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  مضبطة اجللسة العاشرة
 ٥  دور االنعقاد العادي الثالث

  الفصــل التشريعــي األول
  
  

  ١٠: الرقـم 
 ١٠  هـ١٤٢٥ ذي القعدة ١٥: التاريخ 

  م٢٠٠٤ ديسمـرب ٢٧     
  

لثالث من الفصل عقد جملس الشورى جلسته العاشرة من دور االنعقاد العادي ا
التشريعي األول ، بقاعة االجتماعات الكربى مبقر الس الوطين بالقضيبية ، عند الساعة 

 ١٥هـ املوافق ١٤٢٥احلادية عشرة من صباح يوم االثنني اخلامس عشر من شهر ذي القعدة 

م ، وذلك برئاسة سعادة السيد عبدالرمحن ٢٠٠٤للسابع والعشرين من شهر ديسمرب 
شري النائب األول لرئيس جملس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة حممد سيف مج

أعضاء الس ، وسـعادة الشيخ عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم األمـني العام لس 
  :هذا وقد مثل احلكومة كل من . الشورى 

  ٢٠ 

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

 . ادة الشيخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان اخلدمة املدنية سع -٢
 

 ٢٥  :كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم 
  

  : من وزارة شئون جملس الوزراء  •
 . السيد فهد الباجوري املستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية -١
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 .القانونية السيد حممد جمبل املستشار القانونـي بدائرة الشئون  -٢
 :من وزارة الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب  •
السيد ياسر رمضان املستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون جملـسي الـشورى             -١

 . والنواب
 ٥ 

 :من ديوان اخلدمة املدنية  •
  . السيد أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية  -١
  .كيل املساعد لديوان اخلدمة املدنية  الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة الو-٢
  . السيدة سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة -٣
 ١٠  . السيد أمحد زايد الزايد الوكيل املساعد لشئون التوظيف واالس -٤

  . السيد جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان اخلدمة املدنية -٥
   
  

ب الربزجني املستشار القانونـي للمجلـس ،       كما حضرها الدكتور عصام عبدالوها    
 ١٥ي لشئون اللجان ، والدكتور أمحد عبـداهللا        ـوالسيد حمسن محيد مرهون املستشار القانون     

ناصر األمني العام املساعد لشئون الس ، والسيد أمحد عبداهللا احلـردان األمـني العـام              
اعيل إبراهيم أكربي مدير إدارة     املساعد للشئون اإلدارية واملالية واملعلومات ، والسيد إمس       

العالقات العامة واإلعالم واملراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء األقسام وموظفي األمانة           
  :العامة ، مث افتتح سعادة النائب األول للرئيس اجللسة 

  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس

لثالث بسم اهللا الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة العاشرة من دور االنعقاد العادي ا
مجال : اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من اإلخوة . من الفصل التشريعي األول 

فخرو ، وخالد املسقطي ، والدكتور عبدالرمحن بوعلي ، والشيخ فهد آل خليفة ، 
 ٢٥وأود . والدكتورة ية اجلشي ، وقد تغيب عن احلضور األخ الدكتور منصور العريض 

لسة الثامنة أن األخ الشيخ فهد آل خليفة كان قد أن أشري إىل أنه ذكر يف مضبطة اجل



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١٠المضبطة         ) ٣(                         م٢٧/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

واآلن نبدأ بالتصديق . تغيب عن حضور اجللسة ، واحلقيقة إنه اعتذر عن حضورها 
  . على مضبطة اجللسة السابقة ، فهل من مالحظات عليها ؟ تفضل األخ فؤاد احلاجي 

  
 :العضو فؤاد احلاجي 

 ٥  أرجو إضافة كلمة ) ٢٧(السطر ) ٣٤(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة 

وقد ألزمتها الشريعة : " لتقرأ العبارة كالتايل " اإلسالمية " بعد كلمة " بعدم " 
أرجو تغيري ) ١(السطر ) ٣٥(ويف الصفحة " . اإلسالمية بعدم االختالط باألجانب 

  .، وشكرا " التنفيذية " إىل كلمة " الداخلية " كلمة 
  

 ١٠  :النائب األول للرئيس

  .  تفضل األخ إبراهيم بشمي شكرا ،
  

 :العضو إبراهيم بشمي 

  أرجو تغيري عبارة ) ٢٥(السطر ) ١٩(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة 
 ١٥"  نوفمرب ٣فاالقتراح بقانون بشأن اإلعالم املرئي واملسموع قُدم إىل الس بتاريخ " 

  دم إىل الس بتاريخ فاالقتراح بقانون بشأن الصحافة والطباعة والنشر قُ" إىل عبارة 
  .، وشكرا " م ٢٠٠٣ نوفمرب ٣

  
  :النائب األول للرئيس

 ٢٠  . شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  

 :العضو عبداجلليل الطريف 

  أرجو تغيري عبارة ) ١٨(السطر ) ١٧(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة 
، " قت إلنصاف هؤالء وإنه حان الو" لتصبح " وإنه حان الوقت إلضافة هؤالء " 

 ٢٥  . وشكرا 
  

   :النائب األول للرئيس
  . ، تفضل األخ أمحد بوعالي شكرا    
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  :العضو أمحد بوعالي 
شكرا سيدي الرئيس ، كنقطة نظام لدي اعتراض حول قفل باب النقاش عند 

، حيث إن سعادتكم مل تطلبوا قفل باب ) ط(الفقرة ) ٥٣(التصويت على املادة 
ص الالئحة الداخلية ، ومل تتيحوا يل اال لالستيضاح من ممثلي ديوان النقاش كما تن

 ٥اخلدمة املدنية وممثلي دائرة الشئون القانونية ، وقد ثنى على رأيي األخ السيد حبيب 

  ...مكي واألخ فؤاد احلاجي ، وقد مت بعجالة إلغاء هذه الفقرة من املادة 
  

  :النائب األول للرئيس

  ديك مالحظات على املضبطة السابقة ؟األخ أمحد ، هل ل
  ١٠ 

مستأنفا(العضو أمحد بوعالي 
ً

: ( 

علما بأن احلكومة املوقرة أعطت هذا احلق ملنتسبيها للتأهيل الذايت ، فكيف بنا 
 وللمجلس املوقر ، - سيدي الرئيس -واألمر متروك لكم ! أن نلغي هذا احلق ؟

  . وشكرا 
  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس

بـسم اهللا   .  كلٍّ فإن ما ذكرته ليس مالحظات على املـضبطة           شكرا ، على  
بامسكم مجيعا يسعدين أن أرفع إىل حضرة صاحب اجلاللـة امللـك            الرمحن الرحيم ،    

املفدى حفظه اهللا ورعاه أمسى آيات التهاين والتربيكات بافتتاح جسر الشيخ خليفة بن            
 ٢٠أحد املشاريع التنموية احليويـة     سلمان الذي يربط بني املنامة واحملرق ، والذي يعترب          

الرئيسية لتطوير شبكة الطرق يف اململكة ، والذي سوف يسهل انـسياب النـشاط              
التجاري واالقتصادي من ميناء الشيخ خليفة بن سلمان ومنطقة احلد الـصناعية إىل             
باقي مناطق اململكة ودول اخلليج العربية ، كما يسهل حركة املرور من وإىل مطـار               

كما نـئ صـاحب     . رين الدويل ، ويسهل انتقال املواطنني إىل أماكن عملهم          البح
 ٢٥السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر بإطالق اسم مسوه على              

هذا اجلسر تقديرا وتكرميا من جاللة امللك لسمو رئيس الوزراء الذي يشهد اجلميـع              
كما . ن وتطويرها وجعلها يف مصاف الدول املتقدمة بإسهاماته وإجنازاته لتنمية البحري   

يسرنا أن نئ ونبارك جلميع بناتنا وأبنائنا املكرمني والعاملني يف حقل التربية والتعليم             
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يف حفل عيد العلم الذي يقام اليوم حتت رعاية كرمية من مسو الشيخ خليفة بن سلمان                
   ألمهية العلـم والعلمـاء يف تطـوير         آل خليفة رئيس الوزراء املوقر تقديرا من مسوه       

كما نبارك حلضرة جاللة امللك املفدى بالنجاح الكـبري للقمـة اخلامـسة             .التعليم  
اليت استضافتها  ) قمة زايد   ( والعشرين لقادة دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية         

 ٥اـاالت  مملكة البحرين يف األسبوع املاضي ، مشيدين بالنتائج اليت توصلت إليها يف             

االقتصادية والسياسية وتعزيز املواطنة اخلليجية ، ونأمل أن تعمل القمة القادمة علـى             
 ومبناسبة  .تعزيز املشاركة الشعبية اخلليجية يف القرار وحتقيق الربملان اخلليجي الواحد           

م ، يسعدنا ويشرفنا أن نرفع إىل حضرة صاحب اجلاللة          ٢٠٠٥العيد امليالدي اجلديد    
فدى حفظه اهللا ورعاه ، والقيادة احلكيمة ، وشعب مملكة البحـرين أمجـل              امللك امل 

 ١٠التهاين وأعطر التمنيات حبلول عام جديد زاخر بالتقدم والرخاء ، سائلني املوىل العلي             

القدير أن يعيده علينا وحنن يف أمن وسالم وسعادة ، متمنني للجميع سنة سـعيدة ،                
ىل البند التايل من جـدول األعمـال واخلـاص          وننتقل اآلن إ  . وكل عام وأنتم خبري     

بالرسائل الواردة ، فقد وصلتنا رسالة من األخ الدكتور مصطفى السيد يطلب فيهـا              
إعفاءه من عضوية جملس الشورى لرغبة القيادة احلكيمة يف أن يتفرغ لرئاسة شـركة              

 ١٥على عاتقـه ،    نفط البحرين وتطوير عملياا ، إدراكًا منها للمسئولية الكبرية امللقاة           

 بـشأن  ٢٠٠٢لـسنة  ) ٥٥(من املرسوم بقانون رقـم  ) ١٦٩(وذلك حسب املادة  
وقد نقل األخ الدكتور مصطفى الـسيد خـالص         . الالئحة الداخلية لس الشورى     

شكره وتقديره إىل صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفـة ملـك مملكـة                
لسامي بتعيينه عضوا يف هذا الس ،       البحرين حفظه اهللا ورعاه ، والذي أصدر أمره ا        

 ٢٠والذي يعتربه تكليفًا وتشريفًا له لكي يساهم جبهده يف خدمة مملكتنا احلبيبة ومواطنيها       

وكذلك نقل شكره وتقديره إىل مسو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفـة             . األوفياء  
بن محد آل   وكذلك نقل شكره وتقديره إىل مسو الشيخ سلمان         . رئيس الوزراء املوقر    

كما نقل شكره وتقديره إىل . خليفة ويل العهد األمني القائد العام لقوة دفاع البحرين     
سعادة الرئيس وإليكم مجيعا على كل ما بذلتموه يف هذا الس ، وقد شرفه العمـل                

 ٢٥وقد استلمنا رسالة من صاحب الـسعادة       . معكم خلدمة هذا الوطن وقيادته احلكيمة       

محد آل خليفة وزير الديوان امللكي متضمنة قبـول جاللـة امللـك         الشيخ خالد بن أ   
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وننتقل اآلن . استقالة العضو األخ الدكتور مصطفى السيد ، وبذلك نعلن خلو مكانه            
  ...إىل البند التايل 
مستأذنا(العضو فيصل فوالذ 

ً
: ( 

  .امسح يل سيدي الرئيس بكلمة 
 ٥  :النائب األول للرئيس

  . تفضل 
  

 :فوالذ العضو فيصل 

شكرا سيدي الرئيس ، ذه املناسبة أحببت أن أشكر األخ الدكتور مصطفى 
 ١٠السيد على تلك الفترة الغنية احلافلة باإلجنازات اليت قضاها معنا يف هذا الس ، وباسم 

كل األعضاء أشكره على اجلهود اليت بذهلا يف خدمة الوطن واملواطن ، وهذا ليس 
مصطفى السيد ، فهو قد أعطى هذا الوطن كل التضحيات بغريب على األخ الدكتور 

واإلمكانيات للتطوير يف األصعدة كافة ، سواء على صعيد خدمته يف اجلانب 
االقتصادي والصناعي أو على صعيد مؤسسات اتمع املدين خصوصا يف تطوير جمال 

 ١٥وإن . انب الصحة والسالمة ، وكذلك كانت إسهاماته يف هذا الس غنية يف كل اجلو

تكليف القيادة الرشيدة له مبهمة كبرية يف قطاع النفط يعبر عن املكانة الكبرية اليت 
نتمىن لألخ الدكتور مصطفى السيد . حيظى ا أعضاء الس األكفاء يف كافة ااالت 

  . كل التوفيق والدعم ، وشكرا 
  

 ٢٠  :النائب األول للرئيس

  . طريف شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل ال
  

 :العضو عبداجلليل الطريف 

شكرا سيدي الرئيس ، استكماالً ملا ذكره أخي وزميلي فيصل فوالذ فإين أقترح 
 ٢٥أن حنرر رسالة تتضمن شكر وتقدير الس لألخ الدكتور مصطفى السيد على جهوده 

   ، اليت بذهلا خالل الفترة املاضية ، وأرجو أن ينال هذا االقتراح ثقة الس املوقر
  . وشكرا 

  )تثنية من بعض األعضاء(
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  :النائب األول للرئيس

كما وصلتنا رسالة من سعادة السيد . شكرا ، سوف يؤخذ ذا االقتراح 
خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى إليه جملس النواب 

ة قمع األعمال خبصوص مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين التفاقي
 ٥غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية ، وبروتوكول قمع األعمال غري 

املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري ، وقد متت 
كما وصلتنا رسالة من . إحالته إىل جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين 

العزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى سعادة السيد عبد
والنواب متضمنة اعتذار سعادة السيد حممد بن إبراهيم املطوع وزير شئون جملس 
 ١٠الوزراء عن حضور اجللسات اخلاصة بالرد على السؤالني املقدمني من كلٍّ من 

ض وذلك سعادة العضو عبداجلليل الطريف وسعادة العضو الدكتور منصور العري
كما وصلتنا رسالة من سعادة السيد عبدالعزيز بن . بسبب سفره يف إجازة خاصة 

حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب متضمنة طلب سعادة 
السيد عبداهللا بن حسن سيف وزير املالية واالقتصاد الوطين تأجيل مناقشة السؤال 

 ١٥رو بشأن ما إذا مت إلغاء بعض الرسوم املوجه إليه من سعادة العضو مجال فخ

 - ٢٠٠٣واإليرادات عن املواطنني واملقدرة ضمن ميزانية الدولة للسنتني املاليتني 
ووصلتنا .  ، وقد مت تأجيل املناقشة بناًء على التفاهم مع العضو مجال فخرو ٢٠٠٤

) ١٥(رسالة كذلك من سعادة العضو ألس مسعان بشأن طلب إعادة مناقشة املادة 
من مشروع قانون اخلدمة املدنية واليت سبق أن أقرت يف جلسة الس السادسة 

 ٢٠م ، وسوف نناقش هذا األمر عند مناقشة مشروع القانون ٢٩/١١/٢٠٠٤بتاريخ 

وننتقل اآلن إىل البند التايل واخلاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع . املذكور 
إىل االتفاقية الدولية حلماية فناين األداء قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين 

فهل يوافق الس على مشروع . ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة 
  القانون بصفة ائية ؟

 ٢٥  )أغلبية موافقة (

  :النائب األول للرئيس
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وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول . إذن يقر مشروع القانون بصفة ائية 
اص مبناقشة تقرير جلنة الشئون املالية واالقتصادية بشأن ميزانية الس األعمال واخل

وأطلب من األخ الدكتور هاشم الباش مقرر . م ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥للعامني املاليني 
  .اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل 

 ٥ :العضو الدكتور هاشم الباش 

 التقرير يف املضبطة ، شكرا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب من الس املوقر تثبيت
  . وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس

 ١٠  ...شكرا ، هل يوافق الس على تثبيت التقرير 

  
مستأذنا(العضو مجيل املرتوك 

ً
: ( 

  .امسح يل سيدي الرئيس ، فلدي اعتراض قبل تثبيت التقرير يف املضبطة 
  

 ١٥  :النائب األول للرئيس

  .تفضل 
  

 :العضو مجيل املرتوك 

 سيدي الرئيس ، هناك تساؤالن أود طرحهما قبل تثبيت التقرير يف شكرا
 ٢٠من ) ٣٥(املادة : التساؤل األول . املضبطة ومها متعلقان بتثبيت التقرير يف املضبطة 

، وأنا أستغرب من إعالن " جلسات اللجان غري علنية " الالئحة الداخلية تقول إن 
وقد كررت الرئاسة أكثر !!  التقرير  تفصيالً كامالً عن هذا- أمِس -إحدى الصحف 

من مرة أن ذلك جيب أال يكون ، وأننا جيب أن نلتزم بالقانون ، فأمتىن أن يكون هناك 
إقرار من الس بأن ذلك األمر لن يتكرر مرة أخرى ، وجيب أن يكون هناك نوع من 

 ٢٥مات بلبلة يف التحقيق ملعرفة مصدر تسرب هذه املعلومات ، ألنه قد تثار ذه املعلو

الشارع حنن يف غىن عنها ، وأعتقد أننا ذكرنا هذه النقطة أكثر من مرة ، وأرجو أال 
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  املادة : التساؤل الثاين . يكون كالمنا كالما عابرا هذا اليوم فتعاد الكرة مرة أخرى 
قما تدرج االعتمادات املخصصة مليزانية الس ر: " من الالئحة الداخلية تقول ) ١٧٦(

واحدا يف ميزانية الدولة ويقر الس ميزانيته السنوية يف حدود االعتماد املدرج ذا 
، مث تقول الفقرة الثانية من هذه " اخلصوص يف ميزانية الدولة باالتفاق مع احلكومة 

 ٥وتصدر ميزانية الس بقانون ، ملحقةً  : " - وتساؤيل يتعلق ا حتديدا -املادة 

، " العامة للدولة ، وتسري يف شأا األحكام اخلاصة بامليزانية العامة للدولة بامليزانية 
وأكدت أن امليزانية تصدر بقانون ) ١٧٧(وتفاديا للّبس يف تفسري املعىن أتت املادة 

بعد صدور القانون اخلاص : " منفصل عن ميزانية الدولة ، حيث تقول هذه املادة 
 املخصص هلا مبيزانية الدولة يف اجلهة اليت خيتارها مكتب مبيزانية الس يودع االعتماد

 ١٠  ، أي أنه جيب أن تقر امليزانية بقانون ، وإذا كان األمر كذلك فما هي " الس 

 - ٢٠٠٣األداة ؟ هل ستقر امليزانية بقرار من الس كما حصل بالنسبة مليزانية عامي 
 تسري عليها أحكام إصدار مقترح م أم ستقر بقانون ؟ وإذا أقرت بقانون فهل٢٠٠٤

بقانون ؟ ومن الذي يقترح القانون ؟ أطرح هذه االستفسارات قبل تثبيت التقرير يف 
  .مضبطة اجللسة وأرجو اإلجابة عنها ، وشكرا 

  ١٥ 

  :للرئيس األول النائب

ا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس شكر .  
  

 :املستشار القانوني للمجلس 

 ٢٠ الرئيس ، سبق أن أُقرت امليزانية السابقة ذا األسلوب املراد به  سيديشكرا

وأعتقد أنه بعد موافقة الس سوف حتدد ميزانية . إقرار هذه امليزانية يف هذه اجللسة 
الس وسوف تلحق بامليزانية العامة ، وهذا هو املقصود من صدورها بقانون ، أي أن 

 ال تصدر وحدها - مبا أا سميت ملحقة -حقة تكون ملحقة ، ألن امليزانيات املل
بقانون ، بل تلحق بامليزانية العامة للدولة وال تنفرد بقانون خاص ا ، هذا هو املفهوم 
 ٢٥بالنسبة للميزانية امللحقة ، فمادامت امليزانية ملحقة فستكون جزًءا من امليزانية العامة 

  .وتلحق ا ، وشكرا 
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  :يسللرئ األول النائب

 ، طبعا أثار األخ مجيل املتروك نقطة حساسة وجيب النظر فيها ودراستها شكرا
من ) ج(دراسة قانونية بدالً من الدخول يف جدال قانوين ، لكين ألفت النظر إىل الفقرة 

من الالئحة الداخلية واليت تتكلم عن اختصاصات مكتب الس ، فالفقرة ) ١٨(املادة 
 ٥النظر يف مشروع : " ذكر أن من اختصاصات مكتب الس من هذه املادة ت) ج(

امليزانية السنوية للمجلس ، ويف مشروع حسابه اخلتامي ، بناء على إحالة من الرئيس ، 
، وحنن اآلن نعرض امليزانية على الس " وذلك قبل عرضهما على الس إلقرارمها 

  يزانية ستقر بقانون أم بغري ملناقشتها وإقرارها ، وبعد ذلك سنرى ما إذا كانت امل
  . تفضل األخ مجيل املتروك . قانون ، وسنترك لإلخوة القانونيني حل ذلك اإلشكال 

  ١٠ 

 :العضو مجيل املرتوك 

واضحة جدا وال حتتاج إىل تأويل ، فهي ) ١٧٧( سيدي الرئيس ، املادة شكرا
 تتكلم عن ميزانية تابعة ، ومل... " بعد صدور القانون اخلاص مبيزانية الس : " تقول 

. للميزانية العامة للدولة ، فالنص واضح جدا وصريح وال حيتاج إىل تأويل أو تفسري 
 ١٥فيجب أن تتداول يف الس ، ولكن إذا كانت ) ١٨(من املادة ) ج(وبالنسبة للفقرة 

تبع تلك امليزانية تصدر بقانون فعالً فهناك أحكام خاصة مبقترح القانون وحنن هنا مل ن
األحكام ، فاملقترح جيب أن يطرح من األعضاء أو من مكتب الس أو من احلكومة ، 

 فكّكنا هذه - يف البداية -فإنْ حنن . وأما اللجان فال جيوز هلا أن تطرح اقتراحا بقانون 
اإلشكالية فبإمكاننا أن نتابع األمر ، ولكن إذا واصلنا مناقشة امليزانية قبل صدور 

 ٢٠، وهذا هو ما جيب أن نتخذ فيه ) ١٧٧و١٧٦(ن فمعىن ذلك أننا خالفنا املادتني القانو

  ...قرارا 
  

موضحا( للرئيس األول النائب
ً

 (: 

األخ مجيل ، لقد طرحت وجهة نظر وجيهة ، وحنن سنناقش امليزانية حسب 
 ٢٥نيني من الالئحة الداخلية ، وأما ما أثرته فسنتركه للقانو) ١٨(من املادة ) ج(الفقرة 

حلل اإلشكال املتعلق به ، وقد قام سعادة األخ املستشار القانوين للمجلس بالرد على ما 
  ...أثرته 
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مستأذنا(العضو مجيل املرتوك 

ً
: ( 

سيدي الرئيس ، مل يكن من املفروض مناقشة امليزانية إذا كان هناك فعالً اقتراح 
نون إلقرار امليزانية فيجب أال بقانون ، أي أنه إذا كان هناك وجوب لصدور اقتراح بقا

 ٥  . نناقشها اآلن ، هذا ما أريد بيانه ، وشكرا 

  :للرئيس األول النائب

 ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون شكرا
  . جملسي الشورى والنواب 

  
 ١٠ :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

بة للميزانية السنوية للدولة كاملةً جبميع امليزانيات  معايل الرئيس ، بالنسشكرا
املستقلة أو امللحقة ا فإا تصدر بقانون واحد عن جاللة امللك ، وأما ما ورد يف املادة 

فهو لتأكيد أن " تصدر ميزانية الس بقانون "  الداخلية من أنه ةمن الالئح) ١٧٦(
اللة امللك للميزانية العامة للدولة ، ألن امليزانية ستكون ضمن القانون الذي يصدره ج

 ١٥هذه امليزانية هي مال عام مثله مثل امليزانيات األخرى ، وكلها تصدر بقانون امليزانية ، 

والدستور يبين كيفية عرض قانون امليزانية العامة ، وكيفية إعدادها بكل ما يتعلق ا 
نواب إلقرارها مث تعرض على جملس من امليزانيات امللحقة ، وتعرض أوالً على جملس ال

الشورى ، هذه هي اإلجراءات املتبعة ، إذن ليست كل ميزانية ملحقة يصدر بشأا 
قانون ، ألن هناك قانونا واحدا تصدر به امليزانية العامة السنوية للدولة ، وإذا طرأت 

 ٢٠خر بذلك ، خالل السنة حاجة إىل إضافة أخرى يف امليزانية فإنه يصدر أيضا قانون آ

  . وهذا ما حدث هذا العام ، وشكرا 
  

  
  :للرئيس األول النائب

 ٢٥  . ، أترك منصة الرئاسة لسعادة رئيس الس الذي وصل لتوه فليتفضل شكرا
  

  :الرئيــــــــــــــس
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السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، أشكر األخ عبدالرمحن مجشري النائب األول 
ملهمة الصعبة خاصة أن املوضوع هو موضوع امليزانية ، وأعتقد أن للرئيس لقيامه ذه ا

واآلن هل يوافق الس على تثبيت . النقاش الدائر هو نقاش قانوين ، وقد فاتين ذلك 
  التقرير يف املضبطة ؟

  ٥ 

 )أغلبية موافقة(

  
  :الرئيــــــــــــــس

  .إذن يثبت التقرير يف املضبطة 
  ١٠ 

 - ٢٠٠٥ية واالقتصادية بشأن ميزانية الس للعامني املاليني تقرير جلنة الشئون املال(
  :) م ٢٠٠٦

  
  :املقدمة : ًأوال

 ١٥من الالئحة الداخلية لس الـشورى ، وعلـى قـرار    ) ١٧٦(بناًء على أحكام املادة    

مكتب الس يف اجتماعه األول من دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي األول بتـاريخ               
  م ، فقــد أحــال معــايل رئــيس الــس وضــمن خطابــه رقــم ٢٠٠٤ أكتــوبر ١١
م مشروع ميزانية الس للعـامني املـاليني      ٢٠٠٤ أكتوبر   ١٨ بتاريخ   ٢٠٠٤-١٠-١٣/١٥

 إىل جلنة الشئون املالية واالقتصادية ملناقشتها ودراستها وإعداد تقرير متضمنا      ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥
 ٢٠  .رأي اللجنة لعرضه على الس 

  
  : التكليف ناقشت اللجنة املوضوع يف اجتماعاا التالية وتنفيذًا هلذا

  .م ٢٠٠٤ أكتوبر ٣١   االجتماع الثاين-
  .م ٢٠٠٤ نوفمرب ٨   االجتماع الثالث-
 ٢٥  .م ٢٠٠٤ نوفمرب ٢٠   االجتماع الرابع-

  .م ٢٠٠٤ ديسمرب ٧   االجتماع اخلامس-
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سعادة األمـني العـام     حيث شارك يف تلك االجتماعات باإلضافة إىل أعضاء اللجنة كل من            
للمجلس وسعادة األمني العام املساعد للشئون اإلدارية واملالية واملعلومات ومدير إدارة الشئون            
اإلدارية واملالية باإلضافة إىل رئيس قسم احلاسب اآليل الذين قاموا مـشكورين بـالرد علـى          

  .استفسارات األعضاء 
  ٥ 

روع امليزانية حيث مت مـن خاللـه   وخالل تلك االجتماعات جرى نقاش مستفيض حول مش  
  :مناقشة أسس إعداد امليزانية وأهدافها ، وذلك كما هو موضح أدناه 

  
ثانيا 
ً

  :أهداف امليزانية : 
 ١٠   ٢٠٠٥بعد اطالع اللجنة على األهداف اليت اعتمدا األمانة العامة إلعداد ميزانيتها لعامي          

ماثلة ، الحظت اللجنة أـا تـضمنت    ، ومقارنتها باألهداف العامة للموازنات امل     ٢٠٠٦ و  
  :أهدافًا تؤكد ضمان ما يلي 

  .توافر املوارد املالية الالزمة والضرورية حلسن سري العمل واألداء يف الس  .١
تلبية امليزانية لالحتياجات من القوى البشرية كما ونوعا عن طريق االختيـار املالئـم               .٢

 ١٥ احلاليني واجلدد مبختلف مستويام الوظيفية والتدريب الالزم مبا يكفل تدريب املوظفني   

  . من أجل إكسام املهارات والقدرات الكافية لرفع مستوى أدائهم وإنتاجيتهم 
مكافآت األعضاء ، رواتب املوظفني والنفقات      ( توافر االعتمادات املالية املقررة قانونا       .٣

  .يدها وااللتزام بسدادها يف مواع) إخل ... املرتبطة ا والعقود 
توافر اعتمادات مالية لبناء وتقوية العالقات بني الس واالس اخلليجيـة والعربيـة              .٤

 ٢٠والدولية ، وكافية لتغطية تكاليف الزيارات والضيافة من أجل التعرف على التجـارب             

  .الربملانية األخرى واالستفادة من اخلربات املتميزة 
مات العامة الالزمة حلسن سـري العمـل يف         توافر االعتمادات املالية لإلنفاق على اخلد      .٥

 . الس ولتحسني األداء ورفع الكفاءة اإلدارية الفنية 
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ثالثا 
ً

  :إجراءات إعداد امليزانية : 
  :الحظت اللجنة أن األمانة العامة قد اتبعت األسس التالية عند إعداد امليزانية 

  .تقدير اإليرادات وفقًا لالحتياجات املطلوبة  .١
 . االرتباطات والعقود احلالية والسارية املفعول عند إعداد امليزانية معرفة .٢
 ٥ .تقدير املصروفات املتكررة بناًء على خربة السنوات السابقة  .٣

 .تلبية احتياجات التوسع املستقبلية ورفع كفاءة أداء الس  .٤
 .تقدير املصروفات املماثلة املبنية على خربة اجلهاز اإلداري  .٥

  

رابعا 
ً

  :اسة واملراجعة التفصيلية للميزانية الدر: 
 ١٠ ، حتققت اللجنة من احلاجة لألمـوال الـواردة يف           ربعد االطالع والتحليل واالستفسا     

وعلى ضـوء ذلـك ،      . امليزانية ، وتأكدت من بنود املصروفات وتفاصيلها وصحة تقديراا          
تخدام األموال من أجل    اقترحت بعض املناقالت يف األبواب والبنود خدمة لدعم الفعالية يف اس          

الباب األول ، الباب الثاين ، الباب الثالث ،         : زيادة الكفاءة اإلدارية والفنية يف األبواب التالية        
ونورد فيما يلي تفاصيل ما قامت به اللجنـة         . الباب الرابع ، الباب اخلامس ، الباب السادس         

 ١٥  .من أعمال وتوضيح ملا تقترحه من مناقالت 

  
  :وظائف البحرينيني / نفقات القوى العاملة ) :  القسم األول (الباب األول  •

لقد تأكدت اللجنة من وجود هيكل تنظيمي يليب االحتياجات احلالية واملستقبلية إلجنـاز             
العمل املخطط له ، وارتأت اللجنة أمهية عدم شغل الوظائف إال بصورة تدرجييـة وحـسب                

 ٢٠  .احلاجة إىل شغلها 

  
 وظيفة جديدة لعام ١٢ و ٢٠٠٥ وظيفة جديدة لعام ١٨ناك وقد الحظت اللجنة أن ه

 وردت يف الكشف املعد من قبل األمانة العامة ، وأكدت اللجنة أمهية إعادة دراستها ٢٠٠٦
وإعطاء أولوية للوظائف ذات التأثري املباشر على سري العمل ، وأن يتم التوظيف هلا بناًء على 

 ٢٥املعدة الختيار أفضل املتقدمني ، لذا وافقت اللجنة على الكفاءة واملؤهل واجتياز االمتحانات 

   .٢٠٠٦ وظائف لعام ٥ و ٢٠٠٥ وظيفة فقط لعام ١٧شغل 
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١٠المضبطة         ) ١٥(                         م٢٧/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

وإسناد مهمة التدقيق الداخلي إىل أحـد       ) مدقق داخلي   ( كما رأت اللجنة عدم شغل وظيفة       
  .مكاتب التدقيق االستشارية ، لصغر حجم العمل ، وبالتايل خفض التكلفة 

  
 العاملني يف التنظيف من خالل إحدى شركات إىل         أت اللجنة حتويل املوظفني البحرينيني    كما ر 

 ٥  .موظفني دائمني بالس ملا يف ذلك من منفعة هلم وللمجلس 

  
وبعد مراجعة الرواتب األساسية وأجور العمل اإلضايف ، ارتأت اللجنة ضرورة العمـل علـى      

، حيث إن املبالغ املرصودة يف امليزانية       % ) ١٠(ختفيض أجور العمل اإلضايف حبيث ال يتجاوز        
قيمة عالوات العمل اإلضايف     % ) ٦,٧٥(تقريبا ، وهي تشمل      % ) ١٧,٨( املقترحة كبرية   

 ١٠، وعليه توصي اللجنة بتقليص املبالغ املرصودة وضبط تكـاليف العمـل            ) لكبار املوظفني   ( 

 وإدخال نظم وأساليب إدارية للتحفيز      اإلضايف واالهتمام بإدارة العمل عن طريق ضبط الوقت       
  وتقييم املوظفني وربطها بتحقيق أهداف إدارية توضع بصورة سنوية لكـل إدارات األمانـة              

  .العامة 
  

 ١٥   ٢٠٠٥دينار لعام   ) ٨٨٨,٠٠٠(وبناًء على ذلك تصبح األموال املرصودة للرواتب األساسية         

دينار لعام ) ١٥٨,٠٠٠(إلضايف  ، وتكون تكاليف العمل ا     ٢٠٠٦دينار لعام    ) ٩٧٨,٠٠٠(و
   .٢٠٠٦دينار لعام ) ١٧٤,٠٠٠( و٢٠٠٥

  
من الئحة شئون املوظفني    ) ٤٠(وتوصي اللجنة بتفعيل نظام احلوافز واملكافآت الوارد يف املادة          

 ٢٠من أجل رفع كفاءة األداء وتشجيع املوظفني على العطاء بإضافة بند جديد يف امليزانية يرصد له           

 ومت تكليف األمانة العامة بالتنـسيق      ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ار لكل من عامي     دين) ٥٠،٠٠٠(مبلغ  
  .مع مكتب الس يف إجياد آليات الصرف 

  
وقد الحظت اللجنة أن النظام احلايل املتبع لتنفيذ األعمال رمبا ال يتناسب مع طبيعـة عمـل                 

 ٢٥  طبيعـة عمـل    الس ، كما أن الرواتب واألجور واملزايا األخرى رمبا مل حتدد لتتناسب مع              

الس ، لذلك توصي اللجنة بالقيام بدراسة شاملة لسري العمل يف األمانة العامة مبا خيدم رفـع                



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١٠المضبطة         ) ١٦(                         م٢٧/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

كفاءة العنصر البشري وتطوير أساليب العمل اإلداري وإجياد نظام فعال لألجـور وتقلـيص              
  بلغـت  ) استشارات فنية لتطوير اجلهـاز اإلداري       ( العمل اإلضايف ، وقد مت رصد مبالغ لبند         

   .٢٠٠٦دينار لعام ) ١٥,٠٠٠( و٢٠٠٥دينار لعام ) ٢٥,٠٠٠(
  
 ٥تـدريب املـوظفني داخـل البحـرين ) : القـسمان اخلـامس والـسادس ( الباب األول  •

 :وخارجها 
  

بعد دراسة خطة األمانة العامة لتدريب املوظفني أوصت اللجنة بأال تزيد تكاليف تدريب 
وأن يكون التدريب منصبا . من الرواتب األساسية سنويا ) %٥(املوظفني داخليا وخارجيا عن 

 ١٠إن هذا يتطلب دراسة االحتياجات التدريبية . على رفع املهارات والقدرات لزيادة اإلنتاجية 

بصورة علمية وعملية قائمة على الوصف الوظيفي للموظف ونتائج تقومي أدائه مبا يكفل رفع 
  . إدارات األمانة العامة كافة مستوى العمل اإلداري والتنفيذي يف

  
كما تطرقت اللجنة إىل تكاليف الدراسات اجلامعية لبعض موظفي األمانـة العامـة ،              
 ١٥ورأت أمهية وضع شروط حمددة ملساعدة املوظفني يف مواصلة دراستهم حبيث يراعى يف ذلـك          

لصدد بـأال   وأوصت اللجنة يف هذا ا    . ارتباط التخصصات الدراسية باملهام الوظيفية للموظف       
من الرواتب األساسـية     % ) ٢(يتجاوز املخصص لتكاليف الدراسة اجلامعية للموظفني عن        

  .سنويا 
  

 ٢٠  وعلى ضوء ذلك ، فإن املبالغ اليت رصدت للتدريب بعد التعديالت املقترحـة بلغـت          

 ، للتدريب داخل البحـرين      ٢٠٠٦دينار لعام    ) ٨٦,٥٠٠( و ٢٠٠٥دينار لعام   ) ٩٥,٠٠٠(
حيث متثل املبالغ اليت رصدت للتدريب وتكاليف الدراسات اجلامعية داخل البحرين           وخارجها  

   .٢٠٠٦دينار لعام  ) ٥١,٥٠٠( و٢٠٠٥دينار لعام ) ٦٣,٠٠٠(
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١٠المضبطة         ) ١٧(                         م٢٧/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

وتوصي اللجنة بضرورة ختفيض عدد الدورات التدريبية اخلارجية ووضعها يف أضـيق            
ث إن تكاليف الـسفر واإلقامـة       احلدود وذلك الرتفاع تكاليفها مقارنة بالدورات احمللية حي       

  . تقريبا من إمجايل التكلفة  % ) ٨٠(تشكل 
  
 ٥ :إقامة مؤمترات ومهمات رمسية / نفقات اخلدمات ) : القسم األول ( الباب الثاني  •
 

) ٢٥,٠٠٠( ارتأت اللجنة قبول الزيادة املقترحة يف بند مؤمترات داخل البحرين من  .١
 ٢٠٠٦دينار لعام ) ٤٠,٠٠٠( و٢٠٠٥ر لعام دينا) ٣٥,٠٠٠( إىل ٢٠٠٤دينار لعام 

 وذلك ٢٠٠٤على التوايل من خمصصات عام  %) ٦٠(و %) ٤٠(أي بزيادة قدرها 
 ١٠لتغطية الدعوات واللقاءات بني جمالس النواب والشورى يف دول جملس التعاون إضافة 

 .إىل استضافة مؤمتر األمناء العامني 
  

دينـار لعـام    ) ٣٠,٠٠٠( و ٢٠٠٥ار لعام   دين) ٢٥,٠٠٠(قبول اللجنة بتقدير مبلغ      .٢
) ٢٠( لتغطية مصاريف استضافة مؤمتر دويل مبعدل ستة أشخاص لكل وفد من           ٢٠٠٦

 ١٥ .دولة ملدة ثالثة أيام 

 
وجدت اللجنة أمهية رفع املبالغ املرصودة للمؤمترات واملهمات الرمسية ألعضاء الـس         .٣

  ٢٠٠٥دينار لعـام    ) ١٤٠,٠٠٠( إىل   ٢٠٠٤دينار لعام   ) ٦٩,٠٠٠(يف اخلارج من    
 ، وذلك على ضوء ما مت صـرفه هلـذا البنـد يف         ٢٠٠٦دينار لعام   ) ١٥٠,٠٠٠( و

 ٢٠السنوات السابقة وألمهية املشاركة يف املؤمترات واملهمات الرمسية لتوطيد عالقة الس           

 .مع االس املثيلة 
  

) ٤٦,٠٠٠(من   وافقت اللجنة على رفع نفقات الضيافة للمهمات الرمسية يف البحرين            .٤
دينـار لعـام     ) ٦٥,٠٠٠( و ٢٠٠٥دينار لعـام    ) ٥٠,٠٠٠( إىل   ٢٠٠٤دينار لعام   

 ٢٥ . ، وذلك بناء على اخلربة السابقة ٢٠٠٦

  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١٠المضبطة         ) ١٨(                         م٢٧/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

) ٣٠,٠٠٠(ارتأت اللجنة ختفيض تكاليف املهام الرمسية لألمانة العامة من املبلغ املقترح  .٥
 .٢٠٠٦ و ٢٠٠٥دينار لكل من عامي ) ٢٠,٠٠٠(دينار إىل 

  
اللجنة أمهية وجود بند منفصل للمبالغ املرصودة للزيارات االستطالعية للموظفني          رأت   .٦

 ٥للتعرف على التجارب املتميزة يف إدارة أعمال االس النيابية والشيوخ وقد وافقـت             

 ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥دينار هلذا البند لكـل مـن عـامي          ) ١٥,٠٠٠(على رصد مبلغ    
  .ألهداف املرجوة من هذه الزيارات وضرورة أن يتم حتديد الزيارات بناًء على ا

  
اقترحت اللجنة فصل املبالغ املرصودة لضيافة اجللسات عن نفقات ضـيافة املهمـات              .٧

 ١٠   ومبلـغ  ٢٠٠٥دينار لعـام  ) ١٠,٠٠٠(الرمسية يف البحرين واملوافقة على رصد مبلغ      

 على أساس أربع جلسات شهريا وملدة سبعة شهور يف          ٢٠٠٦دينار لعام   ) ١١,٠٠٠(
 .نة الس

  
للعامني  %) ١٢٤(و   %) ١٠٠(وبناًء على ما تقدم متت زيادة املبالغ املرصودة بنسبة          

 ١٥ أي أصبحت ااميع الكلية لنفقات ٢٠٠٤ على التوايل مقارنة بعام  ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥املاليني  

   ٢٠٠٥دينـار لعـام     ) ٢٩٠,٠٠٠(إقامة املؤمترات واملهـام الرمسيـة والـضيافة مبلـغ           
   .٢٠٠٦لعام دينار ) ٣٢٥,٠٠٠(و

  

  :االتصاالت ) : القسم الثاني( الباب الثاني •
  ٢٠ 

لقد رأت اللجنة أن أجور االتصاالت املقدرة واملرصودة كافية بناًء على اخلربة الـسابقة              
) ٥١,٥٠٠(وقد وافقت اللجنة على ما رصد يف امليزانية وهو مبلغ           . ومعدالت االستخدام   

 ، وأن الزيادة اليت رصدت يف ميزانيـة         ٢٠٠٦دينار لعام   ) ٥٦,٦٥٠( و ٢٠٠٥دينار لعام   
   ٢٠٠٥مقارنة بـني عـامي       %) ١٠( و ٢٠٠٤مقارنة مع عام     %) ٢٥( تعادل   ٢٠٠٥

 ٢٥  . تتماشى والزيادة اليت طرأت على أعمال الس والتوسع يف نشاطاته ٢٠٠٦و 
  

 :تكاليف املنافع العامة ): القسم الثالث ( الباب الثاني  •



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١٠المضبطة         ) ١٩(                         م٢٧/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  
  مياه شرب وتكاليف توصيل واستخدام ( نافع العامة ترى اللجنة أن تكاليف امل

متوافقة مع املصاريف الفعلية للسنوات السابقة ، ووافقت على زيادة طفيفة قدرت ) الكهرباء 
  دينار إىل ) ١٩,٠٠٠( أي من ٢٠٠٤ مقارنة بعام ٢٠٠٥لعام  %) ١٠(بـ 

 ٥مقارنة بعام  دينار ٢٢,٨٠٠ حيث بلغت ٢٠٠٦لعام %) ٨(دينار وبزيادة ) ٢١,٠٠٠(

٢٠٠٥.   
  

 :اإلجيارات ) : القسم الرابع ( الباب الثاني  •

  
 ١٠رأت اللجنة أن املبلغ املرصود قُدر على أساس التكاليف احلالية واملتوقعة إلجيار 

   والبالغة ٢٠٠٦دينار وعام ) ٥٧,٠٠٠( والبالغة ٢٠٠٥السيارات يف العام 
  . مشروع امليزانية وقد وافقت اللجنة على ما رصد يف. دينار ) ٦٠,٠٠٠(
 :التأمني والنقل والتنظيف ) : القسم اخلامس ( الباب الثاني  •
 

 ١٥لقد مت االتفاق على توظيف العاملني البحرينيني الذين يعملون حاليا يف الس من خالل              

شركة التنظيفات حبيث يصبحون موظفني دائمني بالس ملا يف ذلك من مصلحة هلم وخفض              
يف وقت واحد ، ويبلغ عدد هؤالء املوظفني أحد عشر عامالً ، وسيترتب على              لتكاليف الس   

) ٢٨,٠٠٠(دينـار إىل    ) ٤٠,٣٠٠(من  ) تنظيف املباين   ( هذا التوظيف ختفيض تكاليف بند      
   .٢٠٠٦دينار يف عام ) ٣٠,٠٠٠(دينار إىل ) ٤٥,٠٠٠( ومن ٢٠٠٥دينار يف عام 

 ٢٠ 

 :والطباعة واالشرتاكات اإلعالن ) : القسم السادس( الباب الثاني  •

وجدت اللجنة بعد دراسة بنود هذا القسم أن التكاليف املقدرة تناسب حجم اخلدمات             
املقدمة ، إال أا رأت أمهية أال يتجاوز املبلغ املرصود لبند االشتراكات يف اجلرائـد واـالت     

املـبلغني   بدالً مـن     ٢٠٠٦دينار لعام   ) ٦,٠٠٠( و ٢٠٠٥دينار لعام   ) ٥,٠٠٠(والنشرات  
 ٢٥  .دينار للعامني على التوايل ) ١٠,٠٠٠(دينار و ) ٩,٠٠٠(املقترحني ومها 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١٠المضبطة         ) ٢٠(                         م٢٧/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

) ٣٥,٠٠٠(دينار بدالً مـن     ) ٣٠,٠٠٠( إىل   ٢٠٠٥كما مت ختفيض بند الطباعة لعام       
دينار كما جاء   ) ٣٥,٠٠٠( وهو   ٢٠٠٦دينار ومت اإلبقاء على املبلغ املخصص هلذا البند لعام          

  .من األمانة العامة 
 

 ٥ :خدمات متنوعة ) : القسم السابع ( باب الثاني ال •

  
  راجعت اللجنة بنود هذا القسم واستئناسا بالسنوات املاضية وجدت أن بند 

يتطلب إعادة النظر ، حيث أوصت بتخفيض املبلغ من ) استشارات فنية وأحباث ودراسات  ( 
خاصة بعد أن  ، و٢٠٠٦ و ٢٠٠٥دينار لكل من عامي ) ١٥,٠٠٠(دينار إىل ) ٣٠,٠٠٠(

 ١٠  .دينارا ) ٢,٤٣٠( مل يتجاوز ٢٠٠٤الحظت أن املبلغ املنصرف من هذا البند خالل عام 

 وظائف البحرينيني/ حتت بند نفقات القوى العاملة ) ٥(وكما ذكر يف الصفحة رقم 
   لبند ٢٠٠٦دينار لعام ) ١٥,٠٠٠( و٢٠٠٥دينار لعام ) ٢٥,٠٠٠(فقد مت ختصيص مبلغ 

  ) .لتطوير اجلهاز اإلداري استشارات فنية ( 
) للمجلس  تكاليف اللجنة االجتماعية( كما وافقت اللجنة على املبلغ املرصود لبند 

 ١٥   .٢٠٠٦ و ٢٠٠٥دينار لكل من عامي ) ٦,٠٠٠(وهو 

  
 :نفقات السلع املستهلكة ): القسمان الثاني والثالث ( الباب الثالث  •

د متت بناًء على اخلربة السابقة ، الحظت اللجنة أن معظم تقديرات هذين القسمني ق
من ) وقود السيارات ( ووافقت على املبالغ مع الزيادات املقترحة ، حيث ارتفعت تكاليف بند 

 ٢٠املؤن (  وتكاليف بند ٢٠٠٦دينار يف عام ) ١٠,٠٠٠( إىل ٢٠٠٥دينار يف عام ) ٨,٠٠٠(

   ٢٠٠٥ار عام دين) ١١,٠٠٠( إىل ٢٠٠٤دينار عام ) ٩,٠٠٠(من ) واملواد واألدوات 
، وقد جاءت هذه الزيادة من رصد %) ٥( ، أي مبعدل زيادة ٢٠٠٦دينار عام ) ١١,٥٠٠(و

   .٢٠٠٤مبلغ لقطع غيار كهربائية مل تكن واردة يف ميزانية 
  

 ٢٥ :مطبوعات وأدوات قرطاسية ) : القسم الرابع ( الباب الثالث  •
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ا مل توافق على التكاليف وافقت اللجنة على املبالغ املرصودة يف هذا القسم إال أ
 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥دينار لكل من عامي ) ٢٠,٠٠٠(والبالغة ) أدوات قرطاسية ( املقترحة لبند 

  .دينار للعامني على التوايل ) ١٣,٠٠٠(دينار و ) ١٢,٠٠٠(وأوصت بتخفيضها إىل 
  

 ٥ :مشرتيات األثاث / نفقات السلع الرأمسالية) : القسم األول(لباب الرابع ا •

  
ء االحتياجات من مشتريات األثاث ، فقد ارتأت اللجنة ختفيض املبالغ على ضو

   بدالً من ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥دينار لكل من عامي ) ٢٥,٠٠٠(املقترحة حبيث يرصد مبلغ 
دينار لتغطية جتهيز مكاتب جديدة وكراسي القاعة الرئيسية إضافة إىل ختفيض ) ٣٠,٠٠٠(

 ١٠  .مشتريات املعدات املكتبية 

  
 :أصول جديدة ومضافة للحاسوب ) : القسم الثالث  ( الباب الرابع •

  تكاليف برامج التشغيل والربامج ( وافقت اللجنة على رصد مبلغ لبند 
 بناًء على ٢٠٠٦دينار لعام ) ٥٨,٠٠٠( و٢٠٠٥دينار لعام ) ٧٥,٠٠٠(والبالغ ) التطبيقية 

 ١٥  الدراسة املعدة من قسم احلاسب اآليل واليت ترد تفاصيلها ضمن
  

 :بناء وجتديد مبان ٍ/ املشاريع: ب الثامن البا •

  بناًء على التعميم الصادر من معايل وزير املالية واالقتصاد الوطين رقم 
م فقد مت استبعاد املبالغ املخصصة ٢٠٠٤ ديسمرب ١املؤرخ يف ) ٢٠٠٤ / ٢٨ /٢/٥٥أ ز (

 ٢٠يق بشأا مع كل من ملصروفات املشاريع املقترحة من األمانة العامة للمجلس على أن يتم التنس

  وزارة األشغال واإلسكان ووزارة املالية واالقتصاد الوطين أسوة باملشروعات احلكومية 
  . األخرى 
  
  

 ٢٥ :إمجايل امليزانية  •
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 مبلغا ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥وعلى ضوء ذلك يكون إمجايل ميزانية الس للعامني املاليني 
  :التوايل موزعة على النحو التايل دينار على ) ٤ ،٤٠٨,٠٠٠(دينار و) ٤,٣٤٨,٠٠٠(وقدره 

 

 امليزانية املقدمة من األمانة العامة

  

  رقم امليزانية املقدمة من اللجنة
 الباب

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

  الباب
 األول

١٫٧٤٦٫٠٠٠ ١٫٧٦٢٫٠٠٠ ١٫٧٧٧٫٥٥٠ ١٫٧٣٨٫٢٠٠ 

  الباب
 الثاني

٧٤٠٫٩٥٠ ٦٩٥٫٥٠٠ ٧٥٣٫٩٥٠ ٧٠٦٫٣٠٠ 

  الباب
 الثالث

٦٩٫٥٠٠ ٦٤٫٠٠٠ ٧٦٫٥٠٠ ٧٢٫٠٠٠ 

  الباب
 الرابع

١١١٫٠٠٠ ١٤٥٫٠٠٠ ١١٦٫٠٠٠ ١٥٠٫٠٠٠ 

  الباب
 ٨٥٫٠٠٠ ٨٥٫٥٠٠ ٨٥٫٠٠٠ ٨٥٫٥٠٠  اخلامس

  الباب
  ٠  ٠  ٠  ٢٥٠٫٠٠٠  الثامن

مكافآت أعضاء 
  ١٫٥٩٩٫٠٠٠  ١٫٥٩٦٫٠٠٠  ١٫٥٩٩٫٠٠٠  ١٫٥٩٦٫٠٠٠  الس

  ٤٫٤٠٨٫٠٠٠  ٤٫٣٤٨٫٠٠٠  ٤٫٤٠٨٫٠٠٠  ٤٫٥٩٨٫٠٠٠  اموع

  
خامسا 
ً

 ٥  :ية اللجنة توص: 

  
 ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥إن اللجنة بعد دراستها للميزانية التقديرية للمجلس للعامني املاليني 

توصي الس املوقر باعتمادها بعد إدخال التعديالت الواردة يف هذا التقرير واليت مت االتفاق 
  .عليها مع األمانة العامة ورئاسة الس 

  ١٠ 

  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١٠المضبطة         ) ٢٣(                         م٢٧/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

سادسا 
ً

  : مقرر اللجنة : 
رت اللجنة أن يكون سعادة العضو الدكتور هاشم حسن الباش مقررا أصليا هذا وقد قر

  .للّجنة وأن يكون سعادة العضو مجيل علي املتروك مقررا احتياطيا 
  

 ٥  هذا واألمر متروك لنظر الس املوقر ،،،

  
  

  مجال حممد فخرو             هاشم حسن الباش.د
    رئيس جلنة               نائب رئيس جلنة

 ١٠           الشئون املالية واالقتصادية       املالية واالقتصاديةالشئون 

  
  ) انتهى التقرير(

 
  :الرئيــــــــــــــس

 ١٥  .تفضل األخ مقرر اللجنة 

  
  :العضو الدكتور هاشم الباش

شكرا سيدي الرئيس ، سأقوم بدايةً باستعراض سريع لتقرير جلنة الشئون املالية 
م اليت متت إحالتها من قبل ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥لس للعامني واالقتصادية بشأن ميزانية ا

 ٢٠  م ملناقشتها ودراستها وإعداد تقرير ٢٠٠٤ أكتوبر ١٨مكتب الس املوقر بتاريخ 

بعد اطالع اللجنة على أهداف وأسس إعداد امليزانية وجدت أن هذه . بشأا 
سني سري العمل يف األهداف تتفق مع طبيعة عمل الس ، أي توفري املوارد املالية لتح

الس وتطويره ورفع كفاءته عن طريق تلبية احتياجات القوى العاملة ، ووجود 
االعتمادات املالية املقررة قانونا ، وبناء وتقوية العالقات مع االس اخلليجية والعربية 
 ٢٥ والدولية ، واإلنفاق على اخلدمات العامة ، ورأت اللجنة أن أسس إعداد هذه امليزانية

متماشية مع األسس املتعارف عليها يف إعداد مثل هذه امليزانيات ، أي ميزانيات االس 
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ونورد بصورة خمتصرة تفاصيل ما قامت به اللجنة من تعديالت . النيابية والشورية 
 إعادة دراسة -١: رأت اللجنة : نفقات القوى العاملة : الباب األول : ومناقالت 

  املقترحة وإعطاء أولوية للوظائف ذات التأثري املباشر على قوائم الوظائف اجلديدة 
العمل ، وعدم شغل وظيفة مدقق داخلي وإسناد هذه املهمة إىل أحد مكاتب التدقيق 

 ٥ختفيض أجور العمل  -٢ .االستشارية لصغر حجم العمل وبالتايل خفض التكلفة 

  قيمة الرواتب اإلضايف ، حبيث ال تتجاوز عشرة باملئة عما هو مرصود له من 
من الئحة شئون ) ٤٠(األساسية ، وتفعيل نظام احلوافر واملكافآت الوارد يف املادة 

 حتويل املوظفني البحرينيني العاملني يف التنظيفات من خالل إحدى -٣ .املوظفني 
ختفيض املبالغ املرصودة لتدريب املوظفني داخل  -٤. الشركات إىل موظفني دائمني 

 ١٠من الرواتب األساسية ، أي تكون املبالغ %) ٥(يث ال تزيد على وخارج البحرين حب

م ، إضافة ٢٠٠٦دينار لعام ) ٨٦,٥٠٠(م و٢٠٠٥دينار لعام ) ٩٥,٠٠٠(املرصودة 
  م ٢٠٠٥دينار لعام ) ٦٣,٠٠٠(إىل تكاليف الدراسات اجلامعية داخل البحرين والبالغة 

  . الرواتب األساسية من%) ٢(م ، أي ال تتجاوز ٢٠٠٦دينار لعام ) ٥١,٥٠٠(و
 القيام بدراسة استشارية لتطوير العمل اإلداري وإدارة املوارد البشرية ، وقد مت -٥

 ١٥دينار ) ١٥,٠٠٠(م و٢٠٠٥دينار لعام ) ٢٥,٠٠٠(رصد مبلغ هلذه الدراسة ومقداره 

) ١,٧٦٢,٠٠٠(وبصورة عامة تكون مبالغ الباب األول بعد التعديل  .م ٢٠٠٦لعام 
%) ١(م ، أي بزيادة ٢٠٠٦دينار لعام ) ١,٧٤٦,٠٠٠(م ، و٢٠٠٥دينار لعام 

 .م ٢٠٠٦لعام %) ١٠(م وبنقص ٢٠٠٥مقارنة مبا رصد من قبل األمانة العامة لعام 
 زيادة بند املؤمترات داخل -١: ارتأت اللجنة : نفقات اخلدمات : الباب الثانـي 

 ٢٠لشورى يف دول جملس البحرين ؛ لتغطية الدعوات واللقاءات بني جمالس النواب وا

 رفع املبالغ املرصودة -٢. التعاون ، إضافة إىل استضافة مؤمتر األمناء العامني 
للمؤمترات واملهمات الرمسية ألعضاء االس يف اخلارج ، ونفقات الضيافة للمهمات 
الرمسية يف البحرين ، وختفيض تكاليف املهام لألمانة العامة ، وإجياد بند منفصل 

 فصل املبالغ املرصودة لضيافة اجللسات عن نفقات -٣ . موظفيها للخارج لزيارات
 ٢٥ضيافة املهمات الرمسية يف البحرين ؛ وذلك من أجل التدقيق ومعرفة أين تذهب هذه 

، حيث أوصت ) استشارات فنية وأحباث ودراسات ( إعادة النظر يف بند  -٤املبالغ 
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 أن املبالغ اليت مت صرفها قليلة جدا ، إذ اللجنة بتخفيض املبالغ املرصودة ؛ نظرا إىل
. دينارا ) ٢,٤٣٠(م ومل يصرف منه إال ٢٠٠٤دينار لعام ) ٣٠,٠٠٠(رِصد مبلغ 

دينار لعام ) ٦٩٥,٥٠٠(وبصورة عامة تكون املبالغ املرصودة بعد التعديل هلذا الباب 
  للك%) ١(م ، أي بتخفيض بنسبة ٢٠٠٦دينارا لعام ) ٧٤٠,٩٥٠(م ، و٢٠٠٥

 ٥  ... على ضوء اخلربة السابقة يف تقدير : السلع املستهلكة : الباب الثالث  . عام 

    
   :الرئيــــــــــــــس

األخ مقرر اللجنة ، كنت أود أن تقرأ كل باب على حدة ، ولكن مادمت قد 
  . شارفت على االنتهاء من تالوة كل األبواب فتابع تالوا 

  ١٠ 

ستأنفام(العضو الدكتور هاشم الباش 
ً

 (:  
على ضوء اخلربة : السلع املستهلكة : الباب الثالث  شكرا سيدي الرئيس ،

السابقة يف تقدير نفقات هذا الباب ، رأت اللجنة قبول ما جاء يف تقديرات األمانة 
الباب . العامة ، إال أن اللجنة ارتأت ختفيض املبالغ املقترحة ملشتريات القرطاسية 

 ١٥تكاليف برامج ( وافقت اللجنة على رصد مبلغ لبند : الية السلع الرأمس: الرابع 

  م ٢٠٠٥دينار لعام ) ٧٥,٠٠٠(والبالغ ) احلاسب اآليل والربامج التطبيقية 
 بناًء على :نفقات املشاريع : الباب اخلامس . م ٢٠٠٦دينار لعام ) ٥٨,٠٠٠(و

خصصة ملصروفات تعميم وزير املالية واالقتصاد الوطين ؛ فقد مت استبعاد املبالغ امل
  م ، ٢٠٠٥دينار لعام ) ٢٥٠,٠٠٠(املشاريع املقترحة من األمانة العامة والبالغة 

 ٢٠  .     وشكرا 
  
  

  :الرئيــــــــــــــس

 ، هل هناك مالحظات على أي باب من أبواب امليزانية ؟ تفضل األخ شكرا
 ٢٥  . فيصل فوالذ 

  
  :العضو فيصل فوالذ
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اية أحب أن أرفع خالص التهاين والتربيكات  سيدي الرئيس ، يف البدشكرا
لسعادة العضو األخت ألس مسعان وكافة املواطنني املسيحيني األعزاء واجلالية املسيحية 

سيدي الرئيس ، امليزانية املطروحة . يف مملكة البحرين مبناسبة مولد املسيح عليه السالم 
إلخوة رئيسا وأعضاًء يف جلنة أنا أسأل ا. أمامنا ميزانية خجولة ومتواضعة مع األسف 

 ٥  من تقرير اللجنة ، حيث ذُكر يف ) ٢(الشئون املالية واالقتصادية عما ورد يف الصفحة 

بعد اطالع اللجنة على األهداف اليت اعتمدا : ما يلي ) أهداف امليزانية : ثانيا ( 
وهنا أضع خطا  -م ، ومقارنتها ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥األمانة العامة إلعداد ميزانيتها لعامي 

  ! ... باألهداف العامة للموازنات املماثلة ، أي موازنات هذه ؟-
  

 ١٠  :الرئيــــــــــــــس

  ...هي موازنات الربملانات 
  

مستأنفا(العضو فيصل فوالذ 
ً

: ( 

أنا أريد أن أتكلم هنا يف هذه النقطة ، فال أعتقد أن أي برملان يف العامل سيقبل 
 ١٥لت كالئحة استرشادية لتلك الربملانات ، واإلخوان يف اللجنة ذه امليزانية إذا جع

أعطونا مسألة عامة ، فلم نر أية مقارنة ، وإذا كانت توجد يف هذا التقرير مقارنة 
وذكر التقرير أن اللجنة الحظت أن . فليذكرها يل األخ الفاضل الدكتور هاشم الباش 

 أمور ، وأهم اختصاصات جملس )٥(امليزانية العامة تضمنت أهدافًا تؤكد ضمان 
 هي التشريع والرقابة ، وتلك - كما أكدها ميثاق العمل الوطين والدستور -الشورى 

 ٢٠البنود اخلمسة مل تشر إىل تلك النقطة بتاتا ، فمجلس الشورى ميثل السلطة التشريعية ، 

 اجلانب!! وأما ما ذُكر فهو خارج عن اختصاصات الس ، فكأنه شركة ليس إال 
املهم هو أن هذه امليزانية ال تواكب تطلعاتنا كأعضاء يف جملس الشورى خاصة يف هذه 
املرحلة الدقيقة اليت مير فيها الوطن ، وحنن من هذا املنرب نشكر سيدي جاللة امللك على 
أنْ كان ضمن الوفد الرمسي املرافق له يف مؤمتر القمة سعادة رئيس جملس الشورى 

 ٢٥واب ، وهذه بادرة طيبة ، خاصة أن جاللة امللك بين للقادة أن وسعادة رئيس جملس الن

للسلطات التشريعية دورا هاما يف الفترة القادمة ، غري أننا ال جند ترمجةً هلذا األمر يف 
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سيدي الرئيس ، أشكر كذلك األخ الفاضل مجيل املتروك لطرحه . جملس الشورى 
 عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة مسألة مهمة جدا ، وكذلك أشكر سعادة األخ

وإين ملستغرب من أن تضع جلنة الشئون املالية . لشئون جملسي الشورى والنواب 
 رسالة لسعادة السيد عبداهللا بن حسن سيف وزير - ضمن املرفقات -واالقتصادية 

 ٥)  ٢٠٠٤ ديسمرب ١:  التاريخ ٢/٥٥/٢٨/٢٠٠٤أز: تعميم ( املالية واالقتصاد الوطين 

موجهة من سعادة الوزير إىل أصحاب السعادة الوزراء املوقرين ، وهؤالء املوجودون يف 
وكذلك أرفقت . بل هم أعضاء يف السلطة التشريعية !! هذا الس ليسوا وزراء 

 - ٢٠٠٥بالتقرير التقديرات املقترحة لإليرادات واملصروفات للسنوات املالية من 
ز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي م ، وسعادة األخ عبدالعزي٢٠٠٨

 ١٠الشورى والنواب بين مسألة مهمة وهي أن امليزانية تصدر بقانون ، لكن من الذي 

  حدد لنا السقف ؟ السلطة التنفيذية هي اليت حددته لنا ، حبيث يكون 
دينار يف عام ) ٤,٤٠٨,٠٠٠(م ، ويكون ٢٠٠٥دينار يف عام ) ٤,٣٤٨,٠٠٠(

لطة التنفيذية هي اليت حددت السقف ، وبالتايل فإن اللجنة والس مل م ، فالس٢٠٠٦
ماليني دينار مثالً فإين سوف ) ٧(خيرجا عن هذا السقف ، ولو أما خرجا عنه وطلبا 

 ١٥فردا على سعادة الوزير فإن . على ذلك ، لكنهما مل خيرجا عن السقف ) أبصم ( 

  يف الس البلدي باحملرق حني قال إننا حنتاج إىل ميزانيتنا ال تقارن مبيزانية طلبها عضو 
وكذلك فإين ال أعتقد أن ميزانية أية وزارة من وزارات الدولة . ماليني دينار ) ٤(

سيدي الرئيس ، تأكيدا للدور الرقايب . ماليني دينار ) ٤(تنخفض عما قيمته 
 ، وال أعتقد أنه والتشريعي للمجلس فإن هناك مخس جلان دائمة وجلنة مؤقتة واحدة

 ٢٠صدرت رسالة من جلنة الشئون املالية واالقتصادية بعثت إىل رؤساء هذه اللجان 

م ، وما هي املسائل اليت ستطرح واليت ٢٠٠٥تستفسر فيها عن أدوار جلام يف عام 
 أعضاء اللجنة املؤقتة للمرأة -اإلخوة يف الس حياسبوننا حنن ! تتعلق بالتشريع ؟

 كثري املسائل ، فحىت إن األخت الدكتورة فوزية الصاحل حني أرادت طبع  يف-والطفل 
مع أن ذلك الكُتيب له دخل يف جانب التشريع وتعزيز ! كُتيبها قيل هلا إن ذلك مكلف 

 ٢٥ سواء مكافآت األعضاء أو رواتب ونفقات -سيدي الرئيس ، الرواتب . حقوق املرأة 

انية ، ويتبني من خالل التقرير الذي قدمه من امليز%) ٥٥( تشكل -القوى العاملة 
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ألف دينار ، وكم صِرف ) ٣٠(اإلخوان أن أحباث ودراسات مكتب الس رصد هلا 
) ٣٠(دينار ، فماذا قالت اللجنة بعد ذلك ؟ قالت إن مبلغ ) ٣٥,٠٠٠(منها ؟ صرفنا 

ماذا : اءل اآلن أنا أتس!! ألف دينار ) ١٥(ألف دينار مبلغ كبري البد من خفضه إىل 
م ؟ سيدي جاللة امللك يف كلمته للمجلس الوطين بغرفتيه ٢٠٠٥نريد أن نفعل يف عام 

 ٥أكّد دور السلطة التشريعية ، وكذلك جملس الشورى من خالل رده على اخلطاب 

امللكي السامي وضع مرئيات ، وهذه املرئيات ستعرض على الس وسيقرها ، وأين 
 هذا الس ، ولكن ذه امليزانية لن تنفّذ تلك املرئيات سيكون تنفيذها ؟ سيكون يف

...  
  

موضحا(الرئيــــــــــــــس
ً

 (: ١٠ 

األخ فيصل ، الوقت حمدود وجيب علينا اليوم أن ننتهي من مناقشة امليزانية 
  ...وإقرارها 

  
مستأنفا(العضو فيصل فوالذ 

ً
(:  

 ١٥ يف الفترة املقبلة ، لذا حسنا سيدي الرئيس ، ولكن هذه امليزانية ستحدد عملنا

أمتىن على اإلخوان واألخوات عدم مترير هذه امليزانية فهي خجولة ومتواضعة ، وهي 
  . أمانة يف أعناقنا ، وجيب أال منرر هذه امليزانية بل نرفضها ، وشكرا 

  
  :الرئيــــــــــــــس

 ٢٠ للّجنة  ، أحب أن أبين نقطة واحدة وهي أننا مل نرفض طباعة كُتيبشكرا

املؤقتة للمرأة والطفل بسبب امليزانية ، بل ألن هذا الكُتيب وغريه من الكتب غري متعلقة 
  . تفضل األخ مقرر اللجنة . باختصاصات الس ، هذا ما أقره مكتب الس 

  
  :العضو الدكتور هاشم الباش

 ٢٥ولكن  سيدي الرئيس ، أشكر األخ فيصل فوالذ على مالحظاته القيمة ، شكرا

جيب أن نفهم دائما أننا عندما نضع ميزانية إمنا نضعها بناًء على احتياجاتنا وخرباتنا 
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أعتقد أنه البد من تقدمي رقم معني وذلك ما هو . السابقة وما نتطلع إليه يف املستقبل 
موجود يف التشريع ، ويتفق على هذا الرقم كلٌ من الرئيس ووزارة املالية واالقتصاد 

أما املشاكل الداخلية يف إدارة هذا املال خالل العام املاضي فلم ترد . لس الوطين وا
إيلَّ يف هذه امليزانية حىت أرد على االستفسارات بشأا بالتفصيل ، وأنا كنت عاملًا 

 ٥ألف دينار ومبا يتعلق بأمر الكتيب ، ) ١٥(ألف دينار إىل ) ٣٠(بتخفيض مبلغ الـ 

ألف دينار معروف ) ١٥( هذا األمر ، ولكن مبلغ الـ وكان شيئًا مجيالًَ أن يطرح
  . كيف يستخدم هذا العام ، وكيف تكون الكتيبات املراد طبعها ذات فائدة ، وشكرا 

  
  :الرئيــــــــــــــس

 ١٠ألف دينار ) ٣٠( ، وامليزانية تعكس االحتياج احلقيقي ، والزالت الـ شكرا

ن ، والزال اال مفتوحا ألي دراسة يطلبها املخصصة للعام املاضي مل تستخدم حىت اآل
أي عضو تكون ذات فائدة للمجلس ، ولكن إذا كان األعضاء ال يطلبون إجراء أية 

على كل حال سنواصل النقاش ، . دراسات فال ينبغي أن جنمد هذه املبالغ الكبرية 
. يف هذه اجللسة وأرجو من اإلخوة االختصار ألننا نريد أن ننتهي من موضوع امليزانية 

 ١٥  . تفضل األخ فؤاد احلاجي 

  
  :العضو فؤاد احلاجي

 سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون املالية واالقتصادية على شكرا
. م ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥هذا التقرير الشامل واملفصل بشأن ميزانية الس للعامني املالية 

 ٢٠ اليت استنها موالي صاحب اجلاللة وإننا لننتهز هذه الفرصة لنشيد باخلطوة املباركة

امللك محد بن عيسى آل خليفة أيده اهللا بإشراك الس التشريعي بغرفتيه ممثلتني يف 
معايل رئيس جملس الشورى الدكتور فيصل بن رضي املوسوي ومعايل رئيس جملس 

عترب النواب السيد خليفة بن أمحد الظهراين يف قمة جملس التعاون ، هذه اخلطوة اليت ت
نقلة نوعية تتحقق للمرة األوىل على صعيد قمم جملس التعاون واليت نأمل أن تكون هذه 

 ٢٥سيدي . النقلةُ األساس الذي سيقوم عليه الس اخلليجي الشوري والنيايب املوحد 

الرئيس ، لقد انتهت جلنة الشئون املالية واالقتصادية خبصوص الباب األول يف القسمني 
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إىل تقليص امليزانية اليت تقدمت ا األمانة العامة بشأن تدريب اخلامس والسادس 
املوظفني داخل اململكة وخارجها بنسب كبرية ، حيث خفضت فيما يتعلق بالتدريب 

  تقريبا للعام %) ٢٤(داخل البحرين التقديرات املقترحة من األمانة العامة بنسبة 
قديرات املقترحة من األمانة أما بشأن الت. م ٢٠٠٦للعام %) ٤٥(م وبنسبة ٢٠٠٥

 ٥تقريبا للعام %) ٤٨(العامة خبصوص التدريب خارج البحرين فقد خفضت بنسبة 

وعللت ! م ، وذلك دون سبب واضح لذلك ٢٠٠٦للعام %) ٤٦(م وبنسبة ٢٠٠٥
   من املبالغ املقدرة للتدريب يف اخلارج بسبب كلفة السفر اليت تشكل االلجنة تقليصه

هل هذا السبب مربر : تكلفة هذه الدورات ، وهنا جيدر التساؤل من إمجايل %) ٨٠(
هلذا التقليص ؟ خصوصا إذا ما وضع يف االعتبار أنه ال توجد جمالس مماثلة يف البحرين 
 ١٠ليتم التدريب فيها ، أي البد أن يكون التدريب يف الدول األخرى اليت سبقتنا وقطعت 

ذلك مجيعه مع قيام اللجنة بالتوصية .  البحرين شوطًا طويالً يف العمل الربملاين وليس يف
بزيادة التقديرات املرصودة ملهمات األعضاء يف اخلارج وهذا توجه جيد من اللجنة ؛ 
حيث إنه من متطلبات العمل الربملاين مشاركة مملكة البحرين يف احملافل الدولية 

فق ذلك كله متكني موظفي واملؤمترات والزيارات الرمسية والودية ، إال إنه جيب أن يرا
 ١٥األمانة العامة من احلصول على التدريب املناسب من خالل كفاية التقديرات املرصودة 

هلذا الغرض ، فأي تدريب سينعكس إجيابا على أداء موظف األمانة العامة سينعكس 
بكل تأكيد على عمل عضو الس وعمل الس كمؤسسة ، وبقاء املوظف دون 

ويحسب . يزانية املقررة لذلك سيكون له أثره على عطاء املؤسسة كلها تدريب لقلة امل
الزيارات ( للّجنة أا أضافت بندا جديدا يف امليزانية فيما يتعلق بالباب الثاين 

 ٢٠على أنه البد من مراعاة أن . ألف دينار لكل عام ) ١٥(مببلغ ) االستطالعية للموظفني 

عية ، والقيام بقياس مدى حتقق أهدافها وانعكاسها يخطَّط لربامج الزيارات االستطال
على أداء املوظف ، وأن يبتعث للزيارة االستطالعية املوظف ذو االختصاص مبا خيدم 

  . وظيفته اليت يؤديها ، وشكرا 
  

 ٢٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني 
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  : العضو عبداحلسن بوحسني

  لرئيس ، مالحظيت األوىل هي أن املوازنة تربط عـادةً بـربامج            سيدي ا شكرا  
عمل ، وحنن هنا ال نرى برامج عمل حمددة مرتبطة بامليزانية خالل العام ، فمـثالً إذا                 
كان اهلدف هو أن يقوم الس مبراجعة التشريعات اليت تعوق االستثمار مث اختـذناها              

 ٥لربنامج وحتدد له ميزانية ، فأمتىن مستقبالً أن   برنامج عمل فيجب أن تربط امليزانية ذا ا       

) ٥٠(وبالنسبة ألبواب امليزانية فهناك مبلغ قدره       . تربط امليزانية خبطة عمل للمجلس      
ألف دينار رصد للحوافز ولكن مل يتم حتديد هذه احلوافز وطبيعتها ، فحبذا لو تضمن               

ولدي نقطة  . ألف دينار   ) ٥٠ (التقرير شرطًا لطبيعة هذه احلوافز اليت سريصد هلا مبلغ        
وهـو  %) ١٨(أخرى تتعلق بالعمل اإلضايف ، حيث إن هناك عمالً إضافيا يعـادل             

 ١٠دينار تقريبا لكل   ) ٤٠٠(شخصا ملدة سنة كاملة براتب      ) ٣٢(يساوي تقريبا توظيف    

موظفًا للعـامني  ) ٢٢(شخص ، فإذا كانت هناك زيادة يف عدد املوظفني تقدر حبوايل    
زيادة يف العمل اإلضايف ، وزيادة يف عدد        :  فيبدو يل أن هناك زيادة مزدوجة        القادمني

املوظفني ، وعادةً إذا كانت هناك زيادة يف عدد املوظفني فمن املفترض أن تـنخفض               
زيادة يف عـدد املـوظفني ،       : أجور العمل اإلضايف ، ولكننا هنا نرى زيادة مزدوجة          

 ١٥وظيفة اليت ) ٣٢(تاج إىل توضيح ، فإذا كانت الـ وزيادة يف العمل اإلضايف ، وهذا حي      

  تشكل العمل اإلضايف مطلوبة بشكل دائم فمن األفضل توظيف مـوظفني بـصورة             
 حبسب ما ناقشته مع زميلي األخ الدكتور هاشم البـاش           -وبالنسبة للتدريب   . دائمة  

%) ٥( فهـو يـشكل   -واألخ الشيخ عبدالرمحن عبدالسالم األمني العام للمجلـس        
من امليزانيـة   %) ١١(حسب التقرير ، ولكن عندما وضعنا رقما فالرقم يشكل تقريبا           

 ٢٠، %) ٧(لتكـون النـسبة   %) ٥(إىل %) ٢(، ورمبا أضفنا %) ٥(بينما املذكور هو  

  ألف دينـار والـذي يـساوي       ) ٩٥(ولكن حىت هذه النسبة ال تصل إىل املبلغ وهو          
صحيح اخلطأ إذا كان هناك خطـأ يف        من امليزانية ، فأرجو مالحظة ذلك وت      %) ١١(

 استشارات إدارية واستشارات    -ألف دينار لالستشارات    ) ٢٥(وهناك مبلغ   . التقرير  
 وأعتقد أنه إذا كانت هناك حاجة دائمة إىل موظف يتوىل عملية التدقيق املايل           -أخرى  

 ٢٥ واإلداري فمن األفضل لتقليل التكلفة توظيف موظف بصورة دائمة ، وعندها ميكـن            

ألف دينار  ) ٢٥(احلصول على خدماته يف أي وقت ، وهذا أفضل من أن يرصد مبلغ              
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يف السنة والذي يكفي لتوظيف اثنني من املدققني املاليني واإلداريني ، فتوظيف شخص             
واحد سيحقق الوفر ويكون مع الس وحتت توجيهات الس بصورة دائمة ، وهذا             

ك وتبيعك إياه ويتم وضع التقرير علـى رف  األمر أفضل من تقرير شركة تأخذ كالم  
وبذلك ينتهي املوضوع ، وعليه أقترح أن يتم توظيف مدقق إداري ومـايل ، وهـذا                

 ٥وبالنسبة ملكافـأة أعـضاء     . ألف دينار لالستشارات    ) ٢٥(أفضل من ختصيص مبلغ     

) ١,٥٩٦,٠٠٠(م إىل   ٢٠٠٤دينار عـام    ) ١,٥٩٠,٠٠٠(الس فقد ارتفعت من     
آالف دينار  ) ٣(م أي بزيادة    ٢٠٠٦دينار عام   ) ١,٥٩٩,٠٠٠(م و ٢٠٠٥دينار عام   

كل عام ، فهل هناك زيادة يف مكافأة أعضاء الس أم هذا خطأ ؟ سيدي الـرئيس ،                  
وأحب أن أشكر اإلخوة أعضاء جلنة الشئون املالية        . أرجو مالحظة هذه النقطة أيضا      

 ١٠بذلوه من جهد كبري يف إعـداد هـذه         واالقتصادية واإلخوة يف األمانة العامة على ما        

  .امليزانية ، وأمتىن التوفيق للجميع ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس

  . تفضل األخ إبراهيم نونو شكرا ،
  ١٥ 

  : العضو إبراهيم نونو

سيدي الرئيس ، بعد مالحظتنا على موازنة مصاريف الس واليت تتزايد  شكرا  
 ، وبعد الثقة امللكية اليت أعطانا إياها جاللة امللك محد           بشكل متصاعد عاما تلو اآلخر    

بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه اهللا ؛ البد أن نكون قـدوة       
 ٢٠حسنة جلميع مؤسسات الدولة العامة واخلاصة يف طرح ومعاجلة املشاكل االقتـصادية            

وقد تقدم بعض مـن     . جلس  اليت نواجهها السيما االرتفاع يف املصاريف السنوية للم       
 استقاللية خاصـة  -١:  باقتراحات تتلخص يف النقاط التالية   - مشكورين   -األعضاء  

 زيـادة يف املخصـصات      -٢. يف األنظمة املتعلقة بالقوى العاملة مبجلس الـشورى         
 وجود الئحة لشئون املوظفني تتضمن      -٣. املوجهة للضيافة واستقبال الوفود الرمسية      

 ٢٥ جملس الشورى يف حاجة ماسـة إىل مركـز          -٤. ري لتوزيع الزيادات    شروطًا ومعاي 

 توضيح املعايري اليت اعتمدا اللجنة فيمـا        -٥. معلومات ودراسات حديث ومتطور     
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 مزيد من التوضيحات لبيان توجهات األمانة العامة        -٦. يتعلق بنفقات القوى العاملة     
 إننا نتقدم بطلب للمجلـس املـوقر     .وجهازها التنفيذي يف الس إلرساء املناقصات       

 ، وهذا النظام يتميز بإعطاء تقارير دقيقة (I . S . O)وهو إجياد نظام مشابه لنظام الـ 
عن موظفي الس ، حبيث يبني مدى الكفاءة لديهم ومدى التطور السنوي الذي يطرأ       

 ٥ر يتطلب مراعاة على املوظفني ويتم ذلك بتقييم من املسئولني املباشرين هلم ، وهذا األم          

الدقة واتباع األنظمة العامة ومراعاة الكفاءة يف األداء الوظيفي ووضع التقارير لكافـة             
موظفي الس ومنتسبيه ، ومن مهام هذا النظام كذلك استقبال طلبـات األعـضاء              
  وتنظيمها وفرزها ومراعاة مصداقيتها واحتماالت تأثريها علـى امليزانيـة يف حالـة             

عها إىل رئيس الس الذي يقوم بدوره بعرضها على األعضاء للموافقـة  تطبيقها ، ورف  
 ١٠عليها ، كل ذلك ليسعى اجلميع إىل رفع سقف إنتاجية موظفي الس وجودة اإلنتاج              

وإننا نطالب الس املوقر بوضع نظام نـصف   . السنوي مع مواكبة التطورات احلديثة      
لك للوقوف على مجيع املتغريات من زيادة       سنوي ملراجعة امليزانية العامة للمجلس ، وذ      

  .أو نقصان واليت قد تطرأ على ميزانية الس خالل شهور ، وشكرا 
  

 ١٥  : الرئيـــــــــــــــس

  . تفضل األخ عبداجلليل الطريف شكرا ،
  

  : العضو عبداجلليل الطريف

اليـة  سيدي الرئيس ، بدايةً أتوجه بالشكر اجلزيل إىل جلنة الـشئون امل           شكرا  
 ٢٠واالقتصادية على تقريرها الذي امتاز باملهنية وكثري من الدقة والشمولية ، وأشكر أيضا         

اإلخوة يف األمانة العامة على إعداد هذه امليزانية ، إال أن لدي عددا من امللحوظـات                
لقد أوصت اللجنة بإجراء دراسة شاملة لسري العمـل يف األمانـة            : أوجزها يف التايل    

ا خيدم رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير أساليب العمل اإلداري وإجياد نظام            العامة مب 
فعال لألجور وكلها أهداف قيمة وصحيحة ، ورغم أن اللجنة مل تـورد مؤشـرات               
 ٢٥ومالمح النظام الفعال لألجور الذي أشارت إليه ليتم االسترشاد ا حني إعداد هـذا              

هو توصيتها بتقليص أجور العمل اإلضايف ، رغـم  النظام ، إال أن ما تسأل عنه اللجنة     
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 -من التقرير ) ١٨( يف التقرير الصفحة -إجراءات إعداد امليزانية ) : ثالثًا ( إيرادها يف   
أن تقدير املصروفات املتكررة جاء بناًء على خربة السنوات الـسابقة ،            ) ٣(ويف البند   

لغ أجور العمل اإلضايف والـدعوة      وهنا يبدو التعارض بني املبدإ الذي اعتمد لرصد مبا        
  يـضاف إىل ذلـك أن اللجنـة مل تـورد مـربرات خفـض هـذه                 . إىل ختفيضه   

 ٥األجور ، يف الوقت الذي نلحظ فيه ازدحام العمل لدى موظفي األمانـة ، وتزايـد                

حجمه يف ظل تنامي العمل ، إال إذا أُخذت يف احلسبان زيادة أعداد القوى العاملة أو                
فكري يف وضع سلَّم لرواتب موظفي األمانة العامة وعدم ربطه بـسلم            رمبا كان هناك ت   

كما أننا جيب أن نتنبه إىل حقيقة هامة وهي ضرورة توحيد سياسة            .الرواتب يف الدولة    
األجور بني غرفيت الس الوطين ، إذ ال جيوز أن يكون هناك فرق يف هذا الشأن بـني           

 ١٠اللذين يشكالن جمتمعِني الس الـوطين ، فمـا     موظفي األمانتني العامتني يف السني      

نالحظه أن بعض املوظفني يف جملس النواب يتمتعون مبيزات يف جمال العمل اإلضـايف              
حتديدا ال يتمتع ا نظراؤهم يف جملس الشورى ، وهو ما يوِجد حالة مـن اإلحبـاط                 

  وضـوع بـشكل   والغنب لدى هؤالء ، وكنت أمتىن لو أن اللجنة أشارت إىل هـذا امل         
صريح ، فنحن نعلم أن سعادة رئيسها ونائبه وأعـضاء اللجنـة يتميـزون بـاجلرأة                
 ١٥واإلنصاف والعدالة ، لذا أمتىن إعادة النظر يف موضوع ختفيض أجور العمل اإلضايف ،              

بل الدعوة إىل تطبيق ذات املعايري املطبقة يف هذا الشأن على موظفي األمانـة العامـة                
 متنيت لو أن اللجنـة منحتـها        -طة أخرى أراها جديرة باالهتمام      نق. لس النواب   

 هي تلك املتعلقة بقرار سابق للمجلس املوقر بالتفكري جديا يف إنشاء نـواة              -رعايتها  
إلدارة أو قسم للشئون القانونية ، وهو ما أراه سيكون مكسبا هلذا الس الذي ينصب  

 ٢٠وكنت أمتىن أيضا لـو أنّ التقريـر أوىل   . ين عمله أساسا على الشأن التشريعي والقانو    

اهتماما لوضع بند يتعلق بتعزيز عالقات الس مع االس املماثلـة يف دول جملـس               
التعاون اخلليجي ليتسىن من خالل ذلك تفعيل دور هذه االس للوصـول إىل رؤيـة              

قرار ، وهو مبدأ    مشتركة تدفع حنو مشاركة االس الشعبية لألنظمة القائمة يف صنع ال          
ساٍم أكده جاللة امللك املفدى رعاه اهللا ، وهو مطمح نبيل تتوق إليـه شـعوب دول       

 ٢٥) ٦(جملس التعاون اخلليجي قاطبة ، خاصة أن اللجنة حسنا فعلت عندما رأت يف البند               

 أمهية وجود بنـد منفـصل للمبـالغ     -من التقرير   ) ٧( يف الصفحة    -من التوصيات   
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 االستطالعية للموظفني للتعرف على التجـارب املتميـزة يف إدارة       املرصودة للزيارات 
أيـضا يف ذات    " الشورى  " أعمال االس النيابية والشيوخ ، ويفترض أن ترد كلمة          

النسق والسياق ، بل ومن باب أَوىل أن يشار إىل املوضوع الذي أوردته آنفًـا فيمـا                 
. صب السبق واملبادرة يف هـذا اـال         يتعلق مبجلسنا املوقر وهو ما سيجعلنا نأخذ ق       

 ٥بالطبع هذه جمرد ملحوظات ال تنتقص من التقرير املعروض أمام حـضرات الـسادة              

األعضاء والذي يتسم باملوضوعية واإلحاطة الكاملة جبوانب املوضوع كافة ، مع تقدمي           
  .الشكر مرة أخرى إىل اللجنة املوقرة واإلخوة يف األمانة العامة ، وشكرا 

  

  : لرئيـــــــــــــــسا

 ١٠  . تفضلي األخت ألس مسعان شكرا ،
  

  : العضو ألس مسعان

شكرا سيدي الرئيس ، يف البداية أود أن أشكر اللجنة على جهودها يف إعداد               
  تقريرها املتكامل والواضح ، حيث وضع التفسريات املناسـبة لألرقـام املقـدرة يف              

 ١٥لجنة الواضح يف تقريرها يف حتسني عمل الس من امليزانية ، كما أود أن أشيد بتوجه ال    

خالل رصد امليزانية الكافية ليقوم بأداء دوره الوطين ، وهذا التوجه ملحوظ يف الزيادة              
م والذي زاد مبعدل الثلـث      ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥على إمجايل املبلغ مليزانية العامني املاليني       

أولت عناية باجلوانـب التطويريـة      كما أن اللجنة    . عما هو عليه يف ميزانية هذا العام        
من جانب األعضاء بزيادة املبالغ املخصصة ملشاركة األعضاء        : ألداء الس من جانبني     

 ٢٠يف املؤمترات والزيارات الرمسية ، وكذلك تطوير أداء موظفي األمانة العامة من خـالل     

 نأمل أن حيقق    رصد مبالغ لدراسة وتطوير اهليكل اإلداري والتنظيمي لألمانة العامة مبا         
املزيد من املزايا للموظف يف األداء والدرجات ، إال أنه جيب مراعاة جانب مهم فيمـا            
أشار إليه تقرير اللجنة وهو مسألة العمل اإلضايف ، حيث وجهت اللجنة إىل ضـرورة               

، ونأمل أال ينعكس ذلك سلبا علـى        %) ١٠(العمل على خفض هذه األجور بنسبة       
 ٢٥ مـن خـالل     - أن هناك بعض الوظائف تقتضي طبيعتـها         عمل املوظف ، خصوصا   

 أن يقوم املوظف بأدائها خارج وقت الدوام الرمسـي ، ونأمـل أال              -مشاهدتنا واقعا   
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يكون التوجيه خلفض هذا األجر على حساب دقة اإلنتاجية الذي سينعكس سلبا على             
  .أداء األمانة العامة والس بشكل عام ، وشكرا 

    

  : ـــــــــسالرئيــــــ

 ٥  . تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل شكرا ،

  : العضو الدكتورة فوزية الصاحل

  سيدي الرئيس ، لن أطيل ألن أغلب املالحظـات ذكرهـا اإلخـوة             شكرا  
بالنسبة ملركـز املعلومـات أو      . األعضاء ، ولكن أود التركيز على بعض املالحظات         

 فأعتقد أن املعلومات هي أهم      - أغلب األعضاء     املوضوع الذي تطرق إليه    -األحباث  
 ١٠احتياجات األعضاء يف السلطة التشريعية ، ويف كثري من النقاشات اليت تـدور حـول      

القوانني نرى أن هناك نقصا يف كثري من املعلومات اليت جيب أن تكون يف متناول يـد               
ن املستخدم خـالل    األعضاء ، وبالتايل ختفيض امليزانية املخصصة هلذا الغرض بداعي أ         

السنوات السابقة هو ألفا دينار ليس تربيرا للخفض ، ورمبا حنتـاج إىل آليـة أفـضل                
يف اجتماعنا باألمس مع    : للتحفيز على عمل األحباث والدراسات ، وعلى سبيل املثال          

 ١٥جملس النواب حول تقرير املؤمتر الدويل جبنيف اكتشفت حجم الترمجة املتوفرة ألعضاء            

واب ، بينما حنن إذا احتجنا إىل ترمجة نشرة واحدة فال جند مترمجني أو ملمني              جملس الن 
باللغات األجنبية خالل مشاركتنا يف املؤمترات الدولية ، وهذه النقطة جيب أن نركـز              
عليها ؛ ألن مشاركتنا يف املؤمترات الدولية تعتمد على مدى تواصلنا باللغات األجنبية             

النقطة األخرى هي أنين مل أجـد يف        . سية اليت تكتب ا الوثائق      مثل اإلجنليزية والفرن  
 ٢٠امليزانية البنود اليت تعتمدها الربملانات األخرى ، رغم أنه مذكور يف التقرير أن جلنـة               

الشئون املالية واالقتصادية راجعت امليزانيات املماثلة ، وال أشعر أن هناك فرقًا بني هذه             
كيف تـذكر الـسلطة     : ة أو مؤسسة ، وعلى سبيل املثال        امليزانية وميزانية أية وزار   

  التشريعية يف أكثر من موقع تكاليف أخرى وخدمات متنوعـة ونثريـات ونفقـات              
فنحن مطالبون بأن نراقب ميزانيات مؤسسات الدولة فكيف خنصص مبلغا          ! متنوعة ؟ 

 ٢٥وكيـف  !  ؟ما هي هذه النفقات املتنوعة! ألف دينار للنفقات املتنوعة ؟   ) ١٤٠(قدره  

! فلماذا كل هذه املبالغ ؟    ! آالف دينار للخدمات املتنوعة ؟    ) ١٠(خنصص مبلغا قدره    
  وعلـى سـبيل    ! فهل من املعقول أن منر عليها من دون معرفة ماهية هذه النفقات ؟            
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 مت  -من جدول األعمـال     ) ٤٩( يف الصفحة    -عندما ذكرت أجهزة أخرى     : املثال  
 ولكن عندما ذكرت نفقات أخرى وخدمات متنوعـة  ذكر أمثلة على هذه األجهزة ، 

 وقد ذكرا األخت ألـس      -ولدى نقطة أخرى    . ونثريات مل تذكر أمثلة على ذلك       
 متعلقة بالعمل اإلضايف ، فالعمل الربملاين يعتمد أساسا على          -مسعان وأعضاء آخرون    

 ٥ثرية ، ففي   موظفي العالقات العامة واإلعالم ، وهؤالء يعملون ساعات عمل إضافية ك          

 وهم خـارج أوقـات      -كثري من األحيان وخالل مشاركاتنا نضطر أن نطلب منهم          
 القيام بالكثري من األعمال ، فبالنسبة للعمل اإلضايف كيـف حيـصل كبـار         -العمل  

من الراتب ، بينما كبار املوظفني يف جملـس         %) ١٨(املوظفني يف جملس النواب على      
وكيف حيصل املوظفون االعتياديون    ! راتب ؟ من ال %) ٦,٧٥(الشورى حيصلون على    

 ١٠من الراتب ، بينما حيصل املوظفون االعتياديون       %) ١٠,٢٥(يف جملس الشورى على     

هذا يف الوقت الذي نص فيه الدسـتور        ! من الراتب ؟  %) ١٣(يف جملس النواب على     
 على أن الس الوطين يتكون من جملسي الشورى والنواب ، وهذا معناه أن األمانـة              
العامة يف جملس الشورى واألمانة العامة يف جملس النواب مها على املـستوى نفـسه ،        

والنقطة األخرية تتعلق بالضيافة ، فقد الحظـت أن املبلـغ           ! فلماذا هذا االختالف ؟   
 ١٥دينارا للوجبة ، أليس هذا كثريا ؟ فنحن ندفع         ) ٣٦٢(املخصص لضيافة اجللسات هو     

  .احد بعد اجللسة ، وشكرا مبلغا كبريا كضيافة ليوم و
  

  : الرئيـــــــــــــــس

  . تفضل األخ السيد حبيب مكي شكرا ،
  ٢٠ 

  : العضو السيد حبيب مكي

سيدي الرئيس ، سوف أتبع توجيهاتكم وسـأتطرق إىل البـاب األول        شكرا  
  ...فقط 

  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

( :  ٢٥ 

  ...حنن نناقش كل األبواب 
  

  : حبيب مكيالعضو السيد 
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  ...سوف أستغرق وقتا طويالً إذا تكلمت عن كل األبواب 
  

  : الرئيـــــــــــــــس

دقـائق  ) ٨(الوقت حمدد ، وكما مسحنا لألخ فيصل فوالذ بـالكالم ملـدة             
 ٥  .فسنسمح لك أيضا بالكالم للمدة نفسها ، تفضل 

  : العضو السيد حبيب مكي

ي اجلزيل إىل األمانة العامة على مـا        سيدي الرئيس ، بداية أقدم شكر     شكرا  
م ، والشكر   ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥بذلته من جهد يف سبيل إعداد امليزانية للعامني القادمني          

موصول للجنة الشئون املالية واالقتصادية على جهودها يف إعداد هذا التقرير الـشامل             
 ١٠ت نفقـا ( كما ذكرت سوف أقتصر يف مداخليت اآلن على الباب األول           . والواضح  

، ويل مداخالت أخرى سوف أذكرها حينما نصل إىل األبواب الثاين           ) القوى العاملة   
كم أنا سعيد باقتراح اللجنة املوقرة يف رؤيتها بتحويل املـوظفني           . والثالث واخلامس   

  البحرينيني العاملني يف التنظيف من خالل إحدى شـركات التنظيـف إىل مـوظفني              
عليها ملا فيه من مصلحة هلؤالء املوظفني فمـستقبلهم  دائمني ، فهذه لفتة كرمية تشكر   

 ١٥  مؤمن ، إضافة إىل أن ذلك سيؤدي إىل خفض التكـاليف يف ميزانيـة الـس مـن         

) ٤٥(م ، وكذلك مـن  ٢٠٠٥ألف دينار فقط يف عام      ) ٢٨(دينار إىل   ) ٤٠,٣٠٠ (
تفعيل  توصية اللجنة ب   كوأؤيد كذل . م  ٢٠٠٦ألف دينار يف عام     ) ٣٠(ألف دينار إىل    

من الئحة شئون املوظفني من أجل رفع       ) ٤٠(نظام احلوافز واملكافآت الوارد يف املادة       
كفاءة األداء وتشجيع املوظفني على العطاء وذلك بإضافة بند جديد يف امليزانية رصـد   

 ٢٠كما أقف مـع توجـه   . م ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ألف دينار لكل من عامي ) ٥٠(له مبلغ  

  قيمتـها  ) استشارات فنية لتطوير اجلهاز اإلداري      (  لبند   اللجنة وتوصيتها برصد مبالغ   
م لتطـوير العمـل     ٢٠٠٦ألف دينار لعام    ) ١٥(م ، و  ٢٠٠٥ألف دينار لعام    ) ٢٥(

اإلداري ، وإجياد نظام فعال لألجور وتقليص العمل اإلضايف ، وهذا املبلـغ معتمـد               
أي اللجنة الرامـي    لكين أختلف مع ر   ) . نفقات اخلدمات   ( ومرصود يف الباب الثاين     

 ٢٥إىل إسناد مهمة التدقيق الداخلي إىل أحد مكاتب التدقيق االستشارية حبجة صغر حجم             

العمل وبالتايل خفض التكلفة ، حيث إن مبلغا سنويا يصرف على وظيفة مدقق داخلي          
  دينـار  ) ٤,٤٠٠,٠٠٠(ألف دينار على ميزانية تتراوح ما بـني         ) ١٤(يقدر حبوايل   
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ينار ؛ هلو مبلغ ضئيل جدا ، وعليه أرى أنه يتوجب توظيف مدقق       د) ٤,٦٠٠,٠٠٠(و
داخلي بدالً من إسناد املهمة إىل أحد املكاتب ، إضافة إىل ذلـك إذا أخـذنا بعـني                  
االعتبار أن التكاليف املتوقعة ملكتب التدقيق ليقوم بالعملية سنويا كما وافقت عليهـا             

ريبا نصف الراتب السنوي مع العالوات      آالف دينار ، وهذا يعادل تق     ) ٦(اللجنة هي   
 ٥للمدقق اخلارجي ، فكل املؤسسات واهليئات سواء يف القطاع العام أو اخلاص تتجه إىل              

توظيف مدقق داخلي ليتابع ويفحص أوالً بأول ويضع السياسات املالية ويرفعهـا إىل             
ادة سعادة رئيس الس حىت تكون الصورة احلالية والتوقعات واضحة وجليـة لـسع            

الرئيس ، كي يتخذ قراره فيها ، بينما مكاتب التدقيق االستشارية لن تـوايف رئاسـة                
وبالنسبة . الس إال بتقارير كما هو متبع بني الفينة واألخرى ورمبا بعد فوات األوان              

 ١٠للرواتب األساسية لوظائف البحرينيني فإنه عند اطالعنا على امليزانية للعامني القـادمني    

   سـعادة   -م املقدمة مـن األمانـة للمجلـس والـيت عرضـتها             ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥
 على الس يف جلسته السابقة ؛ جند أن املبالغ اليت قدرا األمانة يف امليزانية               -الرئيس  

دنانري كرواتب أساسية   ) ٧٠٣,٩٠٨: (م هي كالتايل    ٢٠٠٥للرواتب األساسية لعام    
ب أساسية للموظفني اجلدد ، وحني      دينارا كروات ) ١٧٤,٢٣٢(للموظفني احلاليني ، و   

 ١٥اطالعنا على امليزانية املرفقة بتقرير جلنة الشئون املالية واالقتصادية قبل إجراء أي تعديل             

عليها من قبل اللجنة نرى أنه تغير من جانب األمانة ، حيث الحظت أن األمانة غيرت        
 ، وعليه قامت بتغيري  ألف دينار ) ٧٥٤(آالف دينار إىل    ) ٧٠٣(الرواتب األساسية من    

م ، ونتيجة لذلك خفـضت      ٢٠٠٥مسميات ومواقع ورواتب الوظائف املقترحة لعام       
ـ              بمجلة الرواتب للوظائف املقترحة حىت تتالشى الزيادة اليت اكتشفتها يف مجلة الروات

 ٢٠  األساسية للموظفني احلاليني ، فخفضت مجلة الرواتب األساسية للموظفني اجلـدد إىل            

ألف دينار ، وعليه أرجو مـن األمانـة العامـة           ) ١٧٤(دينار بدالً من    ألف  ) ١٣٣(
مستقبالً التأكد من حاجياا املستقبلية لتكون واضحة قبل عرضها على الس ، كما             

. لو أنه يوجد يف الس مدقق داخلي الكتشف هذا اإلشكال وتفادته األمانة العامـة               
ي لألعمال الشاقة اليت يقوم ـا موظفـو         وبالنسبة للعمل اإلضايف فبالرغم من تقدير     

 ٢٥األمانة العامة إال أين أقف مع توصية اللجنة بتقليص املبالغ املرصودة ، وضبط تكاليف              

مـن الرواتـب    %) ١٧,٨(العمل اإلضايف ، فتكاليف العمل اإلضايف تعادل نـسبة          
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ورية األساسية وجيب إعادة دراستها وضبطها ، وإذا كانت األمانة العامة تراها ضـر             
فيجب إحالل موظفني دائمني بدل العمل اإلضايف ، خاصة أن البلد توجد به بطالـة               
وتوجد به كفاءات عاطلة بال عمل ، وأعتقد أن هذا هو ما اجتهت إليه األمانة العامـة    
للمجلس عندما طالبت بتشغيل وظائف جديدة للعامني القادمني ، وصادقت اللجنـة            

 ٥ مالحظة على توصية اللجنة     - سيدي الرئيس    -  ويل. وظيفة  ) ٢٢(على بعضها وهي    

على هذا البند ، ففي الوقت الذي توصي اللجنة بتقليص املبالغ املرصـودة وضـبط               
  تكاليف العمل اإلضايف نرى أا رفعت املبلغ املقتـرح مـن األمانـة العامـة مـن                 

م ، وكـذلك يف عـام       ٢٠٠٥دينار يف عام    ) ١٥٨,٠٠٠(دينار إىل   ) ١٥٦,٠٠٠(
  دينار وهو ما يعـادل تقريبـا نـسبة         ) ١٧٦,٠٠٠(إىل  ) ١٦٠,٠٠٠(من  م  ٢٠٠٦

 ١٠وعليه أرجو من األخ    ! ، أليس هذا تناقضا بني توصية اللجنة وما قررته ؟         %) ١٧,٨(

وبالنسبة لتـدريب املـوظفني داخـل       . مقرر اللجنة تربير رفع االعتماد يف هذا البند         
ألف دينـار يف عـام      ) ١٤٢(سة هو   البحرين وخارجها فإن املبلغ املطلوب مع الدرا      

ألف دينار فقط ، وكذلك يف عـام        ) ٩٥(م ، وصحيح أن اللجنة أوصت بـ        ٢٠٠٥
 خفضته اللجنة إىل - كما طلبت األمانة العامة   -ألف دينار   ) ١٥٦(م بدالً من    ٢٠٠٦

 ١٥%) ١٠(م هو أكثر من     ٢٠٠٥ألف دينار ، إال أن ما أوصت به اللجنة يف عام            ) ٨٦(

، وكذلك يف   %) ٧(لجنة أنه جيب أال يزيد التدريب يف هذا البند عن           يف حني ترى ال   
، فأين الـصحيح ؟  %) ٧(وكالمها يزيد على %) ٨,٥(م هناك أكثر من     ٢٠٠٦عام  

  .وشكرا 
  

 ٢٠  : الرئيـــــــــــــــس

تفـضل األخ   .  أرجو من اإلخوة االختصار وعدم تكـرار الكـالم           شكرا ، 
  .الدكتور محد السليطي 

  
  : الدكتور محد السليطيالعضو 

 ٢٥سيدي الرئيس ، لدي مالحظة هامة على تنظيم وترتيب امليزانية احلالية شكرا 

للمجلس ، فيبدو يل أن ترتيب امليزانية هو ترتيب تقليدي ، أي ميزانية تقليدية حيث 
الباب األول والباب الثاين والباب الثالث ، وأتصور أن تطوير العمل يف الس وحتسني 
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داء يتطلبان حتسني تنظيم امليزانية ، وميكن أن يفيدين اإلخوان يف جلنة الشئون املالية األ
واالقتصادية مبدى إمكانية تطوير امليزانية للتحول إىل ميزانية الربامج ، فميزانية الربامج 
تساعد الس على ترتيب الربامج واألنشطة اليت يقوم ا وتعطيه إمكانية لتحديد أولوية 

يذ هذه الربامج وإمكانية لضبط املصروفات والنفقات ، فهي تنظيم حديث تتبعه تنف
 ٥  املؤسسات اليت تريد تطوير العمل ، وأرجو من اللجنة إفاديت مبدى إمكانية حتقيق 

النقطة األخرى تتعلق بالتدريب والدراسات اجلامعية والتخصصية للموظفني ، . ذلك 
ا التخفيض ، فاالستثمار يف العنصر البشري مهم جدا فأنا ال أوافق اللجنة متاما على هذ

وتطوير العمل يف الس حيتاج إىل كفاءات متميزة ، فهناك حاجة ماسة إىل زيادة 
اعتمادات التدريب وزيادة االستثمار البشري ال إىل التخفيض ، فأنا ال أتفق متاما مع 

 ١٠ اجلامعية ، خاصة أا مل تعِط رأي اللجنة يف ختفيض ميزانية برامج التدريب والدراسات

مربرات لذلك ، ولكنين أثني على جهودها وتوصيتها بربط برامج التدريب والدراسات 
ولدي مالحظة أخرى تتعلق باملؤمترات . اجلامعية باحلاجات التدريبية الفعلية للموظفني 

 حيث -ال  واللجنة كانت كرمية جدا يف هذا ا-واملهمات الرمسية ألعضاء الس 
تقريبا ، ولكنها مل تعِط مربرا لذلك وإمنا ذكرت أمهية %) ٨٠(كانت الزيادة بنسبة 

 ١٥املشاركة يف املؤمترات واملهمات الرمسية ، وأنا أرى أن هذا املربر ليس قويا جدا ، فهل 

اطلعت اللجنة على نشاط الس يف السنة املاضية ورأت أن هناك مؤمترات ولقاءات 
مة مل يستطع الس املشاركة فيها بسبب عجز امليزانية ؟ هذا هو السبب دولية مه

ضرورية وتربير ذلك بأن املهمات %) ٨٠(الوجيه ، أما رفع املبالغ املرصودة بنسبة 
  .ومهمة جدا فإنه مربر غري مقنع ، وشكرا 

  ٢٠ 

   :الرئيـــــــــــــــس
أي لقاء برملاين بسبب نقـص  شكرا ، للتوضيح فنحن مل منتنع عن املشاركة يف         

  .تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة . يف امليزانية 
  

 ٢٥  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

شكرا سيدي الرئيس ، أشكر جلنة الشئون املالية واالقتصادية على هذا التقرير            
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مـسألة  املفصل ، وال أريد تكرار ما جاء به بعض اإلخوة ، ولكين أحب أن أؤكـد                 
التدريب والتطوير للعضو ، ومن ذلك تأيت أمهية نوع األداء ألعضاء الس ، وعنـدما     
نتكلم عن أمهية نوع األداء فالبد من التطرق إىل التكلفة للعضو نفسه ، وهي مرتبطـة      
بنوع األداء ومرتبطة أيضا بدور وأداء األمانة العامة اليت تشرف على توفري اخلـدمات              

 ٥واللجنة تطرقت إىل أمر املقارنة باألهداف واملوازنات املماثلـة       . ه املهام   للقيام مبثل هذ  

يف الربملانات األخرى ، والتكلفة ختتلف من مستوى دخل مرتفع يف بعض الدول عـن        
عندما تناقش اللجنة : ولدي سؤال ذا الصدد   . مستوى دخل متواضع يف دول أخرى       
 للعضو ؛ فهل من املمكن أن حنصل على نبـذة           قضية التكلفة وارتباطها باألداء النوعي    

  .عن الربملانات األخرى املماثلة أو الشبيهة وموازناا ؟ وشكرا 
   ١٠ 

   :الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل 

  

  : العضو وداد الفاضل 
 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، بدايةً أتقدم جبزيل الشكر ملوظفي األمانة العامة علـى             

  ...أما مالحظايت فهي بالنسبة للباب األول . اجلهود املبذولة لسري عمل الس 
  

موضحا( الرئيـــــــــــــــس
ً

 (:  
سأعطيك الكلمة واألولوية عند مناقشة الباب األول بالتفصيل ، ولكن النقاش           

 ٢٠  ...حاليا يدور حول التقرير بصورة عامة فقط 
  

  ) :مستأنفة(العضو وداد الفاضل 
ي الرئيس ، رمبا اختلطت علي بعض األمور ، ولكن مالحظايت متعلقـة             سيد

  ...بالباب األول 
  ٢٥ 

   :الرئيـــــــــــــــس
تفضل . حسنا ، سأعطيك األولوية يف الكالم عند وصولنا ملناقشة الباب األول            

  .األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
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  :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
ي الرئيس ، أقدم الشكر جلميع من قام بعمل هذه امليزانية ، وعندي             شكرا سيد 

فيما يتعلق بالتدقيق فأعتقد أنه جيب أن يكون هنـاك          :  أوالً   :بعض املالحظات عليها    
. تدقيق داخلي وتدقيق خارجي ، وأركز على التدقيق اخلارجي لتعلقه مببدإ الـشفافية              

 ٥من املناسب أن يكون هناك تقرير نصف سـنوي         فيما يتعلق بالتقارير فأرى أنه      : ثانيا  

فيما يتعلق باإلدارة ونظـام     : ثالثًا  . وتقرير سنوي ائي على أن يطلع الس عليهما         
اجلودة فأعتقد أننا جيب أن نسعى لتكون إدارة هذا الس تعتمد على نظام جودة مثل               

 فيجب أن نبـدأ أوالً      أو غريه ، فكما أننا نطالب اجلهات األخرى باجلودة        ) اآليسو  ( 
  .بأنفسنا ، وشكرا 

  ١٠ 

  
   :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ عبدايد احلواج 
  

  ١٥ 

  :العضو عبدايد احلواج 
شكرا سيدي الرئيس ، أشكر األمانة العامة وجلنة الشئون املالية واالقتـصادية            

الم يف هذا اخلصوص ، وبعدا على التقرير وطريقة وضع امليزانية ، وقد أثرى اإلخوة الك
 ، ولـذلك  Good Productionعن التكرار جيب أن نعرف أننا يف اية املطاف نريد 

 ٢٠جيب علينا التركيز على تدريب موظفي الس ، وأيضا جيب التركيز على املهمـات              

الرمسية لألعضاء ، وقد تكون هذه املهمات قد أُعطيت االهتمام يف هذه امليزانية ولكن              
ب أن نقارن عملنا وميزانيتنا مبا هو موجود يف جملس النواب ، وجيـب أال يكـون                 جي

الس اآلخر أفضل منا يف امليزانية ، وبالتايل حنرم بعض األعضاء واملوظفني من أمـور               
موظفًا حبرينيا  ) ١١(وهناك أمر آخر متعلق بتوظيف      . مهمة بداعي التقليل من امليزانية      

 ٢٥ت ، وأرى أنه أمر جيد ومشكور عليه ولكنه هدر يف امليزانيـة             تابعني ملؤسسة تنظيفا  

وليس ختفيضا ، فهؤالء املوظفون يكلفون أكثر من كل عمليات التنظيف ، ومع أنـين       
مع توظيف البحرينيني ولكن ما ذكر يف التقرير خطأ فهو ليس خفضا يف امليزانية بـل                
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  .زيادة وهدر فيها ، وشكرا 
  

   :ـــسالرئيــــــــــــ
 مالحظات عامة أخرى فسننتقل إىل مناقشة البـاب         دشـكرا ، مبا أنه ال توج     

 ٥  .األول ، وأعطي الكلمة أوالً لألخت وداد الفاضل فلتتفضل 

  
  :العضو وداد الفاضل 

شكرا سيدي الرئيس ، ذكرت اللجنة يف التقرير أا قارنت امليزانية مبوازنـات             
األمانة العامة يف جملس الشورى مبيزانية األمانة العامة يف مماثلة ، فهل متت مقارنة ميزانية  

 ١٠جملس النواب ؟ ويف الفقرة األوىل من الباب األول تأكدت اللجنة من وجود هيكـل               

تنظيمي يليب مجيع االحتياجات ، مث تعود اللجنة وتناقض نفسها وتقول إا ترتئي عدم              
هناك ميزانية ومت التأكد مـن      شغل هذه الوظائف إال حبسب احلاجة ، فهناك وظائف و         

وأرى أننا  . أن الوظائف تتناسب مع االحتياجات فال داعي لوجود الفقرة الثانية أصالً            
  حباجة إىل إجياد وظائف أكثر يف الشعبة الربملانية بدالً من وظيفـة واحـدة موجـودة         

 ١٥ ذكـرت   وفيما يتعلق بالعمل اإلضايف فاللجنـة     . حاليا ، فهناك معاناة يف هذا اجلانب        

وجود جهة متخصصة لدراسة سري العمل ، وال ننسى أن معظم موظفي األمانة العامة              
يشعرون بالغنب عند مقارنة وضعهم مع موظفي األمانة العامة مبجلس النواب ، ولذلك             
أقترح عدم ختفيض ساعات العمل اإلضايف إال بعد دراسة اجلهة املتخصـصة وإعـداد         

مىت سنرى عناصر نسائية يف وظائف األمانة العامة        : وعندي استفسار آخر    . تقريرها  
 ٢٠العليا أم أا حكر على الذكور ؟ أما عن ورش العمل املخصصة لألعـضاء وجملـس                

ألف دينار ؛ فأرى أن ذلك املبلغ       ) ٣٠(الشورى واليت مت تنظيمها واملخصص هلا مبلغ        
صيا أي فائـدة    ذهب هدرا ، وأقترح إعادة النظر يف مثل هذه الورش فلست أرى شخ            

  .منها ، وشكرا 
  

 ٢٥   :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن جواهري 
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  :العضو عبدالرمحن جواهري 
لقد استمعنا  . شكرا سيدي الرئيس ، وأشكر اللجنة على هذا التقرير املتكامل           
 التعـديالت   آلراء الزمالء الكرام ، ولكن التقرير مل يتضمن رأي األمانـة العامـة يف             

احلاصلة على امليزانية ، فحبذا لو نسمع رأي األمانة العامة يف هذه التعديالت قبل أخذ               
 ٥  .         القرار أو التصويت على هذه امليزانية ، وشكرا 

   
   :الرئيـــــــــــــــس 

         ا ، يف احلقيقة إن األمانة العامة قد وضعت مرئياعلى هذه امليزانيـة      اشكر  .
  . ألخ مقرر اللجنة تفضل ا

  ١٠ 

  :العضو الدكتور هاشم الباش 
شكرا سيدي الرئيس ، أشكر اإلخوة على مالحظام اجليدة ، ولقد تركزت 

بالنسبة : أوالً . أكثر هذه املالحظات على الباب األول لعالقته بالنواحي اإلنسانية 
فة مدير للتدريب فقد عملت ألكثر من عشرين عاما يف جمال التدريب وشغلت وظي

 ١٥  إدارة التدريب والتطوير بديوان اخلدمة املدنية ، وأعرف أين وكيف تصرف هذه 

املبالغ ، وعندما خفضنا هذه املبالغ كانت لذلك أسباب ، فبدالً من إرسال الكثري من 
من التكلفة كمصاريف غري %) ٨٠(املوظفني إىل دول جماورة للتدريب وبدالً من دفع 

  الفكرة يف اللجنة أن نأيت مبدربني أكفاء ليقوموا مصاريف التدريب ؛ كانت 
. بالتدريب ، ال أن نرسل املوظف إىل اخلارج دون أن نعرف أين ذهب وكيف يتعلم 

 ٢٠بالنسبة للتوظيف فيجب أن خنتار أشخاصا ذوي كفاءات وقدرات ، وبذلك  : ثانيا

لبنا منذ العام نستطيع ربطهم بالتدريب ليكونوا فعالني يف أعماهلم أكثر ، ولقد ط
املاضي وضع خطة تدريبية وقد وضعت اخلطة فعالً ولكنها حتتاج إىل دراسات أكثر ، 
ولقد أكدنا أمهية الدراسة االستشارية ومت التركيز فيها على إدارة املوارد البشرية واليت 
تتعلق بكل أعمال العنصر البشري ، وهذه الدراسة سوف تكشف لنا الكثري من نقاط 

 ٢٥ اخللل لدينا وحتاول أن تصحح الوضع ، وقد مت التركيز على أجور العمل القوة أو

من جمموع رواتب املوظفني ، %) ١٧,٨(اإلضايف ألا كبرية يف امليزانية وتعادل نسبة 
، وأما %) ١٥(وهذا هو املتوسط ، وقد يكون هناك قسم يف األمانة العامة حيتاج إىل 
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%) ١٠(إلضايف ، وقد وضعنا يف التقرير نسبة فقد ال حيتاج إىل العمل ا%) ٢(نسبة 
وقد ال تضر ذه النسبة األعمال املباشرة للعمل اإلداري ، وحنن نعرف النظريات مثل 

(Twenty & Eighty) ففي كثري من األحيان فإن الـ (Twenty) هي اليت تقوم بعمل 
 لسبب عدم  ، وجيب أن نفهم أننا ال حناول أن ننقص مبالغ التدريب(Eighty)الـ 

 ٥إرادتنا تطوير الكفاءات املوجودة ، بل نريد تطوير الكفاءات وأن تصرف تلك املبالغ 

. بكفاءة ، فيجب أن نعرف هذا اجلانب املهم ، والدراسة املترقبة سوف تكشف ذلك 
للعمل اإلضايف واملقدمة من األمانة العامة فقد وضعت اللجنة %) ١٧(أما عن نسبة 
، %) ١٠(ة كما جاء من دون تغيري ، ولكن كان رأينا أن تكون نسبته املبلغ يف امليزاني

فمن أجل التوازنات يف امليزانية وضعت هذه النسـبة ، حيث إن هناك نفقات 
 ١٠كما %) ١٠(وإيرادات جيب أن تتوازن ، واألمر نفسه مكرر يف التدريب ، فنسبة 

ة ، وقد أكدنا ذلك يف رأينا الشخصي يف اللجن%) ٧(جاءت من األمانة العامة هي 
وعند رجوعنا إىل احلديث عن العمل اإلضايف جيب أن . أمام األمانة العامة يف لقاءاتنا 

نؤكد كيفية إدارة املورد البشري ، فال نريده أن يقوم املوظف بعمل إضايف فقط لندفع 
إليه أجر ذلك العمل ، فقد نستطيع أن نغري نظام العمل من الصباح إىل فترة أخرى 

 ١٥كن أن نقدم نظاما مِرنا للمجموعات اليت حتتاج إىل وقت طويل يف إجناز عملها ، ومي

فهناك أساليب أخرى جيب أن ننتبه إليها ال أن ننص على النصوص املوجودة كما 
واألخت الدكتورة فوزية الصاحل ذكرت أرقاما بالنسبة للخدمات املتنوعة . جاءت إلينا 

.  أي النثرية ، وميكنها إعادة اجلمع مرة أخرى للتأكد ولكنها جمموع اخلدمات املتنوعة
ملاذا مل نضع نظاما لألجور ؟ ليس دورنا : واألخ عبداجلليل الطريف ذكر تساؤالً وهو 

 ٢٠ ةيف اللجنة أن نقترح وحنلل لألمانة العامة ؛ ألن ذلك من اختصاص الشركة أو املؤسس

. ألسلوب الذي سنأيت به حنن يف اللجنة اليت يدفَع هلا ، ورمبا لديها أساليب أفضل من ا
أما عن املدقق الداخلي فعند حديثنا عنه كان بعد حساب حجم العمل وحساب عدد 

فردا ، واملدقق الداخلي يكلف ) ١٥٠(موظفي الس واألعضاء وجمموعهم ال يتجاوز 
 دينار كما يعتقد الكثري ،) ٦٠٠(أو ) ٥٠٠(دينار وليس ) ٢٠٠٠(شهريا أكثر من 

 ٢٥وجتربة األمانة العامة واضحة فعندما أعلنت عن وظيفة مدقق داخلي تقدم البعض بطلب 

وعن عدم وجود ! التوظيف ولكن عندما عرفوا مقدار الراتب هربوا من األمانة العامة 
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برنامج عمل فهذا صحيح ، فاألمانة العامة هي اليت تقوم بالعمل اإلداري وحنن نتدخل 
ج عمل هي توصية سابقة وتأيت عن طريق التطوير اإلداري فقط لنسأهلا ، ووضع برام

موعة كاملة ، واألخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة يبحث عن النوعية ونظام اجلودة 
وهي تأيت عندما نطور العمل ، وقد دعونا من قبل سنتني إىل األمر نفسه وهو رفع 

 ٥ الدراسة أو أن يتربع عضو مستوى وكفاءة العمل اإلداري ، ونتمىن االنتهاء من هذه

من األعضاء ليتفرغ حوايل ستة شهور ليقوم بدراسة هذا املوضوع ، وجيب أن نفهم أن 
الدراسات املتخصصة تفيدنا كثريا ، فهناك رأي غري رأينا ، فنحن سنندفع بعواطفنا يف 

 أما .كثري من احلاالت كما اندفعنا يف مناقشة أجر العمل اإلضايف وميزانيته بالذات 
 فنحن نتبع - وهو ما تساءل عنه األخ الدكتور محد السليطي -كيفية تبويب امليزانية 

 ١٠ما هو موجود عند وزارة املالية واالقتصاد الوطين وذلك لتسهيل العملية ، وهذا 

التبويب مطابق متاما لكل ميزانيات الدولة ، ولكن مازالت وزارة املالية واالقتصاد 
نية األداء دون أن تطبقها ، وعندما تطبقها فستنعكس علينا آليا ، الوطين تدعو إىل ميزا

  .وشكرا 
  

 ١٥  ) :ًمتسائال (الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، وماذا عن الفروق مع جملس النواب ؟
  

جميبا(العضو الدكتور هاشم الباش 
ً

: (  
سيدي الرئيس ، يتكلم كثريون عن هذه الفروق ، وعند نقاشنا مع األمانة 

 ٢٠امة يف اللجنة كان هناك اعتقاد بوجود الفروق ، وحنن جيب أال نعتقد أننا نسخة أو الع

صورة مماثلة لس النواب ، بل جيب أن نكون قدوة يف العمل اإلداري وضبط ترشيد 
األموال ، وغري صحيح أنه عندما نصرف مبالغ أكثر يف األمانة العامة فإننا سنكون 

 أن نضبط املال ونرشده وهذا يأيت عن طريق أفضل من جملس النواب ، بل جيب
والكثريون يعتقدون أن هناك إحباطًا لدى . الكفاءة اإلدارية ووجود أنظمة للجودة 

 ٢٥ألف دينار ) ٥٠(املوظفني ، وأننا مل نقلل من حجم اإلحباط ، واحلقيقة إننا وضعنا 

أن نضع رقما وال سنويا للمكافآت واحلوافز ، واملهم يف األمر هو كيفية تفعيلها ال 
نعرف ماذا نعمل به ، وأنا أرى أالَّ نشبه جملس الشورى بأي جملس آخر من حيث 
اإلنفاق بل جيب أن نكون قدوة لنقود اآلخرين وفْق هذا النموذج الذي يضبط ويرشد 
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إنفاق األموال يف البحرين ، وإذا مضينا على غري هذا النموذج فسوف نصرف كثريا يف 
فقبل أن نصرف األموال جيب أن نفكر !  ، وبعد ذلك من أين نأيت باألموال ؟املستقبل

  .من أين تأيت األموال ، وشكرا 
    

 ٥   :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، أحب أن أذكر أن مكتب الس وافق على عمل استـشارات فنيـة               
التوظيف إىل  خارجية لتطوير اجلهاز اإلداري ، ولرفع كفاءة العناصر البشرية نرجع يف            

اإلعالن واالمتحان واملقابلة عند اختيار من يتقدم للوظيفة دون النظر إىل اجلنس ، ويف              
 سنوظف عنصرا نسائيا يف أحد املناصب العليا ، وحاليا لدينا           - إن شاء اهللا     -املستقبل  

ـ                ١٠ز منصب رئيس الشئون املالية تشغله امرأة ، ويف املستقبل رمبا حتصل املرأة على مراك

تفضل األخ الشيخ عبدالرمحن عبدالسالم األمـني العـام         . أعلى من ذلك يف الس      
  .للمجلس 

  

  :األمني العام للمجلس 
 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، لدي بعض املالحظات حول ما أبداه السادة األعضاء ، 

بالنسبة ملا ذكره األخ عبداحلسن بوحسني حول توظيف شخص متخصص للتطوير 
ذلك أمر جيد ولكنه ال يغين عن استشارة مبدئية إلحدى املؤسسات اإلداري وغريه ف

املتخصصة ، وسوف نسعى إىل توظيف مثل هذا الشخص ونتمىن موافقة مكتب الس 
  ...على ذلك 

  ٢٠ 

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

(:   
  ...ولكن بعد االستشارة الفنية 

  

مستأنفا(األمني العام للمجلس 
ً

: (  
 ٢٥وأما عن نظام اجلودة الذي ذكره األخ إبراهيم . لرئيس هذا صحيح سيدي ا

، وقد بدأنا يف دراسته والعمل ) اآليسو ( نونو فهو أمر مأخوذ يف االعتبار مع نظام 
وأما مسألة الترمجة اليت ذكرا األخت الدكتورة فوزية الصاحل فقد أعلنا عن . عليه 

دة ، فحىت لو مت تعيني مترجم أو هذه الوظيفة مؤخرا ، ولكن الترمجة هلا طاقة حمدو
مترمجني فسيتم ذلك ضمن حدود معينة ال أن يأيت بعض األعضاء بكتب لترمجتها فهو 
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أمر صعب التطبيق ، ومكاتب الترمجة املوجودة حاليا تقوم بترمجة الصفحة الواحدة 
ما والنفقات االستهالكية هي ك. دنانري ، وحنن نتمىن حل هذه اإلشكالية ) ٩(حبوايل 

بينها األخ الدكتور هاشم الباش ، فاالستشارة يف التدريب مثالً طرحت على جمموعة 
من الشركات لرسم سياسة التدريب ، وقد بدأنا مبراسلة بعض املؤسسات ، وحصلنا 

 ٥أما عن املدقق الداخلي فهناك فكرة لتعيينه وقد . على ردود من أربع مؤسسات تقريبا 

ري وتقدم عدد من املدققني لشغل الوظيفة ولكن رأت مت طرح ذلك يف اإلعالن األخ
جلنة الشئون املالية واالقتصادية أن يكتفى باالستعانة مبكتب استشاري بدالً من تعيني 
موظف لشغل وظيفة مدقق داخلي ، وإذا وافق الس على االستعانة باملكتب 

ديوان الرقابة االستشاري فلن نقوم بتوظيف مدقق داخلي ، وقد استعنت يف الرأي ب
 ١٠املالية وذكر يل أحد املسئولني أنه ال بأس من تعيني مدقق داخلي يتدرب مع شركة 

التدقيق ملدة سنة أو سنتني مث يتمكن من مزاولة املهنة مبهارة حىت لو كان حديث 
أما بالنسبة للعمل اإلضايف . التخرج ، والقرار راجع يف ذلك للمجلس وملكتب الس 

سنة ، ومل ) ٣٣(العمل يف الس ، ولقد عملت يف احلكومة حوايل فهو راجع لضغط 
 - أيها اإلخوة أعضاء الس -أجد عمالً إداريا شاقا كالعمل يف الس ، وأنتم 

 ١٥  ستنتهون من جلستكم هذه عند الساعة الثانية بعد الظهر تقريبا وتذهبون إىل 

ي بني أيديكم هو مثل طبق الطعام منازلكم ، ولكن هذه املضبطة وجدول األعمال الذ
اجلاهز يأكله الزوج وال يعلم كم تعبت الزوجة يف إعداده يف املطبخ ، فمثالً األخوات 

ليالً وهم يفرغون الكالم ) ١١(الطابعات واإلخوة حمررو املضبطة يعملون إىل الساعة 
 وصلتكم املضبطة - إجازة العيد الوطين -الذي يدور يف اجللسة ، ويف اإلجازة املاضية 

 ٢٠يف وقتها ، وقد عمل على إعدادها عدد من حمرري املضبطة ومصحح لغوي وطابع 

. وناسخ وموزع ، وهو عدد غري قليل وحنن حنتاج إىل جهود هؤالء اإلخوة مجيعا 
ولدي قائمة بعدد من املوظفني الذين عملوا ساعات إضافية تراوحت ساعات عملهم 

ساعة فقط ) ٣٠(، بينما الذي يصرف هلم فعليا هو أجر ساعة ) ٨٠-٦٠(اإلضايف من 
وأما باقي الساعات فيتم ترحيلها إىل فترة الصيف ، وعندما يأيت الصيف ال نستطيع 

 ٢٥ساعة لكل شهر ، وبذلك ) ٣٠(توزيع هذه الساعات املتبقية على فترة الصيف مبعدل 

 أن ينتهي الفصل التشريعي يتم ترحيل الساعات من دور انعقاد إىل الدور الذي يليه إىل
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للمجلس ، فنحن نعاين الكثري من أمر العمل اإلضايف ، وعمل الس بصفته عمالً 
تشريعيا وإداريا ال يقاس بعمل الوزارات األخرى أبدا ، فيجب دراسة املوضوع دراسة 

 %)٧(وأما تقليص ميزانية التدريب يف السنتني القادمتني إىل . دقيقة ، واألمر لكم 
فكما أرى ويرى باقي اإلداريني أن التدريب سيكون قليالً جدا ، وأرى أن يوافق 
 ٥الس على املبلغ كما طلبته األمانة العامة ويتم ختفيضه فيما بعد ، فنحن اآلن يف بداية 

الس ويف طور التطوير وجيب أن ندرب املوظفني ، فليست هناك خربة كافية أو 
سر أو أعمال املضبطة أو العمل التشريعي ككل ، وهناك سابقة متخصصة يف أمانة ال

دورات متخصصة يف اخلارج وقد مت إرسال البعض إليها مثل األخ زهري مكي الباحث 
القانوين ، ومع أا كانت دورات مكلفة إال أا دورات ممتازة ، ولكين ال أستطيع أن 

 ١٠رات فتكلفتها عالية جدا ، آيت باستشاريني قانونيني من اخلارج إلقامة مثل هذه الدو

وأمتىن على الس املوافقة على ميزانية التدريب كما طلبتها األمانة العامة للسنتني 
. القادمتني على أن يتم ختفيضها تاليا بعد جتهيز الكادر من تدريبه ورفع كفاءته 

بلغ وأضيف أن توصية اللجنة بالنسبة للعمل اإلضايف فيها ازدواجية ، فقد أقرت امل
، وكما ذكرنا فإن صغار املوظفني يأخذون %) ١٠(ولكنها أوصت بتخفيضه إىل 

 ١٥مع ترحيل باقي الساعات إىل فترات أخرى ، فكيف لو خفضت %) ١١,٥(نسبة 

أرى أن يبقى الرقم الذي جاء يف توصية اللجنة ، ! ؟%) ١١,٥(النسبة إىل أقل من 
  .واللجنة أقرت الرقم وأوصت بتخفيضه ، وشكرا 

  

   :الرئيـــــــــــــــس
 ٢٠شكرا ، األخ السيد حبيب مكي لقد تكلمت سابقًا حوايل سبع دقائق ولـك              

  .اآلن فقط ثالث دقائق فلتتفضل 
  

  

  :العضو السيد حبيب مكي 
 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، يف الواقع أنا أتكلم بلغة األرقام حليب لألرقام ، ويف 

من حقائق التقرير الذي أعدته اللجنة احلقيقة أنا ال أتكلم من فراغ ولكن تكلمت 
لقد قلت إن موضوع العمل اإلضايف فيه تناقض بني ما قررته اللجنة وما . مشكورة 

توصي به ، ففي حني أا تقول إن مبلغ العمل اإلضايف الذي طلبته األمانة العامة مرتفع 
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لف دينار بدالً أ) ١٥٨(وتوصي خبفض تكاليفه إال أننا جندها ترفع املبلغ املرصود إىل 
  ألف دينار بدالً من مبلغ ) ١٧٤(ألف دينار ، ووضعت مبلغ ) ١٥٦(من مبلغ 

وهنا أمر آخر يتعلق مبوضوع توظيف املدقق ! ألف دينار ، أليس هذا تناقضا ؟) ١٦٠(
دينار مع العالوات شهريا ، ولذلك ) ١٢٠٠(الداخلي ، فاألمانة العامة طلبت مبلغ 

 ٥ألف دينار ، ومبقارنة هذا املبلغ مع تكاليف ) ١٤(ية ستكون قلت إن تكاليفه السنو

  دينار سيكون الفرق بني املبلغني هو ) ٦٠٠٠(االستشاري اخلارجي للتدقيق وهي 
دينار ، ) ٤,٥٠٠,٠٠٠(دينار ، وهو مبلغ بسيط بالنسبة مليزانية مقدارها ) ٨٠٠٠(

  .وشكرا 
  

 ١٠   :الرئيـــــــــــــــس

تفـضل  . ن عدم توفر مدقق داخلي مبثل املبلغ املذكور         شكرا ، وأنا متأكد م    
  .األخ فؤاد احلاجي 

  

  :العضو فؤاد احلاجي 
 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، لقد تكلم األخ مقرر اللجنة عن ترشيد اإلنفاق وأن 

هل ترشيد : نكون قدوة ملختلف مؤسسات اململكة ، وعندي تساؤل حول هذا األمر 
امة فقط أم يكون للمجلس كمؤسسة بشكل عام ؟ اإلنفاق خيص موظفي األمانة الع

سيدي الرئيس ، طالبت اللجنة يف توصيتها يف التقرير بزيادة املبالغ املخصصة للمؤمترات 
يف الوقت %) ١٢٤(و%) ١٠٠(واملهمات الرمسية ألعضاء الس يف اخلارج بنسبة 

 ٢٠ظفني ، وحنن الذي طالبت فيه بتخفيض مبلغ أجور العمل اإلضايف ومبلغ تدريب املو

نرى معاناة املوظفني وعملهم يف خمتلف األوقات ، وحىت توزيع جداول األعمال 
واملضابط على األعضاء األفاضل يكون حىت وقت متأخر ، وإذا مت ختفيض العمل 

وحنن لدينا يف جلنة الشئون ! اإلضايف فمىت تصل إلينا جداول األعمال واملضابط ؟
 أمينة سر اللجنة ، ولكرب حجم العمل ال نعرف كيفية -  مثالً-التشريعية والقانونية 

 ٢٥مساعدا ، وقد طلبنا موظفة أخرى ملساعدا ، فإن كان هناك ترشيد لإلنفاق فليكن 

 ا من اللجنة ، ودعونا نستفد من خمصصات الوفود مثالً وليس من مثل األمور املوصى
  .ملكة ، وشكرا من الس كمؤسسة تواكب التسارع يف التشريعات يف امل
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   :الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 

  

  :العضو فيصل فوالذ 
 ٥شكرا سيدي الرئيس ، خبصوص الباب األول وتأكيدا ملا ذكره األخ األمـني             

العام للمجلس فقد طرح لنا تساؤالت ومرئيات مل تنعكس على تقرير اللجنـة ، ويف               
رير مت بيان أن من شارك يف اجتماعات اللجنة هم كل من األمني الصفحة الثانية من التق   

العام للمجلس ، واألمني العام املساعد للشئون اإلدارية واملالية واملعلومات ، ومـدير             
إدارة الشئون اإلدارية واملالية ، وهذه املرئيات اليت تطرق إليها األمني العام للمجلـس              

 ١٠خصوصا بالنسبة ملـا    يأخذها بعني االعتبار ،     أجدها مرئيات مهمة والبد للمجلس أن       

 ، فهذا املوضوع  Safe Payهو مطبق يف جملس النواب وهو ما يسمى باألجر احملفوظ 
له ارتباط جوهري ذه العالقة ، وأنا أعتقد أنه ليس هناك أحد فوق القانون بل علـى          

لقانون ، وبالتايل فإن    العكس فنحن يف السلطة التشريعية البد أن نكون مثاالً يف تطبيق ا           
األمر اآلخر ، لقـد     . غنب أو ظلم يقع على األمانة العامة وموظفيها البد أن يرفع             أي

 ١٥ وأثين عليه خبصوص إعداد قيـادات       - سيدي الرئيس    -لفت انتباهي كالم سعادتكم     

ة نسائية يف األمانة العامة ، وتأكيدا ملا اقترحته األخت الفاضلة وداد الفاضل فإن السلط             
التشريعية البد أن تعكس بأمانة متثيل النصف الثاين من اتمع أال وهو املرأة ، فـنحن                

م أن جند أختا فاضلة جالـسة       ٢٠٠٥تكفينا األماين والتطلعات ، فنحن نتمىن يف سنة         
جبانب اإلخوان يف األمانة العامة ، كما هو حاصل يف السلطة التنفيذية اليت حققت هذا               

 ٢٠ويل امرأة منصب وزير الصحة ، وكما هو موجود يف ديوان اخلدمة       اجلانب عن طريق ت   

املدنية إذ تتوىل األخت سامية خليل املؤيد منصبا رفيعا فيه ، لذا أرجو أن ينفـذ هـذا     
سيدي الرئيس ، أود من األخ الدكتور هاشـم   . املوضوع وأن يوضع برنامج لتحقيقه      

 العام للمجلس ، ولكل األسباب الـيت        الباش أن يرد على املرئيات اليت طرحها األمني       
  .ذكرا أرجو أن يعاد هذا التقرير إىل اللجنة ملزيد من الدراسة ، وشكرا 

  ٢٥ 

  
  :الرئيـــــــــــــــس
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شكرا ، فيما يتعلق باألجر احملفوظ فقد سألنا ديوان اخلدمة املدنية بشأنه ، ومبا              
هل إعطاء األجر : ا اليوم فإين أسأهلم أن اإلخوة من ديوان اخلدمة املدنية متواجدون معن  

احملفوظ أمر قانوين ؟ تفضل سعادة األخ الشيخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان     
  .اخلدمة املدنية 

  ٥ 

  :رئيس ديوان اخلدمة املدنية

شكرا سعادة الرئيس ، املرة األوىل اليت صرف فيها األجر احملفوظ كانت إبـان          
وكان يصرف لبعض املوظفني يف وزارة اإلعالم ، ألـم          م  ١٩٩٠حرب اخلليج سنة    
 ما بعد منتصف الليل وبصفة مستمرة وملدة شهور ، وقد صرف هذا             كانوا يعملون إىل  

 ١٠األجر بأمر من مسو رئيس الوزراء املوقر ولعدد حمدود جدا من كبـار مـوظفي وزارة     

ادسة بتوجيه مـن    اإلعالم ، وقد تغريت الدرجات التنفيذية حيث أضيفت الدرجة الس         
مسو رئيس الوزراء ، واتضح أن جمموع ما حيصل عليه من علـى الدرجـة الـسادسة            
التنفيذية بإضافة األجر احملفوظ يكون أعلى من راتب الوزير ، فالوكالء الذين حصلوا              

  .على الدرجة السادسة التنفيذية أوقف عنهم األجر احملفوظ ، وشكرا 
  ١٥ 

  :ً)المسائ (الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، ولكن كم عدد املوظفني يف الدولة الذين يستلمون األجر احملفوظ ؟
  

جميبا(رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
ً

(:  

 ٢٠  .موظفني ، وشكرا ) ٦(عددهم ال يتجاوز 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، حىت لو أن جهة أخرى تعطي األجر احملفوظ فإن هذا األمر ال يستلزم               
ألجر احملفوظ ، فنحن ملزمون بتطبيق إجراءات ديوان اخلدمة املدنية ، وقـد         أن نعطي ا  

 ٢٥عملنا حنن يف جملس الشورى على تقليص الفوارق بني موظفي الشورى وموظفي جملس     

 ممن ال تنطبق عليهم شروط احلصول على بدل العمل -النواب ، حيث أعطينا املوظفني   
لى استفسار عدد من األعضاء عن هـذا         بدل العمل اإلضايف ، وهذا رد ع       -اإلضايف  

  .الشأن  تفضل األخ عبدالرمحن مجشري 
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  :العضو عبدالرمحن مجشري

شكرا سيدي الرئيس ، فعالً إن مسألة األجر احملفوظ تسبب إشـكاالً لنـا يف               
 ٥جملس الشورى ، لذا أرجو من الرئاسة أن تبحث هذا املوضوع على أعلى مستوى يف               

رار املناسب ذا الشأن ، ألنه جيب أن يتساوى موظفو األمانتني           الدولة ، وأن يتخذ الق    
ليقوموا بأعماهلم بكفاءة حسبما يطلب منهم ، كذلك فإن هذا األمر قد خيلق إشكاالً              

  .مع موظفي الدولة وليس بني موظفي األمانتني بالسني فحسب ، وشكرا 
  

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

 ديوان اخلدمة املدنية عن هذا املوضوع وقد أُبلغنا         شكرا ، لقد سبق أن خاطبنا     
بأن إعطاء املوظفني من أصحاب الدرجات التنفيذية والتخصصية األجر احملفوظ أمر غري    
قانوين ، لذا حنن علينا أن نطبق القانون كما جيب وأن نكون قدوة لآلخرين ، تفـضل            

 ١٥  .األخ عبداجلليل الطريف 
  

 :العضو عبداجلليل الطريف 

ا سيدي الرئيس ، من خالل عرض األخ األمني العام للمجلس جند أنـه              شكر
وضع الس أمام وقائع وحقائق صعبة ، وقد كنا حنس بذلك من خالل مـا يؤديـه                 
 ٢٠املوظفون ، ولذلك طالبنا بعدم املساس بأجور العمل اإلضايف على األقل خالل املرحلة             

أمل :  ، والسؤال الذي يطرح نفسه هـو  املقبلة ، وحنن نأمل أن تتفهم اللجنة هذا األمر    
يكن األمني العام للمجلس حاضرا اجتماعات اللجنة ليعرض كل هذه احلقـائق علـى    
اللجنة ليتم تفهمها ؟ أما خبصوص توحيد املزايا ملوظفي األمانتني العـامتني بالـسني          

في فأعتقد أنه من اإلنصاف أن يتم توحيد املزايا ، ال أن تكون على حـساب مـوظ                
 ٢٥  . األمانة العامة لس الشورى ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس
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شكرا ، لقد ذكرت سابقًا ملاذا مل نوحد املزايا ، فنحن نطبق القانون ، وقـد                 
سألنا اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية فأوضحوا لنا أن األجر احملفوظ يعطى ملوظفني ال              

الذين على الدرجات التنفيذية والتخصصية فـال       يف الدولة ، وأما     ) ٦(يتجاوز عددهم   
يستلمون أجرا إضافيا ، وحنن نطبق القانون ، وإذا كان جملس النواب مينح موظفيه هذا               

 ٥  .تفضل األخ مجيل املتروك . األجر فهذا ليس ذنبنا 
  

  :العضو مجيل املرتوك

ت األمانة  شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الكثري من اإلخوان تطرقوا إىل مرئيا           
العامة ، وأعتقد أم يعرفون أن رأي اللجنة ينصب مع مرئيات األمانة العامة ، وقـد                

 ١٠أما خبصوص ما ذكره األخ السيد حبيب مكي فهو لـيس           . ذُكر هذا األمر يف التقرير      

تناقضا بل حنن ذكرنا أننا نوصي األمانة العامة بتحديد األجر ، ألن امليزانية هي أرقـام              
يزانية ملدة سنتني ، ونوصي األمانة العامة باحملافظة على هذه امليزانية ، وإذا             توضع يف امل  

وفيما يتعلق بالعنـصر  . أمكن تقليل األرقام فذلك أفضل ، فهذا ليس تناقضا كما ذُكر  
النسائي فإننا ننادي دائما بعدم التمييز ، فإذا كان هناك متييز فيجب علينا عند التوظيف               

 ١٥املقابالت وخنتار األفضل ، فذلك هو الذي حيدد من سيوظَّف بغـض            أن نقوم بإجراء    

النظر عن املتقدم رجالً كان أو امرأة ، هذا فيما يتعلق ببعض املالحظات اليت طُرحت ،        
وقد عقبت عليها بصفيت عضوا يف اللجنة ، وأقترح أن يتم التصويت على هذا الباب ،                

  .وشكرا 
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس

ا ، تفضلي األخت وداد الفاضل شكر.  
  

  :العضو وداد الفاضل

شكرا سيدي الرئيس ، سؤايل موجه إىل مقرر اللجنة ، فقد ذُكر يف التقرير أنه               
 ٢٥موظفًا من موظفي التنظيفات إىل موظفني دائمني بالس ، وأن هذا ) ١١(قد مت حتويل   

ات األخرية قامت خبصخصة   األمر قلل من التكلفة ، وحنن نعرف أن الوزارات يف السنو          
قطاع التنظيفات لتقليل التكلفة ، وصحيح أنه من األفضل أن يكونوا موظفني دائمـني          

  .بالس ولكن كيف يكون توظيفهم بالس يقلل من التكلفة ؟ وشكرا 
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  :الرئيـــــــــــــــس

  .تفضلي األخت ألس مسعان . شكرا ، سيشرح هذا األمر األخ مقرر اللجنة 
  

 :العضو ألس مسعان 

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، قبل التصويت على الباب األول أود أن أُذكّر الس بأن       

هناك توصية من اللجنة بإجراء دراسة شاملة لسري العمل يف األمانة العامة بالس لرفع              
كفاءة العنصر البشري وتطوير أساليب العمل اإلداري ، وأقترح عدم املوافقـة علـى              

  .ت العمل اإلضايف إىل حني حصولنا على نتائج هذه الدراسة ، وشكرا خفض ساعا
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس

. شكرا ، إن الرقم املرصود مل خيفض ، وأنتم ستصوتون على الرقم املرصـود               
  .تفضل األخ فؤاد احلاجي 

  :العضو فؤاد احلاجي

 عـدم   شكرا سيدي الرئيس ، أرى أن معظم مداخالت األعضاء تـصب يف           
 ١٥وضوح التوصيات اليت أوصت ا اللجنة ، وقد اقترح األخ فيصل فوالذ إرجاع التقرير              

إىل اللجنة ملزيد من الدراسة ، وأعتقد أن اقتراحه وجيه نظرا لعدم وضـوح أسـباب                
  .التخفيض املنصوص عليه يف التوصيات ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠. ت دون النظر إىل التوصـيات بـالتخفيض         شكرا ، سنطرح امليزانية للتصوي    

  .تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  :العضو الدكتور هاشم الباش

شكرا سيدي الرئيس ، أعجبين األخ السيد حبيب مكي عندما قال إنه حيـب              
 ٢٥ويعشق األرقام ، وأقول له إنين متخصص يف األرقام ، فنحن حنركها ونلوا ونعطيهـا           

  ما وضعنا األرقام وجدمتوها متناقضة وهي ليـست متناقـضة         اهلوية ، وبالتايل حنن عند    
أبدا ، فقد أعطينا رقما وأبدينا رأينا ، فهذا الرقم جيب أن ينظر إليه فإمـا أن يرفـع أو           

أما خبصوص توظيف عمال التنظيفات فإننا لو رجعنا إىل ما تستلمه شـركة             . يخفض  
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  غ أكرب يف حالـة كـون العامـل         التنظيفات من الس فسنجد أن الشركة تأخذ مبال       
حبرينيا ، لذا فنحن وظفنا البحرينيني ، ولو كنتم معنا أثناء اجتماع اللجنـة لفهمـتم                

أما بالنـسبة   .  ، فقد وضحت لنا األمانة العامة سبب توظيفهم          ءأسباب توظيف هؤال  
ظام للعمل اإلضايف فنحن مل نتكلم عما يضر سري العمل ومصلحته بل حنن أردنا تطبيق ن      

 ٥اخلدمة املدنية الذي لو طُبق ملا وجدنا أي عمل إضايف ألصحاب الـدرجات العليـا ،                

وفيمـا  %) . ١٠(فنحن تغاضينا عن ذلك فوضعنا الرقم وقلنا جيب ختفيض النسبة إىل            
يتعلق بالتدريب فلم خنفض املبلغ بل وضعناه كما هو وتكلمنا عن التـدريب ، وأنـا                

ف تصرف األموال للتدريب ، ففـي احلقيقـة إن          أعرف ماذا يدور يف التدريب وكي     
األموال در أكثر مما تصرف للتدريب ، وقد اقتراحنا جلب خبري للتدريب ولن يكلفنا              

 ١٠دينار وهذا أفضل من إرسال املوظف إىل اخلارج ، وأعتقد أن مـن             ) ١٠٠٠٠(ذلك  

  .املهم أن نفهم هذا األمر حىت نصوت على توصيات التقرير ، وشكرا 
  :ـــــــــــــــسالرئي

  شكرا ، اختصارا للوقت سـنطرح للتـصويت االسـتمرار يف نقـاش هـذا       
  ...  املوضوع 

  ١٥ 

مقاطعا(العضو عبدايد احلواج 
ً

(:  

  ...سيدي الرئيس ، لدي رد على كالم األخ الدكتور هاشم الباش 
  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

(:  

 ٢٠ضا من يريد التعليق ، ولكـين سـأطرح         األخ عبدايد ، هناك من األعضاء أي      

للتصويت موضوع االستمرار يف النقاش ، فهل يوافق الس على االستمرار يف مناقشة             
  التقرير ؟ 

 )أغلبية غري موافقة (
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

 على إعادة التقرير إىل جلنة الشئون املالية واالقتصادية ، وإذا           إذن سنصوت أوالً  
 ، فهل يوافق الس على إعادة      على توصية اللجنة   لس على ذلك فسنصوت   مل يوافق ا  

  التقرير إىل اللجنة ؟
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 )أغلبية غري موافقة (
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥إذن هل يوافق الس على ميزانية الس للعـامني املـاليني            
 ٥  كأرقام دون ختفيض ؟

 )أغلبية موافقة (

  :ـسالرئيــــــــــــــ

  األخ عبدايد احلواج ، ملاذا أنت ممتنع عن التصويت ؟. إذن تقر هذه امليزانية 
  

 ١٠  :العضو عبدايد احلواج

  شكرا سيدي الرئيس ، امتناعي ليس بسبب اعتراضي على امليزانية وإمنا علـى             
 لدينا األسلوب املتبع من أجل إاء مناقشة امليزانية ذه السرعة ، وهذا ال جيوز ، فنحن             

  ...ميزانية الس وجيب أن نعطى احلق يف مناقشتها بشكل أفضل 
موضحا (الرئيـــــــــــــــس

ً
(:  

 ١٥أغلبية األعضاء وافقوا على عدم االستمرار يف النقاش ، فال جيوز االستمرار يف             

  ...نقاش أمر وافق الس على عدم االستمرار يف نقاشه 
  

مقاطع(العضو عبدايد احلواج 
ً
  :)ا

  .ولكن جيب أن تكون هناك مرونة عند مناقشة مثل هذه املواضيع ، وشكرا 
  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، واآلن هل يوافق الس على رفع اجللسة ؟
  

 )أغلبية موافقة(

  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  ...شكرا لكم ، وأرفع اجللسة 
  

  
مقاطعا(العضو فيصل فوالذ 

ً
(:  ٣٠ 
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  ...يس ، حنن مل ننتِه من مناقشة تقرير ميزانية الس سيدي الرئ
  

  
موضحا (الرئيـــــــــــــــس

ً
(:  

 ٥  ...لقد انتهينا من مناقشة امليزانية ، ومتت املوافقة عليها 
  

  
  :العضو فيصل فوالذ 

  ...حنن مل نناقش إال الباب األول ، وال جيوز أن ننهي املوضوع ذه الصورة 
  ١٠ 

  :ـــــسالرئيــــــــــ

  ...لقد طرحنا للتصويت امليزانية كأرقام 
  

  :العضو فيصل فوالذ

 ١٥حنن ناقشنا الباب األول من امليزانية فقط ، وليصحح يل املستـشار القـانوين              

  .للمجلس إن كنت خمطئًا ، وشكرا 
  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 
  

 ٢٠  :ي للمجلساملستشار القانون

شكرا سيدي الرئيس ، مبا أنكم انتقلتم إىل مناقشة األبواب بابا بابا فيجـب أن      
  ...نأخذ الرأي على كل باب على حدة 

  

  :العضو فيصل فوالذ

 ٢٥  .صحيح هذا الكالم وأثين عليه 
  

مستأنفا( املستشار القانوني للمجلس
ً

 (: 

ـ              ى القـوانني   وكان من املفروض أن يسري التصويت كما كنا نـصوت عل
األخرى ، ومبا أنه توجد توصية من اللجنة على كل باب من األبواب فيجب أن يؤخذ                
 ٣٠الرأي على توصية اللجنة أوالً لكل باب ، وإذا مل يوافق الس على توصـية اللجنـة                 
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فتعترب التقديرات الواردة يف امليزانية موافَقًا عليها أو أن يؤخذ الرأي من جديـد علـى          
  ...لواردة يف امليزانية التقديرات ا

  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

(:  

 ٥  ...لقد وافق الس على توصية اللجنة كأرقام 
  

 )اعرتاض من بعض األعضاء(
  

مقاطعا(العضو فيصل فوالذ 
ً

(:  

 ١٠  ...مل يطرح هذا األمر للتصويت 

  
  :املستشار القانوني للمجلس

  ...لجنة التوصيات بالتخفيضات اليت اقترحت من قبل ال
  

موضحا( الرئيـــــــــــــــس
ً

 (: ١٥ 

لقد ذكر يف التقرير أن اللجنة بعد دراستها للميزانية التقديرية توصي الـس             
  ...باعتمادها ، وهذا ما صوتنا عليه 

  
  

مقاطعا(العضو فيصل فوالذ 
ً

(:  ٢٠ 

  .لقد ناقشنا الباب األول فقط 
  

موضحا( الرئيـــــــــــــــس
ً

 (: 

 الداخلية فيما يتعلق ذا الشأن ، فقد صوتم علـى           ةطبيق الالئح سأضطر إىل ت  
 ٢٥   اقتراحـك بإعـادة التقريـر إىل        - يـا أخ فيـصل       -توصية اللجنة ، وقد طرحنا      

اللجنة ومل حيصل على املوافقة ، وبعدها طرحنا للتصويت امليزانية املقدمة من اللجنـة              
ىل التصويت ، فهل تريدون إعـادة    وكانت هناك موافقة باألغلبية ، فيجب أن تنتبهوا إ        

  ...التصويت مرة أخرى أم اعتماد امليزانية كما جاءت من اللجنة 
  

 ٣٠ )اعرتاض من بعض األعضاء(
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مستأذنا(العضو فيصل فوالذ 
ً

(:  

  .سيدي الرئيس ، فلنوّت على األبواب بابا بابا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  ...هل يوافق الس على 
  

  
مقاطعا( فوالذ العضو فيصل

ً
(:  

  سيدي الرئيس ، جيب أن يطبق اآلن ما يطبق عند مناقشة ميزانية الدولة بابـا                
 ١٠  بابا ، وما ذكره األخ املستشار القانوين للمجلس هو الـصحيح ، وإذا طبقنـا عرفًـا           

  ...برملانيا 
موضحا (الرئيـــــــــــــــس

ً
(:  

  ...ق الس على توصية اللجنة اآلن سأطرح الباب األول للتصويت ، فهل يواف
  

مقاطعا(العضو عبدالرمحن مجشري 
ً

(:  ١٥ 

سيدي الرئيس ، جيب أن يكون األمر واضحا لنا ، فلدينا تقديرات للميزانية ،              
  ...منها تقديرات خمفضة مقدمة من اللجنة ، واألخرى مقدمة من األمانة العامة 

  
موضحا (الرئيـــــــــــــــس

ً
(:  

 ٢٠ ختتلف ، فاللجنة وضعت اقتراحات ولكنها مل ختفض األرقام ، لذا     التقديرات ال 

حنن لن نصوت على التقديرات املقدمة وإمنا سنصوت على األرقام ، تفضل األخ مقرر              
  .اللجنة 

 )اعرتاض من بعض األعضاء (
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  
  :العضو الدكتور هاشم الباش
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ي الرئيس ، إذا صوتنا على األرقام فإن األمانة العامة هي املستفيدة            شكرا سيد 
  ...من ذلك ، ولو عدمت إىل مالحظاتنا وتوصياتنا فإن األمانة العامة ستتضرر 

  

موضحا(الرئيـــــــــــــــس
ً

(:  

 ٥  ...ولكنكم خفضتم األرقام 
  

مستأنفا(العضو الدكتور هاشم الباش 
ً

(:  

- سابقًا   - ولكن األمانة العامة ستتضرر ، وما صوتم عليه          لقد عادلنا األرقام ،   
باألرقام كاملةً صحيح ، وقد ذكر سعادة الرئيس أننا سنصوت على األرقام وسـريى              

 ١٠  .األخ فيصل فوالذ يف املضبطة على ماذا صوتنا ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

ب األول ، واحدة مقدمة مـن  شكرا ، أمامكم يف التقرير تقديرات امليزانية للبا      
  ...األمانة العامة واألخرى من اللجنة ، ومبا أن األرقام مل ختفض فلنصوت على األرقام 

  ١٥ 

مستأذنا(العضو عبدالرمحن مجشري 
ً

(:  

سيدي الرئيس ، يف التقرير ويف الباب األول ذكر إمجايل امليزانية املقدمة مـن              
مانة العامة ، ويف بعض األبواب جند أن التقديرات         اللجنة وإمجايل امليزانية املقدمة من األ     

  ...املقدمة من األمانة العامة أكثر مما اقترحته اللجنة ، ألن اللجنة خفضت امليزانية 
  ٢٠ 

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

(:  

حنن اآلن نتكلم عن الباب األول ، وسنصوت على توصيات اللجنة خبـصوص             
 الس على الباب األول من امليزانية املقترحـة مـن          فهل يوافق . األرقام دون ختفيض    

  اللجنة كرقم دون النظر إىل التوصيات األخرى ؟
  ٢٥ 

  )أغلبية موافقة(
 

  :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل إىل الباب الثاين ، فهل هناك مالحظات على هذا          . إذن يقر هذا الباب     
 ٣٠  .الباب ؟ تفضل األخ السيد حبيب مكي 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١٠المضبطة         ) ٦٣(                         م٢٧/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  
  

  :بيب مكيالعضو السيد ح

شكرا سيدي الرئيس ، لدي تساؤالت ، فقـد الحظـت يف البنـد املتعلـق                
 ٥  م هـو   ٢٠٠٤باالشتراكات يف اهليئات واملنظمات بأنواعها أن املصروف الفعلي لعام          

ألف دينار ، أي    ) ٢٣(آالف دينار فقط يف حني أن املبلغ املعتمد لنفس العام كان            ) ٨(
دينار ، وبالرغم من ذلك جند أن اللجنة املـوقرة مل           ألف  ) ١٥(أن هناك فائضا مقداره     

  م والذي يبلغ   ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥تبِد أي مالحظات على املبلغ املرصود للعامني القادمني         
م ، ولقد متنيت على األمانـة       ٢٠٠٣ألف دينار ، وهو نفس املبلغ املعتمد لعام         ) ٢٣(

 ١٠ يشترك فيهـا الـس      العامة إرفاق جدول مفصل توضح فيه اهليئات واملنظمات اليت        

ومقدار االشتراك السنوي حىت يكون االشتراك السنوي معروفًا ومؤكدا الختاذ القرار ،            
. م ٢٠٠٦ م و ٢٠٠٥م و ٢٠٠٤وحبذا لو كانت بذلك اجلدول مقارنة بني األعوام          

ببند املهمات الرمسية خارج البحرين لألمانة العامة ، فإنه يف الوقت الذي            أما فيما يتعلق    
م ، كما مل توضح امليزانية الفعلية       ٢٠٠٤ال يوجد اعتماد مايل هلذا البند يف ميزانية عام          

 ١٥م هلذا البند ، إذن ملاذا تقترح اللجنة املوافقة على اعتمـاد  ٢٠٠٤لنا مصروفًا فعليا لعام    

م للبند نفسه بدالً مما طلبتـه       ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ألف دينار لكل من العامني      ) ٢٠(مبلغ  
ألف دينار لكال العامني ؟ ومن املمكن أن تكون الصورة واضحة           ) ٣٠(ره  األمانة وقد 

للّجنة واليت على أساسها طلبت هذا االعتماد ، ولكن بالنسبة لنا فالوضع غري جلـي ،                
فلكي نتخذ قرارا يرجى من املقرر أو األمانة العامة إفادتنا فيمـا إذا كانـت هنـاك                 

 ٢٠د ، وما مقدارها ؟ وعلى أي بند حملت تلـك           مصاريف يف العامني املاضيني هلذا البن     

  .املصاريف يف ميزانية العام املاضي ؟ وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني 
  ٢٥ 

  :العضو عبداحلسن بوحسني 

شكرا سيدي الرئيس ، لقد استفسرت عن الزيادة يف مكافآت أعضاء الـس             
من التقرير ، فهل هذا خطأ أم هناك زيـادة          ) ١٢(رير يف الصفحة    واليت وردت يف التق   
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م ٢٠٠٥آالف دينار ، حيث رصد لعـام   ) ٩ (ابالفعل ؟ حيث إن هناك زيادة مقداره      
  م رصــد مبلــغ قــدره ٢٠٠٦دينــار ويف ســنة ) ١,٥٩٠,٠٠٠(مبلــغ قــدره 

ليف واملتعلقة بتكا %) ٥(والنقطة األخرى تتعلق بنسبة الـ      . دينار  ) ١,٥٩٩,٠٠٠(
 حيـث ذكـر يف      - وهذا يف الباب األول أيضا       -تدريب املوظفني داخليا وخارجيا     

 ٥، %) ٥(من التقرير أن اللجنة أوصت بأال تزيد تكاليف التدريب عـن            ) ٥(الصفحة  

ألف ) ٤٤(ستكون حوايل   %) ٥(تقريبا ، فنسبة الـ     %) ١١(ولكن املبلغ املعتمد هو     
فمازال املبلـغ   %) ٢(دينار ، وحىت لو أضفنا إليها       ألف  ) ٩٥(دينار بينما املذكور هو     

  .، فهل هناك خطأ سيصحح ؟ وشكرا %) ٧(أو نسبة %) ٥(يزيد عن نسبة 
  

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
  

  

 ١٥  :العضو فيصل فوالذ

ـ    ة شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة للباب الثاين فإين أحب أن أشكر اللجنة خاص
على االتفاق على توظيف العاملني البحرينيني الذين يعملون حاليا يف الس والتـابعني             
لشركات التنظيف ، وأحب أن أثين على ذلك ، ولكن أود أن أستفسر من األخ مقرر                

  هل سيتم توظيف العاملني البحرينيني أنفسهم والـذين يعملـون حاليـا يف             : اللجنة  
 ٢٠   أن شركة التنظيفات املتعاقَد معها حاليا تكلـف الـس    الس ؟ النقطة األخرى هي    

  دينار ، ومن خالل توظيف هؤالء العاملني يف الس سـتكون التكلفـة             ) ٤٠,٣٠٠(
) ١١(ألف دينار ، وهذا معناه أن راتب املوظف الواحد من املـوظفني الــ               ) ٢٨(

الً للتـأمني  دينار شهريا ، فهل معىن ذلك أنه سـيكون شـام   ) ٢٠٠(سيكون حوايل   
  .واألمور األخرى ؟ وشكرا 

  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

دنانري ، وقـد وظفنـاهم      ) ٢٠٧(شكرا ، العامل الواحد كان يكلفنا حوايل        
  ...ليكونوا موظفني دائمني ومع املكافأة ستكون التكلفة أقل 
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  :ً)متسائال(العضو فيصل فوالذ 

  سيدي الرئيس ، هل تعين البحرينيني ؟
  

  ٥ 

جميبا (رئيـــــــــــــــسال
ً

(:  

  ... نعم ، فجميعهم حبرينيون وقد وظفناهم وستكون التكلفة أقل 
  

  :ً)متسائال(العضو فيصل فوالذ 

 ١٠  وهل سيتم تطويرهم من عمال تنظيفات إىل وظائف أفضل ؟ 
  

  
جميبا (الرئيـــــــــــــــس

ً
(:  

  . عبدايد احلواج تفضل األخ. لقد مت توظيف البعض منهم يف وظائف أخرى 
  ١٥ 

  :العضو عبدايد احلواج

عامالً مـن شـركة التنظيفـات       ) ١١(شكرا سيدي الرئيس ، إذا مت توظيف        
) ٢٠٨(فسوف يستلمون رواتبهم من الرواتب األساسية للمجلس ، وتكلفة كل عامل            

كون دينارا سي ) ٢٠(دينارا وعالوة انتقال    ) ٤٠(دنانري ومع عالوة اجتماعية مقدارها      
 ٢٠شـهرا  ) ١٢(موظفًا مث يف    ) ١١(دينارا ، وإذا ضربت هذا املبلغ يف        ) ٢٦٨(اموع  

ألف دينار ، وإذا أعطيت هؤالء املوظفني إجازام وسـددت          ) ٣٥(فسيكون اموع   
ألف ) ٢٨(ألف دينار ، وبإضافة الـ      ) ٤٠(حصة احلكومة فستكون التكلفة يف حدود       

  ...دينار ألف ) ٦٨(دينار ستكون التكلفة 
  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

(:  ٢٥ 

  ... دنانري ) ٢٠٧(حنن ال نصرف هلم مبلغ 
  

مقاطعا(العضو عبدايد احلواج 
ً

(:   
  ...دنانري سيدي الرئيس ) ٢٠٨(    

  ٣٠ 

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

(:   
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  ...دنانري ) ٢٠٨(حنن ال نصرف هلم مبلغ 
  

مقاطعا(العضو عبدايد احلواج 
ً

( :  
  ...هذا ما هو مذكور يف التقرير     

  ٥ 

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

(:   
  ...لقد ذكرت أم يكلفوننا هذا املبلغ سابقًا أي قبل توظيفهم 

  

مقاطعا(العضو عبدايد احلواج 
ً

(:  

 ١٠  ...ألف دينار ) ٤٠(قبل التوظيف ستكون التكلفة من الـ 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

إذا كانت لـديك نقطـة      .  األخ مقرر اللجنة على تساؤلك       حسنا ، سيجيب  
  .أخرى فلتتفضل 

  ١٥ 

  :العضو عبدايد احلواج

شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة لبعض البنود فهي تبني أن هناك اشتراكًا بيننـا              
وبني جملس النواب وبعضها ال يبني ذلك ، وحنن نرى أا مشتركة ، مثل املشاركة يف                

ر األخرى واحلراسة ، حيث مل يذكر من سيتحمل التكلفة ، فـبعض             املؤمترات واألمو 
 ٢٠  .األمور مذكورة وهناك أمور أخرى غري مذكورة ، وشكرا 

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  :العضو الدكتور هاشم الباش

 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، أوضح لألخ عبداحلسن بوحسني أن مالحظاتـه هـي             

ولكن كنا نـتمىن أن     %) ١٧,٨(الحظاتنا نفسها على العمل اإلضايف ، فكنا نقول         م
  وحنـن جعلنـاه    %) ١٠(، واألمر نفسه حدث يف التدريب فكـان         %) ١٠(يكون  
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  ، وهذا ما أحدث اللبس ، والرقم الذي وضعناه هو مرئيات األمانـة العامـة               %) ٧(
ن التناقض ، فمنكم مـن يريـد أن         وبالنسبة لتخصيص العاملني فأنا يف حرية م      . متاما  

خيفض ومنكم من يريد أن يرفع ، وخصوصا يف جمال التخصيص ، فهل أنتم تريـدون                
  توظيف حبرينيني أم ال ؟ وإذا كانت هناك زيادة مبقدار عشرة دنانري فهل نقبل ـا أم                 
 ٥ال ؟ وقد ذكرت لكم سابقًا أن الرقم جامد وحنن نعطيه اهلوية ، وهذه هي هويتنـا ،                  

  ...دينارا ) ١٥(وإذا كنتم تريدون توظيف حبرينيني فلنقبل بزيادة قدرها 
  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

(:  

  ...ليس هناك زيادة 
  ١٠ 

مستأنفا(العضو هاشم الباش 
ً

(:  

كان هدفنا األهم هو استقطام إىل الداخل وختفيض العقود ، حيث كانـت             
  ...العقود أكرب من ذلك 

  
مقاطعا(د احلواج العضو عبداي

ً
(:  ١٥ 

  ...  هذا ليس صحيحا 
  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

(:  

هذا هو الصحيح ، فنحن لدينا األوراق وإذا كنت تود االطالع عليها فسأريك             
 ٢٠  ...إياها الحقًا 

  
مقاطعا(العضو عبدايد احلواج 

ً
(:  

  ...أنا أتكلم حبسب ما هو مذكور هنا 
  

 ٢٥ : الرئيـــــــــــــــس

  ...هل تريدون توظيف حبرينيني أم ال ؟ هذا هو 
  

مقاطعا(العضو عبدايد احلواج 
ً

(:  
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 - يف التقريـر  -حنن نريد توظيف حبرينيني وأنا أفضل ذلك ، ولكن ال تقل يل     
  ...إننا أجرينا ختفيضا ، هذا هو الكالم 

  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

(:  

 ٥  ...لقد انتهينا من هذه النقطة 
  

مقاطعا(العضو عبدايد احلواج 
ً

(:  

  ...ولكن التفسري الذي تفضل به األخ الدكتور هاشم الباش غري واضح 
  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

 (: ١٠ 

دنانري تدفع للمقـاول ،     ) ٢٠٧(دعين أوضح لك ، كان العامل الواحد يكلفنا         
دينـارا ومـع    ) ١٥٠ (دينارا ، وحنن أعطينا العامـل     ) ١٥٠(والعامل يستلم أقل من     

  ...دنانري ، إضافة إىل أننا ثبتناه يف وظيفة ) ٢٠٧(املدفوعات سيكلفنا أقل من 
  

مقاطعا(العضو عبدايد احلواج 
ً

(:  ١٥ 

  ...امسح يل سيدي الرئيس 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  ...ما أقوله هو توضيح 
  ٢٠ 

مقاطعا(العضو عبدايد احلواج 
ً

(:  

) ٤٠(موظفًا يف حـدود     ) ١١( سيكلف الـ    -موع   يف ا  -وأنا أقول لك    
  .ألف دينار سنويا ، وشكرا 

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 

  :العضو فيصل فوالذ

شكرا سيدي الرئيس ، مملكة البحرين انضمت إىل اتفاقية منع عمل السخرة ،             
رفيا ، هذا مع تأكيد معاملة هؤالء اإلخوان وحنن ذا اإلجراء قد طبقنا هذا املوضوع ح    

 معاملة إنسانية وعدم حتميلهم أعباء أكثر ،        - أهالً وسهالً م     -الذين سينضمون إلينا    
 ٣٠  .وشكرا 
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  : الرئيـــــــــــــــس

    هل هناك مالحظات أخرى ؟شكرا ،
  

 ٥  )ال توجد مالحظات(

  
  : الرئيـــــــــــــــس

  القسم األول من الباب الثاين ؟هل يوافق الس على 
  

 ١٠  )أغلبية موافقة(
  

  : الرئيـــــــــــــــس

وننتقل إىل القسم الثاين من الباب الثاين ، فهـل هنـاك      . إذن يقر هذا القسم     
   مالحظات على هذا القسم ؟

  ١٥ 

  )ال توجد مالحظات(
  

  : الرئيـــــــــــــــس

  الثاين ؟هل يوافق الس على القسم الثاين من الباب 
  ٢٠ 

  )أغلبية موافقة(
  

  : الرئيـــــــــــــــس

وننتقل إىل القسم الثالث من الباب الثاين ، فهل هنـاك           . إذن يقر هذا القسم     
 ٢٥   مالحظات على هذا القسم ؟

  
  )ال توجد مالحظات (

  

  : الرئيـــــــــــــــس

 ٣٠  هل يوافق الس على القسم الثالث من الباب الثاين ؟
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  )وافقةأغلبية م(
  

  : الرئيـــــــــــــــس

وننتقل إىل القسم الرابع من الباب الثاين ، فهل هنـاك           . إذن يقر هذا القسم     
 ٥   مالحظات على هذا القسم ؟

  

  )ال توجد مالحظات(
  

  : الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  هل يوافق الس على القسم الرابع من الباب الثاين ؟
  

  
  )أغلبية موافقة(

  

 ١٥  : ــــــــسالرئيـــــــ

وننتقل إىل القسم اخلامس من الباب الثاين ، فهل هنـاك  . إذن يقر هذا القسم     
   مالحظات على هذا القسم ؟

  

  )ال توجد مالحظات(
  ٢٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس

  من الباب الثاين ؟ هل يوافق الس على القسم اخلامس
  

  )أغلبية موافقة (
  ٢٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس

وننتقل إىل القسم السادس من الباب الثاين ، فهل هناك          .  هذا القسم    إذن يقر 
   مالحظات على هذا القسم ؟

  

 ٣٠  )ال توجد مالحظات(
  

  : الرئيـــــــــــــــس
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  هل يوافق الس على القسم السادس من الباب الثاين ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

  ...إذن يقر هذا القسم 
  

مستأذنا(عبداحلسن بوحسني العضو 
ً

(:  

  ...سيدي الرئيس ، من األفضل أن نصوت على األبواب 
  ١٠ 

موضحا( الرئيـــــــــــــــس
ً

 (: 

  ...حنن اآلن نصوت على الباب الثاين 
  

مقاطعا(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

(:  

 ١٥ولكن حنن نصوت على كل قسم على حدة ، ومن األفضل التصويت علـى              

  ...األبواب ككل 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

بقي لدينا قسم أخري من الباب الثاين وهو القـسم الـسابع ، فهـل هنـاك                 
 ٢٠  على هذا القسم ؟ مالحظات
  

  )ال توجد مالحظات(
 

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  هل يوافق الس على القسم السابع من الباب الثاين ؟
  

  )أغلبية موافقة(
 

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٣٠وننتقـل إىل   . ومن اآلن سنصوت على األبواب ككل       . هذا القسم   إذن يقر   

  الباب الثالث ، فهل هناك مالحظات على هذا الباب ؟ تفضل األخ الـسيد حبيـب                
  . مكي 
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  :العضو السيد حبيب مكي

شكرا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة املوقرة على توصيتها بتخفـيض املبلـغ             
مر من األمور اليت نتجادل عليها ، ومن خربتنـا  املرصود ألدوات القرطاسية ، وهذا األ  

يف العمل نعلم أن أدوات القرطاسية يكون ا تالعب كبري ، ونالحظ أن املـصروف               
 ٥ألف دينار  ) ١٢(دينارا ، وأعتقد أن رصد مبلغ       ) ٦٦٦٠(م هو   ٢٠٠٤الفعلي يف عام    

  .ا ألف دينار هلذا البند أمر معقول ، وتشكر عليه اللجنة ، وشكر) ١٣(و
   

  :الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟ 
  ١٠ 

  )ال توجد مالحظات(
 

  :الرئيـــــــــــــــس

  هل يوافق الس على الباب الثالث ؟
  ١٥ 

  )أغلبية موافقة(
 

  :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل إىل الباب الرابع ، فهل هناك مالحظات على هذا          . إذن يقر هذا الباب     
 ٢٠  باب ؟ال

  
  )ال توجد مالحظات(

 
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  هل يوافق الس على الباب الرابع ؟
  

  )أغلبية موافقة(
 

  :الرئيـــــــــــــــس
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  ...وننتقل إىل الباب الثامن . إذن يقر هذا الباب 
مستأذنا(العضو الدكتور هاشم الباش 

ً
(:  

ناك مالحظات عليه ، ويف     سيدي الرئيس ، هناك الباب اخلامس ولكن ليست ه        
السنوات السابقة اعتمدنا املنهج نفسه ، حيث وضعنا يف التقرير البنود اليت كانت عليها        

 ٥  .توصيات فقط ، وشكرا  

  
  :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، إذن ننتقل إىل الباب اخلامس ، فهل هناك مالحظات على هذا الباب ؟               
  .تفضل األخ السيد حبيب مكي 

  ١٠ 

 : السيد حبيب مكي العضو

شكرا سيدي الرئيس ، لدي مالحظة ختص األمانة العامة ، حيث ذكر يف هذا              
الباب يف جدول املوازنة جبانب املالحظات أن هناك عقودا خاصـة بـصيانة أجهـزة           
احلاسب املساعدة وصيانة احلاسب الشخصي وصيانة برامج التشغيل والربامج التطبيقية          

 ١٥لطباعة وصيانة األجهزة الكهربائية وامليكانيكية وصيانة أجهزة       وصيانة آالت التصوير وا   

دينار للعامني  ) ٤٥,٥٠٠(دينار و ) ٤١,٥٠٠(احلريق ، وتكلفة الصيانة السنوية تناهز       
م على التوايل ، وعليه متنيت من األمانة العامة وكذلك مـن اللجنـة          ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

 السادة أعضاء الس الختـاذ      إرفاق صور من تلك العقود على األقل حىت يطلع عليها         
  . القرار ، وشكرا 

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

  )ال توجد مالحظات( 
 ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  هل يوافق الس على الباب اخلامس ؟
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  )أغلبية موافقة(

  :الرئيـــــــــــــــس

  ...ادا للباب السادس والباب السابع وال أرى اعتم. إذن يقر هذا الباب 
  ٥ 

مستأذنا(العضو الدكتور هاشم الباش 
ً

 (:  

  سيدي الرئيس ، هذا يعود إىل تبويب امليزانية ، فـنحن ال نتعامـل بالطريقـة     
  . نفسها ، وقد يكون ذلك معموالً به يف وزارات أخرى ، وشكرا 

  
 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس

  ثامن ، فهل هناك مالحظات على هذا الباب ؟شكرا ، ننتقل إىل الباب ال
  

  )ال توجد مالحظات(
 

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس

  هل يوافق الس على الباب الثامن ؟
  

  )أغلبية موافقة(
 

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس

واآلن سنصوت على امليزانية ككل ، وقد ذُكر يف التقرير          . إذن يقر هذا الباب     
م ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥لميزانية التقديرية للمجلس للعامني املاليني      أن اللجنة بعد دراستها ل    

توصي الس املوقر باعتمادها بعد إدخال التعديالت الواردة يف هذا التقرير والـيت مت              
واألرقام موجودة وهي األرقام النهائية     . االتفاق عليها مع األمانة العامة ورئاسة الس        

 ٢٥رقام مطروحة للتـصويت النـهائي ، واألخ        املذكورة أي من غري ختفيض ، وهذه األ       

املستشار القانوين للمجلس يرى أنه جيب التصويت على مكافآت أعضاء الس ، وأنا             
واآلن هل يوافق الس على ميزانية      . أختلف معه يف ذلك فهي مكافآت ثابتة ال تتغري          

  م ككل ؟٢٠٠٦ - ٢٠٠٥الس للعامني املاليني 
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  )أغلبية موافقة(

 
  :ئيـــــــــــــــسالر

 ٥  األخ فيصل فوالذ ملاذا أنت ممتنع عن التصويت ؟. إذن تقر هذه امليزانية ككل 

  
  :العضو فيصل فوالذ

شكرا سيدي الرئيس ، أنا أمتنع عن املوافقة على امليزانيـة وذلـك بـسبب               
  .التحفظات اليت ذكرا ، وشكرا 

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

 جلستنا هلذا اليوم ، وسنواصل مناقشة تقرير جلنة الشئون شكرا ، وذا سننهي
التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون اخلدمة املدنية يف األسبوع القادم 

  .  إن شاء اهللا ، شكرا لكم ، وأرفع اجللسة 
  ١٥ 

  
 ظهرا٢:٠٠رفعت اجللسة عند الساعة (

ً
(  

  
  

  ٢٠ 

  
  
  

             الدكتور فيصل بن رضي املوسوي   عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم 
 ٢٥                       رئيس جملس الشورى                      األمني العام لس الشورى 
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 ٥  )انتهت املضبطة(


