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 ٥  مضبطة اجللسة السابعة

  دور االنعقاد العادي الثالث
  الفصــل التشريعــي األول

  
  

 ١٠  ٧: الرقـم 

  هـ١٤٢٥ شوال ٢٤: التاريخ 
  م٢٠٠٤ ديسمرب ٦     

  
ن الفصل عقد جملس الشورى جلسته السابعة من دور االنعقاد العادي الثالث م

 ١٥التشريعي األول ، بقاعة االجتماعات الكربى مبقر الس الوطين بالقضيبية ، عند الساعة 

هـ ١٤٢٥التاسعة والنصف من صباح يوم االثنني الرابع والعشرين من شهر شوال 
م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور ٢٠٠٤املوافق للسادس من شهر ديسمرب 
جملس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء فيصل بن رضي املوسوي رئيس 

  :الس ، هذا وقد مثل احلكومة كل من 
  ٢٠ 

سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي  -١
 .الشورى والنواب 

 .  سعادة السيد عبداهللا بن حسن سيف وزير املالية واالقتصاد الوطين  -٢
 . فة رئيس ديوان اخلدمة املدنية سعادة الشيخ عبداهللا بن خليفة آل خلي -٣
 ٢٥ 

  :كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم 
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  : من وزارة شئون جملس الوزراء  •
 . السيد خالد عبدالغفار املستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية -١
 .السيد صالح تركي املستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية  -٢
  
 ٥ :ئون جملسي الشورى والنواب من وزارة الدولة لش •

السيد ياسر رمضان املستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون جملـسي الـشورى             -١
  . والنواب

 . السيد حممود رشيد أخصائي شئون اجللسات واللجان  -٢
  

 ١٠ :من وزارة املالية واالقتصاد الوطين  •

 .  السيد نبيل مجعة الدوي مدير اخلزانة  -١
 . س اإلعالم االقتصادي واملايل  السيد عبدالكرمي بوعالي رئي -٢

 
 :من ديوان اخلدمة املدنية  •
 ١٥ 

  . السيد أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية  -١
  . الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة الوكيل املساعد لديوان اخلدمة املدنية -٢
  . السيدة سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة -٣
  .سيد أمحد زايد الزايد الوكيل املساعد لشئون التوظيف واالس  ال-٤
 ٢٠  .  السيد جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان اخلدمة املدنية -٥

  
 :من شئون الطريان املدنـي  •
  . السيد أمحد نعمة مدير إدارة النقل اجلوي -١
  

 ٢٥جلـس ،   كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القانونـي للم        

ي لشئون اللجان ، والدكتور أمحد عبـداهللا        ـوالسيد حمسن محيد مرهون املستشار القانون     
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ناصر األمني العام املساعد لشئون الس ، والسيد أمحد عبداهللا احلـردان األمـني العـام              
  املساعد للشئون اإلدارية واملالية واملعلومات ، والسيد إمساعيل إبراهيم أكربي مدير إدارة           

  
لعالقات العامة واإلعالم واملراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء األقـسام ومـوظفي               ا

 ٥  :األمانة العامة ، مث افتتح سعادة الرئيس اجللسة 
  

  

  :الرئيـــــــــــــــس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة السابعة من دور االنعقاد العادي الثالـث            
 ١٠:  حضور هذه اجللسة كـل مـن اإلخـوة           اعتذر عن .  من الفصل التشريعي األول     

الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، وخالد الشريف ، وأمحد بوعالي ، والدكتور محـد               
السليطي ، وعبدالرمحن جواهري ، وبذلك يكون النصاب القانوين النعقـاد اجللـسة        

ونبدأ بالتصديق على مضبطة اجللسة السابقة ، فهل من مالحظات عليهـا ؟             . متوافرا  
  .  األخ السيد حبيب مكي تفضل

  ١٥ 

  :العضو السيد حبيب مكي

  أرجو تغـيري كلمـة     ) ١٥(السطر  ) ٣٨(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة       
وأؤكد اقتراحي يف إضافة املادة     : " لتقرأ اجلملة كالتايل    " املادة  " إىل كلمة   " العبارة  " 

  .، وشكرا ... " اليت تنص على اإلعالن 
  ٢٠ 

  :ـسالرئيــــــــــــــ

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس
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وننتقل إىل البند التايل من جدول      . إذن تقر املضبطة مبا أجري عليها من تعديل         
األعمال واخلاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتنا رسالة من صاحب الـسعادة الـسيد        

لس النواب بشأن ما انتهى إليـه جملـس النـواب           خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جم     
خبصوص مشروع قانون بشأن محاية الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية ، وقد قمت            

 ٥  .بإحالته إىل جلنة املرافق العامة والبيئة مع إخطار جلنة الشئون التـشريعية والقانونيـة               

  
املوجـه إىل صـاحب      وننتقل إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص بالـسؤال           

السعادة وزير املالية واالقتصاد الوطين من العضو مجال فخرو بشأن مقـدار الفـائض              
م ، وهل مت استخدامه بالكامل لالحتياطي العام ؟ وما هي           ٢٠٠٣احملقق يف موازنة عام     

 ١٠م ؟ ورد سعادة الوزير مرفق جبـدول        ٢٠٠٤توقعات احلكومة للفائض حىت اية عام       

  . يود العضو السائل التعقيب على الرد ؟ تفضل األخ مجال فخرو األعمال ، فهل 
  
  :العضو مجال فخرو

شكرا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إىل سعادة وزير املاليـة واالقتـصاد             
 ١٥لدي بعض املالحظات على رد سعادة الوزير أوجزها فيمـا      . الوطين لرده على سؤايل     

 مل أكن أنوي أن أعلِّق على هـذا املبلـغ           م فإين ٢٠٠٣فيما يتعلق بفائض عام     : يلي  
باعتبار أنه ورد يف احلسابات اخلتامية للدولة وأن احلسابات قد دقِّق فيها ، ولكنه وقع               
حتت يدي تقرير ديوان الرقابة املالية ويظهر فيه أن هناك خالفًا يف الرأي حول معاجلـة        

  بات اخلتاميـة حـوايل     كان الفائض يف احلسا   : م على النحو التايل     ٢٠٠٣فائض عام   
 ٢٠  مليون دينـار للمـشاريع ، وحـوايل        ) ٤٥(مليون دينار ، ومت تدوير حوايل       ) ٦٥(

  ماليني دينار للميزانية التشغيلية ، وعلى إثر ذلك تبقّى فائض مقداره حـوايل             ) ٦,٥(
مليـون  ) ٤٥(مليون دينار كما ورد يف الرد ، ولكنه يتضح أن تدوير الــ    ) ١٣,٥(

إمجايل وليس لكل مشروع على حدة ، وهناك مالحظة من اإلخوان يف           دينار مت بشكل    
ويف الوقت نفسه مت تدوير مبالغ لتمويل امليزانية        . ديوان الرقابة املالية على هذه النقطة       

 ٢٥  التشغيلية ، وأعتقد أن هذه امليزانية تقفل بنهاية العام وال يتم تدوير أي مبالغ أخـرى                

م رحلت إىل ميزانيـة     ٢٠٠٣اك مبالغ ختص ميزانية عام      ويف الوقت نفسه فإن هن    . هلا  
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مليون دينار ، وبالتايل فإن من ينظر إىل هـذه          ) ١٤(م ومقدار تلك املبالغ     ٢٠٠٤عام  
م بل رمبا يكون هناك عجز مقداره نصف        ٢٠٠٣األرقام ال يرى فائضا يف ميزانية عام        

ى تقرير ديوان الرقابة املالية    مليون دينار ، وكل ذلك مل يكن أمامي إال عند اطالعي عل           
وبالنسبة للفوائض املاليـة    . مؤخرا ، فرمبا تكون لدى الوزير مالحظة على هذا األمر           

 ٥م فقد كان سؤايل يتعلق بـالفوائض يف امليزانيـة ،           ٢٠٠٤حىت شهر سبتمرب من عام      

. وليست الفوائض النفطية ، ولكن رد سعادة الوزير ركّز على الفـوائض النفطيـة               
هل كانت هناك فوائض أخرى يف مصادر اإليراد أم ال ؟ ألنـه           : لك أود أن أسال     كذ

مليون دينار بني ) ٢٢(م مبقدار ٢٠٠٣كما الحظنا كانت هناك فوائض يف ميزانية عام         
هل هناك فـوائض فعـالً يف       : اإليرادات املقدرة واإليرادات الفعلية ، إذن سؤايل هو         

 ١٠تسعة األوىل ؟ وهل هناك وفر يف املصروفات خالل         اإليرادات حتققت خالل الشهور ال    

تلك الشهور التسعة األوىل ؟ ذلك ما مل أحصل على جواب عنه بل حصلت على رقم                
أما خبصوص سؤايل املتعلق بالتقديرات حىت اية       . الفوائض يف اإليرادات النفطية فقط      

مرب ، وكنت أمتىن أن     م فأنا أعلم أن احلسابات اخلتامية مل تغلق يف شهر نوف          ٢٠٠٤عام  
مث وجهـت  . أحصل من احلكومة على تقديرات ملا سيكون عليه الوضع يف اية العام          

 ١٥سؤاالً حول ما إذا كانت هذه الفوائض تستخدم لسد الدين احمللي أو الدين اخلارجي ،               

وأتى الرد بأنه سوف حتال إىل االحتياطي ، دون أن يوضح لنا مل ال تـستخدم هـذه                  
 لسد الدين احمللي أو الدين اخلارجي ؟ إذن أعتقد أن الرد مل             - إن وجدت    -ض  الفوائ

يكن شامالً لكل االستفسارات ، وأمتىن على سعادة الوزير إن كان ميلك إجابات لتلك              
  . األسئلة أن يتفضل ا اآلن ، وشكرا 

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

ير املاليـة واالقتـصاد     شكرا ، تفضل سعادة األخ عبداهللا بن حسن سيف وز         
  .الوطين 

  
 ٢٥  :وزير املالية واالقتصاد الوطني
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شكرا سيدي الرئيس ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ، والصالة والسالم على أشرف             
صاحب املعايل الرئيس ، أصـحاب      . املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني        

 اجلزيل إىل جملسكم املوقر علـى  السعادة اإلخوة األعضاء الكرام ، أتقدم بدايةً بالشكر       
هذه الدعوة الكرمية لشخصي للحضور واملشاركة يف مناقشة السؤال املقدم مـن األخ             
 ٥الكرمي سعادة العضو احملترم السيد مجال فخرو ، وأتوجه إليه بالشكر اجلزيل الهتمامه              

ت النفطيـة  امللحوظ ذا الشأن وإلميانه العميق بأمهية هذا املصدر احليوي وهو اإليرادا         
م ، ومدى أثـر     ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣واإليرادات األخرى اليت طرأت على ميزانية عامي        

ويف هذا الصدد أؤكد أن الزيادة اليت حصلت يف األسعار          . ذلك على االقتصاد الوطين     
م قد انعكست كاملةً على جممل اإليرادات موزعةً ، فبالنسبة          ٢٠٠٣العاملية للنفط لعام    

 ١٠ولو أخذنا  . م  ٢٠٠٣مليون دينار يف عام     ) ٣٤٦(د بلغت الزيادة    لإليرادات النفطية فق  

 وأستمحيكم عـذرا    -مالحظة األخ الكرمي مجال فخرو فيما يتعلق باحلساب اخلتامي          
فمناقشة احلساب اخلتامي لن تكون يف هذه اجللسة ، بل يف جلسة أخرى نعلِّق فيهـا                

 فإنه إذا كان هناك عجز يقدر  - على كل املالحظات اليت تفضل ا األخ العضو احملترم        
مليون دينـار يف ميزانيـة   ) ١٤(مليون دينار ، ووفر يف امليزانية يقدر بـ  ) ٣٦٢(بـ  

 ١٥م ، وقمنا بطرح الفائض احملصل منها من ِقبل الزيادة يف اإليـرادات النفطيـة               ٢٠٠٣

ر ، وهـذا    مليون دينا ) ٣٠(مليون دينار فسيكون الفرق عندئٍذ      ) ٣٤٦(واملقدر بـ   
الفرق أتى من اإليرادات غري النفطية وخصوصا الرسوم والتعرفة اجلمركيـة ، وهـذه          
عملية حماسبية ، وال أظن أننا خنتلف مع األخ مجال فخرو يف هذه العملية احملاسـبية ،                 

 متأت من اإليرادات  -مليون دينار   ) ٣٠ (-ولو اطلعنا على الرد لوجدنا أن هذا الرقم         
 ٢٠ وذلك واضح من خالل    -م  ٢٠٠٣ما أردت أن أشري إليه يف ميزانية عام          . غري النفطية 

 هو أن سعر النفط احملصل من حقل بوسعفة خيتلف كثريا عـن             -متابعة أسعار النفط    
، فعلى سبيل املثال لو أخذنا معـدل        ) برنت(األسعار املعلنة وبالذات فيما يتعلق خبام       

دوالرا تقريبا ، لكـن     ) ٢٨,٨( فسيبلغ املعدل    يف أعلى ما توصلت إليه    ) برنت(أسعار  
حقل بوسعفة خيتلف متاما بسبب اهلامش املتعلق باجلودة ، وتعرفون أن إنتـاج حقـل           

 ٢٥وبني سعر إنتاج حقـل     ) برنت(بوسعفة هو من النفط الثقيل ، فهناك هامش بني سعر           

م ٢٠٠٤ عـام    بوسعفة ، ويف اآلونة األخرية أتى اهلامش بزيادة ملحوظة ، ففي بداية           
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دوالرا وبني ) ٣١,٢(املعلن والبالغ ) برنت(مثالً كان اهلامش دوالرين ونصفًا بني سعر 
  ) ٢٨(السعر احملقَّق حلقل بوسعفة والبالغ دوالرين ونصفًا ، والـسعر احلقيقـي هـو             
) ٩,٢(دوالرا ، واآلن يف شهر ديسمرب تطور اهلامش مـن دوالريـن ونـصف إىل                

دوالرا ولكن السعر احملقق خلام بوسعفة      ) ٣٩,٧(املعلن هو   ) تبرن(دوالرات ، فسعر    
 ٥ويالحظ أن هذا اهلامش بدأ يف      . دوالرات  ) ٩,٢(دوالرا ، فاهلامش هو     ) ٣٠,٥(هو  

االرتفاع تدرجييا ، والسبب الرئيسي هو عدم رغبة السوق يف التعامل مع هذه النوعية              
أرجو االنتباه إىل هذه املالحظة وهي أن       الثقيلة من النفط ، لذلك بدأ اهلامش يرتفع ، ف         

وأنا أورد هذه املالحظة ألنه كثريا ما . السعر املعلن ليس هو السعر احملقق يف اإليرادات     
دوالرا ، وعليه فإن اإليرادات النفطية ململكة البحرين      ) ٤٠(أثري أن األسعار املعلنة تبلغ      

 ١٠دل ليس كذلك ، بل املعدل هـو        دوالرا ، واحلقيقة إن املع    ) ٤٠(سوف حتتسب على    

مطروحا منه اهلامش ، ولألسف فإنه بدأ يتزايد يف اآلونة األخرية للسبب            ) برنت(سعر  
 وإن كانت الـوزارة مل تنتـِه مـن          -م  ٢٠٠٤أما بالنسبة إليرادات عام     . املذكور  

ذكـر  احلسابات اخلتامية ومل تدقَّق من قبل ديوان الرقابة املالية ، ولكن يـسعدين أن أ              
دوالرا ،  ) ٢٧,٤( فإن متوسط سعر بيع النفط يبلـغ         -بعض األرقام لإلخوة الكرام     
 ١٥  دوالرا فيكون متوسط إنتاج حقـل بوسـعفة        ) ٢٨,٨(ومتوسط السعر العاملي يبلغ     

دوالرا ،  ) ٢٩,٤(ومتوسط بيع نفط حقـل البحـرين يبلـغ          . ألف برميل   ) ١٥٠(
م ٢٠٠٤أما يف عـام  . م ٢٠٠٣يف عام ألف برميل ، هذا ) ٣٧(ومتوسط إنتاجه يبلغ   

دوالرا ، ومتوسـط  ) ٣٢,٥(فكان متوسط بيع الربميل الواحد من حقل بوسعفة يبلغ         
أما بالنسبة حلقل   . ألف برميل   ) ١٥٠(دوالرا ، ومتوسط اإلنتاج     ) ٣٨(السعر العاملي   

 ٢٠ألـف برميـل ،     ) ٣٧(دوالرا ، ومتوسط اإلنتاج     ) ٣٨(البحرين فكان سعر الربميل     

مليون دينار ، فلـو     ) ٦٩٣(فيكون ناتج جمموع اإليرادات النفطية حىت سبتمرب حوايل         
) ٩٦٨(أخذنا باملعدالت إىل آخر ديسمرب فمن املتوقع أن تكون التقـديرات النفطيـة     

  ألـف برميـل إىل     ) ٢٠٠(مليون دينار ، مع األخذ بعني االعتبار اخنفاض اإلنتاج من           
 اإليرادات غري النفطية إىل هذه اإليرادات فـسوف         ألف برميل ، ولو أُضيفت    ) ١٥٠(

 ٢٥م ، هذا فيما يتعلق     ٢٠٠٤ حتقيق تغطية العجز املتوقع يف ميزانية عام         - بإذن اهللا    -يتم  

واإليرادات النفطية تشكل ما يعادل ثلثي اإليرادات       . باإليرادات النفطية وغري النفطية     
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وبالنسبة للمالحظات  . يرادات غري النفطية    يف امليزانية ، وأما الثلث املتبقي فيأيت من اإل        
األخرى اليت تفضل ا األخ مجال فخرو فهي مسجلة وسوف جياب عنها عند مناقشتنا             

م ، إال إذا ارتأى اإلجابة قبل عرض احلسابات اخلتامية          ٢٠٠٤للحسابات اخلتامية لعام    
تلـك  على جملسكم ، فالوزارة سوف تكون مستعدة أمت االستعداد لإلجابـة عـن              

 ٥املالحظات وأي مالحظات أخرى من اإلخوان أصحاب السعادة أعـضاء الـس ،             

  .وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ مجال فخرو 
  ١٠ 

  :العضو مجال فخرو

. شكرا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لسعادة وزير املالية واالقتصاد الوطين 
 اآلن على اإليرادات النفطية أيضا ، وسـؤايل ال يتعلـق    لقد ركّز معايل الوزير يف رده     

مبقدار اإليرادات النفطية بقدر ما يتعلق مبقدار الفوائض املالية املقـدرة مـن زيـادة               
 ١٥اإليرادات وخفض املصروفات إن وجد ، وكم من الفوائض ستتبقى بنهايـة شـهر              

 معايل الوزير أجاب عن سبتمرب ؟ وكم ستكون الفوائض حىت اية العام احلايل ؟ ولكن    
جزئية واحدة وهي جزئية اإليرادات النفطية ، وال أعتقد أن سؤايل ركّز على اجلانـب       

وإذا كـان اإلخـوان يف احلكومـة    . النفطي فقط بل ركّز على إمجايل ميزانية الدولة    
  . يريدون توفري هذه املعلومات الحقًا فليس هناك مانع من ذلك ، وشكرا 

  ٢٠ 

  :ـــــــسالرئيــــــــ

شكرا ، تفضل سعادة األخ عبداهللا بن حسن سيف وزير املاليـة واالقتـصاد              
  .الوطين 

  

 ٢٥  :وزير املالية واالقتصاد الوطني

شكرا سيدي الرئيس ، كما ذكرت فإنه بالنسبة لإليرادات النفطية فإنين قدمت            
فطية والعجز وأضفنا   الرقم اإلمجايل ، وبعملية حماسبية لو أخذنا الفرق بني اإليرادات الن          

وليس لدي مانع من تقدمي األرقام إذا كـان  . إليه الوفر فسنلحظ وجود الوفر اإلمجايل     
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فبالنسبة لإليرادات النفطية الفعلية فقد كانـت كمـا         . األخ مجال فخرو يريد ذلك      
مليون دينار ومقدرة يف امليزانية ) ٢٩٠,٥(ذكرت ، وأما اإليرادات غري النفطية فكانت 

أما املـصروفات ففيهـا بـاب       . م  ٢٠٠٣مليون دينار بالنسبة لعام     ) ٢٦٩,٤ (بـ
 وكان املبلغ املرصود    - وأشار إىل ذلك األخ مجال فخرو        -لإلعانات رصد يف امليزانية     

 ٥. مليون دينار ، إذن هناك فرق بينهما        ) ١٨,٨(مليون دينار ، وكان احملصل      ) ٣٨(له  

مليون دينار مقابل الرقم    ) ٨٢١(م فقد بلغت    ٢٠٠٣وأما املصروفات املتكررة يف عام      
  وأما املشاريع فقد كانـت ميزانيتـها       . مليون دينار   ) ٦٢٩(املرصود يف امليزانية وهو     

مليون دينار ،  ) ٢٥٩(مليون دينار ، واملبلغ املصروف على املشاريع وصل إىل          ) ٣٣٠(
نـأيت  . ادات غري النفطية    هذا بالنسبة للمصروفات يف الباب األول والباب الثاين واإلير        

 ١٠ مل تقفـل إىل اآلن ومل       ٢٠٠٤ مع العلم بأن حسابات عام       -م  ٢٠٠٤إىل ميزانية عام    

) ٤٩٠( فاإليرادات النفطية كانت مقدرة بــ  -حتول إىل ديوان الرقابة املالية للتدقيق       
مليـون دينـار ،     ) ٢٧٨(مليون دينار ، واإليرادات غري النفطية كانت مقدرة بــ           

) ٨٠٦(مليون دينار ، فإمجايل اإليرادات هـو        ) ٧٣,٦(عانات كانت مقدرة بـ     واإل
مليون دينـار،   ) ٦٩٢,٩(وبلغت اإليرادات النفطية حىت شهر سبتمرب       . ماليني دينار   

 ١٥أما اإلعانات اليت مت استالمها     . مليون دينار   ) ٢٥٨(وأما اإليرادات غري النفطية فبلغت      

   فمجموع اإليرادات حىت شهر سبتمرب كان مبقدار        مليون دينار ،  ) ٢٠(فهي يف حدود    
أما يف باب املصروفات فقد بلغت املصروفات املتكررة املقدرة         . مليون دينار   ) ٩٧١(

  مليـون دينـار ، واملـصروفات املتكـررة الفعليـة بلغـت             ) ٨٥٨,٦(يف امليزانية   
غ املرصـود يف    أما بالنسبة للمشاريع فإن املبل    . مليون دينار حىت شهر سبتمرب      ) ٦١١(

 ٢٠) ١٤٥(مليون دينار ، واملبلغ املصروف على ميزانية املشاريع هو          ) ٣٣٠(امليزانية هو   

لكن هذا كله حىت    . مليون دينار   ) ٦٥٦(مليون دينار ، فمجموع املصروفات يصبح       
 أن أشري إىل املصروفات على املـشاريع وامليزانيـة   - هنا -وأريد . اية شهر سبتمرب  

فإنه وإن كان املبلغ لغاية شهر سبتمرب يقل عن نصف املبلـغ املرصـود يف             الرأمسالية ،   
امليزانية فذلك ال يعين أن املبلغ الذي مت صرفه هو يف حدود النصف مع اية الـسنة ؛                  

 ٢٥. ألن االلتزامات والتدفقات النقدية رمبا تكون أسرع مما كانت عليه يف أوائل الـسنة               
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يود األخ مجال فخرو معرفتها ، وإذا كانت هنـاك          أظن أن هذه هي األرقام اليت كان        
  . أرقام أخرى يراد معرفتها فوزارة املالية واالقتصاد الوطين مستعدة لتقدميها ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥شكرا سعادة وزير املالية واالقتصاد الوطين على حضورك وعلـى املعلومـات            

وننتقل اآلن إىل البند التـايل   . ل األخ مجال فخرو     الوافية اليت تفضلت ا ردا على سؤا      
من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشئون اخلارجية والـدفاع واألمـن             
الوطين خبصوص مشروع قانون بشأن التصديق على الربوتوكول املعـدل واملكمـل            

ـ             . سية  التفاقية النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحرين وحكومـة اجلمهوريـة الفرن
 ١٠  . وأطلب من األخ عبدايد احلواج مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل 

  

  :العضو عبدايد احلواج

شكرا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقريـر ومرفقاتـه يف املـضبطة ،             
  . وشكرا 

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  ه يف املضبطة ؟شكرا ، هل يوافق الس على تثبيت التقرير ومرفقات
  

 )أغلبية موافقة(

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس

  . إذن يثبت التقرير ومرفقاته يف املضبطة 
  

 قـانون مـشروع خبـصوص  اخلارجية والـدفاع واألمـن الـوطنيالشئون جلنة تقرير: ًأوال (
بشأن التصديق على الربوتوكول املعـدل واملكمـل التفاقيـة النقـل اجلـوي بـني حكومـة مملكـة 

 ٢٥  :)حرين وحكومة اجلمهورية الفرنسية الب
  

م رفع صاحب السعادة خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملس  ٢٠٠٤ أكتوبر   ٢٦بتاريخ  
النواب إىل صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس الشورى مشروع             

 حكومة مملكة   قانون بشأن التصديق على الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية النقل اجلوي بني          
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م ، مرفقًا به ما     ٢٠٠٤لسنة  ) ٢٨(البحرين واجلمهورية الفرنسية املرافق للمرسوم امللكي رقم        
  .يف هذا الصدد  انتهى إليه جملس النواب

م أحال صاحب السعادة رئيس الس مشروع القـانون         ٢٠٠٤ أكتوبر   ٣١وبتاريخ    
واألمن الوطين لدراسته ، وإعداد تقريـر       املذكور ومرفقاته إىل جلنة الشئون اخلارجية والدفاع        

 ٥م ، ناقشت فيـه     ٢٠٠٤ نوفمرب   ١٧وعقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ     . بشأنه لرفعه إىل الس     

  :مشروع القانون وتدارست نصوص الربوتوكول ، وقد دعت إىل اجتماعها كالً من 
  

  نمدير إدارة االتفاقيات واملعاهدات بدائرة الـشئو        الدكتور مجيل العلوي .١
 .القانونية    

 ١٠ .مدير إدارة النقل اجلوي بشئون الطريان املدين   السيد أمحد نعمة علي .٢

 .املستشار القانوين بإدارة شئون الطريان املدين   السيد عالء الدين صاحل أمحد .٣
   

م تلقت اللجنة تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن ٢٠٠٤ نوفمرب ٢١وبتاريخ   
  .مشروع القانون 

 ١٥وقد مت اختيار السيد عبدايد يوسف احلواج مقررا أصليا ، والسيد أمحد عبـدالكرمي                

  .بوعالي مقررا احتياطيا 
  . وقد تولت أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر أمني سر اللجنة 

  

  :آراء ممثلي اجلهات احلكومية املختصة : أوالً 
  ٢٠ 

  :شئون الطريان املدنـي . ١
تفاقية منوذجية يف إطار االتفاقيات اليت تبىن على أساس سياسـة التعامـل           تعترب هذه اال   -

 .باملثل بني الدول 
 .هلذه االتفاقيات فوائد مادية واقتصادية مباشرة وغري مباشرة على االقتصاد الوطين  -
 ٢٥  إن سياسة شئون الطريان املدين تقوم على محاية املـواطن البحـريين ولـيس محايـة                 -

 .الشركات 
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  :رة الشئون القانونية بوزارة شئون جملس الوزراء دائ. ٢
من الدستور على أن معاهدات الصلح والتحـالف ، واملعاهـدات           ) ٣٧(تنص املادة    -

املتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواا الطبيعية أو حبقوق السيادة أو حقوق املواطنني العامة             
دات اليت حتمل خزانة الدولة     أو اخلاصة ومعاهدات التجارة واملالحة واإلقامة ، واملعاه       

 ٥شيئًا من النفقات غري الواردة يف امليزانية أو تتضمن تعديالً لقوانني البحـرين ، جيـب                

 .لنفاذها أن تصدر بقانون 
ويف إطار سعي مملكة البحرين إىل مد جسور التعاون بينها وبني كافة الدول حرصـت         -

ومنها اتفاقية النقل اجلوي بينها وبني      مملكة البحرين على إبرام العديد من االتفاقيات ،         
وبناًء عليه  . اجلمهورية الفرنسية والذي يعترب هذا الربتوكول املاثل تعديالً ومكمالً هلا           

 ١٠ .مت إعداد مشروع القانون املاثل بالتصديق على هذا الربوتوكول 
    

  : جلنة الشئون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى يرأ: ثانيا 

  .جنة على املشروع بقانون لسالمته من الناحية الدستورية والقانونية وافقت الل -
  

 ١٥  :توصية اللجنة : ثالثًا 

توصي اللجنة باملوافقة على التصديق على الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية النقـل             -
 .اجلوي بني حكومة مملكة البحرين واجلمهورية الفرنسية 

 إىل تكثيف اجلهود املشكورة للعمل على دعوة        كما تدعو اللجنة شئون الطريان املدين      -
شركات الطريان العاملية حسب مصلحتها إىل أن تستفيد من االمتيازات واألسعار اليت            

 ٢٠ .تقدمها شئون الطريان املدين 
  

  مشروع القانون
  

 :الديباجة 
 ٢٥  :نص الديباجة كما ورد من احلكومة 

  

  .ملك مملكة البحرين    حنن محد بن عيسى آل خليفة" 
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   بعد االطالع على الدستور ،
وعلى اتفاقية النقل اجلوي بني حكومة دولة البحرين وحكومة اجلمهورية الفرنسية املوقعـة يف            

  لـسنة  ) ١٤( واملصدق عليها مبوجب املرسوم بقـانون رقـم          ١٩٩٥ يوليو   ٣املنامة بتاريخ   
١٩٩٥ ،   

 ٥كومة مملكة البحرين وحكومـة  وعلى الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية النقل اجلوي بني ح     

   ،٢٠٠٤ فرباير ٢٣اجلمهورية الفرنسية املوقع يف باريس بتاريخ 
  : "أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 

  
  :توصية اللجنة 

  ١٠ 

 .توصي اللجنة باملوافقة على نص الديباجة كما ورد من احلكومة  -
 

  
 :املادة األوىل 

  ١٥ 

  : نص املادة كما ورد من احلكومة
  
صودق على الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحـرين             " 

   ، واملرافـق هلـذا      ٢٠٠٤ فربايـر    ٢٣وحكومة اجلمهورية الفرنسية املوقع يف باريس بتاريخ        
 ٢٠  " .القانون 

  

  :توصية اللجنة 
  .ملادة كما ورد من احلكومة  توصي اللجنة باملوافقة على نص ا-
 

 ٢٥ :املادة الثانية 
 

  : نص املادة كما ورد من احلكومة
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على وزير املواصالت تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة                " 

  " .الرمسية 
  

 ٥  :توصية اللجنة 

  
 . توصي اللجنة باملوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة -

 
  ،،،  املوقر للتفضل بالنظرالس معروض على واألمر

  ١٠ 

  خليفةخالد بن خليفة آل الشيخ  .د                          حبيب مكي هاشم السيد    
   جلنة الشئون اخلارجيةرئيس     رئيس جلنة الشئون                           نائب    

    واألمن الوطينوالدفاع                 والدفاع واألمن الوطين             اخلارجية
  
  ١٥ 

  
ثانيا (

ً
بـشأن  قـانون مـشروع خبـصوص التشريعية والقانونيـة الشئون جلنة مالحظات: 

التصديق على الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية النقل اجلوي بـني حكومـة مملكـة البحـرين 
  :)وحكومة اجلمهورية الفرنسية 

  ٢٠ 

  م٢٠٠٤ نوفمرب ٢١: التاريخ 
  

  املوقر  الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
  رئيس جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

  ٢٥ 
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مشروع قانون بشأن التصديق على الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية النقل : املوضوع  
  اجلوي بني حكومة البحرين 
  وحكومة اجلمهورية الفرنسيـة

  
 ٥) م٢٠٠٤-١٠-٣٩/١٥(لسعادة رئيس جملس الشورى رقم      بناًء على كتاب صاحب ا    

م ، مت تكليف جلنة الشئون التشريعية والقانونية بإعـداد تقريـر    ٢٠٠٤ أكتوبر   ٣١املؤرخ يف   
بشأن التـصديق علـى     يتضمن نتائج دراسة اللجنة ورأيها القانوين خبصوص مشروع قانون          

وحكومة اجلمهوريـة    كومة البحرين الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية النقل اجلوي بني ح       
   .الفرنسية

  ١٠ 

وتنفيذًا هلذا التكليف قامت اللجنة مبناقشة مشروع القانون ودراسـته يف اجتماعهـا             
  .م ٢٠٠٤ نوفمرب ٢٠السابع املوافق 

  
وقد متت مناقشة مشروع القانون مادةً مادة ، حيث جرى استعراض وجهات النظـر              

 ١٥بـشأن  اا املستفيضة واملتأنية إىل أن مشروع القانون        حول مواده ، وانتهت اللجنة من مناقش      

وحكومة  التصديق على الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية النقل اجلوي بني حكومة البحرين          
 ، ليس فيه خمالفة من الناحية الدستورية والقانونية ، وأنه جييء يف إطار        اجلمهورية الفرنسيــة 

  .املشروع اإلصالحي جلاللة امللك 
  

 ٢٠  :التوصيــة 

بشأن التصديق على الربوتوكول املعدل واملكمـل التفاقيـة     جواز نظر فكرة مشروع القانون      
  .الفرنسية وحكومة اجلمهورية  النقل اجلوي بني حكومة البحرين

  

  حممد هادي احللواجي                       
 ٢٥  والقانونيةرئيس جلنة الشئون التشريعية                    
   

 )ير ومرفقاتهانتهى التقر (
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  :الرئيـــــــــــــــس

نبدأ اآلن مبناقشة األسس واملبادئ العامة ملشروع القانون ، تفضل األخ فيصل 
  . فوالذ 

  ٥ 

  :العضو فيصل فوالذ

شكرا سيدي الرئيس ، وأحب أن أشكر اإلخوان يف جلنة الـشئون اخلارجيـة             
قة إن هذا الربوتوكول يصب يف      يف احلقي . والدفاع واألمن الوطين على تقريرهم القيم       

توجهات اململكة وقيادا الرشيدة لفتح اال اجلوي لكل الـشركات انطالقًـا مـن              
 ١٠سيدي الرئيس ، يل مالحظات على الربوتوكول خصوصا لوجود         . سياستها احلكيمة   

- كما أظن -م ١٩٩٥تغيريات من احلكومة املوقرة على الربوتوكول األصلي يف العام          
نت اللجنة أنه مل يرفق مع املذكرة اليت أرسلت من احلكومة املوقرة ، وأعتقـد  والذي بي 

أن اللجنة حمقة يف هذا اجلانب خاصة أنه كان من املفترض أن ترفق احلكومة املذكرة أو           
الربوتوكول األصلي لتتمكن اللجنة من املقارنة ، وهذه القضية حصلت كـذلك مـع          

 ١٥سيدي الـرئيس ،  . ن وحكومة مجهورية الفليبني الربوتوكول بني حكومة مملكة البحري  

يف " مملكـة البحـرين     " بنود ، وقد كـان مـسمى        ) ٦(كان يف االتفاقية األصلية     
تعـيني مؤسـسات    " ، ولكين أقف أمام تعديل      " دولة البحرين   " الربوتوكول السابق   

ـ    " . النقل اجلوي    ة سيدي الرئيس ، منطلق كالمي هو من التوجيهات الـسامية جلالل
امللك وحكومة اململكة برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء ، والزيارة األخرية اليت قام        
 ٢٠ا صاحب السمو ويل العهد لشركة طريان اخلليج ، واستقبال مسو وزير املواصالت ،              

سيدي الرئيس ، كانت    . وقد أكد صاحب السمو ويل العهد أمهية هذه الناقلة الوطنية           
  د الفقري لالقتصاد الوطين يف مملكة البحرين منذ أكثـر مـن            هذه الناقلة تشكل العمو   

سنة ، وكذلك بالنسبة لكثري من املشاريع احلالية ، وعلى سبيل الذكر ال احلصر              ) ٥٠(
فإا الراعي الرمسي للفورموال واحد ، وستكون هلا فعالية كبرية يف شـهري ديـسمرب       

 ٢٥أقر يف ميزانيته مبلغ هذا املـشروع ،        وفرباير يف هذا الشأن ، وأعتقد أن الس الوطين          

أحببت أن أبـين    . وكذلك دور الشركة يف دعم بطولة جملس التعاون يف هذا اجلانب            
لإلخوة أن تعديل مؤسسات النقل اجلوي معناه أنه ميكن حلكومة مملكة البحـرين أن              
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ترخص لفتح شركات أخرى ، وهذه سياسة حكيمة طبعا ، وهي من متطلبات السوق            
حلر ، ولكن يف الوقت نفسه أردت أن أؤكد أمهية دعم هذه الـشركة ملـا متثلـه يف                ا

موظفًا ، وعـدد   ) ٥٨٣٧(االقتصاد الوطين وخصوصا إذا عرفنا أن هذه الشركة تضم          
حمطـة ،   ) ٤٥(موظفًا ، ومتثِّـل     ) ٢٦١٥( هو   - فقط   -موظفيها يف مملكة البحرين     

 ٥، وبالنسبة للحركة وعمليـات نقـل       طائرة ، فهي ذات أسطول كبري       ) ٣٥(وعندها  

  %) ...٧٢(املسافرين فإن مطار البحرين ميثل 
  

موضحا( الرئيـــــــــــــــس
ً

 (: 

  ...األخ فيصل ، ادخل مباشرة يف املوضوع رجاًء 
  ١٠ 

مقاطعا(العضو فيصل فوالذ 
ً

 (: 

  ...سيدي الرئيس ، هذا هو املوضوع 
  

موضحا( الرئيـــــــــــــــس
ً

 (: 

 ١٥ل ، أنت اآلن تقدم تقريرا عن شركة طريان اخلليج ، ولكن كالمنـا              األخ فيص 

  ...اآلن حول االتفاقية 
  

موضحا رأيه(العضو فيصل فوالذ 
ً

(:  

 هلا عالقة مباشرة بشركة طريان اخلليج ، وال - سيدي الرئيس -هذه االتفاقية 
 ٢٠  ...أحد يقول إا ليست هلا عالقة بالشركة 

حاموض(الرئيـــــــــــــــس
ً

(:  

  .األخ فيصل ، أرجو منك االختصار 
  

مستأنفا(العضو فيصل فوالذ 
ً

 (:  
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حسنا ، مسامهة شركة طريان اخلليج يف االقتصاد الوطين مسامهة كبرية ، 
وأعتقد أن ممثلي احلكومة على علم بذلك ، فأرجو من احلكومة الدعم املتواصل هلذه 

  .الشركة ، وأنا واثق من ذلك ، وشكرا 
  

 ٥  :يـــــــــــــــسالرئ

  . شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 
  

  :العضو فؤاد احلاجي

شكرا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إىل رئيس وأعـضاء جلنـة الـشئون           
 ١٠اخلارجية والدفاع واألمن الوطين على تقريرهم خبصوص مشروع قانون بشأن التصديق           

وي بني حكومة مملكـة البحـرين       على الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية النقل اجل      
وحكومة اجلمهورية الفرنسية ، وحنن نتطلع إىل زيادة مثل هذه االتفاقيات والتعاون يف             
ااالت االقتصادية والثقافية والسياسية كافةً ، وتـوفري البيئـة اجلاذبـة لالسـتثمار              

هوريته واالستفادة من خربات الشعب الفرنسي الصديق الذي عبر ومن خالل رئيس مج         
 ١٥كما نثين على   . فخامة الرئيس جاك شرياك عن تعاطفه ودعمه لكل قضايا احلق العريب            

اللجنة لدعوا شئون الطريان املدين إىل تكثيف اجلهود للعمل على دعـوة شـركات              
  الطريان العاملية إىل أن تستفيد من األسعار واالمتيازات اليت تقدمها شـئون الطـريان              

 وضع اخلطط املدروسة لتفعيل هذه التوصية ملا هلا من مردود هام            املدين ، واإلسراع يف   
يف خلق فرص عمل للمواطنني ، السيما أننا يف اململكة ويف القطاعني العام واخلـاص                
 ٢٠منتلك خربة تراكمت منذ ما يقارب مخسني عاما للتعامل مع كل ما يتعلـق بـشئون                

ستراتيجي لنكون إحدى أهـم نقـاط       الطريان العاملي ، ويؤهلنا أيضا موقع اململكة اال       
  .االتصال بني الشرق والغرب ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
   

  :العضو عبداجلليل الطريف
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شكرا سيدي الرئيس ، أضم صويت إىل صوت زمالئي بتقدمي الـشكر للجنـة              
 على هذا التقرير ، وللحكومة املوقرة أيـضا         الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين    

إن الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية النقل اجلوي بني        . على تعزيز مثل هذا التوجه      
البحرين وفرنسا جييء يف إطار سعي الدولة إىل تعزيز العالقات يف جمال النقل اجلوي مع        

 ٥ر الصحيح ويف الوقت املناسب ، ألن       املزيد من بلدان العامل ، وهذا توجه يأيت يف املسا         

مملكة البحرين من مصلحتها تقوية الروابط االقتصادية والتجارية مع بقية الدول ، وهذا       
األمر اآلخر هو أن البحرين متلك من املقومات ما         . الربوتوكول يصب يف هذا االجتاه      

صـة أن مطـار     يؤهلها لتوقيع املزيد من االتفاقيات املماثلة مع الدول األخـرى ، خا           
البحرين الدويل ميتاز بكفاءة عالية وإمكانيات كثرية ميكن تطويرها واستغالهلا بـشكل         
 ١٠  أكرب ، وكذلك أشيد مبا أشار إليه زميلي األخ فيصل فوالذ حـول الناقلـة الوطنيـة                 

وحنن . ، فهذه الناقلة الوطنية حتظى بسمعة طيبة يف هذا اال           ) شركة طريان اخلليج    ( 
خالل إبرام املزيد من مثل هذه االتفاقيات إىل أن نرى حركة أكثر نشاطًا يف              نتطلع من   

مطار البحرين الدويل ، خاصة أن موقع البحرين اجلغرايف خيدم هذا االجتـاه ، ومـن                
خالل هذه االتفاقيات وتفعيلها ميكن اإلسهام يف عملية الترويج للبحرين ، خاصة إذا مت      

 ١٥وأعتقد أن هذه االتفاقيات ال     . يد مبدإ املعاملة باملثل     استغالهلا بشكل متقن ، ومت تأك     

يقتصر أثرها على جمرد النقل اجلوي بل يتعدى ذلك إىل فتح آفـاق أوسـع خلدمـة                 
االستثمار ، وتنشيط السوق التجاري ، وتعزيز احلركة السياحية يف البالد ، وبالتـايل              

 ، ونعمل من أجله ، هلذا أنـا  تعزيز ودعم االقتصاد الوطين ، وهو ما نأمله ونتطلع إليه         
أؤيد التصديق على هذا الربوتوكول ، وأكرر شكري للّجنة واحلكومة املـوقرة علـى        

 ٢٠  . جهودمها يف هذا االجتاه ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ منصور بن رجب 
  : العضو منصور بن رجب

 ٢٥أن هذا الربوتوكول من حيث إنه      سيدي الرئيس ، إضافة إىل ما ورد بش       شكرا  

م ، فقد   ١٩٩٥معدل ومكمل التفاقية موقعة بني حكوميت الدولتني الصديقتني يف عام           
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وجدنا بعد مراجعة املواد والبنود املضافة والنصوص التكميلية يف هذا الربوتوكول أا            
 ويتضح جاءت مبجملها لصاحل مملكة البحرين وخاصة من الناحية احلقوقية واإلجرائية ،         

مكرر ، حيث عملت التعديالت ) ١٠(واملادة ) ٥و٤(ذلك على حنو خاص يف املادتني      
اجلديدة على منح حكومة اململكة املزيد من النفوذ والسيادة واملرونة يف السيطرة على             

 ٥كذلك فإننـا نـذهب إىل أن مثـل هـذا           . حقوقها املماثلة حلقوق اجلهة الفرنسية      

ملماثلة وخاصة اجلزء املتعلق بالشركات اليت يتم إنشاؤها        الربوتوكول والربوتوكوالت ا  
يف إقليم البحرين وفقًا لألنظمة والقوانني البحرينية ؛ من شأا أن تساهم يف تـشجيع               
االستثمار بإنشاء شركات طريان ونقل جوي يف اململكة بغية االستفادة من مميزات هذه 

رائية واحلقوقية هلذا الربوتوكول املعدل وعلى العموم فإن املساواة اإلج   . الربوتوكوالت  
 ١٠حتمل معها أفضلية واضحة للجانب البحريين مقارنة باالتفاقية األوىل ، وعليه فالبد من             

توجيه الشكر للجهات اليت كانت وراء هذا التعديل وخاصة احملتوى اإلجرائي فيمـا             
  .خيص السيادة مع موافقتنا على الربوتوكول ، وشكرا 

  

  : ـــــــــسالرئيــــــ

 ١٥  . تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة شكرا ،
  

  : العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

سيدي الرئيس ، أود باختصار أن أسجل شكر جلنة الشئون اخلارجيـة            شكرا  
والدفاع واألمن الوطين لشئون الطريان املدين ، خاصة للجهود اليت تقوم ـا هـذه               

 ٢٠ الستقطاب كربيات شركات الطريان العاملي ، واستفادا مـن          -  مشكورة -اإلدارة  

االمتيازات واألسعار املنخفضة اليت تطرحها مملكة البحرين ، فنشكرها ونقدرها على            
  .جهودها مع متنياتنا هلا التوفيق ، وشكرا 

  

  : الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  . تفضل األخ عبدايد احلواج شكرا ،

  : حلواجالعضو عبدايد ا

   فيمـا خيـص هـذه     -سيدي الرئيس ، حنن يف اجتماعنـا حرصـنا          شكرا  
 على أن نعرف مدى استفادتنا منها ، وردا على كالم األخ فيصل فوالذ              -االتفاقيات  
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فإن املستفيد األكرب من هذه االتفاقيات هو شركة طـريان اخللـيج ، ومثـل هـذه                 
يج باعتبارها الناقلة الوطنيـة يف مملكـة        االتفاقيات هي مبثابة دعم لشركة طريان اخلل      

  .البحرين ، وشكرا 
  

 ٥  : الرئيـــــــــــــــس

وأتوجه إىل األعضاء الذين طالبوا بدعم شركة طريان اخلليج بـالقول           شكرا ،   
ومبا أنه ال يوجد طلب آخر للكالم فهل يوافق         . إن هذه االتفاقية تصب يف هذا االجتاه        

  ن من حيث املبدأ ؟الس على مشروع القانو
  

 ١٠  )أغلبية موافقة(

  
  : الرئيـــــــــــــــس

إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ ، وننتقل إىل مناقشة املواد مادة مادة ، 
  .تفضل األخ مقرر اللجنة 

  ١٥ 

  : العضو عبدايد احلواج

 :نص الديباجة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة     : الديباجة  
بعد االطالع على الدسـتور ،      . حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين          " 

وعلى اتفاقية النقل اجلوي بني حكومة دولة البحرين وحكومة اجلمهوريـة الفرنـسية    
 ٢٠   واملصدق عليها مبوجب املرسوم بقانون رقـم  ١٩٩٥ يوليو   ٣املوقعة يف املنامة بتاريخ     

ول املعدل واملكمل التفاقية النقل اجلـوي بـني     ، وعلى الربوتوك   ١٩٩٥لسنة  ) ١٤(
 فرباير ٢٣حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية الفرنسية املوقع يف باريس بتاريخ 

 ، أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صـدقنا عليـه                ٢٠٠٤
 . احلكومة  باملوافقة على نص الديباجة كما ورد منتوصي اللجنة: " . وأصدرناه 
  ٢٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس
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  هل هناك مالحظات على الديباجة ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس

  أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  ١٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس

  . ل األخ مقرر اللجنة ، تفض) ١(وننتقل إىل املادة . إذن تقر هذه الديباجة 
  

  : العضو عبدايد احلواج

 ١٥  : نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة           :  )١(املادة  

صودق على الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية النقل اجلوي بني حكومة مملكـة            " 
 ،  ٢٠٠٤ايـر    فرب ٢٣البحرين وحكومة اجلمهورية الفرنسية املوقع يف باريس بتاريخ         

   باملوافقة على نـص املـادة كمـا ورد مـن        توصي اللجنة " . واملرافق هلذا القانون    
 .احلكومة 

  ٢٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس

   هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  ٢٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس

  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
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  )بية موافقةأغل(
  

  : الرئيـــــــــــــــس

  .وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن تقر هذه املادة 
  ٥ 

  : العضو عبدايد احلواج

  : نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة            : )٢(املادة  
ه من اليوم التايل لتاريخ نشره يف       على وزير املواصالت تنفيذ هذا القانون ، ويعمل ب        " 

 . باملوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة توصي اللجنة" . اجلريدة الرمسية 
  ١٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس

   هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  ١٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس

  ن عليها ؟أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقو
  

  )أغلبية موافقة(
  ٢٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس

وبعد أن انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهـل  . إذن تقر هذه املادة  
  يوافق الس على مشروع القانون يف جمموعه ؟

  

 ٢٥  )أغلبية موافقة(

  
  : الرئيـــــــــــــــس

وننتقـل  . اجللسة القادمة   إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف         
اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص مبواصلة مناقشة تقرير جلنة الـشئون              
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التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون اخلدمة املدنية ، وأطلب مـن             
ـ . األخ عبداحلسن بوحسني مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة           ادة وقبل أن نبدأ مبناقشة امل

سنستعرض رسالة وردت إلينا من العضو السيد حبيب مكي يطلب فيها إعادة             ) ٣٠(
من مشروع قانون بإصدار قانون اخلدمة املدنية ، واليت سـبق أن            ) ١٠(مناقشة املادة   

 ٥م ، ولسماع أسباب ١٢/١١/٢٠٠٤نوقشت يف جلسة الس اخلامسة املنعقدة بتاريخ        

  . الكلمة لألخ السيد حبيب مكي فليتفضل طلب إعادة مناقشة هذه املادة أعطي
  

  : العضو السيد حبيب مكي

مـن  ) ١٠(شكرا سيدي الرئيس ، يف احلقيقة لقد طلبت إعادة مناقشة املادة            
 ١٠مـن قـانون    ) ٢١( نصت املادة    -١ :مشروع قانون اخلدمة املدنية لألسباب التالية       

 تبحـث الـوزارة مـع       -أ  : " م على ما يلي     ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٩(امليزانية العامة رقم    
 يتم التنسيق فيمـا يتعلـق       -ب  . الوزارات واجلهات احلكومية تقديرات مصروفاا      

بتقديرات مصروفات القوى العاملة ، مع ديوان اخلدمة املدنية ، لبحـث تفاصـيلها              
ومناقشتها مع الوزارات احلكومية لتحديد حجم هذه التقديرات ، على ضوء حاجـة             

 ١٥خلطط املتعلقة بكل جهة ، فإذا مل يتم االتفاق بني ديوان اخلدمـة             العمل والربامج أو ا   

املدنية وأية وزارة أو جهة حكومية ، يرفع األمر إىل الوزارة للفصل فيه بعد التشاور مع   
 يتعني على ديوان اخلدمة املدنيـة أخـذ         -ج  . اجلهة املعنية ليكون قرار الوزارة ائيا       

 املتعلقة بالتغيريات يف القوى العاملة لدى الـوزارات         موافقة الوزارة حول كافة األمور    
  واجلهات احلكومية إذا ترتب على ذلك التغيري أعباء ماليـة جديـدة علـى ميزانيـة             

 ٢٠ وعلى هذا األساس ال يقوم ديوان اخلدمة املدنية يف الوقت احلاضر بإقرار             -٢". الدولة  

الية واالقتـصاد الـوطين      وزارة امل  -٣. السقف الوظيفي لكل وزارة بصورة منفردة       
شريك يف اعتماد امليزانية املتعلقة بالسقف الوظيفي ، والتنسيق قـائم بـني اجلهـات              
احلكومية والديوان ووزارة املالية واالقتصاد الوطين قبل اعتماد السقف الوظيفي لكـل         

  ديوان اخلدمة املدنية يعتمد السقف الوظيفي لكل وزارة على ضوء امليزانية-٤. وزارة 
 ٢٥ الـسقف   -٥. املعتمدة من قبل جملس الوزراء وبعد مناقشة األمر مـع كـل وزارة              

الوظيفي يتم وضعه لكل أربع سنوات حسب دورة امليزانية وتأخذ إجراءات إقـراره             
من هنا ليس بوسع ديوان اخلدمة املدنية أن يقرر بصورة          . نفس إجراءات إقرار امليزانية     
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 حـسب   -٦.  هذه السقوف دون تنسيق معها       منفردة للوزارات واجلهات احلكومية   
اإلجراءات املتبعة يف الوقت احلاضر تتوىل كل وزارة وجهة حكومية حتويل امليزانيـة              
املقرة هلا يف الباب األول إىل عدد من الوظائف وتناقشها مع ديوان اخلدمـة املدنيـة                

ف كل وظيفـة     إن تكالي  -٧. للتأكد من تناسق سقف الوظائف مع امليزانية املعتمدة         
 ٥  ختتلف حسب مستواها ، والوزارات هي اليت تقوم حبـساب سـقفها علـى ضـوء           

ميزانيتها ، ونظرا لالرتباط الوثيق واملسئولية املشتركة فإن انفراد ديوان اخلدمة املدنيـة      
ذه املسئولية دون التنسيق مع اجلهات احلكومية يعترب حتوالً جـذريا يف اإلجـراءات           

 مستحيلة التطبيق عالوة على خمالفة ذلك لقانون امليزانية العامة ، حيث            املتبعة ، ومهمة  
إن جتريد اجلهات احلكومية من هذه املسئولية يتعارض والصالحيات املمنوحـة هلـا             
 ١٠بإعداد سقوفها الوظيفية على ضوء امليزانية املقررة هلا بالتنـسيق مـع وزارة املاليـة               

 ال جيوز أن ينفرد ديـوان       -١: التوصيات  . ية  واالقتصاد الوطين وديوان اخلدمة املدن    
اخلدمة املدنية ذه السلطة وجتريد الوزارات من مسئولياا وصالحياا خالفًا ملا نص            

 مـع اجلهـات   قبالتنسي"  إضافة عبارة -٢. م ٢٠٠٢عليه قانون امليزانية العامة لسنة  
ع اجلهات احلكومية يتوىل ديوان     بالتنسيق م : " يف بداية املادة لتقرأ كالتايل      " احلكومية  

 ١٥اخلدمة املدنية وضع احلد األقصى لعدد الوظائف لكل جهة حكومية والتأكـد مـن              

االستخدام األمثل للقوى العاملة فيها ، وال جيوز ألي جهة حكومية أن يتجاوز عـدد        
دة سيدي الـرئيس ، املـا  " . املوظفني فيها عدد الوظائف احملددة هلا يف امليزانية العامة   
  .معروضة على الس املوقر ملراجعتها وإقرارها ، وشكرا 

  
 ٢٠  : الرئيـــــــــــــــس

بالتنسيق مع اجلهـات    " شكرا ، يقترح األخ السيد حبيب مكي إضافة عبارة          
اليت سبق إقرارها ، وسأطرح على الس طلـب إعـادة           ) ١٠(يف املادة   " احلكومية  

اليت ذكرها األخ السيد حبيب مكي ، وقبل ذلـك          مناقشة هذه املادة حبسب املربرات      
أعطي الكلمة لسعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لـشئون جملـسي              

 ٢٥  .الشورى والنواب فليتفضل 
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  : وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب

شكرا معايل الرئيس ، لقد ذكرنا نقطة مهمة يف اجللسة الـسابقة ، وهـي أن         
 السقف الوظيفي للوظائف هو حق أصيل لديوان اخلدمة املدنية وال يقوم بذلك             حتديد

. منفردا متاما حسبما نعرف ، ولكن عن طريق الدراسة مع كل وزارة علـى حـدة                 
 ٥واملهم يف هذا املوضوع هو أن النسبة الكربى من ميزانية الدولة تـذهب إىل ميـزان                

ى لديوان اخلدمة املدنيـة هـو لـضبط    املصروفات املتكررة ، وهذا االختصاص املعط   
الرواتب وضبط القوى البشرية ، األمر الذي له عالقة بامليزانية ، ولكن ليس بـشكل               
مطلق دون التنسيق مع الوزارات ، ألنه ليس من مصلحة وزارة املالية واالقتصاد الوطين  

   لكـل   أو ديوان اخلدمة املدنية أن يتعطل عمل الوزارات ، فهناك ترتيب وأولويـات            
 ١٠  .شيء ، فال ميكن أن يعطى شيء دون أن تكون هناك أولويات ، وشكرا 

  

  : الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، لقد استمعنا لرأي سعادة وزير الدولة لـشئون جملـسي الـشورى              
  ؟) ١٠(والنواب ، واآلن هل يوافق الس على إعادة مناقشة املادة 

  ١٥ 

  )أغلبية موافقة(
  

  : ــــسالرئيـــــــــــ

تفضل األخ السيد حبيب مكي بقراءة تعديلك       ) . ١٠(إذن تعاد مناقشة املادة     
 ٢٠  .على املادة 

  

  : العضو السيد حبيب مكي

بالتنسيق مـع اجلهـات   : " شكرا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة العبارة التالية   
 ديوان اخلدمة   بالتنسيق مع اجلهات احلكومية يتوىل    : " لتقرأ املادة كما يلي     " احلكومية  

 ٢٥املدنية وضع احلد األقصى لعدد الوظائف لكل جهة حكومية والتأكد من االسـتخدام             

األمثل للقوى العاملة فيها ، وال جيوز ألي جهة حكومية أن يتجاوز عدد املوظفني فيها     
  .، وشكرا " عدد الوظائف احملددة هلا يف امليزانية العامة 
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  : الرئيـــــــــــــــس

، األخ املستشار القانوين للمجلس يقول إن على رئيس اللجنة املختصة           شكرا  
  ...اقتراح إعادة املادة إىل اللجنة لتتم إعادا أو أن يتم اآلن التصويت على املقترح 

  
  ٥ 

مستأذنا(العضو حممد هادي احللواجي 
ً

( :  

  .لو مسحت يل سيدي الرئيس 
  

  : الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  .تفضل 

  
  : د هادي احللواجيالعضو حمم

شكرا سيدي الرئيس ، لقد دعمت اللجنة هذا التوجه حني اقترح العضو السيد           
حبيب مكي هذا التعديل يف جلسة سابقة ، واللجنة ليس لديها مانع من دراسة هـذه                

 ١٥  .املادة ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس

  ... املادة إىل اللجنة شكرا ، إذن أمامنا إما التصويت على املقترح أو إعادة
  

مقاطعا(العضو خالد املسقطي 
ً

( :  ٢٠ 

  سيدي الرئيس ، على الس أن يصوت ألنه وافـق علـى إعـادة مناقـشة                
املادة ، والس هو صاحب القرار ، فإما أن يناقش هذا التعديل اآلن أو أن يـصوت                 

  ... على إعادة املادة إىل اللجنة 
  

 ٢٥  : ً)سائالمت (الرئيـــــــــــــــس

  هل لديك رأي يف صلب هذا املوضوع ؟
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  : العضو خالد املسقطي

  .نعم سيدي الرئيس 
  

  : الرئيـــــــــــــــس

 ٥  .تفضل 

  
  : العضو خالد املسقطي

شكرا سيدي الرئيس ، ردا على كالم سعادة وزير الدولة لـشئون جملـسي              
يتوىل ديوان اخلدمة : " ول الشورى والنواب أرى أن املادة كما جاءت من احلكومة تق        

 ١٠ال جيوز أليـة    : " ويف الوقت نفسه تقول     " املدنية وضع احلد األقصى لعدد الوظائف       

  جهة حكومية أن يتجاوز عدد املوظفني فيها عدد الوظائف احملددة هلـا يف امليزانيـة               
، وأعتقد أن التعديل الذي اقترحه السيد حبيب مكي هو الصحيح ، وهو أن              " العامة  
وىل ديوان اخلدمة املدنية وضع احلد األقصى لعدد الوظائف لكل جهـة حكوميـة              يت

بالتنسيق مع اجلهة احلكومية املعنية ، ويف الوقت نفسه هناك تضارب بني ما جاءت به               
 ١٥من قانون امليزانيـة    ) ٢١(من املادة   ) ب(املادة بصيغتها املقدمة من احلكومة مع البند        

يتم التنسيق فيما   "  بقراءا ، فهي تنص على أن        -ئيس   سيدي الر  -العامة ، وامسح يل     
يتعلق بتقديرات مصروفات القوى العاملة مع ديوان اخلدمة املدنية لبحث تفاصـيلها            
ومناقشتها مع الوزارات احلكومية لتحديد حجم هذه التقديرات ، على ضوء حاجـة             

فاق بني ديوان اخلدمـة     العمل والربامج أو اخلطط املتعلقة بكل جهة ، فإذا مل يتم االت           
 ٢٠املدنية وأية وزارة أو جهة حكومية يرفع األمر إىل الوزارة للفصل فيه بعد التشاور مع               

، ففهمي هلذا البند أن القرار النهائي متروك        " اجلهة املعنية ، ويكون قرار الوزارة ائيا        
البند وبني ما جاء    للجهة احلكومية املعنية ، وعليه فإن هناك تضاربا بني ما جاء يف هذا              

من قانون اخلدمة املدنية ، وأرى األخذ باقتراح األخ السيد حبيب مكي ) ١٠(يف املادة   
وهو أن تتم إضافة العبارة املقترحة لكي يتسق نص املادة بعد التعديل مع قانون امليزانية               

 ٢٥  .العامة ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس
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  .شكرا ، تفضل األخ مجال فخرو 
  

  : العضو مجال فخرو

شكرا سيدي الرئيس ، كنت أمتىن مساع رأي اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنيـة              
 ٥) ب(وردا على كالم األخ خالد املسقطي فإن البنـد          . قبل إحالة املوضوع إىل اللجنة      

مـن  ) ١٠(من قانون امليزانية العامة ليس به تناقض مع روح املـادة            ) ٢١(من املادة   
  إىل عبـارة   ) ٢١(من املـادة    ) ب(اخلدمة املدنية ، وعندما يشري البند       مشروع قانون   

فإنه يقصد بالوزارة وزارة املالية واالقتصاد الوطين وليس        " يكون قرار الوزارة ائيا     " 
الوزارة املعنية ، ألنه يف قانون امليزانية مت تعريف كلمة الـوزارة بأـا وزارة املاليـة                 

 ١٠ل التصويت على إعادة املادة إىل اللجنة أقترح االستماع لرأي          وقب. واالقتصاد الوطين   

  .ممثلي ديوان اخلدمة املدنية ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، تفضل سعادة األخ الشيخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة رئيس ديـوان              
 ١٥  .اخلدمة املدنية 

  
  : رئيس ديوان اخلدمة املدنية

فعالً إن ديوان اخلدمة املدنية ال يضع سـقفًا إال مـن            شكرا سيدي الرئيس ،     
  خالل التنسيق مع الوزارات املعنية ، واملادة توضح من له القرار النـهائي ، واملـادة                

 ٢٠نصت على أن القرار النهائي هو لديوان اخلدمة املدنية لضبط القوى العاملـة يف   ) ١٠(

  .اململكة ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس

ا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي شكر.  
  ٢٥ 

 : العضو حممد هادي احللواجي
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شكرا سيدي الرئيس ، واقعا إن الذي يعطي احلق جلهة دون جهة أخرى هـو           
وردا على قول سعادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب إن هذا            . القانون  

نقاش ، فالذي يعطي هـذا      احلق هو حق أصيل ؛ فهذا ليس له حمل من اإلعراب يف ال            
احلق هو القانون ، وإذا قال القانون إن هذا من حق ديوان اخلدمة املدنية فإنه يصبح من   

 ٥ هي وزارة املاليـة  - كما أشار األخ مجال فخرو     -األمر اآلخر هو أن الوزارة      . حقه  

ان واالقتصاد الوطين والقرار بيدها ، وعندما أقول إن احلق يف حتديد السقف هو لـديو    
اخلدمة املدنية فهنا يكون التضارب ، ويكون احلق لديوان اخلدمة املدنيـة ، والقـرار               
النهائي بيد وزارة املالية واالقتصاد الوطين ، إذن هنا يكون التضارب ، ولـدفع هـذا              
التضارب البد من التنسيق بني اجلهتني ، وقد أكدنا هذا املعىن يف اجللسة اليت متت فيها                

 ١٠  .املذكورة ، وشكرا مناقشة املادة 

  
  : الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
  

 ١٥  : العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

شكرا سيدي الرئيس ، ديوان اخلدمة املدنية وبكل وضوح ذكر أنه يتم التنسيق          
عين أن التنسيق مطبق ، وإذا كان بني الوزارة املعنية وبني الديوان لتحديد السقف ، مما ي 

مطبقًا فلماذا ال يوضع يف القانون ما ينص على ذلك ، ليكون األمر قانونيا بدالً من أن               
 - سيدي الرئيس    -يكون هناك غموض وعدم شفافية يف هذا املوضوع ؟ األمر اآلخر            

 ٢٠اليت حتدد ما إذا    هو أن دور وزارة املالية واالقتصاد الوطين مهم جدا ألا تضع امليزانية             

كانت هذه الوزارة املعنية تستطيع أن تتحمل هذا العدد من املوظفني أم ال ؟ وأعتقد أن 
  .وزارة املالية واالقتصاد الوطين هلا الكلمة األخرية يف هذا املوضوع ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥نظـيم واإلدارة   شكراً ، تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للت         

  . بديوان اخلدمة املدنية 
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  : الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية

   عبـارات   - عـادةً    -شكرا سيدي الرئيس ، ال ترد يف قوانني اخلدمة املدنية           
. ، وهذا ال مينع أن يكون هناك تنـسيق وتـشاور         " بالتشاور  " أو  " بالتنسيق  " مثل  

 ٥وضع حدود قصوى للقوى العاملة فإن وزارة املالية واالقتصاد الـوطين           وفيما يتعلق ب  

 وقـد  -تضع املبالغ اإلمجالية لكل وزارة ، وديوان اخلدمة املدنية يتناقش مع الـوزارة   
 حبكم نظرتـه    -يكون هناك أخذ ورد وقد يكون هناك قبول أو رفض لبعض املسائل             

باعه للتوجهات املنصوص عليها يف قرارات      العامة يف اخلدمة املدنية جلميع الوزارات وات      
 وهذه أمـور متبعـة      -جملس الوزراء ويضع احلد األقصى ، ولكنه يف مجيع األحوال           

 ١٠ يوجد تشاور وتنسيق ، ولكن حنن نعمـل         -وموجودة حاليا يف ديوان اخلدمة املدنية       

 عبارات على أال ترد مثل هذه العبارات يف القوانني ، ألن مشروع القانون هذا ليس به              
مثل يقوم أو يتوىل ديوان اخلدمة املدنية بالتنسيق أو بالتشاور أو بالتعاون أو بالتفـاهم               

والالئحة التنفيذية ستتطرق إىل مجيع اإلجراءات اليت تتوافق مـع الـنظم            . وغري ذلك   
  العامة ، وتؤكد حق الوزارات مع الديوان يف املناقشة ، فمثالً بعض الوزارات تطلـب               

 ١٥فة ملكان ما ، وقد يثبت من خالل الدراسة أن العدد الذي جيب أن يكون               وظي) ٥٠٠(

هو أقل من ذلك ، فإذا وضعت هذه العبارة فلن يكون هناك جهة حمددة ومـسئولة ،                 
  . لذا نرجو من الس النظر إىل هذا األمر بعني االعتبار ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  .  الطريف شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل

  
  : العضو عبداجلليل الطريف

شكرا سيدي الرئيس ، ما وددت أن أقوله رمبا سبقين إليه زميلـي الـدكتور               
الشيخ خالد آل خليفة ، وهو أن سعادة الشيخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة أشار إىل أن           

 ٢٥ا كان هذا مـا     هناك تنسيقًا يتم فعالً بني ديوان اخلدمة املدنية وبني اجلهة املعنية ، وإذ            

يتوىل ديوان اخلدمة : " ميارس فعالً فلماذا ال نقنن هذه احلالة بذكر هذه الفقرة البسيطة 
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؟ ألن ذكر هذه الفقرة سيقنن العملية ويغنينا عـن          " املدنية بالتنسيق مع اجلهة املعنية      
  . كرا الكثري من اإلشكاالت اليت قد تنتج عن ذلك فيما لو أمهلنا ذكر هذه الفقرة ، وش

  
  : الرئيـــــــــــــــس

 ٥  . شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
  

  : العضو مجيل املرتوك

شكرا سيدي الرئيس ، أنا ال أرى أي خالف بني الرأي الذي تقدم به الـسيد            
حبيب مكي ورأي ديوان اخلدمة املدنية ، فذكر اإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنيـة أن               

 ١٠ ، والذي حيدد احلد األقصى للوظائف هو ديوان اخلدمة املدنية ،            التنسيق أمر يتم فعالً   

  بالتنـسيق  " هذا بنص القانون ، فلن يكون هناك فرق حىت لو متت إضـافة عبـارة                
إننا جيب أن نصوت على هذا االقتراح ، ! ، وملاذا حنن نناقش هذا املوضوع ؟ ... " مع  

  .وشكرا 
  

 ١٥  : الرئيـــــــــــــــس

يبدو أن الكالم يف هذا املوضوع سيطول ، لذا سأطرح للتصويت قفل            شكرا ،   
  باب النقاش ، فهل يوافق الس على قفل باب النقاش ؟ 

  

  
 ٢٠ )أغلبية موافقة(

  
  : الرئيـــــــــــــــس

تفضل األخ السيد حبيب مكي بقراءة اقتراحك مـرة   . إذن يقفل باب النقاش     
  .أخرى 

  ٢٥ 

  : العضو السيد حبيب مكي

  را سيدي الرئيس ، هل يل أن أرد على األخت سامية خليل املؤيد ؟  شك
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  : الرئيـــــــــــــــس

  . لقد مت قفل باب النقاش ، تفضل بقراءة اقتراحك 
  

  : العضو السيد حبيب مكي

 ٥  بالتنسيق مع اجلهـات احلكوميـة      : " شكرا سيدي الرئيس ، ميكن أن نقول        

توىل ديوان اخلدمة املدنية بالتنسيق مع اجلهات احلكومية        ي: " أو أن نقول    ... " يتوىل  
وضع احلد األقصى لعدد الوظائف لكل جهة حكومية والتأكد من االسـتخدام األمثل            
للقوى العاملة فيها ، وال جيوز ألي جهة حكومية أن يتجاوز عدد املوظفني فيها عدد               

   .، وشكرا " الوظائف احملددة هلا يف امليزانية العامة 
  ١٠ 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

بتعديل األخ السيد حبيب مكي ، فمـن        ) ١٠(شكرا ، أطرح للتصويت املادة      
  هم املوافقون عليها ؟

  ١٥ 

  )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

األخ فؤاد احلاجي ، ملاذا     . إذن تقر هذه املادة بتعديل األخ السيد حبيب مكي          
 ٢٠  أنت ممتنع عن التصويت ؟

  
 :عضو فؤاد احلاجي ال

سـابقًا وانتقلنـا إىل     ) ١٠(شكرا سيدي الرئيس ، قد مت التصويت على املادة          
غريها من املواد ، ومن خالل كالم اإلخوة تبدو املادة وكأا تتناول فقط العالقة بـني        

 ٢٥  ...ديوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية واالقتصاد الوطين ، ورئيس ديوان 

  
موضحا( ـــــسالرئيــــــــــ

ً
 (: 

  األخ فؤاد ، ملاذا أنت ممتنع عن التصويت اآلن ؟
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مستأنفا(عضو فؤاد احلاجي ال

ً
 (: 

سأذكر هذا اآلن ، هناك عدة جهات وعالقات حتكمها هذه املادة ، فهناك 
وزارة املالية واالقتصاد الوطين ، وهناك ديوان اخلدمة املدنية ، وأيضا هناك الوزارات 

 ٥نية ، لذا أقترح إرجاع هذه املادة إىل اللجنة للتشاور املستفيض معها واجلهات املع

  .وعرضها بعد ذلك على الس ، ولذلك فأنا غري موافق على التصويت ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، لقد مت التصويت على هذه املادة وانتهى األمر ، وشكرا على إيضاح 
 ١٠:  هناك رسالة مقدمة من أربعة أعضاء وهم اإلخوة .وجهة نظرك ذا اخلصوص 

الدكتور عبدالرمحن بوعلي ، والدكتور هاشم الباش ، واألخت وداد الفاضل ، 
  من مشروع قانون ) ١٢(واألخت ألس مسعان بشأن طلب إعادة مناقشة املادة 

  اخلدمة املدنية واليت سبق أن نوقشت يف جلسة الس اخلامسة املنعقدة بتاريخ
يكون التعيني يف : " م ، وأقرأ عليكم نص املادة اليت قتلناها نقاشا ٢٢/١١/٢٠٠٤ 

 ١٥وكالء الوزارة والوكالء املساعدين ومن يف حكمهم مبرسوم بناء على اقتراح وظائف 

 املدراء واملدراءويكون التعيني يف وظائف  .السلطة املختصة وموافقة جملس الوزراء 
ويكون  . السلطة املختصة اقتراح الوزراء بناء على بالوكالة بقرار من رئيس جملس

 لألحكام والقواعد الواردة االتعيني يف الوظائف األخرى بقرار من السلطة املختصة وفقً
 تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي إلبداء . " ذا القانون والالئحة التنفيذية

 ٢٠  .مربرات طلب إعادة املناقشة 
  

 :ن بوعلي العضو الدكتور عبدالرمح

  شكرا سيدي الرئيس ، أريد فقط إعادة النظر يف مسألة تعيني املديرين 
مدير ( بالوكالة ، فال يوجد يف علوم اإلدارة وال يوجد على اهلياكل التنظيمية منصب 

 ٢٥، وال نعرف ملاذا اختري منصب املدير فقط ليكون بالوكالة ، فال يوجد يف ) بالوكالة 

 مثالً وال مراقب بالوكالة وال مدير عام بالوكالة وال وكيل القانون مشرف بالوكالة
مساعد بالوكالة وال وكيل وزارة بالوكالة ، فلماذا اختري منصب املدير فقط ؟ ومن 
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واقع التجربة وجدنا أن املدير بالوكالة يعيش حالة سيئة فهو مؤقت ومعلق ويكون 
اذ القرار النهائي بشأنه ، وبعض حمبطًا أحيانا وتكون اإلدارة معه جامدة حىت يتم اخت

املديرين يبقون هكذا لسنوات طويلة ، والبعض منهم يتم تعيينه من غري مسمى مدير 
، ومن حق السلطة " مدراء بالوكالة " بالوكالة ، وحنن نريد فقط حذف عبارة 

 ٥التنفيذية طبعا أن جترب هذا الشخص وإن مل يصلح فلها أن تعين أحدا آخر مكانه ، 

لكن أن يبقى املوظف معلقًا مبسـمى مدير بالوكالة من شأنه أن حيبطه ويعلق عمل و
اإلدارة معه ، فإذا ارتأى جملسكم املوقر إعادة النظر يف هذه املادة فإننا نكون قد أدينا 

  .خدمة لنظام اخلدمة املدنية ، وشكرا 
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس

  ... ناقشة شكرا ، هل يوافق الس على إعادة م
  

مثريا نقطة نظام(العضو خالد املسقطي 
ً

: ( 

  سيدي الرئيس ، كم عدد األعضاء الذين تقدموا بطلب إعادة مناقشة هذه 
 ١٥من الالئحة الداخلية اليت تعطي ) ١١٠(املادة ؟ أظن أن هناك خالفًا واضحا مع املادة 

اء املتقدمني بالطلب احلق يف التقدم بطلب إعادة مناقشة أي مادة إذا كان عدد األعض
  .مخسة أعضاء على األقل وليس أربعة أعضاء ، وشكرا 

  

موضحا( الرئيـــــــــــــــس
ً

 (: 

 ٢٠تفضل األخ . شكرا ، يستطيع عضو واحد أن يتقدم بطلب إعادة املناقشة 

  .املستشار القانوين للمجلس 
  

 :املستشار القانوني للمجلس 

من ) ١٠٨(نطبق على هذه احلالة هي املادة شكرا سيدي الرئيس ، املادة اليت ت
 ٢٥الالئحة الداخلية وهي ال تشترط أكثر من عضو واحد لطلب إعادة النظر يف مادة سبق 

  .أن متت املوافقة عليها ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس
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) ١٠(شكرا ، وقد سبق لنا قبل قليل أن وافقنا على إعادة املناقشة يف املادة 
  ؟) ١٢(احد ، فهل يوافق الس على إعادة املناقشة يف املادة بطلب عضو و

  
 )أغلبية موافقة(

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

لقد سبق لنا أن مسعنا وجهة نظر مقدمي طلب  . ةإذن تعاد مناقشة هذه املاد
  .إعادة املناقشة يف هذه املادة ، فهل هناك من مالحظات ؟ تفضل األخ خالد املسقطي 

  
  ١٠ 

 :خالد املسقطي العضو 

شكرا سيدي الرئيس ، أنا مستغرب من تعقيب األخ املستشار القانوين 
  إذا قرر الس حكما يف إحدى املواد: " اليت ذكرها تقول ) ١٠٨(للمجلس ، فاملادة 

  
 ١٥، أي إن كانت هناك مناقشة ... "  من شأنه إجراء تعديل يف مادة سبق أن وافق عليها 

ًء على هذه املناقشة جيب إجراء تعديل على مادة سابقة ، يف مادة معينة ، وبنا
وللمجلس أن يعود للمناقشة بناًء على طلب احلكومة أو اللجنة أو أحد األعضاء ، هذا 
إن كان هناك تعديل على مادة متعلق مبادة أخرى ، ولكن احلال هنا تنطبق عليها املادة 

  ... من الالئحة الداخلية ) ١١٠(
  ٢٠ 

موضحا( ـــــــسالرئيــــــــ
ً

 (: 

جيوز للمجلس ، بناء على " أكمل اجلزء الثاين من املادة الذي ينص على أنه 
طلب احلكومة أو اللجنة أو أحد األعضاء ، أن يقرر إعادة املناقشة يف مادة سبق 

  ...إقرارها 
     ٢٥ 

مقاطعا(العضو خالد املسقطي 
ً

: ( 
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لب تعديالً آخر على مادة هذا يف حالة ما إذا كان هناك تعديل يف مادة يتط
  ...أخرى 

  
موضحا أكثر( الرئيـــــــــــــــس

ً
 (: 

 ٥  إذا أبديت لذلك أسباب : " دعين أوضح لك األمر ، تكملة املادة تقول 

  " ...جديدة ، وذلك قبل انتهاء املداولة يف املشروع 
  

مستأذنا(العضو خالد املسقطي 
ً

: ( 

 هناك تعديل على مادة أخرى يتعلق هل: سيدي الرئيس ، سؤايل املطروح هو 
 ١٠من الالئحة الداخلية هي ) ١١٠(بالتعديل املطلوب على هذه املادة ؟ علما بأن املادة 

اليت تتعلق ذا الطلب ، وهي اليت تذكر وجوب إجراء مداولة ثانية يف بعض مواد 
  .املشروع إذا قدم طلب من مخسة أعضاء على األقل ، وشكرا 

  
  :ــــــسالرئيـــــــــ

 ١٥  .شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 

 :ستشار القانوني للمجلس امل

تتكلم عن حالتني ، احلالة األوىل هي إذا ) ١٠٨(شكرا سيدي الرئيس ، املادة 
متت املوافقة على مادة هلا تأثري على مادة أخرى سبق أن وافق عليها الس ، ولكن 

ي اجلواز للمجلس بناًء على طلب احلكومة أو اللجنة أو أحد هناك حالة ثانية أيضا وه
 ٢٠األعضاء إعادة املناقشة يف مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة ، وذلك 

فهي تتعلق بإعادة النظر يف املواد بعد ) ١١٠(قبل انتهاء املناقشة يف املشروع ، أما املادة 
ذ الرأي النهائي على املشروع ، واحلالة إقرار مشروع القانون يف جمموعه وقبل أخ

  . ، وشكرا ) ١١٠(احلالية ال تنطبق عليها املادة 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي رئيس جلنـة الـشئون التـشريعية              
  .والقانونية 
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 :العضو حممد هادي احللواجي 

األخ املسـتشار القانوين شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذهب إليه 
للمجلس ، مع إضافة نقطة أخرى وهي أن الطلب املقدم من مخسة أعضاء يوجب 
 ٥إعادة املداولة ، أما يف حالة الطلب الذي يتقدم به عضو واحد فيترك اخليار للمجلس ، 

  .وهذا ما قمتم به سيدي الرئيس ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

    ا ، لقد وافق اتفـضل األخ  ) . ١٢(لس على إعـادة مناقـشة املـادة        شكر
 ١٠  .عبداحلسن بوحسني مقرر اللجنة 

  

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

شكرا سيدي الرئيس ، تعقيبا على ما ذكره األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
أود أن أوضح أن فترة التجربة منصوص عليها يف أنظمة اخلدمة املدنية ، وهي ستة 

 ١٥  أما املديرون فال يعتربون موظفني دائمني يف وظائفهم إال بعد أن أشهر للموظف ، 

يصدر قرار من مسو رئيس الوزراء بتعيينهم مرة أخرى ، ففترة التجربة بالنسبة للمدير 
املدراء " هي سنة واحدة ، وبالنسبة لبقية املوظفني هي ستة أشهر ، فوجود هذا النص 

 األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي حول نقطة هو لغرض التجربة ، وأتفق مع" بالوكالة 
واحدة وهي أنه ال توجد وظائف مديرين بالوكالة ، ولكن توجد وظائف مديرين ، 
 ٢٠وعليه رمبا نتفق على أن يذكر تعيني املديرين واملديرين بالوكالة بدون اإلشارة إىل 

دة صياغة الوظائف ألنه ال توجد وظائف على اهليكل للمديرين بالوكالة ، وميكن إعا
  .املادة على هذا األساس ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  . شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
  

 :وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

 وأنا ال أتكلم عن -شكرا سيدي الرئيس ، جاء تعيني املديرين بالوكالة 
 ما طرحه األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي وهو أننا ال وظائف املديرين ، وأتفق مع
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 من أجل إعطاء هذه الفترة ، ألن فترة -نتكلم عن الوظائف بل عن املديرين أنفسهم 
الوكالة هي فترة التجربة ، ومشروع قانون اخلدمة املدنية يذكر فترة التجربة ومدا 

  .سنة واحدة كما ذكر األخ عبداحلسن بوحسني ، وشكرا 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، األخ وكيل ديوان اخلدمة املدنية أوضح أن فترة الوكالة ومدا سنة هي              
  فترة التجربة ، هل هناك مالحظات أخرى ؟

  
  )ال توجد مالحظات(

 ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  .إذن تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي بقراءة االقتراح 
  

  

 ١٥ :الرمحن بوعلي العضو الدكتور عبد

ويكون التعيني يف : " شكرا سيدي الرئيس ، نقترح أن تكون الفقرة كالتايل 
، أي " وظائف املدراء بقرار من رئيس جملس الوزراء بناء على اقتراح السلطة املختصة 

  .، وشكرا " واملدراء بالوكالة " أن يتم حذف عبارة 
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠احلاجي أنت تطلب الكلمة اآلن وكنت قد سألت من قبـلُ           شكرا ، األخ فؤاد     

  ...عما إذا كانت هناك مالحظات أخرى ومل تطلب الكلمة 
  

مقاطعا(العضو فؤاد احلاجي 
ً

: ( 

أنا ال أعلم أن األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي سيقترح هذا النص ، ولكين 
 ٢٥  ...سأرد اآلن على اقتراحه 

  

موضحا( الرئيـــــــــــــــس
ً

 (: 

  ... لقد أقفلنا باب النقاش لسماع النص املقترح 
  

مقاطعا(العضو فؤاد احلاجي 
ً

: ( ٣٠ 
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سيدي الرئيس ، أنا مل أعلم أن األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي سيقترح إلغاء 
  " ...املدراء بالوكالة " عبارة 

  
موضحا( الرئيـــــــــــــــس

ً
 (: 

 ٥لك منذ البداية ، حيث إن إلغـاء  ألنك مل تكن تستمع للنقاش ، فهو قد طلب ذ 

  ... هو من أسباب طلب إعادة املناقشة " املدراء بالوكالة " عبارة 
  

مقاطعا(العضو فؤاد احلاجي 
ً

: ( 

  .إذن سأصوت باالمتناع حىت أستطيع أن أبدي أسباب اعتراضي 
  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

خ الدكتور عبدالرمحن   بالتعديل الذي قرأه األ   ) ١٢(اآلن أطرح للتصويت املادة     
  ...بوعلي ، فمن هم 

  
مستأذنا ( العضو عبدالرمحن الغتم 

ً
: ( ١٥ 

سيدي الرئيس ، أنا أَأْسف لعدم قيام ديوان اخلدمة املدنية بالرد والدفاع عن 
هذا النص ، فالنص احلكومي وضع بناًء على اعتبارات معينة كتعيني وظائف قيادية 

املواطنني ، فالبد أن خيضع املدير لفترة جتربة وهي بالنسبة للمديرين وهي متس مصاحل 
ستة شهور ومل يضع املشرع هذا النص اعتباطًا ، فأرجو من ديوان اخلدمة املدنية 

 ٢٠  .الدفاع عن هذا النص ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 
  

 ٢٥ :العضو فؤاد احلاجي 

  ديرون خاصة يف اخلدمة املدنية ووزارات الدولة شكرا سيدي الرئيس ، امل
عادة ما يكونون هم املسئولني املباشرين عن تنفيذ املشاريع ، فالوكالء والوكالء 
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املساعدون ذوو مناصب قيادية حتكمها اعتبارات ، أما املديرون فتحكمهم اعتبارات 
سة يف اخلارج أو االحتراف يف جمال عملهم ، فماذا حيدث يف حالة غياب مدير للدرا

حلضوره دورة تدريبية إذا مل يكن هناك مدير بالوكالة يف نفس مستوى كفاءته ينوب 
عنه ويسير أعماله ؟ وأنا أَأْسف ألن اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية مل يدافعوا عن 

 ٥  .   النص احلكومي ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

 ١٠  )ال توجد مالحظات(

  
  :الرئيـــــــــــــــس

بالتعديل الذي قرأه األخ الدكتور عبدالرمحن      ) ١٢(إذن أطرح للتصويت املادة     
  بوعلي ، فمن هم املوافقون عليها ؟

 ١٥  )تساوى عدد األصوات(

  
  :الرئيـــــــــــــــس

صوت   عضوا باملوافقة و  ) ١٥(مبا أنه قد تساوى عدد األصوات ، حيث صوت          
عضوا بعدم املوافقة ، ففي هذه احلالة يرجح اجلانب الذي منه الـرئيس وقـد               ) ١٥(

 ٢٠صوت بعدم املوافقة ، وعليه فإنه يسقط اقتراح التعديل الـذي قـرأه األخ الـدكتور              

، وتعتمد املادة بالنص الذي وافقنا عليه يف املـرة          ) ١٢(عبدالرمحن بوعلي على املادة     
، وقد طلب األخ الـسيد      ) الرواتب والعالوات ( إىل الفصل اخلامس     وننتقل. السابقة  

  .حبيب مكي الكالم بصورة عامة يف هذا الفصل فليتفضل 
  

 ٢٥ :العضو السيد حبيب مكي 

الرواتب ( شكرا سيدي الرئيس ، بالرغم من تسمية هذا الفصل بفصل 
  :  ومها إال أنه مل حيدد سوى عالوتني فقط إىل جانب الراتب أال) والعالوات 
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 العالوة -٢) . ٣١املادة ( العالوة الدورية السنوية اليت متنح يف يناير من كل عام -١
وقد أسقط هذا ) . ٣٢املادة (التشجيعية اليت متنح للموظف املتميز بناًء على أدائه 

  الفصل عالوات أخرى أصلية يستحقها املوظف ، حيث إن القانون مل ينص عليها 
 عالوة -٢. وة االجتماعية اليت يستحقها كل موظف عند توظيفه  العال-١: أال وهي 

 ٥لسنة ) ٦٠٩(من نظام اخلدمة املدنية رقم ) ٣(االنتقـال اليت متنح مبوجب املادة 

 دينارا شهريا ملوظفي ٢٠متنح عالوة االنتقال مبعدل : "  واليت تنص على التايل ٢٠٠٢
  " . ماكن السكن ومواقع العمل احلكومة املدنيني نظري مصاريف انتقاهلم من أ

وتعرف كما ) ٦٠٦( عالوة اإلنابة وقد أنشئت مبوجب نظام اخلدمة املدنية رقم -٣
من الراتب األساسي تصرف للموظف نظري % ١٠هي مبلغ نقدي بنسبة : " يلي 

 ١٠تكليفه بصورة مؤقتة مبهام وظيفة ذات درجة أعلى من وظيفته باإلضافة إال مهام 

  .  عالوة السفر -٦.  عالوة املؤهل -٥. الوة اهلاتف  ع-٤" وظيفته 
  .  عالوة السيارة -٩.  عالوة السلك الدبلوماسي -٨.  عالوة املناداة -٧
وعليه أقترح أن ينص القانون على العالوات الثابتة اليت .  عالوة طبيعة العمل -١٠

. إجراءات صرفها يستحقها املوظف على أن تنظم الالئحة التنفيذية مقدار كل عالوة و
 ١٥سيدي الرئيس ، إن عدم تضمني تلك العالوات يف القانون جيرد املوظف من حقوق 

وظيفته وال ميكن املطالبة ا لو سحبت ألا غري مشمولة يف القانون ، والبعض جيادل 
بعدم احلاجة إىل تضمني القانون هلذه العالوات إال أن الالئحة الداخلية ليست قانونا ، 

حة الداخلية تنظم إجراءات صرف العالوات وحتدد مقدارها املادي فقط ، أما فالالئ
النص عليها كحق للموظف فهو من اختصاص القانون ، فاحلقوق ال تكون حقوقًا ما 

 ٢٠  .مل ينص عليها القانون ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
 :العضو فيصل فوالذ 

 ٢٥يدي الرئيس ، يف البداية أحب أن أشكر الرئاسة على ِدقَّتها يف عملية شكرا س

أما بالنسبة إىل ما تفضل به األخ السيد حبيب مكي فأنا أتفق معه يف هذا . التصويت 
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اجلانب ، خصوصا أن مملكة البحرين هلا تاريخ كبري يف اخلدمة املدنية ، وهذه احلقوق 
بد أن ينص عليها القانون ، وخاصة أن معايري العمل تعترب حقوقًا مكتسبة ، وبالتايل ال

 أكدت حقوق - سواء يف منظمة العمل العربية أو منظمة العمل الدولية -الدولية 
سيدي الرئيس ، أعتقد أنه جيب . املوظف سواء يف القطاع العام أو القطاع اخلاص 

ا تشكل جزًءا مهما أل٥ا من مكتسبات النص على العالوات يف هذا القانون نظر 

املوظف يف القطاع احلكومي ، فأرجو من احلكومة تفهم هذا اجلانب ، وخاصة أن 
احلكومة قدمت مشروع قانون متقدما جدا وميثل منوذجا حيتذى به يف دول جملس 
التعاون ، وأنا واثق من احلكومة ، واإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية يؤكدون دائما 

  .نتقاص من حقوقه ، وهم جيسدون ذلك فعليا ، وشكرا حق املوظف وعدم اال
    ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، ميكنكم أن تقدموا اقتراحا لتضمني العالوات األخرى اليت مل تـذكر يف   
  . ، تفضل األخ مقرر اللجنة ) ٣٠(واآلن ننتقل إىل املادة . هذا القانون 

  

 ١٥ :العضو عبداحلسن بوحسني 

: احلكومة  نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من   : )٣٠(املادة  
 للجداول الـصادرة يف     احتدد بداية واية رواتب الوظائف ورتبها يف كل درجة وفقً         " 

وميـنح املعـني   .  من تاريخ مباشرة العمل  ااعتبارويستحق املوظف راتبه    . هذا الشأن   
جيوز بقرار من السلطة املختصة بعد موافقة       بداية الراتب املقرر للدرجة املعني عليها ، و       

    ٢٠ للشروط والـضوابط    ا من الرتب يف ذات الدرجة وفقً      اديوان اخلدمة املدنية منحه عدد 

املنصوص عليها يف " باستبدال عبارة  توصي اللجنة  . "اليت يضعها ديوان اخلدمة املدنية
يف آخر الفقرة الثانية من     " نية  اليت يضعها ديوان اخلدمة املد    " بعبارة  " الالئحة التنفيذية   

حتدد بدايـة وايـة رواتـب        "  :نص املادة بعد التعديل    وعلى ذلك يكون     .املادة  
ويـستحق  .  للجداول الصادرة يف هـذا الـشأن   االوظائف ورتبها يف كل درجة وفقً     

 ٢٥رجة ومينح املعني بداية الراتب املقرر للد      .  من تاريخ مباشرة العمل    اعتبارااملوظف راتبه   

املعني عليها ، وجيوز بقرار من السلطة املختصة بعد موافقة ديوان اخلدمة املدنية منحه              
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املنصوص عليها يف الالئحـة   للشروط والضوابط ا من الرتب يف ذات الدرجة وفقً    اعدد
   ."التنفيذية 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
    

 )ال توجد مالحظات(

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

 )أغلبية موافقة(

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة 

  .اللجنة 
  

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

 :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة   :)٣١(املادة 
 ٢٠ال جياوز  من رتب الدرجة اليت يشغلها حبيث مينح املوظف عالوة دورية تعادل رتبة" 

 للشروط والضوابط اليت ايستحق املوظف هذه العالوة وفقً و. ا اية مربوط درجته
  إىل " عالوة دورية " مت تعديل عبارة  -  :توصية اللجنة . " حتددها الالئحة التنفيذية

ما مل يرق وفق الضوابط اليت تنص عليها " إضافة عبارة  - " .عالوة دورية سنوية " 
نص املادة بعد  وعلى ذلك يكون .إىل آخر نص الفقرة األوىل " الالئحة التنفيذية 

 ٢٥ اليت يشغلها  تعادل رتبة من رتب الدرجة سنويةمينح املوظف عالوة دورية "  :التعديل

 ، ما مل يرق وفق الضوابط اليت تنص عليها ال جياوز ا اية مربوط درجته حبيث
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 للشروط والضوابط اليت حتددها ايستحق املوظف هذه العالوة وفقً و.الالئحة التنفيذية 
  . " الالئحة التنفيذية

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  .خ الدكتور عبدالرمحن بوعلي هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األ

  
  : العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

سيدي الرئيس ، يف الواقع هذه ليست عالوة ، هذه زيادة دورية سنوية شكرا 
يستحقها املوظف ملواجهة غالء املعيشة ، وأقترح أال يتم جتميد املوظف بعد أن يصل 

 ١٠بط املوظف ويقلل من إنتاجيته وعدم إىل اية مربوط الدرجة ، ألن ذلك من شأنه أن حي

اهتمامه بأداء ما يطلب منه ، حيث يظل جممدا يف درجته سنني طويلة ، خصوصا 
، وأقترح أن مينحوا ) األوىل ، الثانية ، الثالثة ( بالنسبة للموظفني يف الدرجات الدنيا 

  .الزيادة السنوية لتعينهم يف أمور املعيشة ، وشكرا 
  

 ١٥  : ــــــسالرئيـــــــــ

  .تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل شكرا ، 
  

  : العضو الدكتورة فوزية الصاحل

سيدي الرئيس ، يف احلقيقة إن هذه املادة أخذت حيزا كبريا عند شكرا 
 ٢٠مناقشتها يف اللجنة ، وكانت هناك استفسارات قدمت لديوان اخلدمة املدنية حول 

ك عالوات أصلية وعالوات فرعية ، وقد طلبنا من تعريف العالوات ، حيث إن هنا
  ديوان اخلدمة املدنية مذكرة يوضح فيها تعريف العالوات ولكننا مل نتسلم هذه 

ويستحق : " املذكرة ، وأتفق مع األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي ، فذكر هذه العبارة 
ن إنتاجية املوظف معناه احلد م... " املوظف هذه العالوة وفقًا للشروط والضوابط 

 ٢٥وإصابته باإلحباط ، حيث يعمل املوظف طوال فترة معينة دون احلصول على أي مردود 

يف فترة قادمة ، وال أعرف ملاذا مل نتسلَّم من ديوان اخلدمة املدنية أي شيء خيص تعريف 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٧المضبطة            ) ٤٦(                         م٦/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

كما أنه ال يوجد تعريف للعالوات يف املادة اليت وردت ا التعريفات ، !! العالوات 
  .كرا وش

  

  : الرئيـــــــــــــــس

 ٥مينح املوظف : " هذا يعين أنكم تقترحون أن تكون العبارة كالتايل شكرا ، 

  .تفضل األخ فيصل فوالذ ... " . زيادة سنوية 
  

  : العضو فيصل فوالذ

 الدكتور عبدالرمحن بوعلي واألخت خسيدي الرئيس ، أتفق مع األشكرا 
 ١٠صوصا أننا نطالب دائما بتحديد مستوى املعيشة يف مملكة الدكتورة فوزية الصاحل ، خ

البحرين ، وعلى ضوء ذلك حندد مستوى الرواتب ، وأعتقد أن احلكومة املوقرة معنية 
ذا املوضوع ، وخاصة بعد معرفتنا بالقرار الذي أصدره مسو رئيس الوزراء املوقر أمس 

ن هذا القرار حكيم ، ألن من واخلاص بتشكيل اللجنة الوطنية للسكان ، وأعتقد أ
أسبابه هو دراسة زيادة عدد املساكن مع أخذ الوضع االقتصادي بعني االعتبار ، 
 ١٥والوضع االقتصادي هو كل ما يعنيه من أجور ومعيشة وغري ذلك ، وأنا واثق بأن 

اإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية قد درسوا مستوى املعيشة يف البحرين قبل أن يقدموا 
ع القانون هذا ، وعلى ضوء ذلك سيحددون سلَّم الرواتب ، وخاصة إذا علمنا مشرو

  أن الدرجة األوىل من درجات الوظائف يف القطاع احلكومي مبملكة البحرين تبدأ 
دينارا ، وال أعتقد أن هناك إنسانا يف اململكة ميكنه أن يعيش ذا املبلغ ، ) ١٥٠(بـ 

 ٢٠قدمت به احلكومة ، وأعتقد أن مستوى املعيشة قد ارتفع وخاصة إذا ربطنا العالوة مبا ت

خالل السنوات العشر املاضية ، وبالتايل البد أن تتماشى القوانني مع هذا االرتفاع ، 
  .وأنا واثق من أن احلكومة ستتفهم هذا اجلانب وستوافق عليه ، وشكرا 

  : الرئيـــــــــــــــس

  .لد آل خليفة األخ الدكتور الشيخ خاشكرا ، تفضل 
  ٢٥ 

  : العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
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سيدي الرئيس ، أؤكد أن هناك غموضا فيما خيص العالوة يف مشروع شكرا 
استخدمت هذه العالوة لتكون أداة للتقييم ، ومن ) ٢٤(القانون هذا ، ففي املادة 

 -أا زيادة سنوية  إذا اتفقنا على -املمكن أن توقف هذه العالوة أو الزيادة السنوية 
، واآلن ) ٢٤(عن الشخص الذي يكون أداؤه ضعيفًا ، وقد صوتنا على ذلك يف املادة 

 ٥فهل باإلمكان إيقاف الزيادة السنوية عمن ! ونعتربها زيادة سنوية ) ٣١(نأيت يف املادة 

ديوان يكون أداؤه ضعيفًا ؟ أو أن متنح مرتني ملن يكون أداؤه ممتازا ؟ نريد توضيحا من 
  .اخلدمة املدنية ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  . األخ عبدالرمحن مجشري شكرا ، تفضل

  
  : العضو عبدالرمحن مجشري

سيدي الرئيس ، األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي أثار نقطة مهمة بصفته شكرا 
وظفني ، ويف مسئوالً سابقًا يف وزارة من أكرب وزارات الدولة وا عدد كبري من امل

 ١٥ أو العالوة السنوية حبسب ما هو مذكور يف -احلقيقة إن إيقاف هذه الزيادة السنوية 

 قد يؤثر على مستوى املعيشة للموظف ، وجيب علينا دراسة هذا -مشروع القانون 
املوضوع دراسة متأنية قبل أن نتخذ قرارا بشأنه ، وأرجو من اإلخوان يف ديوان اخلدمة 

دموا لنا تفسريا ، فهل هي زيادة أم عالوة ؟ وهل جيوز قانونا إيقاف هذه املدنية أن يق
  .العالوة بناًء على أداء املوظف ؟ نريد أن نعلم حىت نستطيع اختاذ القرار ، وشكرا 

  ٢٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس

ي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة شكرا ، تفضل
  .دمة املدنية بديوان اخل
  

 ٢٥  : الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية
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كانت مستخدمة يف السنوات املاضية ، " زيادة " سيدي الرئيس ، كلمة شكرا 
ولكن بعد االطالع على قوانني اخلدمة املدنية يف دول جملس التعاون ارتأينا استخدام 

ب وتصبح جزًءا أساسيا منه ، لذلك فالزيادة كلمة العالوة ، والعالوة جزء من الرات
السنوية أصبحت اآلن العالوة الدورية باعتبار أا جزء من الراتب مثل عالوة نوعية 
 ٥العمل والعالوة االجتماعية ، أما البدالت فهي تعين أمورا أخرى كبدل االنتقال وبدل 

استخدمت يف هذا النطاق اإلنابة وبدل السفر وبدل السيارة وبدل اهلاتف ، فالعالوات 
كلمة عامة " زيادة " حىت تتماشى مع القوانني املتبعة يف دول جملس التعاون ، ألن كلمة 

فهي كلمة متخصصة تعين زيادة " عالوة " والعالوة زيادة والبدل زيادة ، أما كلمة 
ا أساسية يف الراتب أو مكملة له كالعالوة االجتماعية ، وحنن نفضل اإلبقاء عليها أل

 ١٠  .، ويف املستقبل سنقول دائما عالوات وبدالت ، وشكرا " زيادة " أوضح من كلمة 

  
  : الرئيـــــــــــــــس

  . األخ عبداجلليل الطريف شكرا ، تفضل
  

 ١٥  : العضو عبداجلليل الطريف

سيدي الرئيس ، ما أود أن أشري إليه ذا اخلصوص هو أنه يف جلنة شكرا 
القانونية وعندما ناقشنا هذا املوضوع كانت هناك قناعة لدى اللجنة الشئون التشريعية و

بأن هذه العالوة الدورية هي عالوة ملواجهة غالء املعيشة ، وقد أفادنا األخ عبداحلسن 
  بوحسني كثريا وأشار إىل أن هذه العالوة مت إقرارها قبل سنوات وحددت على أساس 

 ٢٠ إن شئنا أن نسميها عالوة أو - ، لذلك نرى نسبةً إىل التضخم وغالء املعيشة%) ٣(

 أا ملواجهة غالء املعيشة وكان ذلك قبل سنوات طويلة ، ولذلك حنن نأمل من -زيادة 
ديوان اخلدمة املدنية أن يوافق على تسمية هذه العالوة بعالوة غالء معيشة وأن يتم 

سبة التضخم يف ذلك النظر فيها أيضا ، ألنه مت إقرارها قبل سنوات طويلة وكانت ن
، أما اآلن فالتضخم تضاعف كثريا ، لذلك جتب تسميتها عالوة غالء %) ٣(الوقت 

 ٢٥  .معيشة ، وزيادا تكون وفق التضخم احلاصل حاليا ، وشكرا 

  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٧المضبطة            ) ٤٩(                         م٦/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  : الرئيـــــــــــــــس

  .ي األخت وداد الفاضل شكرا ، تفضل
  

  : العضو وداد الفاضل

 ٥مع ما ذكره اإلخوان وهو أن هذه العالوة جيب أن سيدي الرئيس ، أتفق شكرا 

تسمى مبسماها الصحيح ، فالعالوات األخرى مسيت كذلك ، فهناك عالوة اجتماعية 
  وعالوة سيارة وعالوة نقل ، وهذه هي العالوة الوحيدة اليت مسيت عالوة دورية 

الء  هو مواجهة غ- كما تفضل األخ عبداجلليل الطريف -سنوية ، والقصد منها 
املعيشة ، فيجب أال حيرم منها املوظف الضعيف وأال حيرم منها املوظف الذي وصل إىل 
 ١٠  اية مربوط الدرجة ، أما ربطها باألداء فهو غري صحيح ، وهي تعطى للموظف 

املتقاعد ، فهل يعقل أن تصرف هذه العالوة للموظف املتقاعد وال تصرف للموظف 
أعتقد أن ! ىل اية مربوط درجته ويعمل جبد ؟ذي املستوى الضعيف أو الذي وصل إ

  .هناك لبسا وغموضا يف هذا املوضوع ، وشكرا 
  

 ١٥  : الرئيـــــــــــــــس

  . األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية شكرا ، تفضل
  

  : وكيل ديوان اخلدمة املدنية

   -ن اخلدمة املدنية  يف ديوا-سيدي الرئيس ، هناك نقطة وددنا شكرا 
 ٢٠حبيث ال " تأكيدها ، فنحن مع إبقاء املادة كما جاءت من احلكومة وعدم حذف عبارة 

، ألن هناك أدوات تنظيمية أخرى تتعامل مع " جياوز ا اية مربوط درجته احلالية 
الذين يصلون إىل اية مربوط درجام احلالية ، فبحسب رأينا يف ديوان اخلدمة املدنية 

 ال جيوز أن تحذف هذه - وهو مبين على قوانني اخلدمة املدنية يف دول جملس التعاون -
  .العبارة ، وشكرا 

  ٢٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس

  . األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة شكرا ، تفضل
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  : العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

الزيادة السنوية الدورية والعالوة سيدي الرئيس ، اآلن لدينا ورقة متيز بني شكرا 
م ، ١٩٩٢لسنة ) ٤٣٠(التشجيعية أو عالوة احلافز ، وأعتقد أا أتت من النظام رقم 

 ٥ أيضا ، وأريد أن أسال اإلخوة يف ديوان اخلدمة ١٩٩٣لسنة ) ٦١١(والنظام رقم 

د إىل هل املوجود يف هذا القانون هو عالوة تشجيعية أم عالوة حافز ؟ وأعو: املدنية 
النقطة نفسها اليت حتدثنا عنها سابقًا وهي أنه إذا كانت هذه الزيادة زيادة سنوية 
ملواجهة غالء املعيشة فكيف ميكن أن نوقفها عند حد معني ونقول إا تقف عند الرتبة 

سنة وحيصل خالهلا على زيادة سنوية ) ١٢(معىن ذلك أن املوظف خيدم ! مثالً ؟) ١٢(
 ١٠سنة تقف هذه العالوة وكأنه لن يكون هناك غالء ) ١٢(يشة وبعد مرتبطة بغالء املع

  .وشكرا ! سنة ) ١٢(معيشة بعد 
  

  : الرئيـــــــــــــــس

 األخ حممد هادي احللواجي رئيس جلنة الشئون التشريعية شكرا ، تفضل
 ١٥  .والقانونية 

  
  : العضو حممد هادي احللواجي

نة مل تلِغ الفقرة املتعلقة بنهاية املربوط سيدي الرئيس ، للتوضيح فإن اللجشكرا 
، لكن " حبيث ال جياوز ا اية مربوط درجته : " يف املادة نفسها ، وهذه الفقرة هي 

 ٢٠اللجنة أرادت الوصول إىل نص توفيقي يوفق بني استمرار العالوة السنوية وانقطاعها ، 

، وقد " ليها الالئحة التنفيذية ما مل يرق وفق الضوابط اليت تنص ع" هلذا أضفنا عبارة 
أفادنا ديوان اخلدمة املدنية بأن هذا اإلجراء قائم اآلن ، فمن يصل إىل اية مربوط 

حىت ... " ما مل يرق " درجته يرقّى إىل الدرجة اليت بعدها وهكذا ، فنحن أضفنا عبارة 
  .نوفق بني احلالتني ، وشكرا 

  ٢٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس
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  . األخ مقرر اللجنة  تفضلشكرا ،
  

 : العضو عبداحلسن بوحسني 

سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح نقطة وهي أن هناك فرقًا واضحا بني شكرا 
 ٥الزيادة السنوية والزيادة التشجيعية املرتبطة باألداء ، وإذا كان اإلخوة يف ديوان اخلدمة 

 احلال يف الزيادات التشجيعية املدنية حيبذون أن ختضع الزيادة السنوية لألداء كما هو
 واليت تمنح لتشجيع املوظف - كما أعتقد -األخرى اليت هي حوايل مخس عالوات 

على أدائه ، وإذا كان اهلدف هو اعتبار الزيادة السنوية زيادة تشجيعية ينطبق عليها نظام 
 األداء واحلوافز ؛ فيجب أن تدون يف الفصل اخلامس كما هي ، وأن يؤخذ بعني

 ١٠ حبسب -االعتبار أن املوظف ذا األداء غري املتميز توقف عنه الزيادة السنوية ، وهذا 

 مطبق اآلن يف اخلدمة املدنية ، فاملوظف ذو األداء الضعيف ال يعطى الزيادة -علمي 
السنوية ، ويف هذه احلالة استخدمت الزيادة السنوية كزيادة تشجعية مرتبطة باألداء ، 

ملوقر فإما أن يوافق على أن تكون هذه الزيادة السنوية ضمن نظام فالقرار لسكم ا
احلوافز وتعتمد على األداء وال حيصل عليها املوظف تلقائيا ، وإما اعتبارها نسبة تضخم 

 ١٥ومتنح جلميع املوظفني بدون استثناء ، هذا هو الفرق ، وعلى %) ٣(معيشي مبقدار 

ا ، وشكرا جملسكم أن خيتار ما يراه مناسب.  
  

  : الرئيـــــــــــــــس

لقد صوتنا يف اجللسة السابقة على املادة اليت تتكلم عن موضوع حرمان شكرا ، 
 ٢٠املوظفني من هذه الزيادة ، ومن يريد أن يعيد مناقشة تلك املادة فليتقدم بطلبه ، أما اآلن 

  .مجال فخرو فقط ، وأرجو االلتزام بذلك ، تفضل األخ ) ٣١(فنحن نتكلم عن املادة 
  

  : العضو مجال فخرو

سيدي الرئيس ، أعتقد أن املادة واضحة ، فهي تلزم بإعطاء رتبة واحدة شكرا 
 ٢٥كل سنة ملواجهة ظروف احلياة اجلديدة ، وهذه الرتبة مل حتدد بنسبة مئوية معينة من 

، %) ٣(الراتب ، وكل ما ذكر أا رتبة ، ولكن يبدو أن اإلخوان تعارفوا على أا 
ويف احلقيقة هي زيادة سنوية يستحقها اجلميع ماعدا من مت استثناؤهم وفق ما نصت 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٧المضبطة            ) ٥٢(                         م٦/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

اليت مل تلِغ الزيادة وإمنا أجلتها ملدة ثالثة شهور أوىل وثالثة شهور ) ٢٤(عليه املادة 
أخرى مث ثالثة شهور أخرى كنوع من العقاب ، وحىت القطاع اخلاص يطبق هذا النظام 

أما بالنسبة حلجم التضخم .  أي موظف الزيادة السنوية تلقائيا نفسه ، حيث ال يستحق
فأود أن أوضح أن حجم التضخم يف البحرين خالل اخلمس عشرة أو العشرين سنة 

 ٥، ولكن إذا حدث تضخم كبري فأنا متأكد أن %) ٢(إىل %) ١,٥(املاضية كان ما بني 

، وبالتايل قد تلجأ احلكومة أو الزيادة مبعدل رتبة واحدة لن حتل املشكلة %) ٣(نسبة 
إىل إعادة النظر يف هيكل الرواتب ككل ، وأعتقد أن بقاء املادة كما هي يفي باحلاجة ، 

  وغريها ، ) ٣٢(وأما العالوات اإلضافية فسنأيت إليها يف املواد األخرى مثل املادة 
  .وشكرا 

  ١٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس

  . األخ مقرر اللجنة شكرا ، تفضل
  

  : لعضو عبداحلسن بوحسنيا

 ١٥سيدي الرئيس ، أود أن أعقب على ما ذكره األخ مجال فخرو ، ففي شكرا 

احلكومة نظامان ، نظام احلوافز ونظام الزيادة السنوية ، والقطاع اخلاص لديه نظام 
للحوافز فقط ، وليست لديه زيادة سنوية حيصل عليها املوظف تلقائيا ، فهناك نظام 

 يف الشركات الكربى ، فاملوظف الذي يكون أداؤه متميزا مينح نسبة لألداء وخاصة
، و حنن %) ٣(أو %) ٥(مئوية من الراتب تتراوح حبسب أداء كل موظف قد تكون 

 ٢٠يف احلكومة لدينا نظامان ، نظام حوافز مينح رتبة أو رتبتني ، والزيادة السنوية اليت متنح 

نية يرون أن استخدام الزيادة السنوية كحافز كل عام ، واإلخوة يف ديوان اخلدمة املد
تطبق عليها نفس متطلبات وشروط احلوافز سيؤدي إىل زيادة اإلنتاج ، وحنن ال نرى 

  .ضريا يف أن ختضع هذه العالوة لنظام احلوافز وكأا عالوة تشجيعية ، وشكرا 
  

 ٢٥  : الرئيـــــــــــــــس

  .ضل األخ فؤاد احلاجي شكرا ، تف
  

  :  فؤاد احلاجيالعضو
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سيدي الرئيس ، أعتقد أن املادة أشبعت نقاشا ، وأتفق مع ما جاء به شكرا 
  حددت ونظمت موضوع الزيادة ) ٢٤(الزميل األخ مجال فخرو وهو أن املادة 

  السنوية ، ومىت حتجب ومىت تصرف ، وأعتقد أنه جيب طرح املادة للتصويت ، 
  .وشكرا 

  ٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس

األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي لديه نص مقترح وسيقرأه علينا وإذا مل شكرا ، 
تفضل األخ الدكتور . يوافق الس عليه فسنعود للتصويت على املادة بتعديل اللجنة 

  .عبدالرمحن بوعلي 
  ١٠ 

  : العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي

عالوة دورية سنوية مينح املوظف : " سيدي الرئيس ، النص املقترح هو شكرا 
تعادل رتبة من رتب الدرجة اليت يشغلها ، فإذا وصل إىل اية مربوط درجته انتقل إىل 

  .، وشكرا " الدرجة اليت تليها 
  ١٥ 

مستأذنا(العضو الدكتور مصطفى السيد 
ً

( :  

سيدي الرئيس ، أنا مع إعطاء عالوات للعامل ، حىت إذا وصلنا إىل اية املربوط 
لغا مقطوعا أو فلنقُم بإجراءات أخرى تضمن مكافأة العامل ، فالعامل حيتاج فلنعِطِه مب

إىل ذلك ، ولكن االنتقال من درجة إىل أخرى يحدث مشكلة إدارية كبرية ، ألن لكل 
 ٢٠إذا كانت درجة اجلراح هي العاشرة فال جيوز : وظيفة سقفًا معينا ، فعلى سبيل املثال 

راح مبرور السنوات ، فكل وظيفة مربوطة بدرجة ، وهذه أن يصل السائق إىل درجة اجل
نقطة مهمة جدا ، وأنا أؤيد مبدأ مكافأة املوظف ، ولكن االنتقال من درجة إىل أخرى 

  .من غري ضوابط حيدث خلالً إداريا ، وشكرا 
  

 ٢٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
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  : ـــــــــــــــس الرئي
اآلن أطرح للتصويت هذه املادة بالتعديل املقترح من األخ الدكتور عبدالرمحن           

  بوعلي ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  )أغلبية غري موافقة (

  ٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟

  
  )أغلبية موافقة(

  ١٠ 

  : لرئيـــــــــــــــس ا
  .واآلن أرفع اجللسة ألداء الصالة . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة 

  
  )رفعت اجللسة ثم استؤنفت(

  ١٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس

  .بسم اهللا نستأنف اجللسة ، وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  : العضو عبداحلسن بوحسني

 ٢٠: نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة            : )٣٢(املادة  

 منح املوظـف    ،املدنية    بعد أخذ رأي ديوان اخلدمة     ،جيوز بقرار من السلطة املختصة      " 
عالوة تشجيعية تعادل العالوة الدورية املقررة أو أكثر حبيث ال جياوز ا اية مربـوط               

 يكون املوظف حاصالً عن العامني األخريين على        أن -أ   : درجته وذلك بالشروط اآلتية   
    ب   . ا على األقل  تقرير كفاية مبرتبة جيد جد-      ا أن يكون املوظف قد بذل جهد ا خاص 

 ٢٥ أال مينح املوظف هذه العالوة      -ج  .   ملستوى األداء  ا يف النفقات أو رفع    اقتصاداأو حقق   

وال مينع  .  الدرجة الواحدة أكثر من مرة واحدة كل سنتني وحبد أقصى ثالث مرات يف            
   : توصـية اللجنـة    . "  العالوة الدورية يف موعـدها     استحقاقمنح هذه العالوة من     
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  بعبـارة  " تقيـيم األداء  "  اإلبقاء على النص الوارد من احلكومة ، مع استبدال عبارة           -
 يف  ، الـواردة  " العالوة الدوريـة    " بعد  " السنوية  "  إضافة كلمة    -" . تقرير كفاية   " 

جيوز بقرار مـن  "   :نص املادة بعد التعديلوعلى ذلك يكون ) . ج (و  ) ب(الفقرتني  
 منح املوظف عالوة تـشجيعية      ، بعد أخذ رأي ديوان اخلدمة املدنية        ،السلطة املختصة   

 ٥املقررة أو أكثر حبيث ال جياوز ا اية مربوط درجتـه            السنوية   تعادل العالوة الدورية  

تقييم  أن يكون املوظف حاصالً عن العامني األخريين على          -أ   :لية  لتاوذلك بالشروط ا  
ـ ا أن يكون املوظف قد بذل جهـد     - ب    . على األقل  دارتبة جيد ج  األداء مب  أو ا خاص 
 أال مينح املوظف هذه العـالوة       -ج  .   ملستوى األداء  ا يف النفقات أو رفع    اقتصاداحقق  

وال مينع  .  ثالث مرات يف الدرجة الواحدة    أكثر من مرة واحدة كل سنتني وحبد أقصى         
 ١٠  . " يف موعدهاالسنوية  العالوة الدورية استحقاقمنح هذه العالوة من 

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ سعود كانو 

  

 ١٥  : العضو سعود كانو 

  فهـي تـذكر    ،  ) ب(شكرا سيدي الرئيس ، لدي استفسار خبصوص الفقرة         
، وأطلب توضيح معيار تقيـيم      ... " أن يكون املوظف قد بذل جهدا خاصا        : " التايل  

  .اجلهد اخلاص ، وشكرا 
  

 ٢٠  : الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
  

  العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي
، فهل ما ورد يف     " البونس  " شكرا سيدي الرئيس ، حنن نسمع ونقرأ عن نظام          

 ٢٥  هذه املادة مكمل هلذا النظام ؟ فنحن ال نرى شيئًا يف مشروع القانون يتكلم عن نظـام                 

  .أم خمالف له ؟ وشكرا " البونس " ، فهل ما ورد هنا مكمل لنظام " البونس " 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
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تفضل سعادة  " . س  البون" شكرا ، مشروع القانون هذا صدر قبل إقرار نظام          
  .األخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان اخلدمة املدنية 

  

  :رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
 ٥أُقر " البونس  " شكرا سعادة الرئيس ، لقد سبقتين فيما كنت أريد قوله ، فنظام             

  .، وشكرا " البونس " بعد صدور مشروع القانون ، وهذه املادة ليست هلا عالقة بـ 
مستأذنا(العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

ً
: (  

  سيكون إضافة ملا هو موجـود هنـا أم أنـه           " البونس  " سيدي الرئيس ، هل     
  .يف مشروع القانون ؟ وشكرا " البونس  " جسيلغى ؟ وهل ميكن إدرا

  ١٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  ميكن إدراج  ، وال   " البونس  " شكرا ، مشروع القانون هذا ليس له عالقة بـ          

يف هذا املشروع ، فالقانون وصل إلينا بعد أن متت مناقشته يف جملس النواب              " البونس  " 
  .تفضل األخ مقرر اللجنة . وال ميكن تغيريه 

  ١٥ 

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
 هـو   - حبسب أنظمة اخلدمة املدنيـة       -شكرا سيدي الرئيس ، اجلهد اخلاص       

عتيادي املتعارف عليه للوظيفة ، فإذا فـاق املوظـف     اجلهد الذي يفوق معدل األداء اال     
معدل األداء يعطى عالوة تشجيعية ، وهي ليست رتبة واحدة ، وهناك مخس مكافآت              

 ٢٠إنقـاذ  : يف أنظمة اخلدمة املدنية ، واجلهد اخلاص حتكمه أمور أخرى على سبيل املثال              

 املوظـف   شخص من حريق أو إنقاذ شخص من حادث ، يف حاالت كهذه يعطى فيها             
  .مكافأة قد تكون رتبة سنوية أو مبلغا نقديا مقطوعا ، وشكرا 

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٥  .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل 

  
  :العضو وداد الفاضل 
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شكرا سيدي الرئيس ، النقطة اليت أود ذكرها تتعلق مبا ذكـره األخ الـدكتور     
قد أثار زوبعة يف الـصحف اليوميـة ،   " البونس " عبدالرمحن بوعلي ، فأعتقد أن نظام      

هل هناك خمرج قانوين نستطيع : وسؤايل موجه إىل األخ املستشار القانوين للمجلس وهو 
  .يف قانون اخلدمة املدنية ؟ وشكرا " البونس " من خالله تضمني نظام 

  ٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 

  :املستشار القانوني للمجلس 
من الالئحة الداخلية فإنه جيـوز      ) ١٠٤(شكرا سيدي الرئيس ، مبوجب املادة       

 ١٠للمجلس عند املناقشة التعديل باإلضافة أو احلذف أو تعديل أية مادة من املواد أو إضافة               

قة مادة جديدة ، فمن املمكن اقتراح مادة معينة تضاف إىل القانون ، وليست هناك عال              
بكون هذا املشروع قد أقر من ِقبل جملس النواب ، ألن جملس الشورى مستقل ويستطيع  

  .إعادة دراسة املشروع بشكل كامل وله حق احلذف واإلضافة والتعديل ، وشكرا 
  

 ١٥  ) :ًمتسائال(الرئيـــــــــــــــس 

ن شكرا ، ولكن هل تستطيع احلكومة أن تقدم اآلن تعديالً على القانون بعـد أ       
  متت مناقشته يف جملس النواب ؟

  
جميبا(املستشار القانوني للمجلس 

ً
: (  

 ٢٠هذا ممكن ، ولكن بإمكان األعضاء أن يأخذوا املبادرة ويقترحوا إضافة مادة أو             

  .، وشكرا " البونس " مواد تتعلق بـ 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .دمة املدنية شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخل

  ٢٥ 

  :وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
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ومواضيع أخرى يف نفـس     " البونس  " شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة ملوضوع       
  :من مـشروع القـانون تـنص علـى التـايل           ) ٣٣(اإلطار فأود أن أشري إىل املادة       

رير جيوز بقرار من رئيس جملس الوزراء بناء على توصية من ديوان اخلدمة املدنية ، تق              " 
عالوات أخرى للموظفني خبالف املنصوص عليها يف هذا القانون ، وحيدد هذا القـرار              

 ٥يقع ضمن العالوات األخرى الـيت مـن        " البونس  " ، و   " شروط وقواعد استحقاقها    

النقطة األخرى تتعلق باالستفسار عن اجلهد اخلـاص ،         . املمكن مناقشتها يف املستقبل     
 بأنه أي جهد يفوق املـسئولية املوضـحة يف الوصـف            فاجلهد اخلاص ميكن أن نعرفه    

  .الوظيفي وتكون له نتيجة يف توفري الوقت واجلهد واملال ، وشكرا 
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ١٠  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 

  
  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

ستفسارا عن تعريف    ا - قبل االستراحة    -شكرا سيدي الرئيس ، لقد طرحت       
، وأمتىن أن حندد العالوات اليت      ) ٣٣(واملادة  ) ٣٢(العالوات ، وهذا يأيت ضمن املادة       

 ١٥يدخل ضمن هذه العـالوات أم ال ؟        " البونس  " متنح للموظف ، حىت نعرف إن كان        

  .وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 واإلدارة  مد للتنظـي  شكرا ، تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساع        

 ٢٠  .بديوان اخلدمة املدنية 

  
  :الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية 

هو إحدى املكافآت اليت تضاف إىل نظـام        " البونس  " شكرا سيدي الرئيس ،     
 يف  ةاحلوافز ، ولكن حيكمه نظام خاص وقواعد وشروط ، وورود العالوة التـشجيعي            

 ٢٥  رتبة ستدخل يف راتـب املوظـف ، لـذلك أدرجـت يف مـشروع               املادة سببه أا    

فهو مرتبط باألداء ، ومينح سنويا وفق معدالت ، ومن الصعب " البونس " القانون ، أما 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٧المضبطة            ) ٥٩(                         م٦/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

جدا إدراجه يف قانون مثل قانون اخلدمة املدنية ، كذلك لدينا اآلن حوايل ستة أنواع أو                
 العمل ومكافـآت نقديـة ومكافـآت        سبعة أنواع من احلوافز ، فلدينا مكافأة نوعية       

فيجب أن نذكر كـل     " البونس  " االنضباط ومكافأة موظف العام ، فإن كنا سنذكر         
 التنفيذية ، وستكون هناك قواعد      ةهذه املكافآت ، ولكن هذه كلها ستدرج يف الالئح        

 ٥  .وأنظمة ملنحها ، وشكرا 

  
   :الرئيـــــــــــــــس

  .ل شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاض
  

 ١٠  :العضو وداد الفاضل 

شكرا سيدي الرئيس ، أقترح على جلنة الشئون التشريعية والقانونية إعادة النظر            
  .، وشكرا " البونس " يف املادة وتضمينها نظام 

  
  :العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

 ١٥  .أثين على ذلك 

  
   :الرئيـــــــــــــــس

 ؟ سأطرح للتصويت هذه املـادة       شكرا ، ولكن هل هناك صياغة جاهزة أم ال        
  ...بتعديل اللجنة وكما قرأها األخ مقرر اللجنة 

  ٢٠ 

مثريا نقطة نظام(العضو مجال فخرو 
ً

: (  
سيدي الرئيس ، واضح أن هناك اقتراحا أبعد من اقتراح اللجنة ، وهو اقتراح 

  ...إعادة املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة 
  

حاموض( الرئيـــــــــــــــس
ً

: ( ٢٥ 

  ...مل يطرح أحد هذا االقتراح 
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مقاطعا(العضو مجال فخرو 

ً
: (  

  ...هذا ما اقترحته األخت وداد الفاضل 
  

موضحا أكثر (الرئيـــــــــــــــس
ً

: (  ٥ 

تفضل األخ املستشار . مل تقترح األخت وداد الفاضل إعادة املادة إىل اللجنة 
  .القانوين للمجلس 
  

   :املستشار القانوني للمجلس
 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه املادة متعلقة بالعالوة التشجيعية وال 

، فلذلك ينبغي التصويت عليها بتعديل اللجنة ، ويف حالة " البونس " عالقة هلا بنظام 
وجود تعديالت أخرى عليها ينبغي أن تطرح حىت يتم التصويت عليها ، فإن مل يوافَق 

اللجنة ، وإن مل يوافَق عليها أيضا يصوت عليها كما عليها يصوت عليها بتعديل 
فهو إضافة للقانون تتعلق " البونس " أما فيما يتعلق بـ . وردت من احلكومة املوقرة 

 ١٥  ذا النظام ، وال عالقة له بالعالوة التشجيعية ، وهذه العالوة التشجيعية ينبغي أن 

افته للقانون باقتراح من قبل األعضاء فهو نظام آخر ميكن إض"  البونس " تذكر ، أما 
وجيري التصويت عليه ، ورمبا يقرر الس أن من املناسب إحالة هذا املوضوع إىل 
اللجنة لدراسته ، وتقدم اللجنة اقتراحا ذا الشأن على ضوء االقتراحات اليت تقدم من 

  .ِقبل األعضاء بشأن هذا النظام لتضمينها يف القانون ، وشكرا 
  ٢٠ 

   :رئيـــــــــــــــسال
شكرا ، الرأي القانوين لألخ املستشار القانوين للمجلس هو التصويت على 

  بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟) ٣٢(املادة ، فأطرح للتصويت املادة 
  

 ٢٥  )أغلبية موافقة(

  
   :الرئيـــــــــــــــس
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ادة التالية ، تفضل األخ مقرر وننتقل إىل امل. إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة 
  .اللجنة 

  
  :العضو عبداحلسن بوحسني 

 ٥  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة : )٣٣(املادة 

 تقرير  ،بناء على توصية من ديوان اخلدمة املدنية جيوز بقرار من رئيس جملس الوزراء" 
وحيدد هذا القرار  ، يف هذا القانونعالوات أخرى للموظفني خبالف املنصوص عليها 

 باإلبقاء على النص الوارد من احلكومة توصي اللجنة ." استحقاقها شروط وقواعد 
باإلضافة إىل ما نص " إىل " خبالف املنصوص عليها يف هذا القانون " بعد تبديل عبارة 

 ١٠من رئيس جيوز بقرار  : " نص املادة بعد التعديلوعلى ذلك يكون . " عليه القانون 

جملس الوزراء بناء على توصية من ديوان اخلدمة املدنية ، تقرير عالوات أخرى 
للموظفني باإلضافة إىل ما نص عليه هـذا القانون ، وحيدد هذا القرار شروط وقواعد 

  " .استحقاقها 
  

 ١٥   :الرئيـــــــــــــــس

  .هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ السيد حبيب مكي 
  

  :العضو السيد حبيب مكي 
من الالئحة الداخلية اليت ) ١٠٤( حسب املادة :أوالً شكرا سيدي الرئيس ، 

 ٢٠  رئيس جملس اخلدمة " ذكرها األخ املستشار القانوين للمجلس أرى إضافة عبارة 

من مشروع القانون ) ٢(أسوةً باملادة " رئيس جملس الوزراء " بعد عبارة " املدنية 
من مشروع القانون يف فقرا الثانية ، واللتني وافق عليهما جملسكم ) ٩(وكذلك املادة 

خبالف املنصوص عليها "  املوافقة على تعديل عبارة :ثانيا . املوقر يف جلسته اخلامسة 
، وذلك كما " باإلضافة إىل ما نص عليه هذا القانون " إىل عبارة " يف هذا القانون 

 ٢٥  . والقانونية املوقرة ، وشكرا اقترحت جلنة الشئون التشريعية
  

  ) :ًمتسائال (الرئيـــــــــــــــس
  شكرا ، وكيف يكون النص املقترح ؟
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جميبا(العضو السيد حبيب مكي 
ً

: (  
جيوز بقرار من رئيس جملس الوزراء رئيس : " يكون النص املقترح كالتايل 

نية ، تقرير عالوات أخرى جملس اخلدمة املدنية بناًء على توصية من ديوان اخلدمة املد
 ٥للموظفني باإلضافة إىل ما نص عليه هذا القانون ، وحيدد هذا القرار شروط وقواعد 

  .، وشكرا " استحقاقها 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
  ...شكرا ، لدي طلب بقفل باب النقاش

  ١٠ 

مستأذنا(العضو عبداجلليل الطريف 
ً

: (  
  ملشروع يستخدم أحيانا عبارة سيدي الرئيس ، أحببت أن أشري إىل أن ا

هو املرجع ، فهذه " جملس الوزراء " ، وأحيانا أخرى يكون " رئيس جملس الوزراء " 
، بينما جند املادة اليت تليها ... " جيوز بقرار من رئيس جملس الوزراء : " املادة تقول 

 ١٥يد املصدر ، ، فأرجو أن ننتبه إىل توح... " جيوز بقرار من جملس الوزراء : " تقول 

  .فإما أن يكون رئيس جملس الوزراء أو يكون جملس الوزراء ، وشكرا 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 

  ٢٠ 

  :العضو مجيل املرتوك 
  ...شكرا سيدي الرئيس 

  
مقاطعا(العضو فؤاد احلاجي 

ً
: (  

 ٢٥لى اجلهاز قبل اسم لقد طلبت الكلمة سيدي الرئيس ، وكان امسي مدرجا ع

  .األخ مجيل املتروك 
  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

: (  
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  ...امسك غري مدرج مع طاليب الكلمة 
  

مقاطعا(العضو فؤاد احلاجي 
ً

: (  
  ...إذن يبدو أن اجلهاز به عطب 

  ٥ 

موضحا أكثر (الرئيـــــــــــــــس
ً

: (  
حب طلبه للكلمة ، فإذا حنن حني أقفلنا باب النقاش قام األخ مجيل املتروك بس

كنت سأعطي الكلمة لعضو من األعضاء فسأعطيها لألخ مجيل املتروك أوالً مث 
  .تفضل األخ مجيل املتروك . سأعطيك الكلمة بعده 

  ١٠ 

  :العضو مجيل املرتوك 
شكرا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح لألخ فؤاد احلاجي أنين ألغيت طليب 

لس أن يطرح املادة للتصويت ، ولكن حني فتح باب للكالم حني أراد سعادة رئيس ا
أما بالنسبة إىل ما تفضل به األخ السيد . النقاش مرة أخرى طلبت الكلمة مرة أخرى 

 ١٥تشري إىل رئيس جملس الوزراء ، وقد قال األخ السيد ) ٣٣(حبيب مكي فإن املـادة 

 ولكين مل أجد فيها تشري إىل رئيس ديوان اخلدمة املدنية  ،) ٩(حبيب مكي إن املادة 
  ...إشارة إىل ذلك 

  
موضحا (الرئيـــــــــــــــس

ً
: (  

 ٢٠  رئيس جملس اخلدمة " األخ السيد حبيب مكي أشار إىل إضافة عبارة 

  " ...املدنية 
  

مقاطعا(العضو مجيل املرتوك 
ً

: (  
   سيدي -كذلك النص املعدل ال توجد فيه تلك العبارة ، وامسح يل 

 ٢٥تصدر جداول رواتب جمموعات الوظائف بقرار من رئيس : "  بقراءته -الرئيـس 

  ...، هذا هو النص ... " جملس الوزراء بناًء على اقتراح ديوان اخلدمة املدنية 
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موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

: (  
تفضل األخ " . رئيس جملس اخلدمة املدنية " لقد عدل هذا النص بإضافة عبارة 

  .فؤاد احلاجي 
  

 ٥  :اد احلاجي العضو فؤ

شكرا سيدي الرئيس ، أذهب إىل ما ذهب إليه زميلي األخ مجيل املتروك ، 
جيوز بقرار من رئيس جملس الوزراء بناء على توصية من : " تقول ) ٣٣(فالـمادة 

  ، وتوصية ديوان اخلدمة املدنية ال تمرر إال بعد موافقة ... " ديوان اخلدمة املدنية 
 من إضافة تلك العبارة ، فهل من املعقول أن تمرر توصية من رئيسه ، فال أرى جدوى

 ١٠  ...ديوان اخلدمة املدنية دون أن تكون معتمدة من رئيسه ؟ فهذه إضافة ال لزوم هلا 

  
موضحا (الرئيـــــــــــــــس

ً
: (  

هناك سلطتان لسمو رئيس الوزراء ، األوىل كونه رئيسا لس الوزراء ، 
لس اخلدمة املدنية والثانية كونه رئيس ا...  

مقاطعا(العضو فؤاد احلاجي 
ً

: (  ١٥ 

سيدي الرئيس ، أنا أتكلم هنا عن توصية رئيس ديوان اخلدمة املدنية ، فهل 
  ...رئيس ديوان اخلدمة املدنية هو رئيس الوزراء ؟ 

  
موضحا أكثر (الرئيـــــــــــــــس

ً
: (  

 ٢٠ نفسه رئيس جملس الوزراء ، وال إننا نعين هنا رئيس جملس اخلدمة املدنية وهو

  هل هناك مالحظات أخرى ؟. نعين رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ٢٥   :الرئيـــــــــــــــس

 أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة مع األخذ بتعديل األخ السيد حبيب 
  املوافقون على ذلك ؟ ، فمن هم " رئيس جملس اخلدمة املدنية " مكي بإضافة عبارة 
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  )أغلبية موافقة(

  
   :الرئيـــــــــــــــس

 ٥وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ . إذن تقر هذه املادة بالتعديل املذكور 

  .مقرر اللجنة 
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
: نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة ) : ٣٤(املادة 

 ١٠ تقرير  ، بناء على توصية من ديوان اخلدمة املدنية ،قرار من جملس الوزراءجيوز ب" 

بدالت أو مكافآت أو ميزات عينية بالنسبة لبعض الوظائف اليت تقتضي ظروف وطبيعة 
وفقًا " بإضافة العبارة التالية إىل آخر املادة توصي اللجنة  " . العمل ا تقرير هذه املزايا

نص املادة بعد وعلى ذلك يكون " . حتددها الالئحة التنفيذية للشروط والقواعد اليت 
  ، بناء على توصية من ديوان اخلدمة املدنيةجيوز بقرار من جملس الوزراء " :التعديل 

 ١٥تقرير بدالت أو مكافآت أو ميزات عينية بالنسبة لبعض الوظائف اليت تقتضي ظروف 

شروط والقواعد اليت حتددها الالئحة  ، وفقًا للوطبيعة العمل ا تقرير هذه املزايا
وهنا رمبا يثري استخدام ديوان اخلدمة املدنية وجملس اخلدمة املدنية بعض " . التنفيذية 

  ...التساؤالت 
  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

: (  ٢٠ 

هنا ال ميكن أن تثار بعض التساؤالت حول ذلك اإلشكال لوجود فرق بني 
مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ عبداجلليل هل هناك ) . ٣٤و٣٣(املادتني 
  .الطريف 

  
 ٢٥  :العضو عبداجلليل الطريف 
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جيوز : " قلنا ) ٣٣(شكرا سيدي الرئيس ، أرى أن نوحد املرجعية ، ففي املادة 
  : ، وهنا ينبغي أن نقول " بقرار من رئيس جملس الوزراء رئيس جملس اخلدمة املدنية 

لس الوزراء رئيس جملس اخلدمة املدنية بناًء على توصية من جيوز بقرار من رئيس جم" 
  ...؛ لكي يتوحد مصدر القرار " ديوان اخلدمة املدنية 
  ٥ 

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

: (  
هنا القرار يصدر من جملس الوزراء بتوصية من ديوان اخلدمة املدنية ، وهناك 

  ...دمة املدنية ، فهناك إذن فرق القرار يصدر من رئيس جملس الوزراء رئيس جملس اخل
  

مقاطعا(العضو عبداجلليل الطريف 
ً

: (  ١٠ 

  ...ال أرى فرقًا يف ذلك 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
  .تفضل األخ عبداحلسن بوحسني مقرر اللجنة 

  ١٥ 

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
شكرا سيدي الرئيس ، القرار هنا هو تقرير عالوات أخرى ، واملرسوم األمريي 

نشاء جملس اخلدمة املدنية أعطى هذا الس احلق يف تقرير عالوات إضافية ، ولذلك بإ
جيوز بقرار من جملس الوزراء بناء على توصية من جملس اخلدمة : " فإنه ينبغي أن نقول 

 ٢٠؛ ألن جملس اخلدمة املدنية هو الذي يقرر ذلك ، فأعتقد أن ما قاله األخ " املدنية 

حيح ؛ ألن جملس اخلدمة املدنية هو الذي يقر عالوات إضافية عبداجلليل الطريف ص
  .غري موجودة ، وهو املخول بذلك ، وشكرا 

  
   :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  .شكرا ، تفضل األخ مجال فخرو 

  
  :العضو مجال فخرو 
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 صحيحة ، فهي تفرق بني - كما جاءت -شكرا سيدي الرئيس ، املادة 
سابقة كانت سلطة مسو رئيس جملس الوزراء بصفته رئيس جملس جهتني ، ويف املواد ال

حبيث يكون القرار صادرا " رئيس جملس اخلدمة املدنية " اخلدمة املدنية ، فأضفنا عبارة 
عن رئيس جملس الوزراء شخصيا ، لكن القرار هنا يكون صادرا عن جملس الوزراء يف 

 ٥ختتلف قوة جملس الوزراء جمتمعا عن اجتماع رمسي للمجلس بعدده كامالً ، وبالتايل 

قرار صادر عن مسو رئيس جملس الوزراء ، فاإلبقاء على النص كما جاء دون تعديل هو 
  .، وشكرا ) ٣٤و٣٣و٩و٢(األصح ، وال ينبغي الربط بني املواد 

  
   :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠وان شكرا ، تفضل سعادة األخ الشيخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة رئيس دي

  .اخلدمة املدنية 
  

  :رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
شكرا سعادة الرئيس ، أحب أن أوضح أن أية قرارات صادرة عن جملس اخلدمة 

 ١٥  .املدنية جيب أن يوافق عليها جملس الوزراء لتكون فعالة ، وشكرا 

  
   :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري 
  :ن مجشري العضو عبدالرمح

 ٢٠ويف حال تقرير . شكرا سيدي الرئيس ، أوافق على كالم األخ مجال فخرو 

البدالت واملكافآت وامليزات العينية بالنسبة لبعض الوظائف جيب أن يلتزم بامليزانية 
  .املقررة من قبل جملس الوزراء ، وشكرا 

  
   :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  .ن بوعلي شكرا ، تفضل األخ الدكتور عبدالرمح
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  :العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
شكرا سيدي الرئيس ، أرى أن التسلسل اإلداري يبدأ من ديوان اخلدمة املدنية 
إىل جملس اخلدمة املدنية إىل جملس الوزراء ، وأرى أن هذا التسلسل اإلداري غري متبع 

   كما ورد يف املادتني أحيانا يف هذه النصوص ، فأحيانا يكون من ديوان اخلدمة املدنية
 ٥مث يتعدى جملس اخلدمة املدنية إىل جملس الوزراء رأسا ، فأريد تفسريا هلذا ) ٣٤و٣٣(

  .التعدي يف التسلسل اإلداري ، وشكرا 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 

  ١٠ 

  :العضو فيصل فوالذ 
همة ، فمع احترامي وتقديري لكل شكرا سيدي الرئيس ، أريد أن أبين نقطة م

املداخالت املقدمة لكن البد أن ندرك أن هذا هو مشروع قانون للخدمة املدنية ، 
ومعىن ذلك أن هيكل الدولة سيؤسس عليه ، فال جمال هنا لالجتهاد واإلفتاء كيفما 
 ١٥كان ، فهذه املسألة من صلب نظام الدولة ، وأعتقد أن هذا املشروع املقدم جاء 

امالً ولنا احلق يف أن نطرح كثريا من املرئيات حوله ولكن دون إضعافه ، وإذا متك
كانت مرئياتنا مبنية على رؤى قانونية وعلى مسائل ثابتة فال مانع من طرحها لكن 
دون أن تضعف مشروع القانون ، فديوان اخلدمة املدنية قدم إجنازا كبريا وهاما ، وإذا 

 مشروع القانون ، ال أن يكون طرح الكالم من أجل كان هناك تعديل فليكن يف
 ٢٠  .الكالم فقط ، وشكرا 

  
   :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  

 ٢٥  :العضو حممد هادي احللواجي 
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شكرا سيدي الرئيس ، أؤكد توصية اللجنة وأؤكد ما أشار إليه األخ مجال 
ولدي مالحظة نبهنا إليها بعض املستشارين القانونيني . فخرو واألخ عبدالرمحن مجشري 

  : خبصوص بعض العبارات اليت تتكرر يف كثري من املواد ونريد أن نوحدها وهي 
، فتارةً تأيت يف نص املادة " وفقًا للشروط والقواعد اليت حتددها الالئحة التنفيذية " 

 ٥وفقًا للشروط والضوابط " يت عبارة ، وتارة أخرى تأ" وفقًا للشروط والقواعد " عبارة 

املنصوص عليها " ، ومرةً ترد عبارة ) ٣١(كما يف املادة " اليت حتددها الالئحة التنفيذية 
، لذلك نريد أن نضع صياغة واحدة يف كل املواد ، فأقترح " يف الالئحة التنفيذية 

عىن واحد ، توحيد تلك العبارات أينما وردت يف مواد املشروع ألا تؤدي إىل م
  .وشكرا 

  ١٠ 

   :الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 

  
  :العضو عبداجلليل الطريف 

 ١٥) ٣٣(تقرر املادة : شكرا سيدي الرئيس ، مرة أخرى أريد أن أطرح نقطة 

عالوات أخرى للموظفني ، وقد أنيط هذا األمر بصاحب السمو رئيس جملس الوزراء 
اخلدمة املدنية ، وتترتب على هذه العالوات موازنات واعتمادات مالية ، رئيس جملس 

  لنغري املصدر ، يف حني أن املوضوع يتعلق باملوظفني ) ٣٤(ونأيت إىل املادة 
األمر مناط بسمو رئيس ) ٣٣(أنفسهم ، ولذلك أرى أن نوحد اجلهة ، ففي املادة 
 ٢٠جيب أن تناط مثل هذه ) ٣٤(ملادة جملس الوزراء رئيس جملس اخلدمة املدنية ، ويف ا

املهمة بصاحب السمو رئيس جملس الوزراء رئيس جملس اخلدمة املدنية بناًء على توصية 
  .ديوان اخلدمة املدنية يف احلالتني ، وشكرا 

  
   :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
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  :العضو عبداحلسن بوحسني 
ثين على ما ذكره زميلي األخ عبداجلليل الطريف ، شكرا سيدي الرئيس ، أ

بإنشاء جملس اخلدمة املدنية أعطى ) ١٢(وأحب أن أوضح لكم أن املرسوم بقانون رقم 
من هذا املرسوم بقانون تقول إن من مهمات جملس ) ٣(الس هذا احلق ، واملادة 

 ٥  ملالية األخرى اخلدمة املدنية إجراء تقييم لكل ما يتعلق باألجور والتعويضات ا

  ...اخلاصة 
  

  ) :ًمتسائال (الرئيـــــــــــــــس
األخ عبداحلسن ، هل تتكلم اآلن باسم اللجنة أم بصفة شخصية ؟ فإن كنت 

 ١٠   كما قلت -تتكلم بصفة شخصية فاجعل مكانك عضوا آخر من اللجنة ، وأنت 

  ... خبري يف هذا املوضوع -لك 
  

مستأنفا(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

: (  
رئيس جملس الوزراء رئيس جملس اخلدمة " سيدي الرئيس ، إن إضافة عبارة 

 ١٥  ...صحيحة " املدنية 

  
موضحا (الرئيـــــــــــــــس

ً
: (  

  ...ولكن هذا القرار يبحث يف جملس الوزراء وهو الذي يقرره 
  

مستأذنا(العضو حممد هادي احللواجي 
ً

: (  ٢٠ 

لجنة فإن توصية اللجنة واضحة ، سيدي الرئيس ، مع احترامي لألخ مقرر ال
  .وشكرا 

   :الرئيـــــــــــــــس
  ...شكرا ، على كل فإن مقرر اللجنة طرح رأيه أيضا 

  ٢٥ 

مستأذنا(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

: (  
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  .سيدي الرئيس ، يف اللجنة أكثر من رأي ، واألمر متروك للمجلس ، وشكرا 
  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

: (  
م من قبل جلنته شكرتفضل . ا ، لكن مقرر اللجنة جيب أن يلتزم بالرأي املقد

 ٥  .األخ مجيل املتروك 
  

  :العضو مجيل املرتوك 
شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي ، فممثلو 
ديوان اخلدمة املدنية مل يوضحوا التسلسل ، وأفضل أن يقدموا لنا التسلسل ، ففي 

 ١٠، وهذا ليس " جيوز بقرار من جملس الوزراء " ورد أنه ) ٣٤(قرة األوىل من املادة الف

عليه خالف ، ولكن اخلالف على التوصية ، فهل التوصية من ديوان اخلدمة املدنية أم 
من جملس اخلدمة املدنية ؟ هذا ما نريد معرفته من قبل ممثلي ديوان اخلدمة املدنية حىت 

  .املادة بعد ذلك ، وشكرا نستطيع أن نصوت على 
  

 ١٥   :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، تفضل سعادة األخ الشيخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان 
  .اخلدمة املدنية 

  

  :رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
 ٢٠شكرا سعادة الرئيس ، التوصية سواء جاءت من رئيس ديوان اخلدمة املدنية أو 

  .ة فإنه جيب املوافقة عليها من قبل جملس الوزراء ، وشكرا من جملس اخلدمة املدني
  

   :الرئيـــــــــــــــس
شكرا ، إذن فالتوصية األساسية خترج من ديوان اخلدمة املدنية ، وقد تذهب 

 ٢٥تفضل . رأسا إىل جملس الوزراء وقد تذهب يف حاالت أخرى إىل جملس اخلدمة املدنية 

  .ي األخ الدكتور عبدالرمحن بوعل
  :العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

شكرا سيدي الرئيس ، هل جيوز لديوان اخلدمة املدنية أن يتخطى جملس اخلدمة 
  .املدنية ويرفع تقريرا لس الوزراء ؟ أجيبونا على هذا السؤال فقط ، وشكرا 

  ٣٠ 
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   :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري 
  

  ٥ 

  :الرمحن مجشري العضو عبد
شكرا سيدي الرئيس ، ما أفهمه هو أن ديوان اخلدمة املدنية وحدة واحدة من 
الرئيس إىل املوظفني ، أي مثل الشركة اليت ال ميكن أن يفصل جملس إدارا عن الشركة 

  .نفسها ، وشكرا 
  ١٠ 

   :الرئيـــــــــــــــس
ل وزير الدولة لشئون شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاض

  .جملسي الشورى والنواب 
  

  ١٥ 

  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
شكرا معايل الرئيس ، هذه املادة وِضعت ألجل االستثناء ، فقد تكون هناك 
حاجة لدى وزارة معينة إىل جمموعة من اخلرباء لكن ذلك يصطدم جبدول بعض 

 مرونة باعتبار أن القرار هو لرئيس جملس الوزراء يف املكافآت مثالً ، فهذه املادة أعطت
 ٢٠ إىل جملس اخلدمة - ولو كان صغريا -هذه احلالة ، فال داعي أن يذهب أي موضوع 

  املدنية ليجتمع الس ألجله ، ألن اجتماعات هذا الس حمددة سنويا مرتني أو 
  س جملس الوزراء ، ثالث ، ويف احلالتني فإن رئيس جملس اخلدمة املدنية هو رئي

  .وشكرا 
  

  ٢٥ 

   :الرئيـــــــــــــــس
  .تفضل األخ مجيل املتروك . شكرا ، أعتقد أن هذه النقطة واضحة اآلن 

  

  :العضو مجيل املرتوك 
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شكرا سيدي الرئيس ، حنن مل نزل إىل اآلن يف غموض ، فهناك جملس اخلدمة 
له رئيس ، فهل يصدر القرار عن املدنية وله رئيس ، وهناك ديوان اخلدمة املدنية و

  ...رئيس ديوان اخلدمة املدنية ؟ هذا هو الفرق الذي نريد أن نعرفه 
  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

: (  ٥ 

  ...سوف أبين لك التسلسل ، فالتسلسل هو التوصية من ديوان اخلدمة املدنية 
  

مقاطعا(العضو مجيل املرتوك 
ً

: (  
يوان اخلدمة املدنية ، وهو السؤال الذي طرحه مبعىن أن التوصية من رئيس د

 ١٠هل جيوز أن يتخطى ديوانُ اخلدمة املدنية جملس : األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

 بجا أم ال ؟ هذا ما طلب اإلجابة عنه غري أنه مل ياخلدمة املدنية إىل جملس الوزراء رأس
  .على سؤاله ، وشكرا 

  

   :الرئيـــــــــــــــس
١٥ا ، جيوز لديوان اخلدمة املدنية أن يقوم بذلك ، وأعتقد أن هذا التوضيح شكر 

  ...ينهي النقاش يف هذا املوضوع 
  

مقاطعا(العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
ً

: (  
  من الذي يقرر أنه جيوز أو ال جيوز ، أنت سعادة الرئيس ؟

  ٢٠ 

   :الرئيـــــــــــــــس
خ الشيخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة تفضل سعادة األ. لست أنا من يقرر ذلك 

  .رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
  

 ٢٥  :رئيس ديوان اخلدمة املدنية 

شكرا سعادة الرئيس ، نعم جيوز ذلك ، حيث ترفع يف بعض األحيان أمور من 
رئيس ديوان اخلدمة املدنية إىل جملس الوزراء ويقوم هذا األخري بإعادا إىل جملس 

  . رأى ضرورة لذلك ، فهذا يعتمد على طبيعة األمور ، وشكرا اخلدمة املدنية إذا
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   :الرئيـــــــــــــــس
  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟ 

  
  )ال توجد مالحظات(

  ٥ 

   :الرئيـــــــــــــــس
  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟

  
  )أغلبية موافقة (

  ١٠ 

  
   :ـــــــسالرئيــــــــ

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة 
  .اللجنة 

  ١٥ 

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
 نص املادة كما ورد يف مـشروع القـانون املعـروض مـن              ) :٣٥(املادة  
  عن األعمال أو ساعات العمل اإلضافية اليت       ايستحق املوظف تعويض  : " احلكومــة  

ـ ، يكلف ا من اجلهة احلكومية املختصة يف غري أوقات العمل الرمسية          للقواعـد  اوفقً
 ٢٠ باملوافقة على هذه املـادة      توصي اللجنة  . " واإلجراءات اليت حتددها الالئحة التنفيذية    

  .كما وردت دون تعديل 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
  .د الفاضل هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضلي األخت ودا

  ٢٥ 

  :العضو وداد الفاضل 
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شكرا سيدي الرئيس ، النظام احلايل يف اخلدمة املدنية يستثين املوظفني يف 
الدرجة العاشرة االعتيادية والدرجة السادسة التعليمية من ساعات العمل اإلضافية ، 
ثناء وهذا النظام مل يوضح يف القانون احلايل ، فهل مت إلغاؤه ؟ وإذا كان هناك است

فيجب أن يذكر ، وما هي مربرات استثناء هؤالء املوظفني ؟ وبعض الوزارات تدفع 
 ٥أجر الساعات اإلضافية ملوظفيها املصنفني على تلك الدرجات بطريقة أخرى ، ويف 

  .بعض الوزارات األخرى ال يدفع هلم هذا األجر ، فأرجو توضيح ذلك ، وشكرا 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
فضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة شكرا ، ت

 ١٠  .بديوان اخلدمة املدنية 

  
  :الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية 

شكرا سيدي الرئيس ، يف الوقت احلايل فإن الدرجات من األوىل حىت التاسعة 
 مستثناة ، ومثل هذه األمور مشمولة بنظام العمل اإلضايف ، والدرجة العاشرة

 ١٥التخصصية يصعب ذكرها ذه الصورة ، ألننا إذا ذكرنا ذلك فالبد أن نأيت إىل 

جداول الوظائف التخصصية والقضائية والتعليمية والتنفيذية ونفصل القول فيها ، وهذا 
يشكِّل صعوبة ، لذلك فإن ما نذكره هنا هو السياسة العامة وهي أن ساعات العمل 

ضافية مسموح ا ، ويف حال جتاوز ساعات العمل االعتيادية يصرف أجر عمل اإل
عن أيام العطل ، فالالئحة %) ١٥٠(عن األيام العادية و%) ١٢٥(إضايف بنسبة 

 ٢٠ونؤكد . التنفيذية تشتمل على كل التفاصيل ، وحنن نرى اإلبقاء عليها بالوضع احلايل 

ع الوزارات بشكل مستمر ومتسق ، ويعطى أن الديوان يتابع موضوع العمل اإلضايف م
هذا املوضوع الكثري من العناية للتأكد من أن الفئات املستحقة تتسلم أجر العمل 

  .اإلضايف ، وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري 
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  :العضو عبدالرمحن مجشري 

 وضع أجرا عن العمل اإلضايف شكرا سيدي الرئيس ، ديوان اخلدمة املدنية
للموظفني من الدرجة األوىل حىت الدرجة التاسعة ، أما موظفو الدرجة العاشرة وما 
 ٥فوقها فال حيتسب هلم أجر ساعات عمل إضافية ، ولكن يف الفترة األخرية اخترع نظام 

ذ إجراءات األجر احملفوظ ، فأين يقع هذا األجر احملفوظ بالنسبة هلذه املادة ؟ وكيف تنفَّ
  .صرف هذا األجر احملفوظ ؟ وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠شكرا ، يسأل األخ عبدالرمحن مجشري عن األجر احملفوظ ، فهل هناك ما يسمى 

باألجر احملفوظ ؟ تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة 
  .بديوان اخلدمة املدنية 

  
  :د للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية الوكيل املساع

 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، األجر احملفوظ هو مكافأة ، وال ينبغي ذكره هنا ، وهو 

شيء حمدود مينح يف ظروف ضيقة جدا وألسباب ضرورية ، وهو نوع من أنواع 
وظ املكافآت ، وتوجد مادة يف املشروع تتكلم عن تقرير املكافآت ، وهذا األجر احملف

  .ال يمنح إال مبوافقة من مسو رئيس الوزراء ، وشكرا 
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  

  :العضو عبداجلليل الطريف 
شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما أشارت إليه زميليت األخت وداد الفاضل 

 ٢٥ من املوظفني املصنفني -سف الشديد  لأل-هو نقطة جوهرية ، ألن هناك أعدادا كبرية 

 أجر العمل اإلضايف ، ولذلك فإن هناك نعلى الدرجة العاشرة االعتيادية ال يتسلمو
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 التاسعة يرفضون االنتقال إىل الدرجة ةعددا كبريا من املوظفني ممن هم يف الدرج
ذا األمر العاشرة لعدم وجود بدل عمل إضايف ، فأعتقد أنه البد من إعادة النظر يف ه

  خاصة أن املادة القانونية ال تتحدث عن استثناء ، وبالتايل ليس هناك سند قانوين 
 لعملية االستثناء ، وال جيوز أن يلجأ إىل - على األقل عند إقرار هذا املشروع -

 ٥  .الالئحة التنفيذية للقانون الستثناءات من القانون ذاته ، وشكرا 

  :الرئيـــــــــــــــس

  . ، تفضل األخ السيد حبيب مكي شكرا
  

  :العضو السيد حبيب مكي 
 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع األخت وداد الفاضل ، وأرى أن نص املـادة               

وأما ما تفضلت به األخت سامية املؤيد من أنـه ال ميكـن         . واضح وليس فيه استثناء     
و رجعت إىل املادة    وضع كل االستثناءات واإلشارة إليها ؛ فهذا كالم مردود عليه ، فل           

من مشروع القانون نفسه لرأينا وجود االستثناء لفترة التجربة ، فاملادة تـنص             ) ١٧(
وإذا كانت هناك نيـة     " فيما عدا املعينون مبرسوم أو بقرار من رئيس الوزراء          : " على  

 ١٥  .لالستثناء فيجب إضافة هذه املادة ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس

  .األخ مقرر اللجنة  شكرا ، تفضل
  

 ٢٠  : العضو عبداحلسن بوحسني

سيدي الرئيس ، حنن اآلن نناقش العمل اإلضايف ، فما يستحقه املوظف            شكرا  
هو تعويض عما يقوم به من عمل بعد ساعات العمل املقررة ، وحنن ال نـتكلم عـن            
حوافز وعالوات أخرى ، واألجر احملفوظ هو موضوع آخر وليس له عالقة بالعمـل              

ساعات فإنه  ) ٧(إلضايف أبدا ، فالعمل اإلضايف يعين إذا كان املوظف يعمل أكثر من             ا
 ٢٥يستحق أن يعوض حبسب معادلة معينة لدى ديوان اخلدمة املدنيـة ، فـنحن ننـاقش         

استحقاق املوظف للعمل اإلضايف من عدمه ، وديوان اخلدمة املدنية يرى أن املوظـف              
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أما خبصوص  . ا عن أي ساعات عمل إضافية        تعويض - حبسب هذا القانون     -يستحق  
  األجر احملفوظ فهو موضوع آخر وجيب عدم خلطه مبوضـوع العمـل اإلضـايف ،                

  .وشكرا 
  

 ٥  : الرئيـــــــــــــــس

  . األخ فيصل فوالذ شكرا ، تفضل
  : العضو فيصل فوالذ

وا سيدي الرئيس ، من حيث املبدأ أتفق مع اإلخوان ولكن البد أن يعرف            شكرا  
أم يرسخون مبدأ االمتيازات ، وإذا رسختم هذا املبدأ فإن املوظف سـيعمل نظـرا               
 ١٠لوجود هذه االمتيازات ، فكلما حصل املوظف على امتيازات أكثر كلما عمل بشكل             

أفضل ، وهذا ليس توجه الس ، وكنا دائما نقول عندما يريد أي عضو أن يطـرح                 
ـًا فالبد أن يدرسه جيدا ال أن        يطرحه هنا يف الس كيفما اتفق ، ومـن حيـث        رأي

املبدأ أنا مع األخت وداد الفاضل ، ولكن حنن ال نريد أن ننظر إىل حقـوق املوظـف        
 بل جيب أن ننظر إىل واجباته أيضا ، وجيب أن نؤكدها كما             - إذا عمل وأنتج     -فقط  

 ١٥  .نؤكد حقوقه ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس

  .خ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  األشكرا ، تفضل
  

 ٢٠  : العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

سيدي الرئيس ، حنن اآلن نتحدث عن حق من حقوق املوظف ولـيس             شكرا  
عن عالوات إضافية للموظف ، فكل من يعمل جيب أن جيزى مقابل عمله ، لذا أنـا                 

  :األخـرية والـيت هـي       أؤيد اقتراح األخت وداد الفاضل وأقترح أن تكون العبارة          
فيما عدا مـا    : " كالتايل  " وفقًا للقواعد واإلجراءات اليت حتددها الالئحة التنفيذية        " 

 ٢٥، ويف هذه احلالة حنن نفتح الباب لكل االستثناءات اليت قـد            " حتدده اللوائح التنفيذية    

  .تطرح يف املستقبل ، وشكرا 
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  : الرئيـــــــــــــــس

  . الدكتور عبدالرمحن بوعلي  األخشكرا ، تفضل
  

 ٥  : العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي

يستحق املوظف تعويضا عن    : " سيدي الرئيس ، املادة تنص على التايل        شكرا  
ونفهم من ديوان اخلدمـة املدنيـة أن هنـاك          " األعمال أو ساعات العمل اإلضافية      

اضل أن هناك جمموعات    استثناءات كثرية هلذا االستحقاق ، وذكرت األخت وداد الف        
من املوظفني حبسب درجات معينة ال حيصلون على أجر ساعات العمـل اإلضـافية ،       
 ١٠وحنن من واقع جتربتنا واجهتنا الكثري من اإلجراءات ، فعندما نريد أن نرقّي موظفًا إىل               

درجة أعلى يأيت ويعتذر عن هذه الترقية ألنه سيحرم من أجر ساعات العمل اإلضافية ،     
  .رجو من اإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية أن يتداركوا هذا األمر ، وشكرا لذا أ

  
  : الرئيـــــــــــــــس

 ١٥  . األخ حممد هادي احللواجي شكرا ، تفضل
  

  
  : العضو حممد هادي احللواجي

سيدي الرئيس ، يف الواقع إن هذه املادة من املواد األوىل اليت ناقـشتها              شكرا  
 ٢٠ إىل قرار اإلبقاء عليها كما جاءت باعتبار أن هناك وظـائف معينـة              اللجنة ، ووصلنا  

  .يكون العمل اإلضايف فيها ضمن األجر ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس

  . ي األخت الدكتورة فوزية الصاحل شكرا ، تفضل
  ٢٥ 

  : العضو الدكتورة فوزية الصاحل

نية ، ويف اللجنـة متـت       سيدي الرئيس ، حنن نناقش قانون اخلدمة املد       شكرا  
مناقشة كل هذه األمور اليت استفسر عنها األعضاء ، ومن خالل النقاش مع اإلخوة يف               



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٧المضبطة            ) ٨٠(                         م٦/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

ديوان اخلدمة املدنية اتضحت لنا الرؤية ، ولكن خالل اجللسة تظهر آراء جديدة ، لذا               
 حىت ال يبخس املوضوع حقه ، وحىت ال ترجتل االقتراحـات ارجتـاالً ، وإذا        -أقترح  
 أن تعاد هذه املادة إىل اللجنة لدراستها مـرة          -ت هناك إشكالية حول مادة معينة       كان

  .أخرى دارسة مستفيضة بناًء على ما اقترحه األعضاء ، وشكرا 
  ٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس

  . األخ مجيل املتروك شكرا ، تفضل
  

  : العضو مجيل املرتوك

 ١٠الذ أعتقد أن وظيفتنا األساسية     سيدي الرئيس ، ردا على األخ فيصل فو       شكرا  

هنا هي مناقشة القوانني وإبداء الرأي ، وأعتقد أنه ال خيتلف معي يف هذا الرأي ، حنن                 
  ... هنا نريد أن نناقش ونبدي آراءنا حىت نتوصل إىل قرار مقنع للمجلس 

  
موضحا( الرئيـــــــــــــــس

ً
 ( : 

 ١٥  ومن حق كل عضو قـول مـا        األخ مجيل ، جيب توجيه الكالم إىل الرئاسة ،          

  .يشاء 
  

مستأنفا( العضو مجيل املرتوك
ً

( : 

األمر اآلخر هو أن األخ حممد هادي       . لقد وجهت الكالم لك سيدي الرئيس       
 ٢٠احللواجي قد كفاين عن الكالم يف موضوع األجر ، وأنا أثين على كالمه ، حيث إنـه           

ا يف بعض الوظائف يتضمن الراتب أجر العمل اإلضايف ، وشكر .  
  

  : الرئيـــــــــــــــس

  .  تفضل األخ مجال فخرو شكرا ،
  ٢٥ 

  : العضو مجال فخرو
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سيدي الرئيس ، هذه املادة واضحة وتقرر حقًا للموظف الذي يعمـل            شكرا  
عمالً إضافيا خارج ساعات الدوام ، ولكن إذا كانت توجد مشكلة يف التطبيق العملي              

 كانت لدى اإلخوة مالحظـات علـى الالئحـة          فيجب أال نعرقل هذه املادة ، وإذا      
التنفيذية احلالية فإم يستطيعون اإلتيان ا ويوجهون سؤاالً إىل سعادة رئيس ديـوان             
 ٥اخلدمة املدنية أو يطالبون بتعديل تلك الالئحة ، وحنن اآلن نتكلم عن مادة قانونيـة ،                

 يعمل وقتا إضـافيا ،      واملادة القانونية ليس ا ضرر بل هي تقرر حقًا للموظف الذي          
وبالتايل أنا ال أجد أي مربر إلعادة املادة إىل اللجنة ، وصياغة اللوائح ستكون من قبل                
ديوان اخلدمة املدنية ، ولو صدرت اللوائح ووجدت مالحظات عليها فـإن بإمكـان              

  . األعضاء توجيه سؤال إىل رئيس ديوان اخلدمة املدنية ، وشكرا 
  ١٠ 

  : ـــسالرئيــــــــــــ

  .  تفضلي األخت وداد الفاضل شكرا ،
  

  : العضو وداد الفاضل

 ١٥سيدي الرئيس ، أردت فقط أن أوضح أنين مل أطالب بتعـديل النظـام              شكرا  

هل جيـوز للـوزارة أن      : احلايل ، وسؤايل موجه إىل األخ املستشار القانوين للمجلس          
  . ما ورد يف القانون ، وشكرا تستثين فئات معينة ؟ فيمكن أن تأيت وزارة ما وتستثين

  

  : الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  .  تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس شكرا ،

  
  : املستشار القانوني للمجلس

سيدي الرئيس ، أحيانا تكون صياغة املادة كما وردت مـن احلكومـة          شكرا  
ال أو ساعات  املوقرة تنص بشكل قاطع على أن يستحق كل موظف تعويضا عن األعم           

 ٢٥العمل اإلضافية دون استثناء ، ولذلك ال جيوز بعد أن يصدر هذا القانون أن تتـضمن                

الالئحة التنفيذية أي استثناء ، وإذا كانت هناك رغبة يف االستثناء فينبغـي أن تـِرد يف    
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 نص املادة ، أما إذا مت إقرار املادة على هذا النحو فال جيوز لالّئحة التنفيذية أن تـستثين      
  . أحدا من املوظفني من التعويض عن الساعات اإلضافية ، وشكرا 

  

  : الرئيـــــــــــــــس

 ٥  .  تفضل األخ فؤاد احلاجي شكرا ،
  

  : العضو فؤاد احلاجي

سيدي الرئيس ، كما تفضل رئيس جلنة الشئون التشريعية والقانونية حنن           شكرا  
توضيح اإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية ثبت  ناقشنا هذه املادة وأشبعناها نقاشا ، وبعد        

 ١٠لنا من خالل التسلسل الوظيفي أن هناك امتيازات لبعض املوظفني عندما يـصلون إىل              

درجة معينة كاألجر وعالوة املواصالت واملخصصات األخرى ، فهذه االمتيازات هي           
  . االستثناءات حيث أغنت هذا املوظف عن العمل اإلضايف ، وشكرا 

  : ـــــــــــــــسالرئي

  .  تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية شكرا ،
  ١٥ 

 : وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

سيدي الرئيس ، املادة تتحدث عن تعويض العمل اإلضايف بالنسبة لبعض           شكرا  
تنفيذيـة  الدرجات ما قبل الدرجات التنفيذية ، وحنن ال نتحدث عن الدرجات العليا ال            

أو اليت يف حكمها نظرا إىل أن الدرجات العليا تستوعب تكلفة العمل اإلضايف ضـمن               
 ٢٠مسئولياا الوظيفية وضمن االمتيازات اليت متنح لشاغل هذه الوظائف العليا ، وتكلفة            

األجر اإلضايف مت استيعاا ضمن مسئوليات الوظيفة وضمن االمتيازات اليت منحـت            
   .للوظيفة ، وشكرا 

  

  : الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  . تفضل األخ مقرر اللجنة شكرا ،
  

  : العضو عبداحلسن بوحسني

شكرا سيدي الرئيس ، لقد أوضح املستشار القانوين للمجلس نقطة مهمة جيب            
االنتباه إليها ، وعلى اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية توضيحها ، ألنه إذا كان مجيـع                
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طباء والتنفيذيون والتخصصيون ما عدا املوظفني من الدرجة األوىل        املوظفني مبا فيهم األ   
حىت التاسعة هم من يستحقون العمل اإلضايف ، وهذه املادة ستعطي اجلميع بدل العمل            
اإلضايف مبن فيهم املديرون وغريهم ، وإذا كان هذا هو اهلدف واملفهوم فيجب توضيح          

  . ذلك ، وشكرا 
  ٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس

 تفضل سعادة الشيخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان اخلدمـة            شكرا ، 
  .املدنية 

  

 ١٠  : رئيس ديوان اخلدمة املدنية

سيدي الرئيس ، أشارت املادة إىل أن ذلـك يكـون وفقًـا للقواعـد               شكرا  
 واإلجراءات اليت حتددها الالئحة التنفيذية ، فاملسئول أو املدير ال أتوقع أن يعطى عمالً             

 ، فنحن نتكلم عن املوظفني الذين يقعون a part of job responsibility إضافيا ألنه 
  .حتت هؤالء املديرين أو املسئولني ، وشكرا 

  ١٥ 

   :الرئيـــــــــــــــس
  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟    

  
 )ال توجد مالحظات(

  ٢٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس

رة فوزية الصاحل بإعادة هذه املادة إىل اللجنـة          هناك اقتراح من األخت الدكتو    
  لدراستها فهل يوافق الس على ذلك ؟

   

 ٢٥ )أغلبية موافقة(

  : الرئيـــــــــــــــس

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقـرر         . إذن تعاد هذه املادة إىل اللجنة       
  . اللجنة 
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 :العضو عبداحلسن بوحسني 

  ة كما ورد يف مـشروع القـانون املعـروض مـن            نص املاد ) :٣٦(املادة  
جيوز منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خـدمات ممتـازة أو            : " احلكومة  

رفع كفـاءة األداء أو       تساعد على حتسني طرق العمل أو      اقتراحاتأعماالً أو حبوثاً أو     
 ٥  ح هـذه   توفري يف النفقات ، وحتدد الالئحة التنفيذية الشروط والقواعد اخلاصـة مبـن            

  . باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل توصي اللجنة . " املكافآت
  

  : الرئيـــــــــــــــس

  . هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ فيصل فوالذ 
  ١٠ 

  : العضو فيصل فوالذ

سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة على تأييدها موقف احلكومة ألنه سـيعزز  شكرا  
ت املوظف يف القطاع احلكومي ، واملوظف يف القطاع احلكومي بالنسبة لنـا             مكتسبا

  حنن يف القطاع اخلاص ويف النقابـات هـو مقياسـنا ، وكلمـا زادت املكتـسبات        
 ١٥ سيكون ذلك مقياسا لنا يف القطاع اخلاص ، مما سينعكس علـى             - ونأمل أن تزيد     -

ل املكتسبات الـيت سـتعزز اآلن   قانون العمل يف القطاع األهلي ، وأنا واثق من أن ك          
  .ستتعزز يف املستقبل للقطاع اخلاص ، وشكرا 

  

  : الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

 )ال توجد مالحظات(

  : الرئيـــــــــــــــس

  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  ٢٥ 

 )أغلبية موافقة(

  : ــــسالرئيـــــــــــ

  . وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن تقر هذه املادة 
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  : العضو عبداحلسن بوحسني

  املادة : الرعاية الصحية واالجتماعية واشتراطات السالمة      : الفصل السابع   
تضع السلطة : " نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة) : ٣٧(
 والثقافية والرياضية للموظفني العـاملني يف       واالجتماعية للرعاية الصحية    اختصة نظام امل

 ٥ توصي اللجنـة  " . وذلك مبراعاة التشريعات الصادرة يف هذا الشأن    ،   اجلهة احلكومية 

" تضع السلطة املختصة نظاماً " بـ " للسلطة املختصة أن تضع نظاما   " باستبدال عبارة   
للسلطة املختصة أن  : " نص املادة بعد التعديل وعلى ذلك يكون    . ة  يف بداية نص املاد   

 والثقافية والرياضية للموظفني العاملني يف اجلهة  واالجتماعيةللرعاية الصحية   تضع نظاما   
   " .وذلك مبراعاة التشريعات الصادرة يف هذا الشأن ، احلكومية
  ١٠ 

  
  : الرئيـــــــــــــــس

  . املادة ؟ تفضلي األخت ألس مسعان هل هناك مالحظات على هذه
  

 ١٥  : العضو ألس مسعان

  سيدي الرئيس ، لقد اقترحت اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل إضافة عبـارة  شكرا  
يف اية املادة ، وأود معرفة أسـباب        " وحالة املرأة املوظفة كلما تطلب األمر ذلك        " 

  .عدم األخذ ذا املقترح ، وشكرا 
  

 ٢٠  : ــــــسالرئيـــــــــ

  .، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة شكرا 
  

  : العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص كما جاء من احلكومة أفضل من تعديل             شكرا  
 ٢٥... " تضع السلطة املختـصة  " اللجنة ، فاملادة كما جاءت من احلكومة تنص على أنه   

، أي أن   ... " للسلطة املختصة أن تـضع نظامـا        " رح ينص على أن     بينما النص املقت  
أما بالنسبة  . األمر به جوازية ، ومن الضروري أن تضع السلطة املختصة نظاما للرعاية             
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لالقتراح املقدم من اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل فالدستور واضح ـذا اخلـصوص ،              
  .وشكرا 

  

  : الرئيـــــــــــــــس

 ٥  .تفضل األخ فيصل فوالذ  ، شكرا
  

  : العضو فيصل فوالذ

سيدي الرئيس ، لقد وقعت مملكة البحرين على اتفاقية مناهضة التمييـز            شكرا  
، وأعتقد أن ممثلي احلكومة املوقرة كانوا موجودين حني وجهـت           ) سيداو(ضد املرأة   

 ١٠زراء خبـصوص   سؤاالً إىل سعادة األخ حممد بن إبراهيم املطوع وزير شئون جملس الو           

مناهضة العنف وإلغاء القوانني التمييزية ضد املرأة ، وقد بني سعادته أن اخلدمة املدنيـة     
سيدي الرئيس ، إن حكومة البحرين حتفظت على        . والقوانني املقدمة ليس ا أي متييز       

من االتفاقية ألما تتعارضان مع الشريعة اإلسـالمية ، ولكنـها مل            ) ١٦و٢(املادتني  
   على بقية املواد ، وإذا مل يؤخذ مبقترح اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل فإن املـرأة             تتحفظ

 ١٥ - رغم اجلهد الذي قامت به األخت سامية خليل املؤيد كمرأة يف اخلدمة املدنيـة                -

  .ستفقد حقًا من حقوقها ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس

  .تفضل األخ منصور بن رجب شكرا ، 
  ٢٠ 

  : ور بن رجبالعضو منص

 سيدي الرئيس ، أنا مع رأي الزميل الدكتور الشيخ خالد آل خليفـة ،               شكرا
، ) ٣٨(حيث إن النص املقدم من احلكومة أكثر ضبطًا وإلزاما ، ويتوافق مـع املـادة          

  .وشكرا 
  ٢٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس

  .تفضل األخ عبداحلسن بوحسني شكرا ، 
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  : العضو عبداحلسن بوحسني

مل يأِت  " للسلطة املختصة أن تضع نظاما      " سيدي الرئيس ، وضع عبارة      كرا  ش
عفويا ، ألن الرعاية الصحية واالجتماعية توفرها الدولة وليس كل وزارة توفر الرعاية             
 ٥الصحية بذاا ، وهذه العبارة وضعت حىت ال يكون األمر قسريا ، وال تكون هنـاك                

دولة من رعاية صحية واجتماعية ، إمـا إذا وضـعنا         امتيازات أخرى على ما تقدمه ال     
فإنه يعين أن كل وزارة عليها أن تـوفر تأمينـا        " تضع السلطة املختصة نظاما     " عبارة  

  .صحيا ورعايةً اجتماعيةً ملوظفيها ، وهذا يعد تداخالً ملا توفره الدولة ، وشكرا 
  

 ١٠  : الرئيـــــــــــــــس

  .داللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية تفضل األخ أمحد عبشكرا ، 
  

  : وكيل ديوان اخلدمة املدنية

سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح ما هو املقصود مـن هـذه املـادة ،        شكرا  
 ١٥فاملقصود منها هو األنشطة الرياضية والرعاية الصحية واألنشطة األخرى اليت متارسـها     

ى اليت تزاول أنشطتها خـارج نظـام        مجعيات التسليف باإلضافة إىل اجلمعيات األخر     
اخلدمة املدنية وخارج الدوام الرمسي ، كالِفرق الرياضية اليت تنشئها بعض الـوزارات             
وإنشاء مجعيات للتسليف وغريها من األنشطة ، أما عن اإلضافة املقترحة مـن قبـل               

املدنيـة  اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل فإنه خالل مناقشتنا ملواد مشروع قانون اخلدمـة             
 ٢٠  .   ذكرنا العاملني وذكرنا املوظفني ونعين بذلك الذكور واإلناث ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  

 ٢٥ :العضو عبداجلليل الطريف 

شكرا سيدي الرئيس ، تأسيسا على ما ذكره األخ أمحد عبداللطيف البحر من 
لكل وزارة ومدى احتياجها إىل مثل هذه األمور ، ومسألة إجياد أن هذه أمور متروكة 
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  نظام ملمارسة الرياضة قد ال حتتاج إليها مجيع الوزارات ، ولذلك ارتأت اللجنة 
 أن تكون العملية جوازية وحتدد - باإلضافة إىل ما ذكره األخ عبداحلسن بوحسني -

  .حسب حاجة كل وزارة ، وشكرا 
  

 ٥  :ــسالرئيـــــــــــــ

  . شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  

 :العضو حممد هادي احللواجي 

شكرا سيدي الرئيس ، جلنة الشئون التشريعية والقانونية مل تتجاهل اقتراح 
 ١٠اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل ، أما بشأن احلاجات االستثنائية اليت حتتاجها املرأة فقد مت 

  . مل نر أي داٍع إلضافتها يف هذه املادة أيضا ، وشكرا تضمينها يف مواد القانون و
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري  
  ١٥ 

 :العضو عبدالرمحن مجشري 

شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره رئيس جلنة الشئون التشريعية 
أة ، وأثين على كالم األخ الدكتور والقانونية من أن هذه املادة ليس ا متييز ضد املر

  الشيخ خالد آل خليفة من أن النص كما جاء من احلكومة أفضل وأقوى ألن به 
  ٢٠ 

إلزاما ، أما النص املعدل ففيه جوازية ، ووضع نظام للرعاية الصحية أمر ضروري لكل 
د ال تضعه وزارة ، وإذا جعلنا األمر جوازيا فإنه قد تضع وزارة ما نظاما للرعاية وق

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية فإا . وزارة أخرى ، وقد يكون هناك متييز بني املوظفني 
  ال تعين التطبيب وإمنا تعين أمورا أخرى ، وممارسة األنشطة الرياضية ضرورية 
 ٢٥للموظف ، وإذا كان هناك نظام للرياضة فإنه سيساعد على زيادة اإلنتاجية للموظف ، 

  .وشكرا 
  

  :ئيـــــــــــــــسالر
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  . شكرا ، تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
  

 :العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

شكرا سيدي الرئيس ، لقد فهمت من مداخلة األخ أمحد عبداللطيف البحر أنه 
 ٥نظاما " يقصد األنشطة الرياضية واالجتماعية ، ولكن عند قراءة نص املادة  أقرأ عبارة 

نفهم أن " السلطة املختصة " أفهم أنه سياسة ، وعندما نقول " ة الصحية للرعاي
 هي اليت تضع نظام الرعاية الصحية ، وقد - وليست الوزارة أو املؤسسات -احلكومة 

يكون األخ عبدالرمحن مجشري فهم أمرا آخر ، لذا حنتاج إىل تفسري ملا هو مقصود 
  . ، وشكرا " الرعاية الصحية " بعبارة 

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني 
  

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، إن عدم فرض األمر مل يأِت من فراغ ، وإذا فرضنا على 

كل وزارة تقدمي مثل هذه اخلدمات فإا تعطي احلق للموظف أن يطالب بتأمني صحي 
أندية رياضية داخل وزارته ، ويف هذا تكليف مايل كبري ، مثالً ، وأن يطالب بإنشاء 

وبعض الوزارات قد ال تسمح ظروفها بإنشاء أندية صحية ، ولذلك ترك هذا األمر 
تعين التأمني الصحي على املوظف ، فهل املقصود " الرعاية الصحية " جوازيا ، وألن 

 ٢٠أندية صحية يف الوزارة اليت أن يتلقى املوظف تأمينا صحيا ؟ أو أن يصر على إنشاء 

  . يعمل فيها ؟ هلذا تركنا األمر جوازيا ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
  ٢٥ 

 :وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
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ادة هو شكرا سيدي الرئيس ، كما أسلفت سابقًا فإن املفهوم من هذه امل
األنشطة غري امللزمة للوزارة ، فهي خارج نظام اخلدمة املدنية وخارج الدوام الرمسي ، 

هي الربامج التوعوية اليت تنظمها بعض اجلمعيات " بربامج الرعاية الصحية " واملقصود 
اليت تنشأ يف الوزارة أو املؤسسة احلكومية وتقوم بربامج وإصدار كتيبات أو ملصقات 

 ٥من األمور املتعلقة بالرعاية الصحية ، وليس هناك نظامان للرعاية الصحية ، أو غريها 

فالرعاية الصحية توفرها الدولة ، واملقصود هنا األمور التوعوية يف جمال الصحة والرعاية 
  . الصحية ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  . شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 

  
 :احللواجي العضو حممد هادي 

شكرا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكره األخ مقرر اللجنة من أن هذا النقاش دار 
يف اللجنة وتوصلنا إىل أن إلزام كل وزارة بأمور الرعاية الصحية أمر يصعب تطبيقه 

 ١٥  . ، وشكرا ) إذا أردت أن تطاع فاطلب املستطاع : ( وكما يقال 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  .  األخ فؤاد احلاجي شكرا ، تفضل
  

 ٢٠ :العضو فؤاد احلاجي 

شكرا سيدي الرئيس ، أنا مع توصيات اللجنة ومع ما فسره األخ مقرر اللجنة 
  من أن هذه املادة جيب أن تنص على اجلواز وليس على القسر ، ألن الرعاية الصحية

للبحرينيني  تكفلها الدولة باان - كما تفضل اإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية - 
وغري البحرينيني ، ويقصد منها يف املادة الربامج الثقافية والتوعوية داخل الوزارة ، أما 

 ٢٥  . األنشطة الرياضية فأنا أرى من اَألوىل عدم اإلشارة إليها ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس
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  . شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

 وأستأذن رئيس وأعضاء - الرئيس ، إذا أردنا أن جنعلها ملزمة شكرا سيدي
 ٥وهذه العبارة تتفق مع ما ذكرته ، " تضع برناجما للرعاية الصحية : "  فلنقل -اللجنة 

  . وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
  ١٠ 

   :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

شكرا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح أن هذا ما طلبته اجلهة احلكومية ، فهي 
تريد أن تضع نظاما ، كذلك حنن نتحدث عن نظام للرعاية الصحية واالجتماعية 
والثقافية والرياضية وال نتحدث عن تفاصيل ذلك النظام ، وإذا فرضنا أن وزارة املالية 

 ١٥بة يف إقامة أنشطة رياضية ولديها الرغبة يف إقامة واالقتصاد الوطين ليست لديها رغ

  . أنشطة ثقافية فلها ذلك ، واملهم أن يكون هناك نظام تتبعه هذه الوزارة ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  ٢٠ 

  )ال توجد مالحظات  ( 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

تضع السلطة املختصة : " ترح أن تكون املادة كالتايل توفيقًا بني مجيع اآلراء أق
 ٢٥برناجما للرعاية الصحية واالجتماعية والثقافية والرياضية للموظفني العاملني يف اجلهة 

، فهل يوافق الس على " احلكومية ، وذلك مبراعاة التشريعات الصادرة يف هذا الشأن 
  هذه املادة ذا التعديل الذي قرأته عليكم ؟ 

  
  )أغلبية موافقة(
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  :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر . إذن تقر هذه املادة ذا التعديل 
  . اللجنة 

  ٥ 

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة  : )٣٨(املادة 
 واشتراطاتة ألحكام هذا القانون مبراعاة أحكام تلتزم كل جهة من اجلهات اخلاضع" 

 للمعايري والضوابط اليت يقررها ديوان اخلدمة املدنية يف اوفقً، السالمة والصحة املهنية 
 ١٠وفقًا للمعايري والضوابط املنصوص "  باستبدال عبارة توصي اللجنة . " هذا الشأن

 والضوابط اليت يقررها ديوان اخلدمة وفقًا للمعايري" بعبارة " عليها يف الالئحة التنفيذية 
  نص املادة بعد وعلى ذلك يكون . من آخر نص املادة " املدنية يف هذا الشأن 

تلتزم كل جهة من اجلهات اخلاضعة ألحكام هذا القانون مبراعاة أحكام  : " التعديل
يف املنصوص عليها ا للمعايري والضوابط وفقً،  املهنية والصحة السالمة واشتراطات

 ١٥  ." الالئحة التنفيذية 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  . هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ عبدالرمحن مجشري 
  

 ٢٠ :العضو عبدالرمحن مجشري 

شكرا سيدي الرئيس ، تعديل اللجنة صحيح ويف حمله ، ألن املعايري والضوابط 
ة ، وأعتقد أا وفقت يف تعديلها ، حملها اللوائح التنفيذية وليس ديوان اخلدمة املدني

  .وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
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 )ال توجد مالحظات(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  ٥ 

 )أغلبية موافقة ( 

  :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر        . تقر هذه املادة بتعديل اللجنة      إذن  
  .اللجنة 

  ١٠ 

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

    ) :٣٩(املادة  : النقل والندب واإلعارة والبعثات والتدريب : الفصل الثامن
جيوز نقل املوظف  " :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة 

ن وظيفة إىل أخرى ومن جهة إىل أخرى من اجلهات اخلاضعة ألحكام هذا القانون ، م
 ١٥أو نفس درجة وظيفته   منأو إىل غريها من اجلهات إذا كان النقل إىل وظيفة شاغرة

ويكون النقل بقرار من السلطة .   ، وذلك بعد موافقة ديوان اخلدمة املدنيةأعلىبدرجة 
.   يف اجلهة املنقول منهانفس السلطةنقول إليها بعد موافقة املختصة بالتعيني يف اجلهة امل

 باإلبقاء على النص توصي اللجنة . " وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات النقل
نفس " الوارد من احلكومة دون تعديل ، مع تعديل اخلطأ النحوي يف الفقرة األوىل من 

 ٢٠" إىل عبارة " نفس السلطة " ، و" الدرجة نفسها لوظيفته " إىل " درجة وظيفته 

جيوز نقل املوظف من  " :نص املادة بعد التعديل  وعلى ذلك يكون " .السلطة نفسها 
إىل أخرى من اجلهات اخلاضعة ألحكام هذا القانون ، أو  وظيفة إىل أخرى ومن جهة

  وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفته أوإىل غريها من اجلهات إذا كان النقل إىل
 من السلطةويكون النقل بقرار . بدرجة أعلى ، وذلك بعد موافقة ديوان اخلدمة املدنية 
 ٢٥  يف اجلهة املنقول  السلطة نفسها املختصة بالتعيني يف اجلهة املنقول إليها بعد موافقة

  . " وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات النقل. منها 
  :الرئيـــــــــــــــس

  .ات على هذه املادة ؟ تفضل األخ منصور بن رجب هل هناك مالحظ
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 :العضو منصور بن رجب 

، " اجلهات اخلاضعة " شكرا سيدي الرئيس ، عندي تساؤل حول عبارة 
جيوز نقل املوظف من وظيفة إىل أخرى ومن جهة إىل أخرى من : " فالنص يقول 

 ٥ خاضعة هلذا ، فهل هناك جهات غري... " اجلهات اخلاضعة ألحكام هذا القانون 

  القانون ؟ وإن كانت موجودة فكيف نستطيع إخضاعها ألحكام هذا القانون ؟ 
  .وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠تفضل . شكرا ، املادة تقول إنه جيوز ذلك وهناك أنظمة يف الدولة جتوز ذلك 

  .األخ مقرر اللجنة 
  

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

  ...اجلواز هنا غري إلزامية شكرا سيدي الرئيس ، صفة 
  ١٥ 

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

(:  

هل هناك جهات أخرى غري خاضعة ألحكام : األخ منصور بن رجب يسأل 
  هذا القانون ؟

  
مقاطعا(العضو منصور بن رجب 

ً
: ( ٢٠ 

ما هي اجلهات غري اخلاضعة هلذا القانون يف : سيدي الرئيس ، سؤايل هو 
  الدولة ؟

  
مستأنفا(ن بوحسني العضو عبداحلس

ً
: ( 

 ٢٥نعم ، توجد جهات غري خاضعة هلذا القانون ، ومثاهلا أن يوظف املوظف أو 

ينقل إىل شركة أو مؤسسة متلكها الدولة أو متلك جزًءا منها ، ولكنها ال ختضع 
  ...ألحكام هذا القانون 

مقاطعا(العضو منصور بن رجب 
ً

: ( 
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 املوضوع لتوضيح وجهة نظري سيدي الرئيس ، أريد أن أُكمل كالمي يف هذا
فمقرر اللجنة قال إا جهات غري خاضعة هلذا القانون ، فكيف يلزمها به ؟ أنا أطلب 

  ...توضيح هذا األمر 
  

موضحا( الرئيـــــــــــــــس
ً

 (: ٥ 

. األخ منصور ، عليك أن تطلب الكلمة أوالً ، مث انتظر دورك يف الكالم 
  .تفضل األخ حممد هادي احللواجي 

  
 :العضو حممد هادي احللواجي 

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، أظن أن األخ منصور بن رجب قد وقع يف لبس يف فهم 

هذه املادة ، فاجلواز للجهات امللتزمة ذا القانون ، أما اجلهة غري اخلاضعة ألحكام هذا 
  .القانون فهي غري خماطبة ذه املادة أساسا ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥  .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 

  
 :العضو السيد حبيب مكي 

شكرا سيدي الرئيس ، ملاذا عند نقل املوظف من وظيفة إىل أخرى ومن جهة 
 تؤخذ - من اجلهات اخلاضعة ألحكام القانون أو لغريها من اجلهات -إىل أخرى 

 ٢٠ف يف حني ال تؤخذ بعني موافقة ديوان اخلدمة املدنية وكذلك اجلهة املنقول منها املوظ

" وكذلك املوظف نفسه " االعتبار موافقة املوظف نفسه ؟ وعليه أرى إضافة عبارة 
حىت ال يكون قرار النقل جزافًا للتخلص من املوظف من اجلهة  : أوالًوذلك لسببني ، 

املنقول منها وخاصة يف حالة ما إذا مت نقله إىل جهة ال ختضع ألحكام هذا القانون كما 
 تؤخذ بعني - كما هو متبع يف احلياة العملية -، وعادة " أو إىل غريها " صت املادة ن

 ٢٥إذا : ثانيا . االعتبار موافقة املوظف عند نقله إىل جهة أخرى ، لذا جيب األخذ بذلك 

اليت سنناقشها واملتعلقة باإلعارة تشترط موافقة املوظف كتابيا عند ) ٤١(كانت املادة 
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جلهات اليت تساهم فيها الدولة أو للحكومات أو اهليئات العربية أو إعارته إلحدى ا
األجنبية أو الدولية ، واإلعارة مدا قصرية وغالبا ما تكون ملدة سنة واحدة ؛ فكيف ال 
  تطلب موافقة املوظف يف حالة نقله إىل جهة أخرى ؟ والنقل تكون مدته طويلة 

بعد " للمادة بعد عبارة " ك املوظف نفسه وكذل" ودائمة ، وعليه أرى إضافة عبارة 
 ٥  .، وشكرا " موافقة نفس السلطة يف اجلهة املنقول منها 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
  

 ١٠ :وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

اليت ال ختضع للخدمة املدنية شكرا سيدي الرئيس ، للتوضيح فمثال املؤسسات 
وال تأيت حتت مظلة اخلدمة املدنية اهليئة العامة لصندوق التقاعد ، واهليئة العامة 
للتأمينات االجتماعية ، ومؤسسة نقد البحرين ، وغريها من املؤسسات املشاة ، 

  .وشكرا 
  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
  

 :يل املرتوك العضو مج

 ٢٠شكرا سيدي الرئيس ، ردا على مداخلة األخ السيد حبيب مكي بأال يكون 

النقل متعسفًا ، فاملادة واضحة وذكرت أن هناك شروطًا وقواعد للنقل يف الالئحة 
التنفيذية ، وباعتقادي أن هذا األمر كاٍف ، فال ميكن أن نوضح كل نقاط وأمور النقل 

 .يف القانون ، وشكرا 
 

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟ 
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 )ال توجد مالحظات(

  :الرئيـــــــــــــــس

أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل األخ السيد حبيب مكي ، فمن هم 
  املوافقون عليها ؟

  ٥ 

 )أغلبية غري موافقة(

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل 
  ١٠ 

 )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة 
 ١٥  .اللجنة 

  
 :العضو عبداحلسن بوحسني 

:  نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة ) :٤٠(املادة 
 "بعمل وظيفة أخرى من اجيوز بقرار من السلطة املختصة ندب املوظف للقيام مؤقت 

 ٢٠نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة يف نفس اجلهة احلكومية اليت يعمل ا أو 

 : توصية اللجنة " . وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب.  يف جهة أخرى
، " الدرجة الوظيفية نفسها " إىل " نفس درجة وظيفته  "  تعديل اخلطأ النحوي من-
 إضافة العبارة التالية بعد - " .اجلهة احلكومية نفسها " إىل " نفس اجلهة احلكومية " و

وجيوز أن يكون الندب باإلضافة إىل عمله األصلي ، على أال " : " يعمل ا " عبارة 
 ٢٥ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات ، كما تتجاوز مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد 

ويكون . جيوز ندبه إىل وظيفة يف جهة حكومية أخرى مبراعاة الشروط السابقة ذاا 
الندب يف هذه احلالة بقرار من السلطة املختصة باجلهة املنتدب إليها بعد موافقة اجلهة 
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جيوز : " نص املادة بعد التعديل وعلى ذلك يكون ". املختصة اليت يتبعها املوظف 
بقرار من السلطة املختصة ندب املوظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من الدرجة 
الوظيفية نفسها أو وظيفة تعلوها مباشرة يف اجلهة احلكومية نفسها اليت يعمل ا ، 
وجيوز أن يكون الندب باإلضافة إىل عمله األصلي ، على أال تتجاوز مدة الندب سنة 

 ٥د ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات ، كما جيوز ندبه إىل وظيفة يف جهة واحدة قابلة للتجدي

ويكون الندب يف هذه احلالة بقرار من . حكومية أخرى مبراعاة الشروط السابقة ذاا 
. السلطة املختصة باجلهة املنتدب إليها بعد موافقة اجلهة املختصة اليت يتبعها املوظف 

  " .ءات الندب وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجرا
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس

  .هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ خالد املسقطي 
  

 :العضو خالد املسقطي 

شكرا سيدي الرئيس ، فهمي لنص املادة كما جاء من احلكومة هو أن هناك 
 ١٥أخرى جوازية بقرار من السلطة املختصة بأن يندب موظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة 

من الدرجة الوظيفية نفسها أو وظيفة تعلوها مباشرة يف اجلهة احلكومية نفسها اليت 
وجيوز أن يكون الندب باإلضافة إىل عمله " يعمل ا ، واللجنة جاءت بإضافة عبارة 

، وأنا ال أتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه وهو أن يندب املوظف إىل ... " األصلي 
لعمله األصلي املوجود حاليا ، ألنه ستكون هناك مشاكل تتعلق وظيفة أخرى باإلضافة 

 ٢٠أال تتجاوز مدة " بكيفية ترتيب املكافأة املترتبة أو الراتب اإلضايف ، وأيضا عندما نذكر 

وعليه فإن هذه " الندب سنة واحدة قابلة للتجديد ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات 
 حتتاج إىل ندب ، والشطر األخري من الوظيفة املؤقتة حتتاج إىل توظيف دائم وال

  ويكون الندب يف هذه احلالة بقرار من السلطة املختصة باجلهة املنتدب " اإلضافة 
جيوز بقرار من " هو يف الواقع حتصيل حاصل فلقد ذكرنا يف أول املادة ... " إليها 

 ٢٥ندب إليها سواء السلطة اليت سيندب منها املوظف أم السلطة اليت سي" السلطة املختصة 

املوظف ، وأنا مع نص املادة كما ورد من احلكومة باإلضافة إىل تعديالت اللجنة 
  .النحوية ، وشكرا 
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  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
 :العضو حممد هادي احللواجي 

لتحقيق ما شكرا سيدي الرئيس ، يف الواقع إن التعديل الذي أجرته اللجنة هو 
 ٥يريده األخ خالد املسقطي عينا ، إذ إن هذه املادة وذه الصورة اليت جاءت من 

احلكومة جتعل عملية الندب عملية مفتوحة وغري حمددة بوقت أو بأي شيء آخر ، فأنا 
ال ميكن أن أنتدب موظفًا إىل مكان آخر وبوقت مفتوح ودون حد أقصى ، وإال كان 

ى أفضل ، وخباصة أننا قد استغنينا عنه يف وظيفته األصلية طوال نقله إىل الوظيفة األخر
الفترة املفتوحة وغري احملددة بوقت أو سقف زمين ، وما قامت به اللجنة واقعا هو تقنني 

 ١٠  .هلذه العملية حبيث ال تكون عملية الندب مفتوحة ومن غري اية ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية شكرا ، تفضل األخ 
  

 ١٥ :وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

شكرا سيدي الرئيس ، حنن مع اإلبقاء على نص املادة كما ورد من احلكومة 
ألن النص املعدل من اللجنة ينص على أن املوظف املنتدب حيتفظ بوظيفته خالل فترة 

من سنة إىل ثالث سنوات وهي فترة طويلة ، االنتداب ، والنص املعدل حدد املدة 
والوزارة ال تتحمل ترك وظيفة شاغرة طوال هذه املدة ، وأيضا فإن هذا املوظف 
 ٢٠حبسب النص املقترح سيحتفظ بوظيفتني وهو ما ال يتماشى عمليا مع اخلدمة املدنية ، 

  .وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 حالة ما إذا أمكن االستغناء عن املوظف ، شكرا ، هذا األمر ميكن تطبيقه يف
 ٢٥ولكن إذا تعذر االستغناء عنه فكيف نتوقع منه القيام مبهام وظيفتني على أمت وجه ؟ 

  .تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  

 :العضو حممد هادي احللواجي 
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شكرا سيدي الرئيس ، أؤكد ما قلته سابقًا ذا اخلصوص ، وأطلب من اإلخوة 
ص احلكومي فهو جيعل الندب مفتوحا خلمس أو عشر سنوات ، وميكن ذه قراءة الن

الصيغة ترك املوظف يقوم مبهام وظيفتني ملدة مخس أو عشر سنوات ، وإذا مت االستغناء 
عن املوظف يف وظيفته األصلية طوال هذه الفترة فاألحرى أن يتم نقله بصورة دائمة 

 ٥  .  وشكرا وليس بصورة مؤقتة كما ورد يف املادة ، 

  
 :) ًمتسائال( الرئيـــــــــــــــس

  هل معىن ذلك أنكم تقترحون أن يشغل املوظف وظيفتني ؟
  

جميبا(العضو حممد هادي احللواجي 
ً

 : ( ١٠ 

  ...حنن حددنا الفترة 
  

 : الرئيـــــــــــــــس

  ...حىت لو حددمت الفترة 
  ١٥ 

مستأذنا(العضو حممد هادي احلواجي 
ً

: ( 

 أضف إىل ذلك أن هذا األمر معمول به يف كل الوزارات سيدي الرئيس ،
والشركات ، وغاية ما هنالك حتديدها بفترة معينة ، أي أن يقوم املوظف مبهام أخرى ، 

  .وشكرا 
  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون 
  .جملسي الشورى والنواب 

  
 ٢٥ :ير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب وز

شكرا معايل الرئيس ، أعتقد أنه ليس من العدل أن نكلف موظفًا ما بالقيام 
مبهام وظيفتني ، وبالنص املقترح من اللجنة فإن هذا املوظف لديه وظيفتان ، لذا فإين 
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 يف هل سيتلقى هذا املوظف راتبني ؟ والندب إجراء مؤقت موجود: أسأل اللجنة 
جهات كثرية وليس إجراًء دائما إىل ما ال اية ، واألمر ببساطة هو أن هناك حاجة 
معينة لندب موظف معني ولشغل وظيفة معينة ، وقد يكون هذا املوظف ال ميلك كل 
مؤهالت هذه الوظيفة فال ميكن تثبيته يف هذه الوظيفة ، والبد من مرور وقت ليكتسب 

 ٥ه يف النهاية يف هذه الوظيفة ، لكن ال ميكن تعطيل وظيفتني خربة ومهارة وقد يتم تعيين

أو تكليف شخص مبهام وظيفتني يف وقت واحد ، والندب موجود يف احلكومة منذ 
تأسيسها ، فيندب املوظف لشغل وظيفة ما ويف مكان ما إذا كانت هناك حاجة ملحة 

 يف صاحل املوظف مع إمكانية شغلها من جهة حكومية أخرى ، وعادةً ما يكون الندب
  .، ألن الندب عادة يكون لشغل وظيفة أعلى ، وشكرا %) ٩٩(بنسبة 

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، الغرض من الندب هنا هو معاجلة قضايا شائعة ، مثل أن 

ازة فيندب موظفًا آخر للقيام بنفس العمل لفترة مؤقتة خيرج موظف بدرجة معينة يف إج
فهي إنابة بالدرجة األوىل ، أي أنه يندب لإلنابة لفترة حمددة ، وهو ال يعاجل حاالت 
استثنائية ، واإلنابة معمول ا حاليا يف اخلدمة املدنية وهي أن خيرج مدير معني يف 

 مبهام الوظيفة املنتدب إليها -له  باإلضافة لعم-إجازة وحيل حمله موظف آخر يقوم 
 ٢٠من راتبه ،  ألنه ناب عن موظف غريه ، فهذا %) ١٠(ويستحق عالوة اإلنابة وهي 

األمر يعاجل حاالت طارئة يومية وهو الشـائع يف الوقت احلايل يف اخلدمة املدنية ، 
  .وشكرا 

  

موضحا( الرئيـــــــــــــــس
ً

 (: 

 ٢٥يس ندبا ، فعندما يذهب الرئيس إىل أي مهمة شكرا ، ولكن هذا يسمى إنابة ول

ينيب عنه أحد موظفيه للقيام مبهام العمل ، وأيضا العالوة هنا تسمى عالوة إنابة وليس 
  .تفضل األخ مجيل املتروك . عالوة ندب 

  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٧المضبطة            ) ١٠٢(                         م٦/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

 :العضو مجيل املرتوك 

إضافة ملا تفضل به رئيس جلنة الشئون التشريعية : أوالً شكرا سيدي الرئيس ، 
وهذا " جيوز " والقانونية أرى أن منعن النظر يف هذه املادة ، فاملادة تذكر يف مقدمتها 

. للجواز وليس للوجوب وليس معناه أنه من الواجب أن ينتدب املوظف إىل عمل آخر 
 ٥إن اللوائح الداخلية دائما تتضمن التفاصيل ، وال أعلم ملاذا حنن هنا نتكلم يف  : ثانيا

نفسها ، والواقع أن هناك من يقوم مبهام عمل وظيفتني يف احلكومة وهناك تفاصيل املواد 
  شواهد على ذلك ، وحنن نقول إنه جيب أن يكون هذا االنتداب حمددا كفكرة

وحنن مل نأِت هنا خبالف ما تفضل به ممثلو ديوان اخلدمة املدنية أو خبالف . أساسية 
فضل ، ألن هناك الكثري من الوظائف املادة نفسها ، وإمنا حاولنا أن حندد بشكل أ

 ١٠ينتدب إليها املوظف مع احتفاظه بوظيفته السابقة يف الوزارة وتطول مدة االنتداب لعدة 

سنوات ، وهذا ما أردنا أن نعاجله بالنص املقترح وهو عدم االحتفاظ بوظيفتني يف آن 
  .واحد ، وشكرا 

  

 : الرئيـــــــــــــــس

 ١٥  ... ، كما أن املوظف ينقل من وظيفة ألخرى شكرا ، هذا الكالم صحيح

  
مستأذنا ( العضو مجيل املرتوك 

ً
: ( 

  .بالضبط وهناك مواد أخرى تتعلق بالنقل ، وشكرا 
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي 
  

 :العضو خالد املسقطي 

لتوضيح وهو ما شكرا سيدي الرئيس ، وأشكر األخ مجيل املتروك على هذا ا
 ٢٥. يؤكد إصراري على أن النص احلكومي هو الصحيح وليس كما جاء يف توصية اللجنة 

اجلوازية موجودة وهي أن يكون هناك انتداب ملوظف ما ألداء وظيفة أخرى سواء 
بنفس الدرجة أو بدرجة تعلوها مباشرة ، ويف نفس الوقت أنا لست مع جوازية أن 

ل املوظف األصلي ، فيجب أن يكون االنتداب لعمل يكون الندب باإلضافة إىل عم
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 هو أن النص األصلي - سيدي الرئيس -واألمر اآلخر . جديد مع ترك العمل السابق 
وهو أال " مؤقتا " ذكر أن الندب يكون بصورة مؤقتة واللجنة جاءت بتفصيل لكلمة 

 حنن نتكلم عن تتجاوز فترة الندب سنة واحدة وقابلة للتجديد لثالث سنوات ، وبذلك
  فترة أربع سنوات يكون فيها املوظف قائما بأعمال وظيفتني ، فهل نقول إا فترة 

 ٥وأخريا فإن التعديل . سيدي الرئيس ، هذا األمر خمالف ملا تكلم عنه اإلخوة ! مؤقتة ؟

األخري الذي جاءت به اللجنة ال داعي له وأرى أن نكتفي باملادة كما جاءت من 
  .  جراء التصحيح النحوي ، وشكرا احلكومة مع إ

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  شكرا ، األخ حممد هادي احللواجي لقد كنتم معترضني على مدة سنة أو ستة 

  شهور قبل قليل ، واآلن كيف أخذمت مببدإ ثالث سنوات لندب املوظف ؟
  

جميبا(العضو حممد هادي احللواجي 
ً

: ( 

ملوضوع من ناحية عملية ، وكما ذكر األخ سيدي الرئيس ، حنن نظرنا إىل ا
 ١٥مجيل املتروك فلو أردنا أن نذكر مسميات وأمثلة لوجدنا الكثري من املوظفني يعملون 

مبدد مؤقتة وغري منتهية وبوظيفتني ، فإن أردمت تعديل الفترة الزمنية للندب فاألمر لكم 
  .وال يوجد لدينا إشكال أو اعتراض على ذلك ، وشكرا 

  

  
 ٢٠  :يـــــــــــــــسالرئ

  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
  
  

 :العضو فيصل فوالذ 

 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع نص احلكومة وكذلك أؤيد األخ خالد 

سيدي الرئيس ، هذه املادة مطبقة يف القطاع اخلاص ، . املسقطي يف مالحظاته 
 وحنن ال نريد أن جنعل وجوازية القرار متأتية من السلطة املختصة بندب املوظف ،

والصواب هو كما ذكره األخ مجيل املتروك ، حيث ! املوظف ينِدب حالَته مبعىن آخر 
إن هذه املسائل ستكون موجودة يف الالئحة التنفيذية ، وهذا ما بينته بداية من أننا جيب 
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 آخر أن نأخذ دورنا كسلطة تشريعية ولكن ليس يف كل القضايا ، وهو ما أكده يف
مداخلته ، ولكن جيب أيضا أال نلغي دورنا األساسي ، وأرجو االلتزام مبا قدمته 

  .احلكومة ، وشكرا 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
  

 :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

من اقتراح بتحديد املدة شكرا سيدي الرئيس ، الشك أن ما تقدمت به اللجنة 
 ١٠مهم جدا ، ولكن أرى أن املادة حتتاج إىل صياغة ككل ، ألن األخ خالد املسقطي فهم 

أن الفترة ستكون أربع سنوات ، وجيب حتديد الصياغة بأال يزيد جمموع الـمدد عن 
  عدد معني من السنوات ، وكذلك ما يتعلق جبواز النقل فأرى أن تذكر املادة كلمة 

نفسها لتكون املادة أقوى يف املعىن ، وأقترح أن تعاد املادة إىل اللجنة لتتماشى " ز جيو" 
  .مع مجيع مقترحات األعضاء ، وشكرا 

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور مصطفى السيد 
  

 :العضو الدكتور مصطفى السيد 

 ٢٠ وباقي اإلخوة األعضاء يف شكرا سيدي الرئيس ، أنا أؤيد األخ خالد املسقطي

أن النص كما ورد من احلكومة واضح ويؤدي الغرض وهو مطبق يف القطاع اخلاص 
  والشركات من غري إشكال ، والنص على الصفة املؤقتة أدق من ذكر الفترة 
بالسنوات ، فالذي نعنيه من كلمة مؤقت هو يف حدود شهرين إىل أربعة شهور تقريبا ، 

  .ا مع املادة كما وردت من احلكومة ، وشكرا فاملادة واضحة وأن
  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس
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  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

شكرا سيدي الرئيس ، عدم وضع سقف لالنتداب ليس يف مصلحة املوظف ، 
 ٥سقفًا فنحن نريد أن خندم املوظف حبيث يكون نص املادة يف صاحله ، وإذا مل نضع 

للفترة فستبقى بال حدود وهناك حاالت كثرية ظلم فيها املوظف لعدم حتديد مدة 
   فيمكن معاجلتها أو - ثالث سنوات مثالً -االنتداب ، وإذا كانت املدة طويلة 

  مراجعتها ، ولكن أن نترك االنتداب من غري سقف حمدد فهذا ليس يف مصلحة 
عين بذلك سنة أو ثالث سنوات أو مخس املوظف ، فعندما نقول فترة مؤقتة فهل ن

 ١٠علينا أن حندد الفترة خدمة للموظف بالدرجة األوىل ، وحاالت اإلنابة ! سنوات ؟

موجودة يف احلكومة ، وكما ذكرت سابقًا فإن الندب يعاجل حاالت اإلنابة غالبا ، ألن 
يت املوظف من احلاالت اليت يعاجلها هذا الباب هي حاالت إنابة ، أي عندما يأ%) ٩٠(

ألخذ إجازة فإنه ينيب عنه شخصا آخر ، لذا أرجو االنتباه إىل أمر الوقت ووضع 
  . سقف للفترة ، أما نترك املوضوع مفتوحا فهذا ليس من مصلحة املوظف ، وشكرا 

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

 شكرا ، ولكن هناك فرق بني الندب واإلنابة ، فكلما طالت مدة اإلنابة استفاد
من راتبه ، وأنا أعتقد أن النص كما جاء من احلكومة هو %) ١٠(املوظف لنيله نسبة 

تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي . األصوب 
 ٢٠  .الشورى والنواب 

  

 :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

   تبدأ جبواز -األخ مجيل املتروك  كما ذكر - املادة :أوالً شكرا معايل الرئيس ، 
إن الالئحة التنفيذية حتدد قواعد  : ثالثًا.  إن الندب يكون مؤقتا :ثانيا . الندب 

 ٢٥وإجراءات الندب ، فالعمل بكامله هو عمل مؤقت وليس عمالً مطلقًا ، وذلك ألن 

 إىل وعادةً ما يكون الندب ملدة شهرين. حق املوظف يف املكافأة قد يكون منقوصا 
أربعة أشهر ، وال جيوز متديد الندب إال بقرار من الوزير وجيب أن تكون أسباب 
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  التمديد واضحة وتستدعي متديد الندب ، والندب دائما ما يكون يف مصلحة املوظف ، 
  .وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل 

  
 :العضو وداد الفاضل 

لرئيس ، نظام الندب معمول به حاليا يف اخلدمة املدنية ، وأرجو شكرا سيدي ا
من ممثلي ديوان اخلدمة املدنية توضيح هذا األمر ، فحاليا يكون الندب ملدة سنة ولكن 
 ١٠جيدد لفترات أخرى ، وكثري من املوظفني ظلوا منتدبني ملدة عشر سنوات تقريبا ، فهل 

  .هناك سقف زمين للندب أم ال ؟ وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
  ١٥ 

 :وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

  " مؤقتا " شكرا سيدي الرئيس ، عملية الندب قد وضعت وربطت بكلمة 
 سنتني أو ثالث ألن طبيعة العمل أحيانا تستدعي أياما ، ورمبا أسابيع ، ورمبا سنة أو

  .سنوات ، وربط عملية الندب بفترة حمددة رمبا تكون فيه صعوبة عند التنفيذ ، وشكرا 
  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضلي األخت ألس مسعان 
  

 :العضو ألس مسعان 

 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اإلضافة اليت جاءت ا اللجنة غري صحيحة ، 

ك موظف واحد يقوم مبهام وظيفتني ملدة مؤقتة مثالً لثالث سنوات أو ألنه لو كان هنا
من الراتب األصلي لراتبه ، فمعىن ذلك أنه ليست %) ١٠(أربع سنوات بإضافة نسبة 

  .هناك حاجة إلحدى الوظيفتني ، وشكرا 
  

  ٣٠ 
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  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  

  
 ٥ :لطريف العضو عبداجلليل ا

يفهم " مؤقتا " شكرا سيدي الرئيس ، بالرجوع إىل النص فإن النص على كلمة 
منه احتفاظ املوظف بوظيفته األصلية ، فعندما نقول مؤقتا نعين بذلك أن حيتفظ املوظف 

عندما يتم انتداب موظف لوظيفة : بوظيفته األصلية ، السؤال الذي يطرح نفسه هو 
ويف نفس الوقت تكون وظيفته األصلية قد شغلت مبوظف آخر أعلى وخيفق يف مهامها 

 ١٠فكيف يكون الوضع يف هذه احلالة ؟ وهذا التساؤل مطروح على اإلخوة بديوان اخلدمة 

  .املدنية ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل يوسف الصاحل 
  ١٥ 

 :العضو يوسف الصاحل 

ص الوارد من احلكومة وخباصة بعد شكرا سيدي الرئيس ، أنا أميل إىل الن
اإليضاح الذي ذكره وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب ، ومبا أن الندب هو 
مؤقت فيجب حتديده بفترة زمنية ، ألنه يف حاالت كثرية إن مل حتدد يف القانون املدة 

 ٢٠ذي تفضل الزمنية فستكون مفتوحة إىل ما ال اية ، وأنا أقترح التصويت على النص ال

به سعادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب وهو أن تكون مدة الندب سنة ، 
  .وشكرا 

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٥  ...شكرا ، لدى اقتراح بقفل باب النقاش 

  
مستأذنا(العضو عبداحلسن بوحسني 

ً
 : (  

  ...سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على ما ذكره سعادة الوزير 
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موضحا(ـــــــــــــس الرئيــ
ً

 : (  
حنن اآلن سنصوت على قفل باب النقاش ، فهل يوافق الس على قفل بـاب            

  النقاش ؟
  

 ٥  )أغلبية موافقة(

  : الرئيـــــــــــــــس 
وهناك اقتراح بتعديل املادة تقدمت به احلكومة وقـد       . إذن يقفل باب النقاش     

  .االقتراح فليتفضل تبناه األخ يوسف الصاحل ، وأدعوه إىل قراءة 
  : العضو يوسف الصاحل 

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، االقتراح هو املوافقة على النص املقدم من احلكومة مع             

  حتديد فترة الندب بسنة واحدة ، وبإمكان اإلخوة القانونيني صياغة املـادة بـشكل              
  .سليم ، وشكرا 

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ١٥جيوز بقرار من الـسلطة املختـصة   : " قترح هو شكرا ، هذا يعين أن النص امل 

ندب املوظف للقيام مؤقتا وملدة أقصاها سنة واحدة بعمل وظيفة أخرى مـن نفـس               
  ... "درجة وظيفته 

  

مستأذنا(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

 : (  
 ٢٠سيدي الرئيس ، هذا يعين أن الشخص املنوب عنه ينيب عنه شخصا آخـر ،               

  ...وهناك لبس 
  

موضحا(ــــــــــس الرئيـــــ
ً

 : (  
  ...حنن اعتربنا أن الندب واإلنابة خمتلفان 

  ٢٥ 

مقاطعا(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

 : (  
ولكن ذا سيستطيع كل موظف أن خيلي وظيفته وينيب عنه شخصا آخـر ،              

  ... وستكون هناك سلسلة من اإلنابات 
  

 ٣٠  : الرئيـــــــــــــــس 
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  أطرح للتصويت هـذه املـادة بتعـديل األخ         لقد أقفلنا باب النقاش ، واآلن       
  يوسف الصاحل ، فمن هم املوافقون عليها ؟

  
  )أغلبية غري موافقة(

  ٥ 

مستأذنا(العضو خالد املسقطي 
ً

 : (  
سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خلالً يف جهاز التصويت ، وعليه أطلب إعادة              

  ...التصويت على أن يكون التصويت برفع األيدي 
موضحا(ــــــــس الرئيـــــــ

ً
 : (  

 ١٠ليس هناك خلل يف جهاز التصويت ، واآلن هل يوافق الس على إعادة هذه              

  املادة إىل اللجنة ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ١٥  : الرئيـــــــــــــــس 

إذن تعاد هذه املادة إىل اللجنة ، وسوف نتوقف عند هـذه املـادة علـى أن               
يف اجللسة القادمة ، شكرا لكم ، وأرفـع         نستكمل مناقشة بقية مواد مشروع القانون       

     . اجللسة 
  
  ٢٠ 

 ظهرا٢:٠٠رفعت اجللسة عند الساعة (
ً

( 

  
  
  
  ٢٥ 

  
   فيصل بن رضي املوسويالدكتور             إبراهيم عبدالسالم بن عبدالرمحن

     جملس الشورى رئيس                       العام لس الشورى األمني                
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  )ملضبطةاانتهت (
   ٥ 

  
   
  

  
   ١٠ 

 


