
ً الكلمة في وقت  أعتذر عن طلب    شكرًا سيدي الرئيس،   متأخر. بداية

المراسيم التي تسمح بأن تتحول الأعمال الاحترافية   المرسوم وغيره من   15هذا 
ً   أنها أعتقد    ،لى شركاتإ شاء الل   ه  وإن  ا خطوات في الاتجاه الصحيح،  دائم

ي   الاحترافية  الأخرى  المهن  لها قوانين أو  كذلك كل  قوانينها    دفرت  فرد  في 
لأن    ؛هذا هو الأفضلأن  أعتقد  سمح لها بأن تتحول إلى شركات، وتمواد  

ية مستقلةو الشركات لها مجلس إدارة   رقابة معينة،  لتخضع  ، وشخصيات اعتبار
 20تصدر    وأيًضا  حسب نوع الشركة،ب محددة  ــ  على الأقل  ــ  وكذلك مسؤولية  

في الاعتبار ما تفضلتم  الرئيس أخذًا  تقاريرها المالية المدققة وغير ذلك. معالي  
في الوقت نفسه أضم صوتي إلى ما تفضل به سعادة  ، و كلامكم صحيحبه، و 
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القائم  النائب الأول للمجلس الأخ جمال فخرو، فعندما نذهب إلى القانون  
خاصة    ا تناول بعد ذلك أحكامً ، وعامة  اسنجد أن القانون قد تناول أحكامً 

(  7)تناول موضوع التراخيص في المواد من  ، وبمجلس مزاولة المهن الهندسية
وغير ذلك  أيًضا،    بعد ذلك إجراءات الترخيص تناول لها موادو (،  11إلى ) 

 5قرأها سعادة    التي   (7) حتى وصل إلى الأحكام الختامية. إذا ذهبنا إلى المادة  
محمد   الدكتور  المادة وضعت اشتراطات فيمن  بي  ، بحسنعلي  العضو  ن أن 

عطت المادة التالية لها أ  فسنجد أن يرخص له بمزاولة أحد المهن الهندسية،  
إذا ما أخذنا  ، ف منح هذا الترخيص لغير البحرينييني  الجواز أو أجازت أن  

كون عليه  ي بعين الاعتبار كذلك التعديل الوارد أمامنا، ونحن لا نعلم ما س
اللائحة لديناشكل  فنحن  الثقة  ،  ب  كل  بالتأكيد  وأيضً ــ   10 خت الأب ا  المجلس 

ل هذا  فص  ت  سوف  بأن هذه اللائحة  ــ    فيما ذهبت إليهمريم جمعان  المهندسة  
الموجود في القانون  ؛  ل هذه اللائحة الأمرالأمر، ولـكن من اليوم وحتى تفص  

جدً  واضح  وبشكل  المهندس  با  يسمح  هندسي  لمكتب  الترخيص  يتم  أن 
بحريني غير  عنه  هو    ،المسؤول  القانونالهذا  في  وهوموجود    . اواضح جدً   ، 
بأعتقد أن هذا مرسوم    15ما نستطيع أن  التأكيد معه، ولـكن  بقانون ونحن 

أن تصدر اللائحة بشكل    هو   من هذا المكانوندعو إليه من خلال هذا المنبر  
الفجوة هذه  تغطي  لـكي  للمرسوم  سريع  فهمي  فإن  قانونيًا  كوني  هو  .  كما 

،  7تين )موجود والتعديلات كما هي موجودة بالمقارنة بالمواد الموجودة بالماد
 بالتراخيص أنها تسمح بذلك، وشكرًا. ( والمواد المعنية 11و

 20 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   
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 العضو دلال جاسم الزايد: 
أؤيد    أنا  الرئيس،  سيدي  تفضلت  كليًا  شكرًا  مريم  ما  الأخت  به 

ً   وباعتبارها مهنة    باعتبارها المزاولة  خصوص  ب جمعان من شرح وتوضيح   ،  امكتب
  يؤسس   نأي شخص ألحتى في حدود الشركة لن يجوز    أنه ذلك    إلى أضف  
 5بموجب هذا الترخيص  و ترخيص مسبق،    هناكدون أن يكون    من  شركة

التي فيها الاستثناء لغير    8المادة    أنخاصة  و  ، لابد من توافر هذه الشروط
بالمادة   الشروط    إنهقالت  و  7البحريني ربطت  توافر جميع هذه  لابد من 
ها. لابد يلإالتي تطرقنا    ة ثلاثال  الشروط   ذلك  إلىت  باستثناء الجنسية، وأضاف

يفاتأيضً  اعتبرت الأعمال المذكورة في    ها لأن  ،ا من الرجوع إلى مادة التعر
 10ترخيص    على شترط الحصول  ي    التي   الأعمالبيان مزاولة مهنة هندسية هي  

لا تنطبق عليه الشروط،    شخصأي  ل  الترخيص  ي منح لا  و  ،مزاولتهاو  تها لمباشر 
إعداد الرسومات    أو: العمل في مهنة هندسية،  مثلمتعددة،    الأعمال   وهذه

بداء المشورة،    أو والمخططات،   التشغيل،    أو أعمال الدراسات والأبحاث،    أو إ
يف "الشعبة"، وهي أحد  . أيضً آخرهتقدير التكاليف... إلى    أو ا جاءت بتعر

المرتبطة   المدنية،    أنواعنت  بي  و   ،المهنةبالأمور  يوالهندسة:   15،  ةالمعمار
يةو  ،الجيولوجياوالـكهربائية،  و  ،الميكانيكيةو وبالتالي    ؛والمناجم  ،الـكيماو

 ً ترخيص من    لديه  يكون  أن  لابد  الأنشطة  ها من هذكل من سيمارس أي
أنه    علىت  جاءت لبيان الحظر المطلق عندما نص    2  لجنة مزاولة المهن. المادة

حظر مزاولة أي مهنة هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس   "ي 
 20ا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، ولا يجوز للمرخص له مزاولة أي  وفقً 

مهنة هندسية في غير الشعبة أو الفرع أو الفئة التي صدر له ترخيص بمزاولتها"،  
لأن  ي    لاف مستقلين  أفراد  من  شركة  بتأسيس  تستقل  أن  هذه    م بتنىمكن 
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  ستشترطه وهو ما    ، الترخيص ابتداء  هو   ــإذا كانت مرتبطة بالمهنة    ــالشركة  
ً و  ،وزارة التجارة   ا. شكر

 

 : الرئيــــس
 5 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.  

 

 جمال محمد فخرو:  العضو
الرئيس،   سيدي  الحقيقة ف  الثالثة   للمرة  للحديث   لي سمح  وا  شكرًا  في 

الذي    ي لهدف الأساس ا  إلىوبالنسبة    ،نفسها  المهنة  إلىموضوع مهم بالنسبة  ال
 10البحرين.    إلى شركات  الاستقطاب    وهو   ، وضعه مجلس التنمية لهذا الموضوع
  ، الصغيرة البحرينية  الهندسية  والمكاتب   10لا أستطيع أن أربط بين المادة  

مكن  ي    إنه ولا أستطيع أن أقول    ،خاص وهذا وضع خاص  وضع   لها  فهذه
وبالتالي كنت أتمنى أن أسمع    ،أن تتجاوز نصوص القانون  التنفيذيةللائحة  

ع واضحة  المادة    ن إجابة  في  الواردة  الشروط  انطباق    المعنية   8مدى 
ً بـ الأجنبي" على أن يكون مدير  15  ها سيتأس  يتم سوف    التي لشركة  لا  "المرخص 

لمزاولة المهنة   8بموجب المادة   له رخص ! هل من ي  مكررًا 10  المادةبموجب 
المادة   كما نصت    المهنة في مزاولة    امكررً   10الهندسية يجوز أن تنطبق عليه 

ً عي  : "ي  تقول  فالمادة  ؟ المادة   على يوافق عليه المجلس...    امسؤولً   ان للمكتب مدير
 ً متفرغ يكون  ً أن  وحائز بمزاولة    اا  ترخيص  المهن  إعلى  الهندسية"،  حدى 

 20فالمادة هنا    ،لأجانبل  الهندسية  هننظم مزاولة إحدى المت  التيهي    8والمادة  
ً و"البحرينية"،  اشتراط لم تحدد  ً لم تذكر أن يكون مدير ا، وبالتالي هل  ا بحريني

ً و  ،يجوز أن تأتي اللائحة وتضيق ما أتى به القانون؟ هذا هو سؤالي    ا.شكر
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 : الرئيــــس
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.   

 

 الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:  العضو
 5 لدى الموجود    ه التخوف نفس  لديالحقيقة  في    الرئيس،شكرًا سيدي   

مشاركة غير المهندسين في تملك الشركات    ىجمال فخرو. أريد التركيز عل   الأخ
ً   ، الهندسية   يكونأن    إلى تحتاج    ، المحاماةوالطب،  و: الهندسة،  لا المهن مثدائم
في هذه الحالة يمكن لأي فرد أو  وهذا رأيي.    ها،ن من المهنة نفسوالمؤسس 

وبالتالي   هندسية،  شركة  تنشئ  أن  شركة  المتواضع    ــ أي  رأيي    ــ   أيًضا في 
 10منافسة غير متكافئة في السوق، فالشركات الـكبيرة لديها سلسلة من    سن نشئ

ية  الأعمال ً   لديها  ،التجار فنادق  مثل )سوبر    أو مستشفيات    أومصانع    أوا 
منافسة   في  دخلت  إذا  الشركات  هذه  وغيرها؛  ً   فإنها ماركت(،  ما  غالب ا 

لا تهمها الخسارة في الشركة الهندسية    هالأن  ، الأسعار  تخفيضتستعمل ورقة  
  ترضى لماذا  و  ا،تغطيه   أخرى  ــ   دخل  مصادر  أو  ــ  شركات لأنها تربح من  

لـكي تحتل السوقا  15وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تراجع في أعمال    ، لخسارة؟ 

ً   ئًاهذا الوضع عب  يشكل سوف  والمكاتب الهندسية الوطنية.   ً   ا رقابي على    اكبير
تنظيم   الهندسية  مزاولةمجلس  التي    ،المهن  المعايير  وذلك من أجل مراقبة 

في البحرين    ولدينا  واقع،  الأمرالأسعار، وهذا    تخفيضتستخدم في ورقة  
مجلس تنظيم    أعني   ،أن هذا المجلس  ــ مرة أخرى    ــرأيي    وفي مثال عليه.  

ً   ،المهن الهندسية  مزاولة  20إضافية على جميع    ا سوف يفرض في المستقبل أتعاب

الهندسية والشركات  تحملها    ،المكاتب  يكون  عب  ــوقد  سيشكل     ئًا الذي 
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 ً في تراجع المكاتب الهندسية الوطنية  أو عدم تحملها له الأثر الأكبر    ــ  اكبير
ً  ،هذا رأيي الشخصي ؛وتعثرها  ا.  وشكر

 

 : الرئيــــس
 5 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   

 

 دلال جاسم الزايد:  العضو
 أود   ولـكن  ،أكثر من مرة  الحديث  عن  أعتذر   شكرًا سيدي الرئيس، 
يكون مدير    أن : هل يجوز  تساءلعلى استفسار الأخ جمال فخرو عندما    الرد 

المهندسين  غير  أو من  البحرينيين  غير  المادة    ؟المكتب من   10جاء    11نص 
 ً ً   ا صريح شرط أن يتوافر    إلى   وأشار   ،مراعاة أحكام قانون الشركات ب  ا وواضح

المنشأة   ب   ــفي  يتعلق  ما  نظمت  للمكتب    مسألةعندما  مدير  ير  مد  ــوجود 
متفر  بمزاولة    غمسؤول  ترخيص  على  وفقً   إحدىوحائز  الهندسية  ا  المهن 

ا من هو  وضحت تمامً أ  المادةلأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وبالتالي  
بأن   له  المكتب   ىتولي المصرح  ترخيص  بأ  ىكتفي  و   ،إدارة  على   15نه حصل 

فق القانون  أمر بذلك و  وإصدار  ،وكذلك يشترطون موافقتهم عليه  ،مزاولةالب
 وشكرًا.    ،واللائحة التنفيذية

 

 : الرئيــــس
 20شكرًا، تفضل الأخ السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني   

 وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.  بشؤون البلديات ب
 



 

 15المضبطة م   2022/ 1/ 30 ( 81)     4الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 

General -  عام General  -  عام 

 بوزارة  بشؤون البلديات القانوني   المستشار
 والتخطيط العمراني:الأشغال وشؤون البلديات 

 10  المادةالمداخلة للمرة الثالثة.    نع  وأعتذر  شكرًا سيدي الرئيس، 
"مكتب"،    امكررً  بإنشاء  للترخيص  يشترط  أنه  على  بإنشاء  ونصت  ليس 

شركة.   في شكل  إنشاء مكتب   5"يشترط    بعبارة  المادة   بدأت   وقد "شركة"، 
المادة    وجاءتللترخيص"،   المشر    للارتباط، ولو  10مباشرة وراء  ع  أراد 

"؛  10"استثناء من أحكام المادة    بعبارةالمادة    لا بتدأت استثناء بديل    إيجاد 
ً   مكررًا   10  فالمادة "ي  تقولا  الموجودة حالي للترخيص بإنشاء مكتب  :  شترط 

من القانون    10ا مع المادة  قرأ توافقً هندسي في شكل شركة"، هذا النص ي  
 10ع  من القانون النافذ، لأن المشر    10أنه استثناء من المادة    على قرأ  لا ي  و   ،النافذ

: "استثناء من هذا  وقال  11عندما ما أراد الاستثناء أتى بالاستثناء في المادة  
ً و ، لتوضيحلالقانون..."، هذا فقط    ا. شكر

 

 : الرئيــــس
 15الأخ  لقد أشبعنا الموضوع بحثًا وسوف أقفل باب النقاش بعد  شكرًا،   

 . ، تفضلالعرادي علي عبدالله
 

 علي عبدالله العرادي:  العضو
الرئيس،   سيدي  أن    شكرًا  أتصور  هذا   ون متوافق  الجميعبداية  مع 
 20وأعتقد أن هذه   ،ولـكن هناك بعض الاستفسارات  ،مع أهميتهوالمرسوم  

هي استفسارات مشروعة. لم    ــالاستفسارات ــ لن أقول مخاوف ولـكن  
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ني ي المست  تي كن في    وشؤون   الأشغال  بوزارة   القانوني شار  الرد ولـكن الأخ 
المشر  بعبارةكلامه    بدأ  العمراني  والتخطيط  البلديات أراد  "لو  هذا  :  ع"، 

التشريعي المجلس  المشر    ،المجلس هو    ني ة  أن  وأعتقدع في هذه الحالة،  فهو 
هناك لائحة    ، اع واضحة من خلال النقاش الموجود. الموضوع بسيط جدً المشر  

اللائحة  و  ، ستصدر هذه  نقطتينوال  ،ضوابطالستحدد  في  منحصر   5  ،نقاش 

: هل ستصدر هذه اللائحة بشكل سريع لـكي تتفادى إغفال هذه  إحداهما
أن يكون الترخيص للمهندس البحريني من  بالمادة أحد الاشتراطات المهمة  

هل    والنقطة   ؟عدمه وردال  من الأخرى:  ما  اللائحة  تضيق  أن  في    ممكن 
واللائحة    ،غفل هذه النقطة لسبب أو لآخرأ  ربماالقانون؟ أتصور أن القانون  

 10التطبيق والاشتراطات    ية تنص على كيف   سوف اللائحة    بل لن تضيق الأمر،  

  تنظيم نتمناه. ونحن على ثقة بأن مجلس  وهذا ما نتوقعه    ، على أرض الواقع
  مريم ة المهندسة  سعاد  مثلفيه من كفاءات ــ    نمزاولة المهن الهندسية بم

يق العمل ــ قادر على أن يصدر هذه اللائحة   ن شاء الل   ه. وفي  إجمعان وفر
  كذا، لكان فعل    كذاع  نه لو أراد المشر  إاعتقادي أن يقال في هذا المجلس:  

 15ع هو الآن من يناقش بكل  المشر    ،ع موجودهذا الأمر غير صحيح لأن المشر  

 وشكرًا.   ،المجلس أعضاء 
 

 : الرئيــــس
يشعرون   الجميع  أن  أعتقد  الثري  النقاش  هذا  بعد  كٍل  على  شكرًا، 

 20بالراحة للتفسير الذي أتى على لسان الإخوة في السلطة التنفيذية، وفهمهم 
التنفيذية  المرسوملمواد هذا   اللوائح  في  تفصيلي  بشكل  المواد  وترجمة هذه   ، 
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سوف تحقق الغرض الذي  ــ إن شاء الل   ه ــ التي سوف تصدر في القريب، و
نسعى إليه جميعًا. في الأخير شكرًا لكل المداخلات الممتازة والطيبة، وليس  

أن   سوى  الآن  بالاسم.  أمامنا  نداء  بقانون  المرسوم  هذا  على  رأيكم  نأخذ 
 تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس. 

 5 
سماء الأعضاء لأخذ رأيهم  )وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أ  

 على هذا المرسوم بقانون نداء بالاسم( 
 
 الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال: العضو
 10 موافقة.   

يض: العضو  الدكتور أحمد سالم العر
 موافق.  
 أحمد مهدي الحداد:  العضو
 موافق.  
 15 الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

 موافق.  
 جمال محمد فخرو: العضو
 موافق.  
 جمعة محمد الـكعبي:  العضو
 20 موافق.  
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 جميلة علي سلمان: العضو
 موافقة.   
 الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:  العضو
 موافقة.   
 5 جواد حبيب الخياط:  العضو

 موافق.  
 جواد عبدالله عباس:  العضو
 موافق.  
 حمد مبارك النعيمي:  العضو
 10 موافق.  

 خالد حسين المسقطي:  العضو
 موافق.  
 درويش أحمد المناعي: العضو
 موافق.  
 15 دلال جاسم الزايد: العضو

 موافقة.   
براهيم منفردي:  العضو  رضا إ
 موافق.  
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 رضا عبدالله فرج:  العضو
 موافق.  
 سبيكة خليفة الفضالة:  العضو
 موافقة.   
 5 سمير صادق البحارنة:  العضو

 موافق.  
 صادق عيد آل رحمة:  العضو
 موافق.  
 صباح سالم الدوسري:  العضو
 10 موافق.  

 عادل عبدالرحمن المعاودة:  العضو
 موافق.  
 عبدالرحمن محمد جمشير:  العضو
 موافق.  
 15 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 موافق.  
 عبدالله خلف الدوسري:  العضو
 موافق.  
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 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:  العضو
 موافق.  
 علي عبدالله العرادي:  العضو
 موافق.  
 5 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الـكوهجي:  العضو

 موافقة.   
 فؤاد أحمد الحاجي:  العضو
 موافق.  
 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو
 10 موافق.  

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:  العضو
 موافق.  
 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو
 موافق.  
 15 منى يوسف المؤيد: العضو

 موافقة.   
يلي خضوري:  العضو  نانسي دينا إ
 موافقة.   
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 نوار علي المحمود:  العضو
 موافق.  
 هالة رمزي فايز: العضو
 موافقة.   
براهيم حميدان:  العضو  5 ياسر إ

 موافق.  
 يوسف أحمد الغتم:  العضو
 موافق.  

 

 10 المجلس علي بن صالح الصالح: رئيس

وننتقل الآن إلى   المرسوم بقانون. إذن يقر   ، موافقة بالإجماع،موافق 
تقرير  التقرير الأخير على جدول أعمال اليوم،    والخاص بمناقشة البند التالي 

(  57لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )
بقانون   م2006لسنة   الاقتراح  ضوء  في  )المعد  العمل  صندوق     بإنشاء 

 15طلب من الأخ الدكتور  ، وأم من مجلس النواب(المقد    ــ  بصيغته المعدلةــ  
 ر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل. منصور محمد سرحان مقر

 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو
في   ومرفقاته  التقرير  تثبيت  أطلب  بدايةً  الرئيس،  سيدي  شكرًا 

 20 المضبطة. 
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 : الرئيــــس
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 

 5 
 : الرئيــــس
 التقرير ومرفقاته في المضبطة. إذن يتم تثبيت  

 

 ( 128/ صفحة   3)انظر الملحق 
 10 

 : الرئيــــس
وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل  

 الأخ مقرر اللجنة.  
 

 15 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

الرئيس،   بتعديل بعض   شكرًا سيدي  قانون  اللجنة مشروع  تدارست 
بإنشاء صندوق العمل )المعد في    م2006( لسنة  57القانون رقم ) أحكام  

بقانون   الاقتراح  المعدلةــ  ضوء  النواب(المقد    ــ  بصيغته  مجلس  من  ،  م 
أعضاء اللجنة  رئيس وواستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل  

الاجتماعية،    وزارةوممثلي   والتنمية  والتجارة  والعمل  الصناعة   20وزارة 
لجنة الشؤون  اطلعت اللجنة على رأي  و  ،(تمكينصندوق العمل ) و  ،ةوالسياح

التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون  
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ديباجة   من  القانون  مشروع  يتألف  والقانونية.  ية  الدستور الناحيتين  من 
إضافة   على  منه  الأولى  المادة  نصت  مرفق، حيث  مواد وجدول  وثلاث 

( من 1يف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى المادة )تعر 
بإنشاء صندوق العمل، بينما نصت المادة    م 2006( لسنة  57القانون رقم ) 

 5( من القانون، وجاءت  5الثانية على استبدال نص الفقرة )أ( من المادة )
المادة الثالثة تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى تمثيل المؤسسات متناهية  

أهمية  إلى  الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة صندوق العمل نظرًا  
جودها الـكبير في سوق العمل، بهدف تعزيز الاقتصاد  هذه المؤسسات وو

أصحاب   قبل  من  أبديت  التي  والملاحظات  الآراء  تدارس  وبعد  الوطني. 
خَل َصت   اللجان،  لشؤون  القانوني  والمستشار  اللجنة  وأعضاء  رئيس   10السعادة 
اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك  

: أولًا: ترى اللجنة ورغم تقديرها للغاية النبيلة التي قام عليها  التاليةت  للاعتبارا 
مشروع القانون ــ بحسب مذكرته الإيضاحية ــ والتي تتمثل في وضع الإطار  
التشريعي الذي يكفل تمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  

 15لمؤسسات وارتفاع  في مجلس إدارة صندوق العمل انطلاقًا من أهمية هذه ا
إن الغاية التي يسعى  ف نسبتها ودورها، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني،   

لمجلس   الحالي  للتنظيم  الواقع وفقًا  إليها متحققة على أرض  القانون  مشروع 
التشكيل   حيث  من  ومتوازنًا  متناغمًا  جاء  الذي  العمل  صندوق  إدارة 

حالي في تشكيل مجلس إدارة  والأهداف والمهام والصلاحيات، فالتوازن ال
 20الصندوق يجمع بين التوازن العضوي )بين الأعضاء الممثلين للجهات المختلفة  
التي تلعب دورًا مهمًا في مجال الاقتصاد الوطني وسوق العمل(، والتوازن  
أهداف   تحقيق  في  للجهات  النسبية  الأهمية  مراعاة  في  )المتمثل  الوظيفي 

ته(، وخاصة أن التنظيم التشريعي الحالي  الصندوق وتعزيز مهامه وصلاحيا
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تسعة   أصل  من  أعضاء  )ستة  الأعضاء  ثلثي  جعل  قد  العمل  لصندوق 
أعضاء( في مجلس إدارة صندوق العمل يمثلون القطاع الأهلي ومؤسسات  
المجتمع المدني )غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية المصرفيين البحرينية،  

حرين(. ثانيًا: يراعي التنظيم التشريعي الحالي  والاتحادات النقابية لعمال الب
 5/أ( من الدستور التي تنص على ما  10لمجلس إدارة صندوق العمل المادة ) 

يلي: "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل  
بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقًا لخطة  

يقوم    .وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون"مرسومة،   و
أهداف   مع  ومتسقة  متوازنة  بصورة  المصالح  أصحاب  جميع  تمثيل  على 
 10الصندوق ومهامه وصلاحياته. ثالثًا: ترى اللجنة أن التنظيم التشريعي لمجلس  

م  2006( لسنة  57( من القانون رقم )5إدارة الصندوق الوارد في المادة ) 
م ، يؤثر  2015( لسنة  19نشاء صندوق العمل، المعدل بالقانون رقم )بإ

القانوني لصحة الاجتماع   ية على موضوع احتساب النصاب  بصورة جوهر
( من القانون ذاته التي تنص على: "يكون  8والتصويت الواردة في المادة )

 15اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم  
رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين،  
وذلك في غير الحالات التي يتطلب فيها هذا القانون أو اللوائح أغلبية خاصة،  
الاجتماع" رئيس  منه  الذي  الجانب  يرجح  الأصوات  عدد  تساوي    ، وعند 

وفقًا    % من تركيبة المجلس44ن ممثلي أصحاب العمل يشكلون نسبة  إوحيث  
 20للتنظيم التشريعي الحالي لمجلس إدارة صندوق العمل بواقع أربعة أعضاء من  
ممثلًا   البحرينية  المصرفيين  جمعية  ممثل  باعتبار  وذلك  أعضاء،  تسعة  أصل 

( من قانون غرفة  2لأصحاب العمل في القطاع المصرفي وخاصة أن المادة )
أحكام هذا القانون    تجارة وصناعة البحرين قد نصت على ما يلي: "لا تسري 
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الانضمام   يطلبوا  لم  ما  المركزي  البحرين  مصرف  من  لهم  المرخص  على 
ية الغرفة" يادة عدد  إوحيث    ،اختياريًا لعضو ن مشروع القانون يتضمن ز

أعضاء مجلس إدارة الصندوق ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحي 
  ة هية الصغر والصغير منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المؤسسات متنا

 5والمتوسطة، الذين يمثلون من حيث النتيجة أصحاب الأعمال أيًضا، مما يترتب  
عليه أن يصبح أصحاب الأعمال ممثلين في مجلس الإدارة بسبعة أعضاء من  

 ( يشكلون  12أصل  يجعلهم  مما  عضوًا،  إدارة  58(  مجلس  تركيبة  من   %
اللازمة لص  حة انعقاد اجتماعات  الصندوق، وينعكس ذلك على الأغلبية 

المجلس والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات فيختل التوازن القائم حاليًا. رابعًا:  
ذلك   في  بما  الأعمال  أصحاب  جميع  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة   10تمثل 

يعزز ذلك المادة )  ( من  3المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، و
م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين  2012( لسنة  48المرسوم بقانون رقم ) 

رقم ) بالقانون  لسنة  16المعدل  "تعتبر  2020(  التالي:  على  ينص  الذي  م 
أسس   على  قائمة  عام  نفع  ذات  مؤسسة  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة 
 15اقتصادية وطنية، وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي  

متناه المؤسسات  أن  وطالما  والمتوسطة  مصالحهم".  والصغيرة  الصغير  ية 
% من القطاع الخاص بحسب ما ذكرته غرفة تجارة وصناعة البحرين  80تمثل

و النواب،  مجلس  مملـكة  76أمام  في  العاملة  الصناعية  المؤسسات  من   %
البحرين بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، وبمراعاة )جدول تحديد  

بغ  يمتلـكها كل عضو  التي  الأصوات  في  عدد  البحرين  وصناعة  تجارة   20رفة 
م المعدل  2020( لسنة 16الاقتراع بحسب رأسماله( الملحق بالقانون رقم )

( رقم  بقانون  لسنة  48للمرسوم  وصناعة  2012(  تجارة  غرفة  بشأن  م 
البحرين، فهذا يدل على أن أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية لغرفة تجارة  
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المؤ  لممثلي  ستكون  البحرين  والصغيرة وصناعة  الصغر  متناهية  سسات 
والمتوسطة مما يترتب عليه انعكاس ذلك على الأعضاء الذين يتم ترشيحهم  
لتمثيل الغرفة لدى مجلس إدارة صندوق العمل مما يؤكد أن مشروع القانون  
متحقق عمليًا على أرض الواقع. خامسًا: تضمن مشروع القانون غموًضا من  

المد المجتمع  منظمات  تحديد  المؤسسات  جهة  تمثل  التي  الصغر  الني   5متناهية 
المؤسسات   مفهوم هذه  عدم دقة تحديد  والمتوسطة، فضلًا عن  والصغيرة 
حيث استند إلى معيار عدد العمال مع مراعاة التمييز بين قطاع المقاولات  

بالنسبة   المال  رأس  ومعيار  الأخرى،  المقاولات،  إلى  والقطاعات  قطاع 
جميع القطاعات الأخرى،  إلى  نوي بالنسبة  ومعدل دوران رأس المال الس

ية والصناعية والخدمية. توصية  من    10دون مراعاة التمييز بين القطاعات التجار
اللجنة: في ضوء ما دار من نقاشات وما أبدي ما آراء أثناء دراسة مشروع  
القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون  

بعض )   بتعديل  رقم  القانون  لسنة  57أحكام  صندوق  2006(  بإنشاء  م 
م من مجلس  المقد    ــ   بصيغته المعدلةــ  العمل )المعد في ضوء الاقتراح بقانون  

 15  النواب(، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا. 
 

 الرئيــــس: 
ملاحظات؟  شكرًا،    هناك  الأخهل  الدكتورة  ــتفضلي  جهاد  ت 
 له الفاضل.  عبدال

 20 

 جهاد عبدالله الفاضل:  العضو الدكتورة  
الرئيس،  القانون كما لاحظتم من   إلى بالنسبة    شكرًا سيدي  مشروع 

لأنه    ؛تقرير اللجنة أن مختلف الجهات المعنية اتفقت على عدم تأييد التعديل
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ال إلى  للصندوق  إسيؤدي  الصندوق.  إدارة  مجلس  ية  عضو بتوازن  خلال 
يقة عضويته  حاليًا تشكلت العديد من مجالس الإدارة    حيث   ، قانون ينظم طر

الصندوق في تأهيل   ساهمو ،مشاكل  دونبالتي نجحت في إدارة )تمكين( 
البحرينية والمؤسسات  البحرينيين  بالأرقام    وقد   ،وتدريب  ً   ــتابعنا  ا  طبع

 5نحييهم    كما،  اعلى جهوده  اإدارة الصندوق التي نشكره  ــالأرقام الإيجابية  
الجديدة.   بمناسبة إطلاق هويتهم  أثناء مناقشة  ا ذكر زملائي سابقً كمأيًضا  ا 

يل    ولحالمرسوم بقانون   تنظيم سوق العمل أن الصندوق ساهم في دعم وتمو
المقترح    15البرامج بأكثر من مليار دينار منذ تأسيسه قبل   التعديل  سنة. 

سيفتح الباب أمام    ــكما لم يؤيده مجلس النواب الموقر    ــالذي لم تؤيده اللجنة  
 10ا تصنيفات أخرى تحت مبررات  طلب مقاعد مثل )الـكوتا( لفئات وأيضً 

المتوازن  منط التشكيل  مقاصد  مع  تنسجم  لا  الأمر  واقع  في  ولـكن  قية، 
الصغر   متناهية  المؤسسات  أن  الرئيس  معالي  المهم  الأمر  الإدارة.  لمجلس 

يات من أبرز    ، والصغيرة والمتوسطة تحظى بالاهتمام والرعاية من أعلى المستو
طة  الأمثلة على ذلك وجود مجلس خاص لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوس

 15الذي تأسس بتوجيه من سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منذ  
يترأس2017عام   ارتأت    لذلك   ،سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة  هم و

التعديل   الموافقة على هذا  على    هلتحقق   ــ كما ذكر الأخ المقرر    ــ اللجنة عدم 
ية  ف  ــكما ذكرت    ــ لى اختلال  إسيؤدي    ولـكونهأرض الواقع،   ي توازن عضو
 .وشكرًا   ،مجلس الإدارة

 20 

 الرئيــــس: 
 الأخ صباح سالم الدوسري.  شكرًا، تفضل  
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 العضو صباح سالم الدوسري:  
والشكر موصول  شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الل   ه مساءكم بكل خير،   

الوافي، بخصوص مشروع قانون   التقرير  اللجنة رئيسًا وأعضاء على هذا  إلى 
( رقم  القانون  أحكام  بعض  لسنة  57بتعديل  صندوق  2006(  بشأن  م 
 5بصيغته المعدلة ــ لا يخفى عليكم أن    ــ العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون  

جارة وصناعة البحرين،  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقع تحت مظلة غرفة ت 
وأن تمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة صندوق العمل  
في   مماثلة  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  كون  الواقع،  أرض  على  متحقق 
مجلس الإدارة، ويمكنها أن تسمي من تراه مناسبًا من المؤسسات صاحبة  

ية في الغرفة في مجلس الإدارة، ويمكنها الت  ية الغرفة  العضو  10سمية من عضو
بحيث تمثل هذا القطاع في مجلس الإدارة، مع العلم أن التمثيل في مجلس  
إدارة صندوق العمل متوازن في مجلس الإدارة، وهذا المقترح سوف يؤثر  
على نسبة الأصوات واحتساب النصاب القانوني لصحة الاجتماع والتصويت  

 فيه؛ لذلك أرجو عدم الموافقة عليه، وشكرًا. 
 15 

 الرئيــــس: 
 خالد حسين المسقطي.  شكرًا، تفضل الأخ  

 

 خالد حسين المسقطي: العضو 
 20السلام عليكم جميعًا، وأشكر لجنة الخدمات على شكرًا سيدي الرئيس،   
وفي الوقت نفسه أتفق تمامًا مع ما جاء فيه من توصية بأن الاقتراح    ،تقريرها
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غير مقنع بأنه سيحقق الغاية    الموجود كما جاء من إخواننا في مجلس النواب
بإنشاء   الإدارة  مجلس  تشكيلة  أخذنا  إذا  التعديل،  هذا  وجود  وراء  من 

العمل في   ية مجلس الإدارة في  2006صندوق  التعديل على عضو م، وتم 
توجه الحكومة بالنسبة إلى كيفية استغلال  ل  ام فسنجده يعطي تأكيدً 2015

 5يستحقها من المستفيدين من  موارد هذا الصندوق وكيفية التعامل مع من  
هذا الصندوق. كنت أتمنى لو كان هناك جدول يبين ما حققه صندوق  
)تمكين( خلال السنوات الماضية منذ إنشائه، والمؤسسات التي تم التركيز  
الصندوق أعتقد أن نصيب   بهذا  الفترة. من خلال علاقتي  عليها في هذه 

الصندوق   هذا  يل  تمو عمليات  من  الصغيرة  إلى    ذهب الأسد  المؤسسات 
 10لا أعتقد أنه بإعادة تشكيل  ووالمتوسطة ــ وربما الصغيرة أكثر من المتوسطة ــ  

له   نوعية اشتراطات ومتطلبات من سيوفر  ية مجلس الإدارة ستتغير  عضو
التنفيذي   الرئيس  رجب  حسين  الأخ  ولـكون  الدعم،  الصندوق  هذا 

نى أن يعطينا ملخًصا  للصندوق حاضرًا ــ ونرحب بوجوده معنا اليوم ــ أتم 
عن توجه هذا الصندوق في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة أننا  
 15سمعنا في الأيام الماضية عن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الصندوق ــ ونحن  
لهذه   قراءتي  خلال  من  فهمته  التوجه كما  فهذا  ــ  ذلك  على  نهنئهم  بدورنا 

إلى دعم  اال توجه  القصد من هذا  ستراتيجية هو  المنشآت، وهذا هو  هذه 
إنجاز هذا الصندوق  و  ،التشكيلة كما هي واضحة  .المعروض أمامنا اليومالتعديل  

سمعنا عنها تستمر  التي    يدةستراتيجية الجداوال  ،خلال السنوات الماضية واضح
 20نصيب الأسد بالنسبة إلى  ، وكما قلت تعطى  في إعطاء هذه المؤسسات نصيبها

يل   ، وشكرًا. ومساندة هذا القطاع عمليات تمو
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 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.   

 

 العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال: 
الرئيس،   سيدي  بقطاعات إن    شكرًا  بالنهوض  تهتم  البحرين   5مملـكة 

الأهداف   من  عدد  لتحقيق  والمتوسطة  الصغيرة  بما  المشروعات  ية  التنمو
وخفض معدلات البطالة، إضافة إلى   ،يشمل تعزيز فرص النمو الاقتصادي
المستدامة   التنمية  أهداف  يع  ،  2030تحقيق  التنو يادة  الاقتصادي،  وز

الدولية. يعتمد الدور الاقتصادي والتنموي للمشروعات الصغيرة    والتنافسية
 10توفير بيئة    :في  انثلوالمتوسطة إلى حد كبير على وجود مطلبين رئيسيين يتم

يل. ويمثل قطاع المؤسسات الصغيرة  ،  الأعمال الداعمة وفرص النفاذ للتمو
من إجمالي المؤسسات الصناعية، ويمثل    % 76متوسطة في البحرين نسبة  الو

كانت الأرقام   أن تصححوا لي إذاأرجو ، ومن القطاع الخاص% 80ا  أيضً 
ر سلمان بن حمد آل خليفة  وقد وجه صاحب السمو الملـكي الأمي  .غير صحيحة

 15تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة  إلى  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  
يضم هذا وزارة    ،والمتوسطة، وهذا يدل على اهتمام القيادة العليا بذلك و

  ، صندوق العملو  ة،مجلس التنمية الاقتصاديو  ،الصناعة والتجارة والسياحة
المج يعمل  و للتنمية.  البحرين  تضم  وبنك  خمسية  عمل  وفق خطة    21لس 

القطاع هذا  تفعيل  في  جميعها  تصب  في  في  و  ،مبادرة  مساهماته  يادة  ز
 20الاقتصاد الوطني. نحن نرى أن تعديل التمثيل سوف يؤثر على اتخاذ القرارات  

كما نرى أن  ،  وإلى خلل في منظومة تشكيل مجلس الإدارة  ،صحيحال شكل  الب
عدا تبني غرفة تجارة وصناعة    ، الغرضا  هذيقوم ب  الاقتصادية  مجلس التنمية 
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ية    بالإضافة ،  تمثيلها لهموالبحرين لهذه المؤسسات   إلى الجلسات الاستشار
اجتماعات   عقد  وبخلاف  المؤسسات،  هذه  مع  العمل  لصندوق  ية  السنو

المدني المجتمع  مؤسسات  مع  أسبوعية  شبه  هذه    ،ولقاءات  تمثل  التي 
القانون    ؛االمؤسسات أيضً  من حيث  لذلك نؤيد عدم الموافقة على مشروع 
 5 المبدأ، وشكرًا. 

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.  

 
 10 العضو أحمد مهدي الحداد:

والشكر موصول كذلك إلى لجنة الخدمات. أنا  شكرًا سيدي الرئيس،  
 ً خلالها تم رفع  ا على ما تفضل به المقرر حول النقاط التي من  أوافق كلي

  لتعديل، ورفض مشروع القانون من حيث المبدأ. برفض هذا ا اللجنة  توصية 
ا  تضمن مشروع القانون غموضً الذي ينص على: "  (اخامسً البند )ولـكن في  

المدني المجتمع  منظمات  تحديد  جهة  هذا    ..."،من  في  استفسار   15لدي 

هالخصوص الاق،  المجال  في  موجودة  المدني  المجتمع  منظمات  تصادي  ل 
في  أين تسجل؟ هل تسجل    ،هذه المنظمات موجودةت  وإذا كان؟  والتجاري

ً التنمية  وزارة العمل و ا بتسجيل هذه  الاجتماعية بصفتها الجهة المخولة قانون
أخرى؟  أن  أم    ،المنظمات حكومية  جهة  هذه الإجابة  أرجو  هناك  عن 

 20 ، وشكرًا. مكنأ نإ الاستفسارات 
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 الرئيــــس: 
السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق  تفضل  شكرًا،   

 . المواصلات والاتصالاتوزارة العمل )تمكين( ب
 

 5 الرئيس التنفيذي لصندوق العمل )تمكين( 

 :المواصلات والاتصالاتوزارة ب
البداية    الرئيس،  معالي شكرًا    في  وبركاته.  الل   ه  ورحمة  عليكم  السلام 

، وأحب أن أثني على  مجلسجلسة الأحب أن أشكركم على الدعوة لحضور  
ية الشاملة في مملـكة البحرين ية التنمو .  دور المجلس في المساهمة في تحقيق الرؤ

 10 ،رة المجلسدؤكد تعاوننا ودعمنا الكامل لمبانحب أن  ن   ( تمكين)من جانبنا في  
من جانبنا  ( بشأن هذا المشروع بقانون، ف تمكين) أن أوضح موقفنا في    وأود
توصيات  نحن   شك  و  ،المطروحةة  اللجننؤيد  أنلا  العمل    في  صندوق 

والمتناهية الصغر    الناشئةيركز بشكل أساسي على دعم المؤسسات    (تمكين)
في أنحاء العالم،   آخروالصغيرة والمتوسطة. اقتصاد البحرين مثل أي اقتصاد  

 15  ثلثاه   ــ  مثلما ذكرتــ  هي من هذه الشريحة. مجلس الإدارة    همعظم مكونات
أو   الخاص  القطاع  تم    منمن  التي  القرارات  المدني.  المجتمع  مؤسسات 

ية    ،مجلس الإدارة بشكل عام تعكس التوجهات الرئيسية  فياتخاذها   والرؤ
لحكومة من ناحية دعم الاقتصاد وتطوره، الذي يركز بالأخص على  لالواضحة  

  ( تمكين)  دعمنا في   . وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ،القطاعات الواعدة
موجهً   15السنوات    خلال الأكبر،    االماضية كان  بالشكل  الشريحة   20لهذه 
تقريبًا 70إن  حيث   موجهً   %  كان  تمكين  في  الدعم  المؤسسات  إ  ا من  لى 
ً ة، والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطوالناشئة   . اشكر
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 الرئيــــس: 
  ً الجيدأولً لـكم    اشكر التوضيح  على  ً   ،ا  الـكا  وثاني في على جهودكم  بيرة 

أهداف   ً و  (،تمكين)تحقيق  أخير الشورى،  لا  الشكر  حضورك جلسة مجلس 
ً   عندنا   ا ونرجو أن تكون ضيفً   ،فنحن نقدر هذا الحضور كل ما    لمناقشةا  دائم

 5هل  .  لـكي تلقي الأضواء على تساؤلات الإخوة الأعضاء  (،تمكينـ)يتعلق ب

 هناك ملاحظات أخرى؟ 
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 10 الرئيــــس: 

. تفضل الأخ ت عليهاالتوصية حتى نصو    أقرن الآن ليس لنا إلا أن   
 الدكتور منصور محمد سرحان بقراءة توصية اللجنة.

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
الرئيس،    15في ضوء ما دار من مناقشات   توصية اللجنة:   شكرًا سيدي 

فإن   القانون،  مشروع  دراسة  أثناء  آراء  من  أبدي  توصيوما  بعدم    اللجنة 
على   المبدأ  القانون  الموافقة من حيث  بتعديل بعض أحكام  قانون  مشروع 

بإنشاء صندوق العمل )المعد في ضوء الاقتراح    م2006( لسنة  57رقم ) 
 ، وشكرًا. لس النواب(المقدم من مج ــ بصيغته المعدلةــ بقانون  

 20 
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 الرئيــــس: 
مشروع القانون   بعدم الموافقة على هل يوافق المجلس على توصية اللجنة   

 من حيث المبدأ؟ 
 

 5 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول و   . يُقر ذلكإذن   

. شكرًا لـكم  ةالجلسة القادموإلى اللقاء إن شاء الل   ه في  ،  أعمال هذه الجلسة
 10 جميعًا، وأرفع الجلسة.  

 
 

 ( ظهرًا   1:15)رفعت الجلسة عند الساعة  
 
 15 
 

 
 علي بن صاــلح الصاــلح  أسامة أحمد العصفور   المستشار

 رئيس مجلس الشورى    الأمين العام لمجلس الشورى 
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