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 رئيــس جملـس الشـورى           
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م  2021نوفمرب 14التاريـخ: 

سعادة السيدة  دالل جاسم الزايد    احملرتمة
 الشؤون التشريعية والقانونية رئيس جلنة  

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

نببببديلكأ(أمبببب أ11مشببببقانأنببببديلكأملادبببب ي أ  ببببد  أ يطيبببب أنببببقألكأل  بببب أن بببب أ
،أامشببببقانأنببببديلكأ2010(أنسبببب دأ48 نخ مببببدأ   يلببببدأ نسببببد  أ  ققببببل أمل ببببديلكأ نبببب أ 

(أمببب أنبببديلكأ نخ مبببدأ   يلبببدأ نسبببد  أملد ققبببل أ11ملادببب ي أ نة بببق أ نمديلبببدأمببب أ  بببد  أ 
 كأيفأضببببلقأ حن  قبببب أمل ببببديلكأ ملسببببل ا  دأ   دبببب  أأ2010(أنسبببب دأ48مل ببببديلكأ نبببب أ 

أب(.  د ند أ    م أم أمجلسأ ن ل 
أ

 لي ببببب أدأملقجبببببدقأم دنشبببببا أا   قبببببا ،أانهببببب   أ  قيبببببقأملشببببب ي أما ببببب   أ
أندقض أهلىأ  جلسأخاللأمله ألنسدهأثالثدألقدمللعأم أ د يخ .

أ
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 علي بن صاحل الصاحل 
رئيس جملس الشورى  

أ
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 شؤون التشريعية والقانونية ملخص تقرير جلنة ال 

 العنوان 
) من قانون الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون ۱۱مشروع قانون بتعدیل المادة (

) من  ۱۱، ومشروع قانون بتعدیل الفقرة الثانیة من المادة (۲۰۱۰) لسنة  ٤۸رقم (
   ۲۰۱۰) لسنة ٤۸قانون الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 تھما المعدلة" المقدمین من مجلس النواب)(المعدَّان في ضوء االقتراحین بقانون "بصیغ

أصل مشروع  
 من مجلس النواب ان مقدم اناقتراح القانون 

   م۲۰۲۱ نوفمبر  ۱٤ اإلحالة إلى اللجنة 
 الفصل التشریعي الخامس  –  الرابعدور االنعقاد العادي  

انتھاء اللجنة من  
 المناقشة 

 م  ۲۰۲۱ نوفمبر  ۳۰
 الفصل التشریعي الخامس  – رابعدور االنعقاد العادي ال

 ) ۲(  عدد االجتماعات 

العرض على  
 ---------  الجلسة 

 مضمونھ 

یھدف مشروعا القانون إلى توطین الوظائف في القطاع الحكومي، عن طریق االعتماد 

وإحاللھا  الوظائف،  تلك  والقادرة على شغل  والمدربة  المؤھلة  البحرینیة  الكوادر  على 

في إیجاد فرص العمل للمواطنین وحل مشكلة   مساھمةً ؛  المتعاقدین غیر البحرینیینمحل  

 البطالة.

  بنیة المشروع
 مادتان دیباجة +  األول

بنیة المشروع  
 مادتان دیباجة +  الثاني 

  راءآخالصة 
لدى    الجھات
اجتماع   احضورھ
  لسادساللجنة ا

المنعقد بتاریخ  
نوفمبر   ۳۰

 دیوان الخدمة المدنیة:  .۱

م كان شامال كل القواعد العامة والتفاصیل، وبعد ۲۰۰٦إن قانون الخدمة المدنیة لعام   -

أن اتجھت السیاسة التشریعیة المحلیة إلى تضمین األحكام العامة في القوانین وترك 

ل جھاز الخدمة  وھو ما یتناسب مع طبیعة عم  -التفاصیل واإلجراءات للوائح التنفیذیة  



۲ 
 

بمجلس   م۲۰۲۱
 الشورى

المتواصل   بالتغییر  الذي یتصف  لعام   -المدنیة  المدنیة  الخدمة  قانون  تم إصدار  فقد 

 م. ۲۰۱۰

وأورد   - للبحریني  یكون  التوظیف  في  األصل  أن  على  المدنیة  الخدمة  قانون  نص 

االستثناء بتوظیف غیر البحریني في حالة عدم توافر المؤھلین من المواطنین لشغل 

ان الوظیفة؛  عاٍل  تلك  مستوى  على  خدمات  تقدیم  على  المملكة  حرص  من  طالقـًا 

 للمواطن والمقیم على حٍد سواء.

أنجزت الحكومة عددًا من المشاریع لحل مشكلة البطالة وبحرنة الوظائف ووضعت  -

حوافز تشجیعیة الستقطاب المواطنین، والتي تمثلت في رفع درجة الممرضین، كما  

در البحرینیة من األطباء لنیل أعلى الشھادات الطبیة عملت الحكومة على ابتعاث الكوا

) ألف دینار بحریني للطبیب ۱۰۰والتي تؤھلھم لیكونوا استشاریین بتكلفة تصل إلى (

) من راتب الطبیب األساسي  ٪ ۷۰الواحد، واتجھت لتخصیص عالوة تفرغ تصل إلى ( 

لمعلمین لتخریج  كحافز تشجیعي للبقاء في العمل الحكومي. إضافة إلى إنشاء كلیة ا

 المعلمین بمختلف التخصصات التعلیمیة. 

بین الجھاز أن نظام الشواغر یمّكن أي وزارة لدیھا شاغر أن تعلن عن الوظیفة في   -

الخدمة المدنیة ولكل موظف بحریني یعمل في أي وزارة أن یتقدم لشغل تلك الوظیفة، 

 ) تم طرح  المنصرمین  الشھرین  (۱٦۸فخالل  من  أكثر  لھ  تقدم  إعالنـًا  ألف ۲٤)   (

 موظف بحریني من داخل الوزارات.

توظیف غیر البحرینیین ال یتم األخذ بھ إال بعد تعذر وجود أو تقدم البحرینیین لشغل إن   -

الشواغر، أو بسبب عدم وجود أصحاب التخصصات المطلوبة لشغلھا من البحرینیین،  

حیث تخضع الشتراطات وأحكام، كما أن تجدید عقود األجانب ال یتم إال وفق مبررات 

لعاملین في القطاع الحكومي من غیر البحرینیین ھو قویة ومقنعة. فالعدد اإلجمالي ل

)۷   ) بنسبة  ( ٪۱٥آالف)  منھم  یعمل  الحكومة،  موظفي  إجمالي  من  في   ٦)  آالف) 

) من إجمالي األجانب في القطاع  ٪ ۸۳وزارتي الصحة والتربیة والتعلیم بما یشكل (

عمل في  الحكومي، بینما یتوزع حوالي ألف أجنبي على بقیة وزارت الدولة، بینما ی

 ) ألف أجنبي. ٤۹۱القطاع الخاص (

یعتبر المشروع الوطني للتوظیف الذي أطلقھ سمو رئیس مجلس الوزراء واحدًا من  -

) لتوظیف  یھدف  والذي  البطالة،  لمواجھة  المملكة  في  المھمة  ألف  ۲٥المشاریع   (

 ) ألف مواطن. ۲۳مواطن، حیث ُوِظَف حتى اآلن ( 
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القانون   - النقاش    -إن مشروعي  التشریعات   –موضوع  في  بھ  المعمول  جاءا خالف 

حیث وضعا اإلجراءات في القانون، مما یخل بماھیة القانون ویعرقل أعمال الجھاز  

وخاصة فیما یتعلق ببحرنة الوظائف وھو ما یخالف المبدأ الذي بـُني علیھ مشروعا  

 القانون. 

دید مدة العقد مع األجنبي بتحدیدھا بسنتین، في حین إن مشروعي القانون تدخال في تح -

 قد تكون الحاجة لتوظیف غیر البحریني أقل من ھذه المدة.

مؤھالً  - تتطلَّب  التي  الوظائف  البحرینیین  غیر  یشغل  أال  القانون  مشروعا  اشترط 

 - كالبستنة مثال    -أكادیمیـًا أدنى من البكالوریوس، غافال أن ھناك بعض المھن الفنیة  

تتطلب مؤھال أكادیمیـًا أقل من البكالوریوس مما یعني عدم إمكانیة تلبیة االحتیاجات 

 لشغل مختلف الوظائف والمھن التي ال تتطلب مؤھال أكادیمـیـًا.

 

 مجلس التعلیم العالي: .۲

وم بقانون رقم ( - نة ۳۱تم بموجب المرـس م فصـل مجلس التعلیم العالي عن  ۲۰۲۰) لـس

ة والتعلیم،   ة البحرین، فجمیع  وزارة التربـی الي في مملـك ة التركیز على التعلیم الـع بغـی

 الدراسات العلیا من الدبلوم لغایة الدكتوراه تخضع لرقابة المجلس.

ل التنظیمي   - ة على إصـــــدار الھیـك دنـی ة الـم دـم از الـخ اون مع جـھ التـع ل المجلس ـب یعـم

 للمجلس بحیث یمكنھ من أداء عملھ بشكل كامل.

على دراـسة احتیاجات ـسوق العمل ومراقبة التخـصـصات یعكف مجلس التعلیم العالي  -

من خالل عمل موازنة بین العمل والتعلیم العالي، بحیث یتم توجیھ الجامعات  العلمیة

إلى الحاجات الفعلیة للســوق المحلیة الحكومیة والخاصــة بفتح تخصــصــات مطلوبة  

 وغلق بعض التخصصات غیر المطلوبة أو خفض عدد المقاعد فیھا.

مجلس أھمیة التوجھ نحو التخصـــصـــات المرنة، بمعنى أن یطور الموظف من أكد ال -

نفسـھ ویكتسـب خبرات ومھارات جدیدة خارج نطاق تخصـصـھ األكادیمي مما یمكنھ  

 من أداء الكثیر من المھام.

في حال عدم توفر التخصــصــات في الجامعات المحلیة والخاصــة الداخلیة فســیكون   -

لنیل الشــھادات في التخصــصــات النادرة والمرغوبة في الحل ھو االبتعاث للخارج 

 السوق المحلیة.
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 وزارة األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني: .۳

إن التوجھ العام لدى سـائر وزارات الدولة ھو توظیف البحریني، وخاصـة الوزارات   -

لدیھ من الخدمیة التي تطمح لالســــتقرار والذي ال یتحقق مع األجنبي الذي مھما كان 

ا لتوظیف البحرینیین بمعاونة   ــعى دائمـــــــً خبرات إال أنھ ال یتمیز بالدیمومة؛ لذا تسـ

جھاز الخدمة المدنیة الذي وـضع ـضوابط وقیود في لوائحھ تفي بالغرض المرجو من 

 مشروعي القانون.

ا كبیًرا في ھذا المجال،  - أكدت الوزارة التزامھا بخطة البحرنة حیث قطعت شــوطـــــــً

 البلدیات یشغلھا كادر بحریني بالكامل. فالكثیر من

ــات الدقیقة التي تتطلب توظیف غیر البحرینیین نظًرا لعدم  - ــصــ ھناك بعض التخصــ

وجود مواطنین لشـغل تلك الوظائف، كعدم توافر متخصـصـین في شـؤون الخیل، أو 

لوجود شـح في الكوادر البحرینیة في بعض التخصـصـات كاألطباء البیطریین، وھذا 

ــات والعـمل في یتطـلب إـعاد  ــصــ ــر الـجاذـبة لـھذه التخصــ ة النظر في توفیر العـناصــ

 القطاعات التي ال تالقي قبوال من المواطنین.

ــاریع للبنى التحتیة بكلفة مالیة عالیة تحتاج إلى  - ــاء مشـ ــغال إنشـ ــؤون األشـ تتولى شـ

 تخصصات دقیقة كمھندسي الجسور الذي یعتبر تخصصـًا تحتاجھ مملكة البحرین.

ــار تخطیط" والتي تتطلب  تتمیز بعض ال  - ــتشـ ــة كوظیفة "مسـ وظائف بطبیعة خاصـ

خبرات متراكمة لدى الشخص ذاتھ؛ لذا تعمد الوزارة إلى تجدید العقود وفق مبررات 

ــص نادر ودقیق تحتاجھ وزارة  احي الكمیات" وھو تخصـ ــّ ــافة إلى "مسـ مقنعة. إضـ

ات والتخطیط العمراني على وجـ دـی ــؤون البـل ال وشــ ـــغ ان ووزارة األشــ ـــك ھ اإلســ

ــة، وتحتاج إلى دقة ومھارة   ــاسـ ــة حسـ ــوص، وھي وظیفة ذات طبیعة خاصـ الخصـ

ــتبنى   اح الكمیات مســؤول عن تحدید تكلفة المشــروع التقدیریة التي س ــّ عالیتین، فمس

اباتھ من  ا في حـس اح الكمیات دقیقــــــً روع، لذا ینبغي أن یكون مسـّ علیھا میزانیة المـش

 جمیع النواحي. 

 

 والتعلیم:وزارة التربیة   .٤

إنطالقـًا من حرص الحكومة على تحقیق ھدفھا بأن یكون جمیع المعلمین من البحرینیین    -

خالل األعوام األربعة القادمة، فقد اتجھت إلى استقطاب الكوادر البحرینیة في القطاع 



٥ 
 

)، مؤكدة أنھ لم تشكل لجنة لتوظیف ٪۹٤التعلیمي بزیادة میزانیة كلیة المعلمین بنسبة ( 

 م. ۲۰۱۸مین من الخارج من منذ عام  المعل

تحرص الوزارة على تقدیم اإلرشاد المھني لطلبة المدارس الثانویة، إضافة إلى إقامة  -

 معرض المھن؛ بغیة تبصیرھم بالتخصصات الجامعیة المرغوبة في السوق المحلیة.

ًرا في أكدت الوزارة أن الثقافة العامة للمجتمع وتوجھات أولیاء األمور تلعب دوًرا كبی -

تحدید التخصصات الجامعیة، كما ال یمكن إغفال االستعداد والقبول لدى الطالب نفسھ 

 بشأن التخصص الجامعي. 

 . وزارة الصحة: ٥

للتوظیف بالتعاقد إال في  - اللجوء  للبحرینیین، وال یتم  التوظیف یكون  إن األصل في 

لتتم الموافقة  حالة عدم وجود المواطن لشغل الوظیفة وفق مبررات واضحة ومقنعة  

على توظیف األجنبي من قبل جھاز الخدمة المدنیة، وبذلك فإن ما جاء بھ مشروعا  

 القانون ھو المعمول بھ حالیـًا.

الكوادر  - في  نقصـًا  تعاني  األقسام  بعض  في  التمریضیة  التخصصات  بعض  ھناك 

تقدیم الخدمات   التمریضیة الوطنیة، مما یضطرنا لالستعانة باألجانب حرصـًا على 

 للمرضى وعدم تضررھا. 

أكدت الوزارة أھمیة الخبرة في القطاع الطبي لذا تلجأ إلى توظیف األجنبي من ذوي   -

الخبرة والذي یقوم بدوره بتدریب البحریني الذي ال یمتلك خبرة عملیة مسبقة وھذا ما 

ا أصبح  یعتبر شرطـًا أساسیـًا یشترطھ جھاز الخدمة المدنیة عند توظیف األجنبي، كم

الذي  البحریني  الموظف  اسم  تحدید  باشتراط  تشددًا  أكثر  الراھن  الوقت  في  الجھاز 

 سیقوم األجنبي بتدریبھ. 

قرار مجلس 
 القانون   يمشروع  فقة علىاالمو النواب 

توصیة اللجنة  
 بمجلس الشورى 

 القانون من حیث المبدأ يرفض مشروع

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 

 الشؤون التشریعیة والقانونیة لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م 2021 برمديس 15 التاريخ: 

 ( 4الرقم: )

 

 

 تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية
( من قانون اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم  11مشروع قانون بتعديل املادة )  حول

( من  11، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من املادة )2010( لسنة  48بقانون رقم )
ان يف ضوء   2010( لسنة  48قانون اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم بقانون رقم ) 

َّ
)املعد

 االقرتاحني بقانون "بصيغتهما املعدلة" املقدمني من جملس النواب( 

 الفصل التشريعي اخلامس  -دور االنعقاد العادي الرابع 

 
 

 

 مقدمــة: 

علي بن صالح الصالح    السيدصاحب المعالي  استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       

م، 2021نوفمبر    14( المؤرخ في  4د    5ص ل ت ق / ف    668رقـم )  رئيس مجلس الشورى

( من قانون  11مشروع قانون بتعديل المادة )والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  

، ومشروع قانون بتعديل الفقرة  2010( لسنة  48المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )الخدمة  

( لسنة  48( من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )11الثانية من المادة )

مجلس    2010 من  المقدمين  المعدلة"  "بصيغتهما  بقانون  االقتراحين  ضوء  في  )المعدَّان 

ليتم    ماوإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ماتم دراسته، على أن تالنواب( 

 عرضه على المجلس.  
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 أوالً: إجراءات اللجنة: 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

 :ينالتالي  ينفي االجتماع  رينالقانون المذكو يمشروعتدارست اللجنة   (1)

 الفصل الدور التاريخ  االجتماعرقم 

 5 4 م2021نوفمبر  16 5

 5 4 م2021نوفمبر  30 6

 

المتعلقة   (2) الوثائق  على  دراستها  أثناء  اللجنة  البحث  القانون    ي بمشروعاطلعت  موضوع 

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي: 

 )مرفق( القانون.  ي قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع -

، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، ومذكرة الحكومة  ينالقانون المذكور  يمشروع  -

 )مرفق( . مابشأنه 

 )مرفق(   مرئيات جهاز الخدمة المدنية بشأن مشروعي القانون. -

  مرئيات وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن مشروعي القانون. -

 )مرفق( 

عنها  بالوظائف جداول   - األعوام  المعلن  جهاز  م2021لغاية    2017  خالل  من  مقدم   ،

 )مرفق( .  الخدمة المدنية

سهير سلطان بني    األستاذةالقانون من إعداد    ي بشأن مشروع  ة قانوني   معلوماتمذكرة   -

سيد  ال  ارين القانونيينتشهيئة المسب المتدربين للجنة، و   مساعدالقانوني  المستشار  الحماد،  

 )مرفق( .  نسة وعد عواد جمعةال محمد، و إياد حسن  

العربية،   - القوانين  في  األجانب  مع  التعاقد  بشأن  المقارنة  األستاذ النصوص  إعداد  من 

 )مرفق(   .عبدالموجود يوسف الشتلة، المستشار القانوني للجنة
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- ( المادة  من  الثانية  الفقرة  نص  يبين  الصادر  11جدول  المدنية  الخدمة  قانون  من   )

 ( رقم  بقانون  لسنة  48بالمرسوم  من  2010(  المقدمين  القانون  بمشروعي  بالمقارنة   ،

الموقر المجلس  قرره  بما  بالمقارنة  النواب،  عبدالموجود    ،مجلس  األستاذ  إعداد  من 

 )مرفق(   .يوسف الشتلة، المستشار القانوني للجنة

 

االجتماع    (3) حضر  اللجنة  من  ال  سادسالوبدعوة  العادي  االنعقاد  دور  الفصل    رابعمن  من 

 م كل من: 2021 نوفمبر 30المنعقد بتاريخ التشريعي الخامس، و 

 المنصب  االسم

 جهاز اخلدمة املدنية

 رئيس جهاز الخدمة المدنية  سعادة األستاذ أحمد بن زايد الزايد

 مدير عام السياسات واألجور عبدالرسول بوجيرياألستاذ خليل 

 القائم بأعمال مدير إدارة التوظيف  األستاذ سند علي الحمادي

 مدير إدارة تنمية الموارد البشرية  األستاذ محمد صالح الداوود

 رئيس قسم شؤون المجالس األستاذة إيمان حسن عتيق 

 الرتبية والتعليم وزارة 
 الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات  غريب المهندس خالد محمد 

 مستشار قانوني الدكتورة لطيفة عبدالعزيز الذوادي

 مستشار قانوني األستاذ محمد عبدالرحمن جميل 

 باحث قانوني  األستاذة مريم خليل 

 جملس التعليم العال 

 التعليم العالي األمين العام لمجلس  الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة 
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 وزارة الصحة

 األستاذة انتصار ناصر الرميثي
القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية  

 والمالية 

 رئيس قسم الموارد البشرية األستاذ كمال جمال كمال 

 مستشار شؤون المجالس األستاذ محمود رشيد العوضي

 العمراني وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

 الوكيل المساعد للموارد والمعلومات  األستاذ محمد عادل محمد أبوحسان 

 مدير إدارة الموارد البشرية األستاذ محمود أحمد عبدالرحيم

 مدير الموارد البشرية بشؤون األشغال  األستاذ يعقوب السادة 

 وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
 التخطيط والتطوير العمراني( )هيئة 

 مدير إدارة الموارد البشرية والمالية  الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة 

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب 
 برلمانيةأخصائي شؤون  الحداد   ل السيدة حصة عبدالجلي

 
 

 : كل من مجلس للاللجنة من األمانة العامة  ياجتماع  حضر •

 المنصب  االسم

 انونينياملستشارين القهيئة 

 مستشار قانوني األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة  

 مستشار قانوني مساعد بني حماد  األستاذة سهير سلطان 

 أول  باحث قانوني السيد محسن علي الغريري

 متدرب  سيد إياد حسن محمد ال
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 متدربة نسة وعد عواد جمعة اآل

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  حيدرالسيدة ميرفت علي 

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أخصائي إعالم وتواصل أول  محمد سلمانالسيد علي 

 أخصائي إعالم وتواصل أول  السيد حسين هاشم الماجد 

 

 

 آراء الجهات: ثانيـًا: 

 ديوان الخدمة المدنية:  .1

والتفاصيل، وبعد أن اتجهت  م كان شامال كل القواعد العامة  2006ن قانون الخدمة المدنية لعام  إ -

السياسة التشريعية المحلية إلى تضمين األحكام العامة في القوانين وترك التفاصيل واإلجراءات  

وهو ما يتناسب مع طبيعة عمل جهاز الخدمة المدنية الذي يتصف بالتغيير    - للوائح التنفيذية  

 م.2010فقد تم إصدار قانون الخدمة المدنية لعام  -المتواصل  

االستثناء    صن  - وأورد  للبحريني  يكون  التوظيف  في  األصل  أن  على  المدنية  الخدمة  قانون 

بتوظيف غير البحريني في حالة عدم توافر المؤهلين من المواطنين لشغل تلك الوظيفة؛ انطالقـًا  

 . من حرص المملكة على تقديم خدمات على مستوى عاٍل للمواطن والمقيم على حٍد سواء

الوظائف ووضعت حوافز  أنجزت   - البطالة وبحرنة  المشاريع لحل مشكلة  الحكومة عدًدا من 

في رفع درجة الممرضين، كما عملت الحكومة  والتي تمثلت    تشجيعية الستقطاب المواطنين، 

على ابتعاث الكوادر البحرينية من األطباء لنيل أعلى الشهادات الطبية والتي تؤهلهم ليكونوا  

إلى )استشاريين بتكلفة تص  واتجهت لتخصيص    ،( ألف دينار بحريني للطبيب الواحد 100ل 

%( من راتب الطبيب األساسي كحافز تشجيعي للبقاء في العمل  70عالوة تفرغ تصل إلى ) 

 . إنشاء كلية المعلمين لتخريج المعلمين بمختلف التخصصات التعليمية  إضافة إلىالحكومي. 
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ارة لديها شاغر أن تعلن عن الوظيفة في الخدمة  أي وز  نيمك  نظام الشواغر  بين الجهاز أن    -

أي وزارة أن يتقدم لشغل تلك الوظيفة، فخالل الشهرين    يعمل في المدنية ولكل موظف بحريني  

له  168المنصرمين تم طرح ) تقدم  ( ألف موظف بحريني من داخل  24أكثر من )( إعالنـًا 

 الوزارات.

توظيف   - البحرينيين إن  بهتم  يال    غير  بعد    األخذ  لشغل  تعذر  إال  البحرينيين  تقدم  أو  وجود 

التخصصات المطلوبة لشغلها من البحرينيين، حيث  أو بسبب عدم وجود أصحاب  ،  رالشواغ

إال وفق مبررات قوية ومقنعة.    ال يتم   تجديد عقود األجانب   أنكما  ،  تخضع الشتراطات وأحكام

%(  15آالف( بنسبة )  7فالعدد اإلجمالي للعاملين في القطاع الحكومي من غير البحرينيين هو )

آالف( في وزارتي الصحة والتربية والتعليم بما    6من إجمالي موظفي الحكومة، يعمل منهم )

%( من إجمالي األجانب في القطاع الحكومي، بينما يتوزع حوالي ألف أجنبي على  83يشكل )

 ( ألف أجنبي. 491في القطاع الخاص )يعمل ت الدولة، بينما بقية وزار

واحًدا من المشاريع  سمو رئيس مجلس الوزراء    المشروع الوطني للتوظيف الذي أطلقهيعتبر   -

  ف  ظ  و    حيث ( ألف مواطن،  25لتوظيف )  هدفي  والذي  البطالة،مة في المملكة لمواجهة  هالم

 . مواطن ( ألف23) حتى الن 

  ا خالف المعمول به في التشريعات حيث وضع  اجاء  – موضوع النقاش    - القانون    ين مشروع إ -

القانون  يتعلق    ،اإلجراءات في  فيما  الجهاز وخاصة  القانون ويعرقل أعمال  بماهية  يخل  مما 

 القانون.  اببحرنة الوظائف وهو ما يخالف المبدأ الذي بـ ني عليه مشروع

في تحديد مدة العقد مع األجنبي بتحديدها بسنتين، في حين قد تكون    القانون تدخال  ين مشروع إ -

 ة.الحاجة لتوظيف غير البحريني أقل من هذه المد

أال يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلَّب مؤهالً أكاديميـًا أدنى  القانون    ا مشروع  اشترط -

تتطلب مؤهال أكاديميـًا   - كالبستنة مثال    - من البكالوريوس، غافال أن هناك بعض المهن الفنية  

والمهن  أقل من البكالوريوس مما يعني عدم إمكانية تلبية االحتياجات لشغل مختلف الوظائف  

 . التي ال تتطلب مؤهال أكاديمـيـًا
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 مجلس التعليم العالي: .2

ــوم بقانون رقم ) - ــنة  31تم بموجب المرس م فصــل مجلس التعليم العالي عن وزارة  2020( لس

التربية والتعليم، بغية التركيز على التعليم العالي في مملكة البحرين، فجميع الدراســـات العليا 

 .الدكتوراه تخضع لرقابة المجلسمن الدبلوم لغاية  

يعمل المجلس بالتعاون مع جهاز الخدمة المدنية على إصــدار الهيكل التنظيمي للمجلس بحيث   -

 يمكنه من أداء عمله بشكل كامل.

 يعكف مجلس التعليم العالي على دراـسة احتياجات ـسوق العمل ومراقبة التخـصـصات العلمية -

اليمن خالل عـمل موازـنة بين العـمل والتعل ، بحـيث يتم توجـيه الـجامـعات إلى الـحاـجات  يم الـع

الفعلية للـسوق المحلية الحكومية والخاـصة بفتح تخـصـصات مطلوبة وغلق بعض التخـصـصات  

 .أو خفض عدد المقاعد فيها  ةغير المطلوب 

الموظف من نفســــه  يطور  بمعنى أن   ،التخصــــصــــات المرنة  التوجه نحو   أكد المجلس أهمية -

ومهارات جديدة خارج نطاق تخصـصـه األكاديمي مما يمكنه من أداء الكثير  ويكتـسب خبرات  

 من المهام.

في الجامعات المحلية والخاصــة الداخلية فســيكون الحل هو    في حال عدم توفر التخصــصــات -

 المرغوبة في السوق المحلية.و  النادرة االبتعاث للخارج لنيل الشهادات في التخصصات

 

 وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:وزارة األشغال  . 3

إن التوجه العام لدى ســائر وزارات الدولة هو توظيف البحريني، وخاصــة الوزارات الخدمية   -

مع األجنبي الذي مهما كان لديه من خبرات إال أنه ال    يتحققالتي تطمح لالســـتقرار والذي ال  

ا لتوظيف البحرينيين بمعات يتميز بالديمومة؛ لذا   ــً ونة جهاز الخدمة المدنية الذي ســـعى دائمـــــ

 القانون.  يوضع ضوابط وقيود في لوائحه تفي بالغرض المرجو من مشروع

ا كبيًرا    التزامهاأكدت الوزارة   - ــً الكثير من  ف  ،في هذا المجالبخطة البحرنة حيث قطعت شوطــ

 البلديات يشغلها كادر بحريني بالكامل.
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ة التي تتطـلب توظيف غير   - دقيـق ــصــــات اـل اك بعض التخصــ نظًرا لـعدم وجود    ينالبحريني هـن

وجود شـح في  ل  أو   ،عدم توافر متخصـصـين في شـؤون الخيلك  لشـغل تلك الوظائف،مواطنين  

، وهذا يتطلب إعادة النظر في  الكوادر البحرينية في بعض التخصــصــات كاألطباء البيطريين

ــر الجاذبة ل ن  والعمل في القطاعات التي ال تالقي قبوال م اتلتخصــــصــــ هذه اتوفير العناصــ

 المواطنين.

شـؤون األشـغال إنشـاء مشـاريع للبنى التحتية بكلفة مالية عالية تحتاج إلى تخصـصـات  تتولى   -

 البحرين.  مملكةتحتاجه  دقيقة كمهندسي الجسور الذي يعتبر تخصصـًا  

خبرات  طلب  تت   والتي  "مســــتشــــار تخطيط"وظيفة  ك تتميز بعض الوظائف بطبيعة خاصــــة  -

إضــافة    إلى تجديد العقود وفق مبررات مقنعة.  الوزارة  عمدت متراكمة لدى الشــخص ذاته؛ لذا 

احي الكمياتإلى " وهو تخصـص نادر ودقيق تحتاجه وزارة اإلسـكان ووزارة األشـغال    "مسـ 

وظيفة ذات طبيعة خاصـة    ، وهيوشـؤون البلديات والتخطيط العمراني على وجه الخصـوص

اح الكميات مـسؤول عن تحديد تكلفة المـشروع  وتحتاج  حـساـسة،   إلى دقة ومهارة عاليتين، فمسـ 

ا في  يكون  أن لذا ينبغي  التقديرية التي سـتبنى عليها ميزانية المشـروع،   اح الكميات دقيقــــــً مسـ 

 حساباته من جميع النواحي.  

 

 وزارة التربية والتعليم:. 4

خالل    يكون جميع المعلمين من البحرينيين  تحقيق هدفها بأنعلى إنطالقـًا من حرص الحكومة   -

زيادة ب استقطاب الكوادر البحرينية في القطاع التعليمي  اتجهت إلى    ، فقدالقادمة  ةاألعوام األربع

  من الخارج  المعلمين  ، مؤكدة أنه لم تشكل لجنة لتوظيف%(94ميزانية كلية المعلمين بنسبة )

 .م2018من منذ عام 

معرض    إقامة  مهني لطلبة المدارس الثانوية، إضافة إلىالرشاد  اإل  على تقديم  الوزارة  حرصت  -

 .المرغوبة في السوق المحلية الجامعية ؛ بغية تبصيرهم بالتخصصاتالمهن
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تحديد  أن الثقافة العامة للمجتمع وتوجهات أولياء األمور تلعب دوًرا كبيًرا في    أكدت الوزارة -

ال يمكن إغفال االستعداد والقبول لدى الطالب نفسه بشأن التخصص    ما، ك التخصصات الجامعية

 الجامعي. 

 

 وزارة الصحة:. 5

بالتعاقد إال في حالة عدم  إن األصل في التوظيف يكون للبحرينيين، وال يتم اللجوء للتوظيف   -

وجود المواطن لشغل الوظيفة وفق مبررات واضحة ومقنعة لتتم الموافقة على توظيف األجنبي  

 القانون هو المعمول به حاليـًا. اوبذلك فإن ما جاء به مشروع  ،من قبل جهاز الخدمة المدنية 

، مما  في الكوادر الوطنية  تعاني نقصـًاقسام  األ   بعض   بعض التخصصات التمريضية في  هناك -

 وعدم تضررها.   للمرضى  يضطرنا لالستعانة باألجانب حرصـًا على تقديم الخدمات التمريضية 

لجأ إلى توظيف األجنبي من ذوي الخبرة  ت الخبرة في القطاع الطبي لذا    أهمية   الوزارة  أكدت  -

ذا ما يعتبر شرطـًا  والذي يقوم بدوره بتدريب البحريني الذي ال يمتلك خبرة عملية مسبقة وه

الوقت  في  الجهاز  أصبح  كما  األجنبي،  توظيف  عند  المدنية  الخدمة  جهاز  يشترطه  أساسيـًا 

 الراهن أكثر تشدًدا باشتراط تحديد اسم الموظف البحريني الذي سيقوم األجنبي بتدريبه.  

 

 ــًا: رأي اللجنة: ثالث

 

( من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم  11)بتعديل المادة   مشروع قانون  تدارست اللجنة     

( من قانون  11، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة )2010( لسنة  48بقانون رقم )

، )الم عدان بناًء على االقتراحين  2010( لسنة  48مرسوم بقانون رقم )الالخدمة المدنية الصادر ب 

م المقدمين  المعدلة"  "بصيغتهما  النواب  بقانون  مجلس  قرار  على  واطلعت  النواب(،  مجلس  ن 

 لى الموافقة على مشروع القانون بصيغته الم عدلة.  إانتهى  يومرفقاته، الذ
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من مادتين، نصت المادة األولى على    -  فضاًل عن الديباجة   -   يتألف مشروع القانون األول     

( من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  11نص الفقرة الثانية من المادة )  استبدال

ليحل محله نص جديد يضع ضوابط الحكم االستثنائي الذي يجيز التعاقد مع  ،  2010( لسنة  48)

غير البحريني، في حال تعذر الحصول على المرشح البحريني، بما يضمن وضع رؤية لبحرنة  

ف من خالل قيام الجهات الحكومية بتأهيل موظفيها البحرينيين لشغلها. وجاءت المادة هذه الوظائ 

 الثانية تنفيذية.  

 

المادة األولى على  مادتين، نصتمن    - فضاًل عن الديباجة -  ويتألف مشروع القانون الثاني     

( المادة  الثانية من  الفقرة  بقانون رقم  11استبدال  بالمرسوم  الصادر  المدنية  الخدمة  قانون  ( من 

التعاقد مع غير  2010( لسنة  48) الوظيفة بطريق  ، ليحل محله نص آخر يشترط لجواز شغل 

يت  للتجديد، وأن  قابلة  التعاقد سنة على األكثر غير  تكون مدة  أن  الحصول على  البحريني،  عذر 

 المرشحين البحرينيين الذين يستوفون اشتراطات شغل الوظيفة. وجاءت المادة الثانية تنفيذية. 

 

( من الالئحة  99قرر مجلس النواب ضم مشروعي القانون المذكورين عماًل بنص المادة )و      

 الداخلية لمجلس النواب، واعتبار أسبقهما هو األصل والخر بمثابة تعديل له. 

 

إلى توطين الوظائف في القطاع الحكومي، عن طريق االعتماد على    يهدف مشروعا القانون،     

الكوادر البحرينية المؤهلة والمدربة والقادرة على شغل تلك الوظائف، وإحاللها محل المتعاقدين  

 في إيجاد فرص العمل للمواطنين وحل مشكلة البطالة. مساهمةً ؛  غير البحرينيين 

 

النواب ومرفقاته،      قرار مجلس  اللجنة  الحكومية    ناقشت  الجهات  دعوة  كما حرصت على 

ا  ـً والرسمية المعنية، لالستئناس بآرائها وطرح مختلف وجهات النظر، حيث عقدت اللجنة اجتماع

تربية والتعليم ومجلس التعليم العالي ووزارة الصحة  ا مع جهاز الخدمة المدنية ووزارة الـً وسعم  

ووزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، وتم  
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القانون في   المذكورة بشأن مشروعي  الجهات  اللجنة وممثلي  النظر بين أعضاء  تبادل وجهات 

رات المتعلقة بالخدمة المدنية والوظيفة العامة،   ضوء نصوص الدستور والقانون واللوائح والقرا

 تي: الوانتهت اللجنة إلى 

 

فقرة ب(   13)  المبادئ الحاكمة للوظيفة العامة، فنص في المادة  أرسى دستور مملكة البحرين     

(  16، كما نص في المادة )تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه "على أن "  

" أن  أداء  على  في  الدولة  موظفو  ويستهدف  بـها،  بالقائمين  ت ناط  وطنية  خدمة  العامة  الوظائف 

 وظائفهم المصلحة العامة. وال يول ى األجانب الوظائف العامة إال في األحوال التي يبينها القانون."

( 11)  المادة  في،  2010( لسنة  48الصادر بالمرسوم بقانون رقم )  وبيَّن قانون الخدمة المدنية     

 يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي تسري عليها أحكام هذا القانون الشروط التية:   أنه "

  بالجنسية البحرينية.  ـًاـ أن يكون متمتع1

 ................................................................ 

غير البحرينيين بطريق التعاقد في  ل( من هذه المادة يجوز شغل الوظيفة  1واستثناء من حكم البند ) 

حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة،  

بطريق التعاقد أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص    وتسري على المعينين 

خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود  

 توظيف غير البحرينيين."

 

ابط توظيف غير  ( ضو 4( بند )6لقانون الخدمة المدنية في المادة )  وحدَّدت الالئحة التنفيذية     

هو"  األول  الضابط  فجعلت  يستوفي    البحرينيين،  الذي  البحريني  المرشح  على  الحصول  تعذر 

على معارف أو مهارات أو    الحصول  شروط شغل الوظيفة المطلوبة." وكان الضابط الثاني هو " 

 خبرات نادرة."  
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للتعاقد مع غير        الحاكمة  الرئيسية  القانونية  النصوص  ت تلك  التعاقد  ـ  البحرينيين،  أن هذا  بين 

المستوفي لشروط    ىم قرر عل البحريني  المرشح  سبيل االستثناء، في حالة تعذر الحصول على 

 شغل الوظيفة.  

ؤكًدا أن الوظيفة العامة  حيث أرسى الدستور مبدأ كفالة الدولة توفير فرص عمل للموا طنين، م 

ها المؤهل المناسب والمعرفة والخبرة الكافية،  خدمة وطنية ومن ثم وجب أن تتوافر فيمن يشغل 

 وانتقل النص لي قرر أن شغل األجانب للوظيفة العامة ي نظمه القانون. 

 

فيمن  وقد نظَّم قانون الخدمة المدنية مسألة تولية األجانب الوظيفة العامة، فقرر أن األصل       

بالجنسية البحرينية، واالستثناء هو شغل الوظيفة  ا  ـً يعين في إحدى الوظائف العامة أن يكون متمتع

بغير البحرينيين بطريق التعاقد وذلك في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين  

ر جهاز  يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، وفق ما تبينه الالئحة التنفيذية وعلى أن ي صد  

   وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين.   الخدمة المدنية تعليمات ي حدد فيها قواعد

وأكدت الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن األصل العام هو توظيف المواطن، وبيَّنت       

الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط    تعذرحال  أن االستثناء ال يكون إال في  

 عارف أو مهارات أو خبرات نادرة.شغل الوظيفة المطلوبة وأن يكون حاصاًل على م

    

مشروع       سالمة  اللجنة  ارتأت  جاء  يوقد  حيث  الدستورية،  الناحية  من  تفق   االقانون  مع    ينم 

 نصوص ومبادئ الدستور. 

 

والموضوعية،      القانونية  المالءمة  ناحية  مشروع  ومن  أن  اللجنة  ارتأت  قد    يفقد  القانون 

بعضها    مااعتراه المالحظات،  من  المدنية  قانونية  عدد  الخدمة  قانون  نصوص  من  م ستخلصة 

مع الجهات    نقاشها  خالل  اها، وبعضها عملية استلهمتها اللجنة من بن والسياسة التشريعية التي يت

 المعنية سالفة الذكر.  
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ال      القانونية  المالحظات  عن  الخدمة  أمَّا  قانون  نصوص  من  والسياسة  ُمستخلصة  المدنية 

 تي: اها، فقد خلصت اللجنة إلى اآلبنالتشريعية التي يت 

 

القانون مع السياسة التشريعية في سن القوانين، التي تقتضي أن يتناول    اال يتفق مشروع .1

الرئيس العام واألحكام  اإلطار  التنفيذية  ي القانون  للوائح  واإلجراءات  التفاصيل  ترك  ة مع 

، حيث  للمستجدات  ـًااإلدارية والتعليمات، باعتبارها قابلة للتغير والتطور تبعوالقرارات  

المرسوم بقانون  إن فكرة إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية ابتداًء والذي صدر بشأنه  

، جاءت بعدما أفرزه القانون السابق من سلبيات ومعوقات وكثرة  2010( لسنة  48رقم )

يتضمنه من تفاصيل كثيرة وإجراءات تحول  نتيجة ما كان    ما قدم في شأنه من اقتراحات

المدنية  الخدمة  جهاز  دور  تطوير  تم،  دون  ه  وبالتالي  يتصف  ل   التوج  مرن  قانون  وضع 

باالستدامة لتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة ترتكز على تضمين القانون لجميع الحقوق  

وتحد البحريني  للموظف  والمستقرة  المكتسبة  والمسالقانونية  الواجبات  وليات  ؤ يد 

مع   الحقوق  تلك  بحماية  الكفيلة  والتفصيالت  إحالة  والضمانات  اإلجرائية  النصوص 

 .المتغيرة بطبيعتها إلى أداة قانونية أدنى يسهل تغييرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك

  اإلجراءات في القانون  احيث وضعمع تلك السياسة،    ينالقانون، متعارض  اوقد أتى مشروع

ن  مَّ عرقلة ها تفصيالت لم تألفها الصياغة التشريعية وال نسق القانون، ويترتب عليه  اوض 

يخالف المبدأ    الذي  أعمال جهاز الخدمة المدنية وخاصة فيما يتعلق ببحرنة الوظائف األمر

 القانون.  االذي بـ ني عليه مشروع

  التنفيذية بموجب معمول بها وفق النظم واإلجراءات  القانون    االغاية التي يستهدفها مشروع .2

الخدمة   القائمقانون  حيث    المدنية  المدنية،  الخدمة  وتعليمات  التنفيذية  المادة والئحته  إن 

واستثنى من هذا الحكم حالة  ينيين،  ر ( من القانون جعلت األصل العام هو تعيين البح 11)

تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة،  
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التعاقد، بطريق  البحرينيين  بغير  الوظيفة  المملكة على    فأجاز شغل  انطالقـًا من حرص 

 تقديم خدمات على مستوى عاٍل للمواطن والمقيم على حٍد سواء. 

( شروط توظيف غير  4بند    6لتنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المادة )كما حددت الالئحة ا

تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط شغل  أن ي : البحرينيين، أهمها

الوظيفة المطلوبة، وعلى أن يكون المرشح غير البحريني حاصاًل على معارف أو مهارات  

جهاز الخدمة المدنية تعليمات ي حدد فيها قواعد وأحكام  على أن يصدر  أو خبرات نادرة، و 

ا للقانون  ـً وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين، وعلى هذا فإن جهاز الخدمة المدنية وفق

وضوابط  هو   إجراءات  يتولى  شروطه  إبرام  من  يحدد  الذي  فهو  البحرينيين  غير  عقد 

 .  ومتابعة ذلك  وضوابطه

المدن الخدمة  تعليمات  أكدت  من    يةكما  المؤهلين  المرش حين  على  الحصول  أولوية 

البحرينيين، إذ تقتضي التعليمات نشر اإلعالن عن الوظائف الشاغرة داخل البحرين أوالً  

بحرينيين   مرش حين  على  الحصول  عدم  حال  في  البحرين  خارج  اإلعالن  نشر  وجواز 

 ا.ـً مؤهلين من خالل اإلعالن داخلي 

 

القانون على المؤهل األكاديمي دون النظر إلى عامل الخبرة أو المعرفة    ااعتمد مشروع .3

أو المهارات، على الرغم من أهمية عامل الخبرة الذي هو في األساس السبب الرئيسي  

للتعاقد، وهو العامل الذي اعتمدته كافة األنظمة القانونية في الدول المقارنة وفق الجدول  

 المدنية والئحته التنفيذية.   المرفق، واعتمده قانون الخدمة

عاملين   وجود  الوطني،  العنصر  توافر  تعذر  حال  البحريني  غير  مع  للتعاقد  فاشترط 

للتعاقد هما المهارات، وعلى    :أساسيين  المعرفة أو  الخبرة أو  المؤهل األكاديمي وعامل 

اسيين  هذا فإن النص القانوني أوسع مجاالً من النص المقترح كونه يعتمد على ضابطين أس

الفنية  المهن  بعض  هناك  أن  كما  األجانب،  مع  التعاقد  من    التي   في  أقل  مؤهاًل  تتطلب 

 س. والبكالوري 
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، فقد تكون الحاجة لتوظيف  ال يتناسب مع الواقع العمليتحديد مدة العقد بسنتين  كما أن  

  توجد عقود قصيرة المدى تمتد فقط ألربعة أشهر أو  غير البحريني أقل من هذه المدة، إذ

 ستة أشهر. 

 

أما بشأن البعثات التعليمية إليجاد تخصصات غير متوفرة في الكوادر الوطنية، فإن الثابت   .4

(، 18أن قانون الخدمة المدنية نظم  التدريب أو اإليفاد في بعثة أو منحة دراسية في المادة )

إيفاد  ( التي تنظم  23،  22،  20كما أن الالئحة التنفيذية قد اشتملت على نصوص المواد )

الموظف في مهام رسمية وتدريبية، وهي نصوص تؤكد أن جهاز الخدمة المدنية يضع  

الوظيفي  ـً نظام التطوير  على  للعمل  وفق ضوابط   الحكومية  الجهات  موظفي  لتدريب  ا 

وتحقيق أهداف الجهة الحكومية، ونص على أن  يكون تأهيل البحرينيين حديثي التخرج  

التعليم لشغل الوظائف الحكومية أو لتنفيذ برامج خدمة المجتمع مقابل  من مختلف مستويات  

للتعليمات التي يصدرها    ـًامكافأة مقطوعة، سواء كان التأهيل في الداخل أو الخارج، وفق

الجهاز، كما أجازت بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز إيفاد الموظف في بعثة  

 ارج المملكة. أو منحة دراسية إلى داخل أو خ 

بموجب نصوص القانون    متوافرةالقانون في هذا الشق    يوهو ما يؤكد أن أهداف مشروع

والالئحة التنفيذية، وقد أصدر جهاز الخدمة المدنية عدًدا من التعليمات بشأن التدريب منها  

 ، 2013( لسنة  2)، وتعليمات الخدمة المدنية رقم  2003( لسنة  2تعميم الخدمة المدنية رقم )

التدريبية   االحتياجات  تتولى مراجعة  للتدريب  لجنة  بتشكيل  تلزم كل جهة حكومية  التي 

، وكذلك تعليمات الخدمة المدنية  2015( لسنة  10)الفعلية، وتعليمات الخدمة المدنية رقم  

 .2019( لسنة 5رقم )

 

القوانين المقارنة المعمول بها في دول الجوار وباقي الدول العربية، أن قانون الخدمة  تؤكد   .5

المدنية القائم لم يخرج عن النهج المقرر والمعمول به فيها، وقد وصفت بعض القوانين  

المقارنة التعاقد مع عناصر غير وطنية بأنها خدمات استشارية أو فنية مؤقتة، ومنها من  
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ناء كل الدول العربية، ومنها ما اشترط حصول األجنبي على معارف  فتحت المجال ألب

ما قررت تعيينهم في وظائف ما دون اإلدارة التنفيذية في حال  ومؤهالت خاصة، ومنها  

عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة، ومنها ما قرر فقط التعاقد  

دول   لمواطني  قررها  من  ومنها  الحاجة،  ثم  حين  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

االستثناء   سبيل  على  جعلها  ما  ومنها  األخرى،  الجنسيات  ثم  العربية،  الدولة  مواطني 

ومن بالمثل،  الوزراءوللمعاملة  لتقدير مجلس  تركها  يبين    .ها من  تفصيلي  )مرفق جدول 

 اتجاهات القوانين المقارنة(

تلك التعاقدات على سبيل االستثناء واشترطت الخبرة    قررت   فجميع تلك القوانين المقارنة

للقرارات   الضوابط  وتركت  األجنبي،  عقد  دة  م  لتحديد  تتعرض  ولم  العلمي  والمؤهل 

واللوائح التنفيذية، وبذلك فإن النص القائم لم يخرج عن نهج القوانين المقارنة والسياسة  

 التشريعية المتبعة في هذا الشأن. 

القانون يتعارض مع ما استقر عليه العمل في القوانين    اجاء به مشروعوهو ما يؤكد أن ما  

 المقارنة.

 

 

 

 المالحظات العملية التي استظهرتها اللجنة من خالل اللقاء مع الجهات المعنية:  وبشأن

 

أن اللقاء مع الجهات المعنية أسفر عن مالحظات عملية وحقائق وجب عرضها    إلى تنوه اللجنة       

على المجلس الموقر بالنظر إلى أهمية الموضوع المعروض، وهو ما يؤكد أن التعاقد مع األجانب  

 تي: ليس مرجعه قصور في القانون ولكن هناك عوامل أخرى، وقد تمثلت في ال
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الخدمة المدنية في القانون، فإن الجهاز ي علن عن  في إطار االختصاصات المقررة لجهاز   .1

الوظائف   من  كثير  وهناك  الشاغرة،  الكادر  الوظائف  من  المتخصص  بشأنها  يتوافر  ال 

 البحريني. 

( لوزارة 2021  –  2017عوام )األ  خالل   عالن عن بعض الوظائفاإل)مرفق جداول تبين  

ات الحكومية ولوزارة شؤون  ون البلديات والتخطيط العمراني، وللمستشفي ؤاألشغال وش

 ( الشباب والرياضة ولوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 

لكادر الوطني، فإن هناك العديد من الوظائف ال يتوافر  توظيف اعلى الرغم من السعي ل .2

  نشائي مسَّاحي الكميات للمشاريع الحيوية في القطاع اإل  على سبيل المثال  تخصصها، منها

 وغيره من القطاعات التي يغلب عليها الطابع الهندسي. 

وكذلك مهندس أو مستشار الالند سكيب، كما أنه يوجد ش ح في األطباء البيطريين بالنسبة  

ومهندس الحيوانية،  والرس    ينم تخصص  ينللثروة  الخبرات  من  امين  للجسور،  ذوي 

 يتم السعي الستمرار التعاقد معهم.   حيث  متراكمة في مجال التخطيط العمرانيال

 

تزايد   .3 إلى  أدى  المحلية،  السوق  المرغوبة في  الجامعية غير  للتخصصات  الطالب  اتجاه 

أعداد الخريجين الذين ال يجدون لهم شواغر وظيفية، في حين تكاد بعض التخصصات 

 البحرينيين المؤهلين لشغلها.الفنية المطلوبة تخلو من وجود 

 

إ      ضرورة  على  اللجنة  أجمعت  والحوافز    بشأنجهود  ال   برازوقد  واإلحصائيات  النسب 

والجهود المبذولة في ملف توطين الوظائف، كما تؤكد رفضها تداول هذا الملف بشكل    ،المقدمة 

 .يضلل الصورة الحقيقية لمملكة البحرين، ويُظهرها بمظهر الرافض لألجنبي

وتؤكد اللجنة أن مملكة البحرين تُقدر جهود عمل غير البحرينيين في مسيرة التنمية والمشاركة  

أن الدولة عندما يكون لديها اكتفاء وطني فيجب  البناء ونهضة الدولة، ويواكب هذا التقدير في 

عليها أن تسد تلك الشواغر بالكوادر الوطنية المؤهلة والتي يتم تأهيلها، وهو ما تقوم به مملكة  
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ا  ـً البحرين استناًدا للنصوص القائمة من الدستور والقانون واللوائح والقرارات والتعليمات، طبق

 نفيذية وخطة وطنية ورؤية مستقبلية. للمستقر عليه من سياسة تشريعية وت

 

الوزراء  و      مجلس  رئيس  سمو  مشروع  للتوظيف"يعتبر  الوطني  من    "المشروع  واحًدا 

( ألف مواطن، حيث  25المشاريع المهمة في المملكة لمواجهة البطالة، والذي يهدف لتوظيف )

ف  حتى الن ) ظ   . مواطن ( ألف23و 

 

يتم ابتعاث الكوادر البحرينية من األطباء لنيل أعلى الشهادات الطبية  في الجانب الطبي،  و        

( ألف دينار بحريني للطبيب الواحد، ويتم  100والتي تؤهلهم ليكونوا استشاريين بتكلفة تصل إلى )

اتجهت   كما  أجانب،  خبراء  أيدي  على  المطلوبة  والمهارات  العملية  الخبرات  وإكسابه  تدريبه 

تشجيعي    %( من راتبه األساسي كحافز70تصل إلى )  للطبيب  حكومة لتخصيص عالوة تفرغال

    .للبقاء في العمل الحكومي 

 

دَّد مجلس التعليم العالي على التدريب المهني، كما تم إنشاء       وفي مجال التدريس والتعليم، فقد ش 

التعليمية التخصصات  بمختلف  المعلمين  لتخريج  المعلمين  حيث  كلية  من ،  تأهيلهم  بداية   ذيتم 

على سرعة االلتحاق الحرص  تقرير حوافز تشجيعية الستقطابهم و مع   ،تخرجهم للعمل بالتدريس 

 بالمجال التعليمي بمجرد االنتهاء من الدراسة األكاديمية. 

العمل، ومعادلة       تنظيم سوق  التنسيق مع تمكين وهيئة  العالي على  التعليم  يعمل مجلس  كما 

الشهادات المعتمدة، والعمل    التي تمنحة من الخارج، وتوجيه الطالب للجامعات  ر دصادات الالشها

باإلضافة إلى توجيه الطلبة للتخصص    على متابعة الطالب من خالل الملحق الثقافي في كل بلد.

 وفق علوم المستقبل. 

كما تم التنسيق مع الجامعات بشأن التخصصات التي ال يتوافر بشأنها كادر وطني، وقد عملت       

 . (ب )الالندسكي بعض جامعات البحرين على توفير بعضها مثل تخصص هندسة 
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يتمثل بعضها في    ،في ملف توظيف الكادر الوطني  نتائج تحققت على أرض الواقعوتوجد       

 تي: اآل

وظائف مديري إدارة الموارد البشرية في الجهات الحكومية المندرجة تحت  أن جميع شاغلي   •

ال الكوادر  من  هم  المدنية  الخدمة  جهاز  تلك  ب مظلة  جميع  بحرنة  إلى  تسعى  وأنها  حرينية، 

 .الوظائف في المؤسسات األخرى والشركات المملوكة لها

الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها منظمة  شادات متتالية من المنظمات  إ حظيت مملكة البحرين ب  •

العمل الدولية التي أشادت في مناسبات مختلفة بتدني مستويات نسب البطالة في البحرين ونظام  

التأمين ضد التعطل، وجهودها الدؤوبة في مكافحة البطالة وتداعياتها االجتماعية، والمحافظة  

 .ألعلى المعايير الدولية في هذا الجانبعليها في معدالتها المنة والمستقرة بفضل تطبيقها 

العام   • القطاع  في  األجانب  الموظفين  عدد  بنسبة(  7000)أن  منهم (  %15)  موظف    فقط، 

ع (  6000) موظف على بقية  (  1000)  موظف في وزارتي التربية والتعليم والصحة، فيما يتوزَّ

   الوزارات والجهات الحكومية.

 

تقدم، فقد  بناءً       اللجنة باإلجماع   على ما  المبدأ على  قررت  الموافقة من حيث  بعدم  التوصية 

 مشروعي القانون. 

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: ــًا: بعار
 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشــورى، اتفقت اللجنة على اختيار 39إعماالً لنص المادة )      

 كل من:

 

 مقــرًرا أصليــًا.                الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة  .1

 مقرًرا احتياطيًا.               دادـح ــدي الــهــد مـم ـاذ أحـ تـاألس  .2
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 توصية اللجنة: ــًا:  سماخ

 

القانون، فإن اللجنة   يمـشروع في ضـوء ما دار من مناقـشات وما أبدي من آراء أثناء دراـسة      

 توصي بما يلي:

( من قانون الخدمة المدنية  11مشروع قانون بتعديل المادة )  الموافقة من حيث المبدأ على  عدم  -

ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من  ،  2010( لسنة  48الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

)المعدَّان    2010( لسنة  48( من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )11المادة )

 . في ضوء االقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب(

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 

 

 دالل جـاسم الزايد                                                 عادل عبدالرمحن املعاودة
 رئيس اللجنة                                                    نائب رئيس اللجنة      



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 

 الشؤون التشریعیة والقانونیة لجنة 

 
 الثايناملرفق 
 

 قرار جملس النواب ومرفقاته
 

 

 بعارالدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
 



١٤ نوفمرب ٢٠٢١م

١٤١ ف٥ د٤
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 مزكـــــشة حسليـم 
 

 الدششيعيت والقاهوهيتلجنت الشئون  صاحب الطلب

 املوضــوع

ا مــق عــاهون 11دساســت مقاسهــت اــصن الــنن  صــرو وهــن املشــشوع اقــاهون سعــم ا ا لســنت   اخعــذ   املــادة ا
ومشـشوع عـاهون سعـم ا  ا لسـنت   اخعـذ    0212ا لسنت 84الخذمت املذهيت الصادس ااملشسوم اقاهون سعم ا

 0212ا لسـنت 84اهون سعـم اا مق عاهون الخذمت املذهيت الصادس ااملشسوم اق11الفقشة الثاهيت مق املادة ا
فضــع الاــق  ااملعــذ انــاى الارــا يع ــااحصن اقــاهون اصــي املقا املعذلــت املقــذمصن مــق م لــ  النــوا  املــوعشا 

فــو ضــوى املشــشوع اقــاهون مــال ظاــذاى املعح ــاث  الخ شبــت راث الــذو   فــو املقاثلــت القــواهصن مــق الاــذد جــوفصا
 القاهوهيت

الطلب جاسيخ حسليم  21  0212 ماسس 

  االاذاد
 شيخت أحقذ العليوي 

  دواث الدششيعيت والشعاايت أو  أخصائي 

 اششاف

 

 
 الارو أحقذ الوداعو 

 سئي  عسم البحوث القاهوهيت 

 االاخقاد

 حنان سيحان املضحكي

 
 مذ ش ظداسة الشئون القاهوهيت

 

Directorate of legal affairs 
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دساســــــت مقاسهــــــت اــــــصن الــــــنن  صــــــرو وهــــــن املشــــــشوع اقــــــاهون سعــــــم ا ا لســــــنت   اخعــــــذ   
ا لســــــنت 84ا مــــــق عــــــاهون الخذمــــــت املذهيــــــت الصــــــادس ااملشســــــوم اقــــــاهون سعــــــم ا11املــــــادة ا

ا 11ومشــــــــشوع عــــــــاهون سعــــــــم ا  ا لســــــــنت   اخعــــــــذ   الفقــــــــشة الثاهيــــــــت مــــــــق املــــــــادة ا 0212
 0212ا لســـــــــــنت 84اهون سعـــــــــــم امـــــــــــق عـــــــــــاهون الخذمـــــــــــت املذهيـــــــــــت الصـــــــــــادس ااملشســـــــــــوم اقـــــــــــ

ااملعــــــــــذ انــــــــــاى الارــــــــــا يع ــــــــــااحصن اقــــــــــاهون اصــــــــــي املقا املعذلــــــــــت املقــــــــــذمصن مــــــــــق م لــــــــــ  
 راث الـــــــــذو   فـــــــــو املقاثلـــــــــت القـــــــــواهصن مـــــــــق الاـــــــــذد جـــــــــوفصافضـــــــــع الاـــــــــق  ،النـــــــــوا  املـــــــــوعشا

 مال ظاذاى املعح اث القاهوهيتفو ضوى املششوع اقاهون  الخ شبت
 
 
 

 مقذمت
 والقاهوهيتللجنت الشؤون الدششيعيت 

 
 
 
 
 

 م0212 ماسس 21 
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دراسح يمارَح تني انُص األصهً وَص املشروع تماَىٌ رلى ) (  املىضىع:
( يٍ لاَىٌ اخلذيح املذٍَح انصادر تاملرسىو تماَىٌ 11نسُح   تتؼذٌم املادج )

انفمرج انثاٍَح ويشروع لاَىٌ رلى )  ( نسُح   تتؼذٌم  0212( نسُح 84رلى )
( 84( يٍ لاَىٌ اخلذيح املذٍَح انصادر تاملرسىو تماَىٌ رلى )11يٍ املادج )

)املؼذ تُاء ػهى االلرتاحني تماَىٌ تصٍغتهًا املؼذنح املمذيني  0212نسُح 
 :يٍ جمهس انُىاب املىلر(

69102

0250910291509102
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  خايسًا: جذول انذراسح:

 يسًى

 املشروع تماَىٌ انثاًَ

 يسًى

 املشروع تماَىٌ األول

مشروع قاوون رقم ) ( لسنى    تعدنل ا فلرةنرل فلياومن  منه      

( منننننه قننننناوون فليلمننننن  فلملومننننن  فل نننننا ر 11فلمنننننا ل )

 .0212( لسى  84تالمرسوم تةاوون رقم )

( منه  11مشروع قناوون رقنم ) ( لسنى     تعدنل ا فلمنا ل )     

فل ننا ر تالمرسننوم تةنناوون رقننم    قنناوون فليلمنن  فلملومنن    

 .0212( لسى  84)

 املالحظاخ انماَىٍَح
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 املالحظاخ انماَىٍَح
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يف ضىء املشروع  انتجرتح راخ انذول يف املًاثهح انمىاَني يٍ ػذد تىفريثاٍَا: 
 تماَىٌ يغ إتذاء املالحظاخ انماَىٍَح:

 
 انتشرٌغ املمارٌ انُص انتشرٌؼً املُظى

2

 

َظاو جمهس اخلذيح املذٍَح 
انصادر تاملرسىو املهكً  انسؼىدي

  (89رلى )و/

07

 

 لاَىٌ املىارد انثشرٌح
املتحذج  حياراخ انؼرتٍيف اإل  

انصادر تاملرسىو تماَىٌ احتادي 
وتؼذٌالتّ 0224( نسُح 11رلى )  

030

 

 
لاَىٌ املىارد انثشرٌح نذونح لطر 

( 15انصادر مبىجة لاَىٌ رلى )
0219نسُح   

02

0

 

 

  املصريلاَىٌ اخلذيح املذٍَح 
0219( نسُح 41لاَىٌ رلى )  

 املالحظاخ انماَىٍَح 
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 واألير يف انُهاٌح يرتون نتمذٌر جلُتكى املىلرج فًٍا تراِ يُاسثًا،،،

 وتفضهىا سؼادتكى تمثىل فائك انتمذٌر واالحرتاو،،،

 

انؼهٍىيشٍخح أمحذ   
 أخصائً أدواخ تشرٌؼٍح ورلاتٍح أول
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 لثالثااملرفق 
 

القانون املذكوران، مشروعا 
ومذكرتا هيئة التشريع والرأي 

 القانوين، واحلكومة بشأما
 

 بعارالدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 مرئيات جهاز اخلدمة املدنية 
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 اخلامسالفصل التشريعي 
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 2021/ 442928: ر ص/ الرقم

  2021نوفمبر  29 التاريخ:

  الفاضل غانم بن فضل البوعينين املحترم األخسعادة 

 وزير شئون مجلس ي الشورى والنواب 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،

اني املوضوع:  بخصوص مشروع قانون مرئيات وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمر

 2010( لسنة 48( من قانون الخدمة املدنية الصادر باملرسوم بقانون رقم )11بتعديل املادة )

( من قانون الخدمة املدنية الصادر باملرسوم 11ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من املادة )

 2010( لسنة 48بقانون رقم )

/ و م ش ن/ 3576سعادتكم رقم  تحية، وباإلشارة إلى خطابيطيب لي أن أتقدم إلى سعادتكم بخالص ال

اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية  لحضور  الدعوة املتضمن  2021نوفمبر  24املؤرخ في  2021

بمجلس الشورى ملناقشة املوضوع املذكور أعاله، مع تقديم مرئيات الوزارة بشأن مشروعي القانونين. 

 يسرني أن أورد لسعادتكم مرئيات هذه الوزارة بهذا الشأن.

الجهة ذات العالقة في  إن وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تتفق مع ما ذهبت إليه

الحكومة املوقرة )وهي جهاز الخدمة املدنية( والذي تمت مناقشته في اجتماع أصحاب السعادة النواب مع 

 مع رد الحكومة املوقرة املؤرخ في  
ً
، ويتلخص هذا 2016سبتمبر    15ممثلي الجهاز في فترة سابقة، وتتفق أيضا

 الرأي في ما يلي:

أقصاها سنتان، وال تجدد إال بعد التحقق من استمرار تعذر الحصول   اشتراط تحديد العقود بمدة .1

على املرشح البحريني املستوفي لشروط شغل الوظيفة املطلوبة: ترى الوزارة أن هذا الشرط متحقق 

 على أرض الواقع وال يتم تجديد عقود األجانب إلى بناء على إعادة دراسة الحاجة إلى خدماتهم 
ً
حاليا

 ذر الحصول على مرشح بحريني مؤهل لشغل الوظيفة.والتأكد من تع

أما بخصوص تشكيل جهاز الخدمة املدنية للجنة تتحقق من االلتزام باملعايير املنصوص عليها في 

الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة املدنية قبل املوافقة على تجديد عقود غير البحرينيين، فإن 

Mzowayed
البريد الوارد
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 عن طر 
ً
يق إدارة التوظيف بجهاز الخدمة املدنية والذي يقوم بهذه الوزارة ترى أن ذلك متحقق أيضا

 املهمة قبل إبرام العقود الجديدة بشكل نهائي مع املوظفين غير البحرينيين.

اشتراط أال تتجاوز مدة شغل الوظيفة بغير البحريني الفترة الالزمة لتأهيل بحريني لشغلها: تتفق  .2

أن تحديد املدة صعب من الناحية العملية ألن ذلك  الوزارة من ناحية املبدأ مع هذا الشرط، غير

يعتمد ليس فقط على املؤهالت املكتوبة في الوصف الوظيفي لكل وظيفة، وإنما على املهام املوكلة 

 -في حالة املوظفين غير البحرينيين-لكل موظف على أرض الواقع، والتي تتطلب في كثير من األحيان 

 لعدة خبرات عملية تتجاوز املؤهالت األ
ً
كاديمية، كما أن مدة تأهيل البديل البحريني تختلف تبعا

عوامل من أهمها وجود البديل البحريني املناسب، ومدى استعداده وقابليته وسرعة تطوره الستالم 

مهام الوظيفة، باإلضافة إلى توفر االعتمادات املالية الكافية للتدريب، وهي ميزانيات ليست بالقليلة 

املهارات املطلوبة للكثير من هذه الوظائف هي مهارات تقنية متقدمة، ويتطلب  بالنظر إلى أن

 التدريب عليها مبالغ طائلة.

اشتراط أال يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهال أكاديميا أقل من البكالوريوس إذا  .3

 جيد من تقدم إليها من يحمل املؤهل املطلوب من البحرينيين: ترى الوزارة أن هذا ا
ً
لشرط أيضا

 في الوظائف 
ً
، وخصوصا

ً
 دائما

ً
الناحية النظرية، غير أن ربط الوظيفة باملؤهل العلمي ليس صحيحا

التي تتطلب خبرة عملية تقنية كوظائف فنيي الهندسة التي يتطلب بعضها الخبرة العملية وبعض 

 دسة.املهارات التي تكتسب من خالل العمل عالوة على مؤهل الدبلوم في الهن

اشتراط تكفل كل جهة حكومية بابتعاث موظفيها للجامعات واملعاهد لتأهيلهم سواء في الداخل أو  .4

 -ومن بينها وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني-الخارج: تسعى الجهات الحكومية 

ة وخطط إلى تأهيل موظفيها وتطويرهم من الناحية العلمية والعملية بحسب اإلمكانات املتاح

التدريب السنوية املوضوعة لهذا الغرض. غير أن إلزام الجهات الحكومية بابتعاث موظفيها 

للجامعات داخل أو خارج البحرين ال يراعي النواحي املادية والعملية، إذ يتطلب ذلك تخصيص 

وارد موازنات ضخمة لالبتعاث، وتفريغ املوظفين للدراسة دون وضع آلية لسد النقص املتوقع في امل

 ملحدودية ميزانيات القوى العاملة والسقوف الوظيفية، كما أن 
ً
البشرية خالل فترة االبتعاث نظرا

يتجاوز املهام الوظيفية املسندة إلى الجهات الحكومية إلى وظائف أخرى  -في رأي الوزارة-االبتعاث 

 ليست من صلب اختصاصها.
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وجهات الحكومة الرشيدة في ما يخص تشجيع الطاقات وفي الختام، تؤكد الوزارة حرصها وسعيها لتنفيذ ت

البحرينية وبحرنة الوظائف، غير أنها تتفق مع ما جاء في مرئيات ورد الحكومة املوقرة على مشروع القانون 

املقدم من مجلس النواب من أن القانون بصيغته الحالية يحقق الهدف املنشود من التعديالت املقترحة، 

ضع اآلليات الخطط واآلليات املشتركة بين عدة جهات تنفيذية، كما يتطلب وضع وأن البحرنة تتطلب و 

خطط على مستوى الجهات الحكومية لبحرنة الوظائف خالل مدد زمنية معقولة تراعي محاربة البطالة 

وفتح املجال للكوادر الوطنية للعمل من جهة، وحاجة الوزارات والجهات الحكومية إلى الخبرات النادرة 

طويلة لتحقيق أهدافها وإنجاز املهام املنوطة بها، وهو ما قامت به وزارة األشغال وشئون البلديات وال

 والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع جهاز الخدمة املدنية.

لعلم سعادتكم الكريم والتفضل باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو افادة معالي رئيس مجلس  مهذا ما لز 

 الشورى.

 ،،، خالص التحية واالحترامم بقبول وتفضلوا سعادتك
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للجنة، واملتدربني يئة  ساعداملقانوين الستشار امل
سيد إياد حسن حممد، ال املستشارين القانونيني

 ة وعد عواد مجعةنساآلو
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 سعادة األستاذة / دالل جاسم عبد هللا الزايد      المحترمة

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 الموضوع

 ذكرة معلومات قانونية بشأنم

( من قانون 11بخصوص مشروع قانون رقم ) ( لسنة )   ( بتعديل المادة ) مشروع قانون

، ومشروع قانون رقم ) ( لسنة 2010( لسنة 48الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

( من قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم 11)   ( بتعديل الفقرة الثانية من المادة )

، )الُمعدان بناًء على االقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من 2010( لسنة 48)

 .مجلس النواب (

 بشأن الموضوع المذكور أعاله. معلومات قانونيةم لسعادتكم مذكرة يطيب لي أن أقد

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير.

 المعلومات من إعداد / فريق العمل القانوني، الممثل في :مذكرة 
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 الموضوع

 ذكرة معلومات قانونية بشأنم

( من قانون 11بخصوص مشروع قانون رقم ) ( لسنة )   ( بتعديل المادة ) مشروع قانون

، ومشروع قانون رقم ) ( 2010( لسنة 48الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

( من قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم 11لسنة )   ( بتعديل الفقرة الثانية من المادة )

، )الُمعدان بناًء على االقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" 2010( لسنة 48بقانون رقم )

 .المقدمين من مجلس النواب (

 

( 48ر، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )بعد االطالع على الدستو

 وتعديالته، تبين اآلتي: 2010لسنة 

، أحدهما ينمادتو -ديباجة  - محل الرأي، من عّي القانونيتالف كل مشروع من مشرو

 وضوعية، واألخرى إجرائية تنفيذية.م

"يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ، على أن: تنص المادة األولى من المشروع األولإذ   

 م، النص اآلتي":2010( لسنة 48( من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )11)

( من الفقرة األولى من هذه المادة، يجوز شغل الوظيفة بغير البحريني 1واستثناء من حكم البند )

المرشحين البحرينيين الذين يستوفون اشتراطات بطريق التعاقد، في حالة تعذر الحصول على 

 شغلها، وذلك بمراعاة الضوابط التالية:

. ال يجوز أن تكون فترة شغل الوظيفة بغير البحريني أطول من الفترة االزمة لتأهيل مواطن 1

 و الذي تنظمه االئحة التنفيذية لهذا القانون.حبحريني لشغلها، وذلك على الن

غير البحريني وظيفة تتطلب مؤهالً أكاديمياً أدنى من درجة البكالوريوس،  ، يشغلن. ال يجوز أ2

 إذا تقدم لشغلها مواطن بحريني يحمل المؤهل األكاديمي المطلوب.

. تتكفل كل جهة حكومية خاضعة ألحكام هذا القانون بتأهيل موظفيها لشغل الوظائف التي ال 3

طريق ابتعاثهم للجامعات و المعاهد في الداخل  يتوافر المواطنون بحرينيون مؤهلون لشغلها، عن

 أو في الخارج، وذلك خالل مدة ال تتجاوز سنة من صدور هذا القانون.

وعلى الديوان التنسيق مع وزارة التربية والتعليم البتعاث الطلبة في التخصصات التي تفتقر 

لدرجات الطالب دون أي للبحرينيين، ويكون معيار الحصول على البعثات هو النسبة المئوية 

 اعتبارات أخرى.



 

 

ويتوجب على الديوان االنتهاء من بحرنة جميع الوظائف خالل مدة ال تتجاوز خمس سنوات من 

 تاريخ صدور هذا القانون.

ً يتضمن عدد الموظفين غير البحرينيين في كل جهة حكومية . 4 يصدر الديوان تقريراً سنويا

ؤهالت وتخصصات كل منهم، ومسماه الوظيفي، وتاريخ تخضع ألحكام هذا القانون، وبيان م

نفاذ العقد المبرم معه وتاريخ انتهائه، والمدة االزمة إلحالل مواطن بحريني محله، وعدد البعثات 

الممنوحة للمواطنين في تلك التخصصات، وتخصص كل بعثة وتاريخ االعالن عنها والجهة 

 لجريدة الرسمية.المبتعث إليها وتاريخ االبتعاث، ويُنشر في ا

وتسري على غير البحرينيين المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية، فيما 

لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد 

 وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين.

 

تنص المادة األولى من المشروع  –ي الحكم الموضوعي ومع اختالف ف –وفي ذات الشأن 

( من قانون الخدمة المدنية الصادر 11على أن: "يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ) الثاني،

 م، النص اآلتي":2010( لسنة 48بالمرسوم بقانون رقم )

الوظيفة بغير البحرينيين ( من الفقرة األولى من هذه المادة، يجوز شغل 1واستثناء من حكم البند )

بطريق التعاقد لمدة سنة على األكثر غير قابلة للتجديد، وذلك في حالة تعذر الحصول على 

 المرشحين البحرينيين الذين يستوفون اشتراطات شغل الوظيفة.

وتسري على غير البحرينيين المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية، فيما 

رد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد لم ي

 وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين.

 

 تي:اآل ن إلىيهدف المشروعا -

بحرنة الوظائف في القطاع الحكومي واالعتماد على الكوادر البحرينية المؤهلة والمدربة  -1

 .الوظائفوالقادرة على شغل هذه 

 المساهمة في خلق فرص العمل للمواطنين وحل مشكلة البطالة. -2

 

 :األتي ديوان الخدمة المدنيةرأي وجاء ب



 

 

يؤكد ديوان الخدمة المدنية على ما جاء في مذكرة رأي الحكومة بخصوص مشروعي قانون  - 

م 2010( لسنة 48بقانون )( من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم 11بتعديل المادة )

( من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون 11وكذلك تعديل الفقرة الثانية من المادة )

 م.2010( لسنة 48رقم )

م بشأن 2016ل م المؤرخ في مايو /4900كما يؤكد على رده السابق في الخطاب رقم: إت/ -

م 2010( لسنة 48( من المرسوم بقانون )11دة )االقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( بتعديل الما

( 11بشأن الخدمة المدنية و االقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( بتعديل الفقرة الثانية من المادة )

 م بشأن الخدمة المدنية.2010( لسنة 48من المرسوم بقانون رقم )

توظيف البحرينيين وقد  إن األصل في التوظيف والتعيين وفقاً لتشريعات الخدمة المدنية هو -

( التي اشترطت فيمن 11( في المادة رقم )48نص قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم )

 يعين باحدى الوظائف أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية.

 مرسومال( من قانون الخدمة المدنية الصادر ب11( من المادة رقم )1استثناء من نص البند رقم ) -

م بانه في حال تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين 2010( لسنة 48رقم ) نبقانو

يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة فإنه )يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين عن طريق 

التعاقد، وتسري على المعنين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه 

اص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ نص خ

 عقود توظيف غير البحرينيين(.

م والئحته 2010( لسنة 48تاكيداً على ما جاء في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم ) -

فإن ديوان الخدمة  م،2012( لسنة 51التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم )

المدنية يقوم بتزويد الجهات الحكومية بقوائم سير ذاتية تتضمن مرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل 

الوظيفة وذلك في حال طلب الجهة الحكومية لتجديد عقد الموظف غير البحريني التزاماً بالمادة 

م، و التأكيد 2010( لسنة 48( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم )6)

على الجهة الحكومية بضرورة تنظيم االمتحانات والمقابالت للمرشحين البحرينيين التزاماً 

م ووفقاً للمسئوليات والصالحيات الموضحة في 2014( لسنة 3بتعليمات الخدمة المدنية رقم )

ل على المرشح التعليمات سالفة الذكر بين الجهة الحكومية والديوان، وذلك بغرض الحصو

 البحريني المناسب لشغل الوظيفة عوضاً عن تجديد عقد الموظف غير البحريني.

إن القواعد الواردة في صيغ عقود توظيف غير البحرينيين قد أشارت إلى أنه من ضمن  -

واجبات ومسؤليات الموظف غير البحريني األساسية تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة 

 ن واجبات الموظف المتعاقد وفقاً لما تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة.كجزء أساسي م



 

 

م، بشأن تنظيم التدريب واإليفاد في 2019( لسنة 5بالرجوع إلى تعليمات الخدمة المدنية رقم ) -

بعثة أو منحة دراسية والتي تهدف إلى تحديث نظام التدريب والتطوير لموظفي الجهات الحكومية 

لمحددة في الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المتضمن معايير التدريب و اإليفاد في وفقاً للضوابط ا

البعثات والمنح الدراسية، فإنه يجوز للجهة الحكومية بعد موافقة لجنة التدريب والتطوير إيفاد 

الموظف في بعثة أو منحة دراسية داخل أو خارج البالد وذلك بتحديد ميزانية لبعثات ومنح 

% من مجموع مخصصات ميزانية التدريب الخاصة 30ت األكاديمية بما ال يتجاوز نسبة الدراسا

بالجهة الحكومية، ويجوز زيادة هذه النسبة للجهة الحكومية عند وجود مبررات تدعم ذلك بعد 

موافقة ديوان الخدمة المدنية، وبما يتوافق مع التعليمات التي أصدرها الديوان بشأن خفض 

 رامج التدريب اإلداري والمهني والتدريب التخصصي.الإلنفاق على ب

إن تاهيل الموظفين عن طريق ابتعاثهم لدراسات اكاديمية بالجامعات أو المعاهد إن وجدت أو  -

الخارج وذلك لكل وظيفة ال يتوافر بحرينيين لشغلها لعدم وجود التخصص خالل مدة ال تتجاوز 

اية الميزانية التدريبية التي تغطي ذلك في كل سنة من صدور القانون يتوقف على توفر و كف

جهة حكومية، وكذلك وجود الموظفين ذوي الخبرة والقابلية للدراسة والتاهيل لتولي تلك 

 الوظائف.

فيما يخص البعثات األكاديمية فإن ديوان الخدمة المدنية يتولى مسؤلية تنظيم البعثات الدراسية  -

لموظفيها وفق الضوابط المحددة في تعليمات الخدمة المدنية  التي تمنحها جميع الجهات الحكومية

م بشأن تنظيم التدريب و اإليفاد في بعثة أو منحة دراسية، وأن مسؤلية 2019( لسنة 5رقم )

البعثات الدراسية للطلبة أو تحديدها بالنسبة المئوية للدرجات هو من اختصاص جهات حكومية 

 أخرى.

 

 .لةدوافق مجلس النواب على مشروع القانون بصيغته الُمع قرار مجلس النواب:

 

الرأي القانوني بخصوص المرسوم بقانون المعروض نورد النصوص الدستورية و  وإلبداء

 القانونية ذات الصلة نتبعها بالرأي القانوني على النحو اآلتي:

 

 :ذات الصلة والقانونية النصوص الدستورية أوالً:

 -( من الدستور، على أن:13. تنص المادة )1



 

 

الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق أ( العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه 

 في العمل وفي اختياره نوعه وفقاً للنظام العام واآلداب.

 ب( تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.

 -( من الدستور، على أن:16. تنص المادة )2

و الدولة في أداء وظائفهم أ( الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظف

 المصلحة العامة. وال يولى األجانب الوظائف العامة إال في األحوال التي يبينها القانون.

 ب( المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

المدنية، م بشأن الخدمة 2010( لسنة 48( من المرسوم بقانون رقم )11. تنص المادة )3

 -على أن:

 -في إحدى الوظائف التي تسري عليها أحكام هذا القانون الشروط اآلتية: نيشترط فيمن يعي

 . أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية.1

 مود السيرة وحسن السمعة.. أن يكون مح2

بالشرف  . أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة3

أو األمانة مالم يكن قد ُرد إليه اعتباره، ومع ذلك إذا كان الحكم مشموالً بوقف تنفيذ العقوبة جاز 

 تعيين الشخص بعد موافقة الديوان.

. أال يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي نهائي أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض 4

 على صدور أي منهما ثالث سنوات على األقل.

 . أال يقل سنه عن سبع عشرة سنة.5

 . أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة.6

 . أن يكون مستوفياً لشروط الوظيفة المطلوب شغلها والتي يحددها الديوان.7

( من هذه المادة يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد 1واستثناء من حكم البند )

شروط شغل الوظيفة  الة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفونفي ح

المطلوبة، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية فيما لم يرد 

بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام 

 ظيف غير البحرينيين.وصيغ عقود تو



 

 

الئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون ل( من ا6/4. تنص المادة )4

 -م، على أن:2010( لسنة 48رقم )

التوظيف بعقد لغير البحرينيين، هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف غير البحريني وفقاً لساعات 

شغلها أو راتباً مقطوعاً ي يلراتب والمزايا المقررة للوظيفة التالعمل المحددة في العقد ويتقاضى ا

وفقاً لما يتم االتفاق عليه بين الجهة الحكومية والمرشح للوظيفة بعد موافقة الديوان، وفقاً للضوابط 

 -اآلتية:

 أ( تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط شغل الوظيفة المطلوبة.

 ارف أو مهارات أو خبرات نادرة.ب( الحصول على مع

ج( أن تكون الوظيفة شاغرة ومعتمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مالي وضمن الحد 

 األقصى للوظائف.

 د( تعتبر المؤهالت المطلوبة للوظائف الدائمة أساساً لالختيار في الوظائف المراد شغلها.

 د بموافقة الديوان.قابلة للتجدي ـ( تكون العقود لمدة أقصاها سنتانه

و( يختص الديوان باإلعالن عن الوظائف التي يتم شغلها بعقد والتفاوض مع المتقدمين لشغل 

الوظائف المعلن عنها أو مع مؤسسات التوظيف في الخارج وتقديم عروض التوظيف والموافقة 

 على العقود وذلك بالتنسيق مع الجهة الحكومية المختصة.

الكفيل الرسمي بجميع موظفي الخدمة المدنية غير البحرانيين فيما يتعلق ز( يكون الديوان 

بالحصول على تأشيرات العمل واإلقامة، وتتولى الجهات الحكومية مهمة متابعة إجراءات 

استصدار وتجديد هذه التأشيرات واإلقامات بعد موافقة الديوان، والحصول على تأشيرات دخول 

ت الزيارة وذلك وفقاً لألنظمة مرافقة الموظف بموجب العقد وتأشيراأسر الموظفين المسموح لهم ب

 والقوانين السارية بمملكة البحرين

 

 

كما يبين الجدول التالي النصوص القانونية التي أوردتها مشاريع القوانين رقم ) ( لسنة )   (، 

 بالمقارنة بذات النص:

نص المشروع بقانون  النص القائم البيان
 األول

المشروع بقانون نص 
 الثاني



 

 

المادة 

(11 ) 

يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف 

التي تسري عليها أحكام هذا القانون 

 الشروط اآلتية:

 أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية. -1

أن يكون محمود السيرة حسن  -2

 السمعة.

أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة  -3

للحرية في جريمة جناية أو بعقوبة مقيدة 

مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد ُردَّ 

إليه اعتباره، ومع ذلك إذا كان الحكم 

مشموالً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين 

 الشخص بعد موافقة الديوان.

أال يكون قد سبق فصله من الخدمة  -4

بحكم قضائي نهائي أو بقرار تأديبي 

ا نهائي ما لم تمض على صدور أي منهم

 ثالث سنوات على األقل.

 أال يقل سنه عن سبع عشرة سنة. -5

أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة  -6

 بمعرفة الجهة الطبية المختصة.

ً لشروط الوظيفة  -7 أن يكون مستوفيا

 المطلوب شغلها والتي يحددها الديوان.

 

( من هذه 1واستثناء من حكم البند )

المادة يجوز شغل الوظيفة بغير 

ينيين بطريق التعاقد في حالة تعذر البحر

الحصول على المرشحين البحرينيين 

الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة 

المطلوبة، وتسري على المعينين 

بطريق التعاقد أحكام هذا القانون 

والئحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه 

نص خاص في العقود المبرمة معهم، 

 ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها

واعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير ق

 البحرينيين.

 

 ...يشترط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1واستثناء من حكم البند )

من الفقرة األولى من هذه 

المادة، يجوز شغل الوظيفة 

بغير البحريني بطريق التعاقد، 

في حالة تعذر الحصول على 

المرشحين البحرينيين الذين 

يستوفون اشتراطات شغلها، 

وذلك بمراعاة الضوابط 

 -التالية:

. ال يجوز أن تكون فترة 1

شغل الوظيفة بغير البحريني 

أطول من الفترة االزمة لتأهيل 

مواطن بحريني لشغلها، وذلك 

و الذي تنظمه االئحة حعلى الن

 التنفيذية لهذا القانون.

. ال يجوز أن، يشغل غير 2

البحريني وظيفة تتطلب 

 ...يشترط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( من 1واستثناء من حكم البند )

الفقرة األولى من هذه المادة، 
يجوز شغل الوظيفة بغير 
البحرينيين بطريق التعاقد لمدة 
سنة على األكثر غير قابلة 

، وذلك في حالة تعذر للتجديد
الحصول على المرشحين 
البحرينيين الذين يستوفون 

 اشتراطات شغل الوظيفة.
وتسري على غير البحرينيين 

معينين بطريق التعاقد أحكام ال
هذا القانون والئحته التنفيذية، 
فيما لم يرد بشأنه نص خاص 
في العقود المبرمة معهم، 
ويصدر الديوان تعليمات يحدد 
فيها قواعد وأحكام وصيغ 
 عقود توظيف غير البحرينيين.

 



 

 

من درجة مؤهالً أكاديمياً أدنى 

البكالوريوس، إذا تقدم لشغلها 

مواطن بحريني يحمل المؤهل 

 األكاديمي المطلوب.

. تتكفل كل جهة حكومية 3

خاضعة ألحكام هذا القانون 

بتأهيل موظفيها لشغل 

الوظائف التي ال يتوافر 

المواطنون بحرينيون 

مؤهلون لشغلها، عن طريق 

ابتعاثهم للجامعات و المعاهد 

ي الخارج، في الداخل أو ف

وذلك خالل مدة ال تتجاوز سنة 

 من صدور هذا القانون.

وعلى الديوان التنسيق مع 

وزارة التربية والتعليم 

البتعاث الطلبة في 

التخصصات التي تفتقر 

للبحرينيين، ويكون معيار 

الحصول على البعثات هو 

النسبة المئوية لدرجات 

الطالب دون أي اعتبارات 

 أخرى.

وان ويتوجب على الدي

االنتهاء من بحرنة جميع 

الوظائف خالل مدة ال تتجاوز 

خمس سنوات من تاريخ 

 صدور هذا القانون.

. يصدر الديوان تقريراً 4

سنوياً يتضمن عدد الموظفين 

غير البحرينيين في كل جهة 

حكومية تخضع ألحكام هذا 

القانون، وبيان مؤهالت 

وتخصصات كل منهم، 

ومسماه الوظيفي، وتاريخ 

العقد المبرم معه وتاريخ نفاذ 

انتهائه، والمدة االزمة إلحالل 

مواطن بحريني محله، وعدد 

البعثات الممنوحة للمواطنين 

في تلك التخصصات، 



 

 

وتخصص كل بعثة وتاريخ 

االعالن عنها والجهة المبتعث 

إليها وتاريخ االبتعاث، ويُنشر 

 في الجريدة الرسمية.

وتسري على غير البحرينيين 

طريق التعاقد أحكام المعينين ب

هذا القانون والئحته 

التنفيذية، فيما لم يرد بشأنه 

نص خاص في العقود المبرمة 

معهم، ويصدر الديوان 

تعليمات يحدد فيها قواعد 

وأحكام وصيغ عقود توظيف 

 غير البحرينيين.

 

 

واألمر معروض للجنة ما تقدم، يُمثل ُجملة معلومات ُمتعلقه بمشروعي القانون محل العرض، 

 الموقرة للتفضل بالنظر والتوجيه بشأن الرأي القانوني.

 

 المعلومات من إعداد / فريق العمل القانوني، الممثل في :

 المستشار المساعد سهير سلطان بني حماد

 س : المتدربين المؤقتين، بهيئة المستشارين القانونيين بالمجل

        وعد عواد جمعة. /ةاألستاذو   إياد حسن محمد /األستاذ

 

  

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 

 الشؤون التشریعیة والقانونیة لجنة 
 

 الثامناملرفق 
 

 

النصوص املقارنة بشأن التعاقد مع األجانب 
من إعداد األستاذ يف القوانني العربية، 

عبداملوجود يوسف الشتلة، املستشار 
 .القانوين للجنة

 

 بعارالدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



المقارنة بشأن التعاقد مع األجانب في القوانین العربیة  النصوص    

 مسلسل  الدولة  إسم القانون  منطوق النص 
 ) ۱۱مادة (

 شروط التعیین 
یشترط فیمن یعین في إحدى الوظائف التي تسري علیھا أحكام ھذا القانون  

 :الشروط اآلتیة
 .أن یكون متمتعاً بالجنسیة البحرینیة۱- 
 .یكون محمود السیرة حسن السمعةأن ۲- 
أال یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة جنایة أو بعقوبة مقیدة للحریة في  ۳- 

جریمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم یكن قد ُردَّ إلیھ اعتباره، ومع ذلك إذا كان  
 .الحكم مشموالً بوقف تنفیذ العقوبة جاز تعیین الشخص بعد موافقة الدیوان 

ن قد سبق فصلھ من الخدمة بحكم قضائي نھائي أو بقرار تأدیبي  أال یكو٤- 
 .نھائي ما لم تمض على صدور أي منھما ثالث سنوات على األقل

 .أال یقل سنھ عن سبع عشرة سنة٥- 
 .أن تثبت لیاقتھ الصحیة للوظیفة بمعرفة الجھة الطبیة المختصة ٦- 
 .التي یحددھا الدیوانأن یكون مستوفیاً لشروط الوظیفة المطلوب شغلھا و۷- 
 

) من ھذه المادة یجوز شغل الوظیفة بغیر البحرینیین  ۱واستثناء من حكم البند (
بطریق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشحین البحرینیین الذین  

یستوفون شروط شغل الوظیفة المطلوبة، وتسري على المعینین بطریق التعاقد  
نفیذیة فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في العقود  أحكام ھذا القانون والئحتھ الت

المبرمة معھم، ویصدر الدیوان تعلیمات یحدد فیھا قواعد وأحكام وصیغ عقود  
 .توظیف غیر البحرینیین

 -مرسوم بقانون 
لسنة  ٤۸رقم 

الصادر  ۲۰۱۰
بشأن إصدار قانون  

 .الخدمة المدنیة

 ۱ مملكة البحرین 

 ) ۳٥مادة (
 :الیمنیینالتعاقد مع غیر 

یجوز التعاقد مع غیر الیمني إذا أثبت للوزارة بعد اإلعالن عن الوظیفة عدم  
توفر یمني یتمتع بالحد األدنى من المؤھالت والمتطلبات الالزمة لشغل الوظیفة،  

  .على أن یراعى في ذلك التشریعات النافـذة
 

 ) ۳٦مادة (
د مع غیر الیمنیین والتي  تضع الوزارة نماذج موحدة لعقود العمل لحاالت التعاق

  .ینبغي على الوحدات اإلداریة العمل بموجبھا
 

 )  ۳۷مادة (
) أعاله ، وانسجاماً مع تطبیق أحكام ھذا القانون بصورة  ۳٦استناداً إلى المادة ( 

) الفقرة (أ) على وحدات القطاعین العام والمختلط  ۳مؤقتة ، بموجب المادة ( 
العام والمختلط تحدید قواعد وشروط یتم  یجوز لمجلس اإلدارة في القطاعین 

بموجبھا إبرام عقود بأجر أو بمكافأة شاملة مع خبرات غیر یمنیة لمواجھة 
خدمات استشاریة أو فنیة مؤقتة ذات أھمیة اقتصادیة ومالیة تحتاج إلیھا الوحدة  

  .، مع مراعاة مراجعة الوزارة للتأكد من سالمة شروط العقد

  ۱۹رقم  -قانون 
بشأن   ۱۹۹۱لسنة 

  .الخدمة المدنیة

الجمھوریة  
 الیمنیة 

۲ 

 .۲۹/۱/۲۰۱۷) معدل في ۱مادة (

 :یشترط فیمن یعین في إحدى الوظائف

أن یكون كویتي الجنسیة, فإن لم یوجد فتكون األفضلیة لألبناء غیر   -۱
 .الكویتیین من أم كویتیة ثم ألبناء البالد العربیة 

 .السمعةأن یكون محمود السیرة، حسن  -۲

أال تقل سنة عن ثماني عشرة سنة میالدیة، وذلك فیما عدا الحاالت التي   -۳

لسنة   -مرسوم 
بشأن نظام   ۱۹۷۹

 .الخدمة المدنیة

 ۳ دولة الكویت 



 .یحددھا مجلس الخدمة المدنیة

 .أن تتوافر فیھ الشروط والمؤھالت المطلوبة لشغل الوظیفة -٤

أن تثبت لیاقتھ الصحیة للوظیفة. وتحدد شروط اللیاقة الصحیة بقرار من   -٥
اإلعفاء من بعض ھذه الشروط بقرار من الوزیر  وزیر الصحة العامة، ویجوز 

 .المختص بعد أخذ رأي الھیئة الطبیة المختصة

أال یكون قد سبق فصلھ من الخدمة بقرار تأدیبي نھائي ما لم تمض على   -٦
 .صدوره ثالث سنوات على األقل

أال یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة في جنایة أو في جریمة   -۷
الشرف أو األمانة ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره في الحالتین وذلك مع  مخلة ب 

 .المشار إلیھ ۱۹۷۱لسنة   ۹مراعاة أحكام القانون رقم 

ویجوز للجھة الحكومیة إضافة شروط أخرى وذلك بعد أخذ رأي دیوان  
 .الموظفین

 
 ) ۸٦(مادة  

تطبق في تقدیر حاجات الدوائر الى متعاقدین وفي طلب االعتمادات الالزمة لھم  
 .من ھذا المرسوم االشتراعي ۷٥و ۷٤، احكام المادتین 

 ) ۸۷مادة (
یتعاقد الوزیر مع لبنانیین او اجانب لمدة محددة للقیام بعمل معین یتطلب معارف  

المخصصة لھذه الغایة في الموازنة  ومؤھالت خاصة ، ضمن حدود االعتمادات 
  .وفي نطاق العدد المحدد فیھا

 ) ۸۸مادة (
  .ال یجدد العقد ضمنیا

 ) ۸۹مادة (
یعطى المتعاقدون تعویض صرف من الخدمة یحسب وفقا لالسس المحددة في  

السابقة المتعلقة بتعویض صرف الموظفین الموقتین . تؤخذ بعین   ۸۳المادة 
دین السابقة ، الذین ھم في الخدمة بتاریخ صدور ھذا  االعتبار خدمات المتعاق

  .القانون ، سواء كمتعاقدین او كموظفین دائمین او موقتین او میاومین

  ۱۱۲رقم  -قانون 
بشأن   ۱۹٥۹لسنة 

 .نظام الموظفین

الجمھوریة  
 اللبنانیة 

٤ 

 ) ۱٥مادة (
 :یشترط فیمن یعین في إحدى الوظائف العامة ـ

 .مواطني الدولةأن یكون من ۱ .

 .أن یكون حسن السیرة والسلوك۲ .

أال تقل سنھ عن ثماني عشرة سنة میالدیة، ویثبت السن بشھادة میالد أو  ۳ .
مستخرج رسمي منھا أو ببطاقة الھویة، ویستثنى من ذلك حامل الشھادة  

 .الثانویة العامة أو ما یعادلھا
دم إحدى الشھادات التي  أن یكون حاصال على بطاقة الخدمة الوطنیة أو یق٤ .

تبین موقفھ منھا في حال كان المرشح للوظیفة ملزما بالخدمة الوطنیة وتكون  
 .األولویة بالتعیین لمن أدى الخدمة الوطنیة أو أعفي منھا 

أال یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة في جنایة أو جنحة مخلة  ٥ .
إلیھ اعتباره طبقا للقانون، ویجوز للھیئة  بالشرف أو األمانة ما لم یكن قد رد 

 .استثناء المواطنین من ھذا الشرط
أال یكون قد سبق فصلھ من الخدمة بحكم أو بقرار تأدیبي نھائي ما لم تمض  ٦ .

على صدوره سنتان على األقل، ویجوز تخفیض المدة إلى سنة واحدة أو إعفائھ  
 .ن ما یبرر ذلكمن ھذا الشرط إذا وجدت السلطة المختصة بالتعیی

أن تثبت لیاقتھ الصحیة للوظیفة وتحدد شروط اللیاقة الصحیة بقرار من  ۷ .
الھیئة بعد االتفاق مع الجھات الصحیة ذات العالقة وفق النظم والمعاییر الصحیة  

 .من الجھة الصحیة المختصة بالتنسیق مع الھیئة
ومستوفیا لمتطلبات  أن یكون حاصال على المؤھل الالزم للتعیین في الوظیفة ۸ .

  ٦رقم  -قانون 
  ۲۰۱٦لسنة 

بشأن الموارد  
 البشریة 

 ٥ إمارة أبوظبي  



 .وشروط الوصف الوظیفي لھا وفقا لما تحدده الالئحة التنفیذیة
 
) من ھذه المادة یجوز تعیین غیر المواطنین على وظائف  ۱استثناء من البند ( - 

ما دون اإلدارة التنفیذیة في حال عدم وجود من تنطبق علیھم شروط ومتطلبات  
وتحدد الالئحة    –تضت الضرورة ذلك متى اق –الوظیفة الشاغرة من المواطنین  

 .التنفیذیة ضوابط ومعاییر تعیین غیر المواطنین

 )  ۳مادة (
تسري أحكام ھذا القانون على الموظفین المدنیین المواطنین وغیر المواطنین  

 .العاملین في الدائرة
 

 ) ۱۲مادة (
یتم شغل الوظائف في الدائرة بالنظر إلى احتیاجات ومتطلبات العمل، وفقا   -أ

 :ألنواع التعیین التالیة
 .التعیین بدوام كامل۱ .
 .التعیین بدوام جزئي۲ .
 .التعیین المؤقت۳ .
 :یتم تعیین الموظف على النحو التالي -ب
للموظف المواطن  بموجب قرار یصدر عن السلطة المختصة بالتعیین بالنسبة  ۱ .

في حال كان تعیینھ بدوام كامل، أو بموجب عقد عمل في حال كان تعیینھ بدوام  
 .جزئي أو مؤقت

بموجب عقد عمل یوقع من السلطة المختصة بالتعیین بالنسبة للموظف غیر  ۲ .
 .المواطن

ما لم ینص عقد العمل على غیر ذلك، تكون مدة عقد العمل المبرم مع   -ج
 .بدوام كامل أو جزئي سنة واحدة تجدد تلقائیا لمدة مماثلةالموظف المعین 

 
د من عمل غیر المواطنین  ملحوظة/ یوجد في ھذا القانون نظام جید یھدف للح

 ). ۱۲۹الل والتوطین، في المادة (یسمى اإلح
  

  ۸رقم  -انون ق
بشأن   ۲۰۱۸لسنة 

إدارة الموارد 
البشریة لحكومة 

  .دبي

 ٦ حكومة دبي 

 ) ۱۷مادة (
یعطى مواطنو الدولة األولویة في التعیین في أي من الوظائف الشاغرة لدى  

الوزارات، على أنھ یجوز تعیین غیر المواطنین في حال عدم وجود من تنطبق  
 .علیھم شروط ومتطلبات الوظیفة الشاغرة من المواطنین

 
 المواطن. ) كسبب إلنھاء خدمة غیر ۱۰۱نص كذلك على اإلحالل في المادة (

مرسوم بقانون 
 ۱۱رقم  -اتحادي 

بشأن   ۲۰۰۸لسنة 
الموارد البشریة في  

 الحكومة االتحادیة 

دولة اإلمارات 
  العربیة المتحدة

۷ 

 ) ۱۲مادة (
  :یشترط فیمن یعین في إحدى الوظائف الدائمة ما یأتي

أ) أن یكون عماني الجنسیة باستثناء من تقتضى الحاجة تعیینھم من غیر  
 .العمانیین

 .ب) أن یكون حسن السیرة والسلوك
ج) أال یكون قد صدر ضده حكم نھائي بالسجن في جنایة أو بعقوبة في جریمة  

 .مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره 
ومع ذلك إذا كان الحكم علیھ ألول مرة مع وقف تنفیذ العقوبة جاز التعیین إذا  

فین من ظروف الواقعة وأسباب الحكم أن ذلك ال  رأت لجنة شؤون الموظ
 .یتعارض مع مقتضیات الوظیفة وطبیعتھا

د) أال یكون قد صدر ضده قرار بمعاقبتھ باإلحالة إلى التقاعد أو الفصل من  
 .الخدمة ما لم یكن قد مضى على ھذا القرار ثالث سنوات

 .وصفھا ھـ) أن یكون مستوفیاً اشتراطات شغل الوظیفة المحددة ببطاقة
االستثناء من شرط الحد األدنى للخبرة   -دون غیره  -ویجوز لرئیس الوحدة  

  -مرسوم سلطاني 
لسنة  ۱۲۰رقم 

بشأن   ۲۰۰٤
إصدار قانون  
 .الخدمة المدنیة

 ۸ سلطنة عمان 



العملیة متى كانت ھناك ندرة في ھذه الخبرة أو إذا توافرت لدى المرشح لشغل  
الوظیفة خبرة علمیة نادرة وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات التي یقررھا  

 .المجلس 
عاما، وتثبت السن بشھادة المیالد أو بالبطاقة  و) أال تقل سنھ عن ثمانیة عشر  

 .الشخصیة
 .ز) أن یجتاز االمتحان المقرر لشغل الوظیفة

 .ح) أن یكون الئقا طبیا للخدمة

 )  ۷٥مادة (
  -عمومیة ما لم تتوفر فیھ الشروط اآلتیة: ال یمكن أن یوظف أیا كان في وظیفة 

أن ال تحمل   -أن یكون متمتعا بحقوقھ المدنیة.   - أن یكون جزائري الجنسیة. 
شھادة سوابقھ القضائیة مالحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد االلتحاق  

أن تتوفر فیھ شروط  - أن یكون في وضعیة قانونیة تجاه الخدمة الوطنیة.   -بھا. 
والقدرة البدنیة والذھنیة وكذا المؤھالت المطلوبة لاللتحاق بالوظیفة   السن

 .المراد االلتحاق بھا

لسنة  ۳رقم  -أمر 
بشأن   ۲۰۰٦

القانون األساسي  
العام للوظیفة 

 .العمومیة
 

الجمھوریة  
  الجزائریة

 

۹ 

 ) ۹مادة (
 :تكون أداة التعیین وفقاً لما یلي

 .بمرسوم من السلطة المختصة بالتعیینبقرار من األمیر أو ۱- 
 .بموجب عقد توظیف وفقاً للنماذج المرفقة بالالئحة التنفیذیة لھذا القانون۲- 
بعقد توظیف خاص، استثناء من جدولي الدرجات والرواتب المرفقین بھذا  ۳- 

القانون، وذلك لتعیین ذوي الخبرة والكفاءة المتمیزة أو التخصصات النادرة،  
 .عیین في ھذه الحالة بموافقة رئیس مجلس الوزراءویكون الت 

بعقد مؤقت بمكافأة مقطوعة لمدة ال تجاوز ستة أشھر قابلة للتجدید لمدة  ٤- 
 .أخرى مماثلة

 .وفي جمیع األحوال یكون تعیین الموظفین غیر القطریین بموجب عقود توظیف
 

 ) ۱۳مادة (
 :یشترط في من یعین في إحدى الوظائف

ي الجنسیة، فإن لم یوجد فتكون األولویة ألبناء القطریة  أن یكون قطر ۱- 
المتزوجة من غیر قطري، ثم الزوج غیر القطري المتزوج من قطریة أو قطري،  
ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، ثم مواطني الدولة العربیة،  

 .ثم الجنسیات األخرى
 .أال یقل عمره عن ثماني عشر سنة۲- 
 .توافر لدیة المؤھالت والشروط المطلوبة لشغل الوظیفة أن ت۳- 
أن یجتاز االختبارات والمسابقات وبرامج التأھیل التي تقررھا الجھة  ٤- 

 .الحكومیة 
 .أن یكون محمود السیرة حسن السمعة٥- 
أن تثبت لیاقتھ طبیاً ألداء أعباء الوظیفة المرشح لھا، بشھادة من الجھة  ٦- 

 .المختصة الطبیة 
أال یكون قد صدر ضده حكم نھائي بالحبس في جریمة مخلة بالشرف أو  ۷- 

 .األمانة ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره
ومع ذلك فإذا كان الحكم مشموالً بوقف تنفیذ العقوبة، جاز تعیین الموظف  

 .بموافقة السلطة المختصة بالتعیین
ك دون التعیین ما لم تقرر  وإذا كان قد حكم علیھ لمرة واحدة، فال یحول ذل

اإلدارة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعیین الموظف  
 .یتعارض مع مقتضیات الوظیفیة أو طبیعة العمل 

أال یكون قد سبق فصلھ من الخدمة بحكم أو قرار تأدیبي نھائي، ما لم یمض  ۸- 
 .على صدوره سنة على األقل

 

  ۱٥رقم  -قانون 
بشأن   ۲۰۱٦لسنة 

إصدار قانون  
الموارد البشریة  

 المدنیة 

 ۱۰  دولة قطر



 ) ۹مادة (
ال یجوز لغیر الوطنیین أن یزاولوا أي عمل إال بعد الحصول على ترخیص بذلك  

من الجھة المختصة، كما ال یجوز لجھات العمل استجالب غیر الوطنیین أو  
الحصول على موافقة مسبقة بذلك من  التعاقد معھم أو تمكینھم من العمل إال بعد  

الجھة المختصة وتحدد بقرار یصدر عنھا ضوابط وشروط استخدام األجانب  
 .والمھن التي یجوز قبول األجانب فیھا

 
 ) ۱۲٦مادة (

یكون شغل الوظائف الشاغرة بمالكات الوحدات اإلداریة بطریق التعیین أو  
 .قلالتعاقد أو الترقیة أو الندب أو اإلعارة أو الن

 

  ۱۲رقم  -قانون 
بشأن   ۲۰۱۰لسنة 

إصدار قانون  
 .عالقات العمل

 ۱۱  دولة لیبیا

 ) ٦٤مادة (
مع مراعاة التشریعات المعمول بھا في المملكة، یجوز تعیین غیر األردني في  

أي وظیفة بموجب عقد إذا لم یتقدم أردني تتوافر فیھ المؤھالت والمتطلبات  
الدائرة عنھا في صحیفة محلیة یومیة واحدة على  الالزمة للوظیفة بعد إعالن  

األقل وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناًء على تنسیب اللجنة  
 .المركزیة

 

 ۹رقم  -نظام  
بشأن   ۲۰۲۰لسنة 

نظام الخدمة 
 .المدنیة

المملكة األردنیة  
 الھاشمیة

۱۲ 

 ) ۱٤مادة (

 :یُشترط فیمن یعین في إحدى الوظائف ما یأتي

أن یكون متمتعًا بالجنسیة المصریة أو جنسیة إحدى الدول العربیة التي  ۱- 
 .تعامل المصریین بالمثل في تولي الوظائف المدنیة

 .أن یكون محمود السیرة, حسن السمعة۲- 

أال یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة جنایة أو بعقوبة مقیدة للحریة في  ۳- 
 .یكن قد ُرد إلیھ اعتباره جریمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم 

أال یكون قد سبق فصلھ من الخدمة بحكم أو قرار تأدیبي نھائي, ما لم تمض  ٤- 
 .على صدوره أربع سنوات على األقل

أن تثبت لیاقتھ الصحیة لشغل الوظیفة بشھادة تصدر من المجلس الطبي  ٥- 
 .المختص

 .أن یكون مستوفیًا الشتراطات شغل الوظیفة٦- 

 .ز االمتحان المقرر لشغل الوظیفةأن یجتا۷- 

 .أال تقل سنھ عن ثمانیة عشر عاًما میالدیًا۸- 

 ) ۱مادة (
ال یجوز إسناد أیة وظیفة عامة مدنیة كانت أو عسكریة إلى أجنبي إال في أحوال  
استثنائیة وإذا ثبت أن الوظیفة تتطلب مؤھالت علمیة أو عملیة خاصة ال تتوافر  

 .في مصري
 

 ) ۲مادة (
یقدم الوزیر المختص اقتراح إسناد الوظیفة إلى أجنبي إلى (لجنة الموظفین 

 .األجانب) المنصوص عنھا في المادة الخامسة لبحثھ وإبداء رأیھا فیھ
 .ثم یرفع إلي مجلس الوزراء للمصادقة علیھ ویحدد قرار المجلس مدة اإلسناد 

 .بيولمجلس الوزراء أن یقرر إسناد الوظیفة مباشرة إلى األجن
ومع ذلك یكن قرار مجلس الوزراء فیما یختص بكونستبالت البولیس األجانب  

) قاصرا علي تحدید عدد الوظائف التي  ۱٦والموظفین المشار إلیھم في المادة (
یجوز إسنادھا إلیھم ویكون لكل من وزیر الداخلیة والمعارف العمومیة حریة  

 .اختیارھم في حدود ھذا العدد 
 

  ۸۱رقم  - قانون
بشأن   ۲۰۱٦لسنة 

إصدار قانون  
الخدمة المدنیة 

 .۲۰۱٦لسنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ٤٤رقم  -قانون ال
بشأن   ۱۹۳٦سنة ل

شروط توظیف  
 . باألجان

 

جمھوریة مصر  
 العربیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جمھوریة مصر  
 العربیة 

۱۳ 



 ) ٤مادة (
تقریر إسناد الوظیفة إلى أجنبي لمدة تزید على خمس سنوات. وتبدأ   ال یجوز

المدة المقررة إلسناد الوظیفة إلى أجنبي من تاریخ استالمھ عملھا فإذا كان  
التعیین ألجل أقل من المدة المقررة أو إذا خلت الوظیفة قبل نھایة ھذه المدة  

 .یة المدة المقررة سري مفعول القرار الصادر بإسنادھا إلى أجنبي حتى نھا
ویسقط قرار إسناد الوظیفة إلى أجنبي إذا انقضت سنة من وقت صدوره ولم یتم  

 .التعیین فیھا
 

 ) ٥مادة (
تنشأ بوزارة المالیة لجنة تدعى (لجنة الموظفین األجانب) للنظر في كل ما یتصل  

 ........ :بتوظیف األجانب وتؤلف من
 

 ) ۹مادة (
الموظف األجنبي في أي وقت أثناء السنتین  یحق للحكومة فسخ التعاقد مع 

األولیتین من مدة العقد بشرط أن تعلنھ قبل ذلك بثالثة أشھر، كما یحق لھا فصلھ  
في أي وقت أثناء مدة الخدمة من غیر إعالن سابق بسبب سوء سلوكھ أو  

 .تقصیره تقصیرا فاحشا في تأدیة أعمال وظیفتھ
بشرط إعالن الحكومة قبل ذلك   ویحق للموظف أن یترك الخدمة في أي وقت

 .بثالثة أشھر
 
 

 ) ٤مادة (
مراعاة ما تقضي بھ األنظمة األخرى یشترط فیمن یعین في إحدى الوظائف  مع 

 :أن یكون
سعودي الجنسیة، ویجوز استثناء من ذلك استخدام غیر السعودي بصفة  ۱- 

مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غیر متوفرة في السعودیین بموجب 
  الخدمة المدنیة.  مجلسقواعد یضعھا 

 .عشر عاما من العمر مكمال سبعة ۲- 
 .الئقا صحیا للخدمة ۳- 
 .حسن السیرة واألخالق٤- 
اإلعفاء   الخدمة المدنیة حائزا المؤھالت المطلوبة للوظیفة، ویجوز لمجلس٥- 

 .من ھذا الشرط
غیر محكوم علیھ بحد شرعي أو بالسجن في جریمة مخلة بالشرف أو  ٦- 

 .جن ثالث سنوات على األقلاألمانة حتى یمضي على انتھاء تنفیذ الحد أو الس
غیر مفصول من خدمة الدولة ألسباب تأدیبیة ما لم یكن قد مضى على  ۷- 

 .صدور قرار الفصل ثالث سنوات على األقل
 

 ٤۹رقم  -نظام 
بشأن   ۱۳۹۷لسنة 

نظام الخدمة 
 .المدنیة

المملكة العربیة  
 السعودیة

۱٤ 

 ) ۷مادة (
 ..الوظائفأوال/.. یشترط فیمن یعین في إحدى 

أ / أن یكون متمتعا بجنسیة الجمھوریة العربیة السوریة منذ خمس سنوات على  
 :األقل یستثنى من ھذا الشرط

مواطنو الدول العربیة الذین اكتسبوا الجنسیة العربیة السوریة حیث یحق  ۱ / /
 .لھم التوظف قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المذكورة 

/ حیث یحق  ۱۹٥٦/ لعام / ۲٦۰الفلسطینیون المشمولون بالقانون / العرب ۲ / /
 .لھم التوظف مع احتفاظھم بجنسیتھم األصلیة

العرب الذین ال یتمتعون بالجنسیة العربیة السوریة ویرى رئیس مجلس  ۳ / /
 .الوزراء توظیفھم لضرورات قومیة

 ٥۰القانون رقم 
بشأن   ۲۰۰٤لعام 

نظام العاملین  
األساسي في الدولة  

 السوریة

الجمھوریة  
 العربیة السوریة 

۱٥ 



ك مع مراعاة  ب/ قد أتم الثامنة عشرة من عمره بتاریخ تقدیمھ طلب التوظف وذل
 النصوص 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون التشریعیة والقانونیة لجنة 

 

 التاسعاملرفق 
 

) من قانون ١١الفقرة الثانية من املادة (يبني نص جدول 
) لسنة ٤٨اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم بقانون رقم (

، باملقارنة مبشروعي القانون املقدمني من جملس ٢٠١٠
األستاذ  من إعداد النواب، باملقارنة مبا قرره الس املوقر،

 .عبداملوجود يوسف الشتلة، املستشار القانوين للجنة
 

 بعارالدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



، بالمقارنة بمشروعي  ۲۰۱۰) لسنة ٤۸) من قانون الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۱۱جدول یبین نص الفقرة الثانیة من المادة (
 القانون المقدمین من مجلس النواب، بالمقارنة بما قرره المجلس الموقر. 

 

  ةالماد الفقرة الثانیة من نص 
 ) القائم۱۱(

ة  الماد الفقرة الثانیة من نص 
) طبقًا لمشروع القانون ۱۱(

 األول 

ة  الماد الفقرة الثانیة من نص 
) طبقًا لمشروع القانون ۱۱(

 الثاني

ة  الماد الفقرة الثانیة من نص 
) طبقًا لمشروع القانون طبقًا  ۱۱(

 لقرار مجلس النواب الموقر 

) من  ۱واستثناء من حكم البند ( 
ظیفة  ھذه المادة یجوز شغل الو 

بغیر البحرینیین بطریق التعاقد 
على  الحصول  تعذر  حالة  في 
الذین  البحرینیین  المرشحین 
یستوفون شروط شغل الوظیفة  
على  وتسري  المطلوبة، 
أحكام  التعاقد  بطریق  المعینین 
التنفیذیة   والئحتھ  القانون  ھذا 
بشأنھ نص خاص   یرد  لم  فیما 
معھم،   المبرمة  العقود  في 

الدیوان تعلی مات یحدد  ویصدر 
فیھا قواعد وأحكام وصیغ عقود  

 توظیف غیر البحرینیین. 
 

) من  ۱واستثناء من حكم البند ( 
المادة،  ھذه  من  األولى  الفقرة 
بغیر   الوظیفة  شغل  یجوز 
في   التعاقد،  بطریق  البحریني 
على  الحصول  تعذر  حالة 
الذین  البحرینیین  المرشحین 
شغلھا،   اشتراطات  یستوفون 

 بط التالیة:وذلك بمراعاة الضوا

. ال یجوز أن تكون فترة شغل  ۱
أطول   البحریني  بغیر  الوظیفة 
لتأھیل   االزمة  الفترة  من 
لشغلھا، وذلك  بحریني  مواطن 

  ة على النحو الذي تنظمھ الالئح 
 التنفیذیة لھذا القانون.

) من  ۱واستثناء من حكم البند ( 
المادة،  ھذه  من  األولى  الفقرة 
بغیر   الوظیفة  شغل  یجوز 
البحرینیین بطریق التعاقد لمدة 
قابلة   غیر  األكثر  على  سنة 

تعذر  لل حالة  في  وذلك  تجدید، 
المرشحین   على  الحصول 
یستوفون   الذین  البحرینیین 

 اشتراطات شغل الوظیفة.

البحرینیین   غیر  على  وتسري 
أحكام  التعاقد  بطریق  المعینین 
التنفیذیة،   والئحتھ  القانون  ھذا 
بشأنھ نص خاص   یرد  لم  فیما 
معھم،   المبرمة  العقود  في 
الدیوان تعلیمات یحدد   ویصدر 

) من  ۱واستثناء من حكم البند ( 
المادة،  ھذه  من  األولى  الفقرة 
بغیر   الوظیفة  شغل  یجوز 
في   التعاقد،  بطریق  البحریني 
على  الحصول  تعذر  حالة 

البحرین الذین المرشحین  یین 
الوظیفة     یستوفون شروط شغل 

الشرو المطلوبة  بمراعاة  ط  ، 
 الیة:الت 

أقصاھا  ۱ لمدة  العقود  تكون   .
سنتان، وال تُجدد إال بعد التحقق  
الحصول   تعذر  استمرار  من 
البحریني   المرشح  على 

لشروط  شغل    المستوفي 
وبموافقة  الوظیفة   المطلوبة، 



غیر  ۲ یشغل  أن،  یجوز  ال   .
البحریني وظیفة تتطلب مؤھالً  
درجة   من  أدنى  أكادیمیاً 
لشغلھا  تقدم  إذا  البكالوریوس، 
المؤھل   مواطن بحریني یحمل 

 األكادیمي المطلوب. 

حكومیة  ۳ جھة  كل  تتكفل   .
القانون   ھذا  ألحكام  خاضعة 
بتأھیل موظفیھا لشغل الوظائف  
المواطنون   یتوافر  ال  التي 
بحرینیون مؤھلون لشغلھا، عن 
للجامعات  ابتعاثھم  طریق 
في   أو  الداخل  في  والمعاھد 

ال    الخارج، مدة  خالل  وذلك 
ھذا  صدور  من  سنة  تتجاوز 

 القانون.

مع   التنسیق  الدیوان  وعلى 
وزارة التربیة والتعلیم البتعاث 
التي   التخصصات  في  الطلبة 
تفتقر للبحرینیین، ویكون معیار  
ھو   البعثات  على  الحصول 

ا قواعد وأحكام وصیغ عقود  فیھ
 توظیف غیر البحرینیین. 

 

لجنة یشكلھا الدیوان للتحقق من  
المنصوص   بالمعاییر  االلتزام 
التنفیذیة   الالئحة  في  علیھا 

 الخدمة المدنیة. لقانون 

یكون  ۲ أن  یجوز  ال  شغل  . 
ب  البحریني الوظیفة  أطول    غیر 

لتأھیل   الالزمة  الفترة  من 
النحو   على  لشغلھا  بحریني 
التنفیذیة. الالئحة  تنظمھ    الذي 

غیر    .۳ یشغل  أن  یجوز  ال 
التي  الوظائف  البحرینیین 
تتطلب مؤھالً أكادیمیاً أدنى من  

تقدم    البكالوریوس للوظیفة  إذا 
األكادیمي  ی  من المؤھل  حمل 

 المطلوب من البحرینیین. 

حكومیة  .  ٤  جھة  كل  تتكفل 
القانون   ھذا  ألحكام  خاضعة 

موظفیھا ابتعاثھم  ب   بتأھیل 
 للجامعات والمعاھد في الداخل

أو  وجدت  وذلك  إن   الخارج، 
لكل وظیفة ال یتوافر بحرینیون  



النسبة المئویة لدرجات الطالب 
 دون أي اعتبارات أخرى.

الدیوان االنتھاء   ویتوجب على 
الوظائف   جمیع  بحرنھ  من 
خمس   تتجاوز  ال  مدة  خالل 

ھذا س تاریخ صدور  من  نوات 
 القانون.

. یصدر الدیوان تقریراً سنویاً  ٤
غیر   الموظفین  عدد  یتضمن 
البحرینیین في كل جھة حكومیة  
القانون،   ھذا  ألحكام  تخضع 
وتخصصات  مؤھالت  وبیان 
الوظیفي،   ومسماه  منھم،  كل 
معھ   المبرم  العقد  نفاذ  وتاریخ 

زمة  الوتاریخ انتھائھ، والمدة ال
ن بحریني محلھ،  إلحالل مواط

الممنوحة   البعثات  وعدد 
تلك   في  للمواطنین 
كل   وتخصص  التخصصات، 
عنھا   االعالن  وتاریخ  بعثة 
وتاریخ   إلیھا  المبتعث  والجھة 

التخصص  وجود  لعدم   لشغلھا 
من   سنة  تتجاوز  ال  مدة  خالل 

 ذا القانون. صدور ھ

مع   التنسیق  الدیوان  وعلى 
وزارة التربیة والتعلیم البتعاث 
التي   التخصصات  في  الطلبة 

یكون معیار  تفتقر للبحرینیین، و
على   البعثات  على  الحصول 

  للدرجاتالنسبة المئویة    أساس
 دون أي اعتبارات أخرى.

. یصدر الدیوان تقریراً سنویاً  ٥
غیر   الموظفین  عدد  یتضمن 

ین في كل جھة تسري  بحرینیال
أحكام ھذا القانون، وبیان علیھا  

منھم  كل  ومسماه   مؤھالت 
العقد، الوظیف نفاذ  وتاریخ  ي، 

وإجمالي تكلفة  وتاریخ انتھائھ،  
ال رواتبھم،   زمة  الوالمدة 

م،  ھكل من  بحریني محل  إلحالل
الممنوحة   البعثات  وعدد 

ل التخصصات، للبحرینیین  تلك 



الجریدة   في  ویُنشر  االبتعاث، 
 الرسمیة.

البحرینیین   غیر  على  وتسري 
أحكام  التعاقد  بطریق  المعینین 
التنفیذیة،   والئحتھ  القانون  ھذا 

لم   بشأنھ نص خاص  فیما  یرد 
معھم،   المبرمة  العقود  في 
الدیوان تعلیمات یحدد   ویصدر 
فیھا قواعد وأحكام وصیغ عقود  

 توظیف غیر البحرینیین. 
 

وتاریخ   بعثة  كل  وتخصص 
المُ  والجھة  بتعث  االعالن عنھا 

وتاریخ االبتعاث، ویُنشر    ،إلیھا
 في الجریدة الرسمیة. 

على بطریق    وتسري  المعینین 
أحكا القانون  التعاقد  ھذا  م 

التنفیذیة یرد    والئحتھ  لم  فیما 
العقود  في  خاص  نص  بشأنھ 
المبرمة معھم، ویصدر الدیوان  

یُ  قواعد دِ حَ تعلیمات  فیھا  د 
عقود   وصیغ  توظیف  وأحكام 

 غیر البحرینیین. 
 

 

 

 

 

 

 



) من مشروعي القانون طبقًا لما قرره مجلس النواب الموقر، بالمقارنة بالنصوص التي تحقق ذات  ۱۱جدول یبین نص الفقرة الثانیة من المادة (
 الغایة المستھدفة المقابلة في الالئحة التنفیذیة.   

 

) من مشروعي القانون طبقًا لما  ۱۱نص الفقرة الثانیة من المادة (
 الموقر.  قرره مجلس النواب

الالئحة  النصوص التي تحقق ذات الغایة المستھدفة المقابلة في 
)  ٤۸الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  الخدمة المدنیة  لقانون  التنفیذیة 

 . ۲۰۱۰لسنة  
 

 

) البند  حكم  المادة، ۱واستثناء من  ھذه  من  األولى  الفقرة  من   (
حالة تعذر  یجوز شغل الوظیفة بغیر البحریني بطریق التعاقد، في  

البحرین  المرشحین  على  شروط  الحصول  یستوفون  الذین  یین 
 ط التالیة:، بمراعاة الشرو الوظیفة المطلوبة   شغل

. تكون العقود لمدة أقصاھا سنتان، وال تُجدد إال بعد التحقق من  ۱
المستوفي   البحریني  المرشح  على  الحصول  تعذر  استمرار 

الدیوان  المطلوبة، وبموافقة لشغل الوظیفة    لشروط جنة یشكلھا 
الالئحة   في  علیھا  المنصوص  بالمعاییر  االلتزام  من  للتحقق 

 التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة. 

یكون  ۲ أن  البحرینيالوظیفة بشغل  . ال یجوز  أطول من    غیر 
تنظمھ   الذي  النحو  على  لشغلھا  بحریني  لتأھیل  الالزمة  الفترة 

   الالئحة التنفیذیة.

 ) ٦مادة (
 أنواع التوظیف وضوابطھ 

 

: ھو التوظیف الذي یعمل فیھ  التوظیف بعقد لغیر البحرینیین    )٤
الموظف غیر البحریني وفقاً لساعات العمل المحددة في العقد 

ویتقاضى الراتب والمزایا المقررة للوظیفة التي یشغلھا أو راتباً  
مقطوعاً وفقاً لما یتم االتفاق علیھ بین الجھة الحكومیة والمرشح  

 دیوان، وفقاً للضوابط اآلتیة: للوظیفة بعد موافقة ال

تعذر الحصول على المرشح البحریني الذي یستوفي شروط         أ)
 شغل الوظیفة المطلوبة. 

 الحصول على معارف أو مھارات أو خبرات نادرة.   ب)

أن تكون الوظیفة شاغرة ومعتمدة على الھیكل التنظیمي ولھا      ج)
 للوظائف. اعتماد مالي وضمن الحد األقصى 

تعتبر المؤھالت المطلوبة للوظائف الدائمة أساساً لالختیار في        د)
 الوظائف المراد شغلھا. 

 تكون العقود لمدة أقصاھا سنتان قابلة للتجدید بموافقة الدیوان.        )ـھ

یختص الدیوان باإلعالن عن الوظائف التي یتم شغلھا بعقد       و)
غل الوظائف المعلن عنھا أو مع  والتفاوض مع المتقدمین لش

مؤسسات التوظیف في الخارج وتقدیم عروض التوظیف  



تتطلب    .۳ التي  الوظائف  البحرینیین  غیر  یشغل  أن  یجوز  ال 
للوظیفة من یحمل  إذا تقدم    مؤھالً أكادیمیاً أدنى من البكالوریوس

 المؤھل األكادیمي المطلوب من البحرینیین. 

ة حكومیة خاضعة ألحكام ھذا القانون بتأھیل  تتكفل كل جھ.  ٤ 
  إن وجدت أو  ابتعاثھم للجامعات والمعاھد في الداخلب   موظفیھا

لكل وظیفة ال یتوافر بحرینیون لشغلھا لعدم وجود    الخارج، وذلك
 خالل مدة ال تتجاوز سنة من صدور ھذا القانون. التخصص 

البتعاث الطلبة  وعلى الدیوان التنسیق مع وزارة التربیة والتعلیم  
یكون معیار الحصول  في التخصصات التي تفتقر للبحرینیین، و

أساس على  البعثات  المئویة    على  أي   للدرجاتالنسبة  دون 
 اعتبارات أخرى. 

غیر  ٥ الموظفین  عدد  یتضمن  سنویاً  تقریراً  الدیوان  یصدر   .
أحكام ھذا القانون، وبیان  بحرینیین في كل جھة تسري علیھا  ال

وتاریخ  ي، وتاریخ نفاذ العقد،  ومسماه الوظیف  منھممؤھالت كل  
بحریني    الزمة إلحالل والمدة الوإجمالي تكلفة رواتبھم، انتھائھ، 

من  محل لھكل  للبحرینیین  الممنوحة  البعثات  وعدد  تلك  م، 
التخصصات، وتخصص كل بعثة وتاریخ االعالن عنھا والجھة  

 ریدة الرسمیة. وتاریخ االبتعاث، ویُنشر في الج  ،بتعث إلیھاالمُ 

م ھذا القانون والئحتھ  المعینین بطریق التعاقد أحكا وتسري على
فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في العقود المبرمة معھم،   التنفیذیة

والموافقة على العقود وذلك بالتنسیق مع الجھة الحكومیة  
 المختصة. 

یكون الدیوان الكفیل الرسمي لجمیع موظفي الخدمة المدنیة غیر       ز)
مة،  البحرینیین فیما یتعلق بالحصول على تأشیرات العمل واإلقا
وتتولى الجھات الحكومیة مھمة متابعة إجراءات استصدار 

وتجدید ھذه التأشیرات واإلقامات بعد موافقة الدیوان،  
والحصول على تأشیرات دخول أسر الموظفین المسموح لھم  
بمرافقة الموظف بموجب العقد وتأشیرات الزیارة وذلك وفقاً  

 لألنظمة والقوانین الساریة بمملكة البحرین. 

 

 ) ۹دة (ما
 اإلعالن عن الوظائف 

تخطر الجھات الحكومیة الدیوان بالوظائف الشاغرة لدیھا والتي تكون  
في حاجة لشغلھا، ویتولى الدیوان تحدید الوظائف التي یلزم اإلعالن  

عنھا في وسائل اإلعالم المحلیة والخارجیة وضوابط اإلعالن  
تعلیمات بشأن القواعد  واالمتحانات المقررة للوظائف، ویصدر الدیوان  
 والضوابط األخرى ألنواع التوظیف وإجراءاتھ. 

 

 ) ۱۳مادة (

 إدارة األداء المؤسسي 

یضع الدیوان نظاماً إلدارة األداء المؤسسي بھدف تطویر الخدمات  
الحكومیة ورفع اإلنتاجیة والكفاءة بالجھات الحكومیة وتلبیة احتیاجات  

میة على أن یتضمن ھذا النظام  وتوقعات المستفیدین من الخدمات الحكو
 الضوابط اآلتیة: 

 



د فیھا قواعد وأحكام وصیغ عقود  دِ حَ ویصدر الدیوان تعلیمات یُ 
 توظیف غیر البحرینیین. 

 

 

 ) ۱٤مادة (

 إدارة األداء الوظیفي 

یضع الدیوان نظاماً إلدارة األداء الوظیفي لجمیع الموظفین بھدف تقدیر  
كفاءاتھم وتطویر أدائھم وسلوكھم على أن یتضمن ھذا النظام الضوابط  

 التالیة: 
 

 ) ۲۰مادة (

 اإلیفاد في مھام رسمیة وتدریبیة 

 یجوز إیفاد الموظف في مھام رسمیة وتدریبیة وفقاً للضوابط التالیة: 

یمنح الموظفون المبتعثون في مھام رسمیة أو دورات تدریبیة أو دراسیة  
خارج المملكة تعویضات سفر لمواجھة متطلبات المعیشة والنفقات  

 الضروریة األخرى. 

لتنظیم إجراءات سفر  یتولى الدیوان إصدار التعلیمات الالزمة     )٥
موظفي الجھات الحكومیة، وضوابط استحقاق تعویض السفر طبقاً  

 لوجھة السفر. 
 

 ) ۲۲مادة (

 التدریب 

یضع الدیوان نظاماً لتدریب موظفي الجھات الحكومیة وفقاً للضوابط  
 التالیة: 

 توفیر فرص التدریب والدراسة للموظفین بصورة متكافئة.     )۱

التدریب وفقاً لمسارات التطویر الوظیفي وأھداف  تحدید احتیاجات     )۲
الجھة الحكومیة ونتائج تقاریر تقییم األداء الوظیفي والمؤسسي  

والموازنة السنویة المخصصة لھا بما یتماشى مع السیاسة العامة  
 للدولة. 



تشكیل لجنة للتدریب من ذوي االختصاص في مجال تخطیط      )۳
 حكومیة.  وتطویر الموارد البشریة بكل جھة 

یتم التدریب في الجھات المتاحة داخل الدولة، ویجوز في الحاالت      )٤
التي تقتضیھا متطلبات الوظیفة، أو عدم توفر برامج التدریب داخل  
الدولة التدریب خارج الدولة، وفي جمیع األحوال یكون ذلك بموافقة  

 الدیوان ووفقاً للمیزانیة المخصصة لذلك. 

التدریب مدة عمل یتمتع فیھا الموظف بجمیع الرواتب  تعتبر مدة     )٥
والمزایا الوظیفیة المقررة لھ في الوظیفة وذلك وفقاً للضوابط التي  

 یضعھا الدیوان. 

یلتزم الموظف المبتعث لبرامج تدریبیة أو دراسیة تزید على ثالثة      )٦
شھور بتوقیع اتفاقیة حسب النموذج الذي یعتمده الدیوان، ومع عدم  

إلخالل بما تنص علیھ ھذه االتفاقیة، یجب على الموظف العمل  ا
بالجھة الحكومیة التي وفرت لھ التدریب أو الدراسة أو في أي جھة  

حكومیة أخرى، لمدة مماثلة، وإال التزم برد نفقات التدریب أو  
 الدراسة.

یكون تأھیل البحرینیین حدیثي التخرج من مختلف مستویات      )۷
لوظائف الحكومیة أو لتنفیذ برامج خدمة المجتمع  التعلیم لشغل ا

مقابل مكافأة مقطوعة، سواء كان التأھیل في الداخل أو الخارج،  
 وفقاً للتعلیمات التي یصدرھا الدیوان.

تتولى السلطة المختصة بالتنسیق مع الدیوان وضع خطط اإلعداد      )۸
 كومیة. والتدریب الالزمة لشغل الوظائف القیادیة في الجھات الح

 ) ۲۳مادة (

 اإلیفاد في بعثة أو منحة دراسیة 

یجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الدیوان إیفاد الموظف في  
 بعثة أو منحة دراسیة إلى داخل أو خارج المملكة وفقاً للضوابط التالیة: 
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