احملىر اخلبيض :ادلطبنجبد ادلبنيخ اخلبصخ ثبنؼبيهني فً امجهبد احلكىييخ
شهدت قضية المطالبات المالية الخاصة بالعاملين فى بعض الجهات الحكومية والمناطق
النائية والشركات الخاصة خالل دور االنعقاد األخير حوارا جادا وعميقا بين الحكومة ومجلس
الشعب ،حيث أعيد طرح موضوع تقرير حافز إثابة للعاملين اإلداريين بوزارة التربية والتعليم
من خالل تقدم عدد من األعضاء بطلبات إحاطة لمناقشة هذه القضية الهامة ،كما تقدم عدد
آخر من أعضاء لجنة الشئون الدينية بطلبات إحاطة إلنشاء كادر خاص ونقابة لدئمة والدعاة
بوزارة األوقاؾ ،وطلبات أخرى لتحسين أجور األطباء واالستشاريين وصرؾ مستحقات بعض
الهيئات العاملة لدى الحكومة ،ومشاكل بعض العاملين بعقود مؤقتة .ونعرض بالتفصيل فيما
يلى ألهم المناقشات التى دارت حول هذه القضايا ،ورأى وزارة المالية بشأنها على النحو
التالى:
 -0يشبكم تطجيق انكبدر اخلبص ثبدلؼهًني
تعرضت لجنة التعليم بمجلس الشعب لمناقشة هذه القضية فى إطار مناقشتها ألربعة طلبات
إحاطة عاجلة تقدم بها السادة األعضاء :محمد عبد الباقى إسماعيل ،لطفى شحاتة ،خالد العمدة،
وصالح فرج عن عدم تنفيذ المرحلة الثانية من كادر المعلمين للعاملين بوظابؾ إشرافية وعدم
صرؾ حافز للعاملين بالوظابؾ ؼير التعليمية ،وذلك فى اجتماعها الذى صباح يوم الثالثاء
 ، 9333/9/9بحضور مساعد وزير التعليم ،وربيس اإلدارة المركزية للبحوث والدراسات
المالية ممثال لوزارة المالية.
وقد أشار مقدمو طلبات اإلحاطة العاجلة إلى تعسؾ وزارة التعليم فى تطبيق قانون كادر
المعلمين الصادر بالقانون  377لسنة  9335على المعلمين العاملين بوظابؾ إشرافية وإدارية
باإلدارات التعليمية ومديريات التعليم وديوان عام الوزارة ،وذلك رؼم تعديل القانون بالقانون
 329لسنة  9339ليتيح تطبيق كادر المعلم على هذه الفبة .وأشاروا إلى أن وزارة التعليم تعنتت
فى تطبيق التعديل المذكور فاشترطت خوض هذه الفبة من المعلمين الختبارات كادر المعلم ليتم
تسكينهم على الدرجات المناسبة فى كادر المعلم .كما اشترطت قيام هإالء المعلمين بالتدريس
الفعلى وفقا للنصاب المحدد لكل مدرس ،وذلك حتى يحق لهم صرؾ بدل االعتماد المقرر.
وذكر بعض السادة األعضاء أن هناك اختالؾ بين المحافظات فى تطبيق هذه القواعد ،ففيما
قامت محافظة القليوبية بصرؾ بدل االعتماد للمعلمين العاملين بالوظابؾ اإلدارية ،رفضت
معظم المحافظات االلتزام بذلك.
كما أثار األعضاء قضية صرؾ حافز الـ %73المقرر بالقانون رقم  33.لسنة  9339للعاملين
باإلدارة المحلية ،ومنهم العاملين بالتربية والتعليم من ؼير المعلمين .وذكر السادة األعضاء أن
مجلس الشعب سبق أن أصدر توصية واضحة وصريحة بضرورة صرؾ هذا البدل لؽير
المشمولين بكادر المعلم من العاملين بالتربية والتعليم ،إال أن الحكومة تجاهلت التوصية ولم تنفذ
ذلك حتى اآلن .وأشار بعض السادة األعضاء إلى صدور عدة أحكام من محاكم مجلس الدولة
بعدة محافظات تإكد أحقية ؼير المعلمين بالتربية والتعليم فى صرؾ حافز اإلثابة المقرر
للعاملين فى اإلدارة المحلية ،وال ينال من ذلك تذرع جهة اإلدارة بحصول المدعى على مكافؤة
امتحانات ،حيث أن هذه المكافؤة تصرؾ لؽرض حدد بذاته وبصفة فردية وليس لها صفة العموم
وال تدخل فيما يتقاضاه العاملون من مكافآت.
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وأشار الدكتور شريؾ عمر – ربيس اللجنة -إلى أن اللجنة دخلت فى مفاوضة مع وزير المالية
لتنفيذ توصية المجلس المتعلقة بإثابة ؼير المعلمين من العاملين بالتربية والتعليم ،وذلك
باالشتراك مع ربيس لجنة الخطة والموازنة وربيس لجنة القوى العاملة بالمجلس .ؼير أن هذه
الجهود لم تصل إلى حل مرضى.
وردا على طلبات اإلحاطة العاجلة ،أكد ممثل وزارة التعليم دعم الوزارة لكافة الجهود الهادفة
إلى تحسين أوضاع المعلم ماديا ومعنويا لضمان أفضل مناخ للعملية التعليمية .وأشار إلى أن
قانون كادر المعلم استهدؾ تحقيق ذلك الؽرض .وشدد على أن تعميم االستفادة المادية من
الكادر تهدر الؽرض المهنى منه بصورة واضحة .وذكر أن استحقاق المعلمين العاملين
باإلدارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة لبدل االعتماد بعد شمولهم بالكادر وفقا
للقانون رقم  329لسنة  9339اصطدم بالشروط التى حددتها المادة  92من القانون للحصول
على هذا البدل ،ومنها ضرورة القيام بعملية التدريس بالنصاب المقرر للمعلم .وأكد دعم الوزارة
لإلداريين باعتبارهم جزء من العملية التعليمية ،وترحيبها بتنفيذ توصية المجلس بشؤن صرؾ
حافز إثابة لهم ؼير أن ذلك مرتبط برأى وزارات أخرى.
وتعقيبا على هذا الموضوع ،أشار ربيس اإلدارة المركزية للبحوث والدراسات المالية بوزارة
المالية ،إلى أن الوزارة ملتزمة بإتاحة االعتمادات المالية الالزمة لصرؾ بدل االعتماد لكل من
يتم تسكينه على وظيفة فى كادر المعلمين ،ويتم الصرؾ لهم شهريا بصورة تلقابية .وأكد أن
وزارة المالية استندت إلى رأى وزارة التنمية اإلدارية فى عدم شمول العاملين بالتربية والتعليم
فى حافز اإلثابة المقرر بنسبة  %73للعاملين فى اإلدارات المحلية ،وذلك باعتبار التنمية
اإلدارية هى جهة االختصاص فى ذلك .وأكد أن وزارة المالية ملتزمة بالصرؾ وفقا للضوابط
والقواعد التى تضعها الجهة المعنية بذلك ،وهى وزارة التنمية اإلدارية والجهاز المركزى
للتنظيم واإلدارة.
واختتم االجتماع بتأكيد اللجنة عدم قبولها رفض صرؾ حافز اإلثابة لؽير المعلمين العاملين
بالتربية والتعليم ،وأن هذا الموضوع سيكون محال لمناقشة مستفيضة فى اجتماع آخر للجنة
تدعى إليه كافة األطراؾ المعنية لحسم هذا الخالؾ.
 -2ػدو تُفيذ تىصيخ رلهض انشؼت ثصزف حبفش اإلثبثخ نإلداريني
ارتباطا بالقضية السابقة ،نظرت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب فى اجتماعها الذى
عقدته صباح يوم الثالثاء  9333/1/13موضوع طلب اإلحاطة المقدم من السيد العضو الدكتور
السيد عطية الفيومى ،عن عدم تنفيذ توصية المجلس عند تطبيق كادر المعلمين والخاص بحافز
اإلثابة لإلداريين ،وذلك بحضور ربيس اإلدارة المركزية للبحوث والدراسات المالية ممثال
لوزارة المالية ،ومساعد وزير التربية والتعليم ،وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة.
فى بداية المناقشات أشار مقدم طلب اإلحاطة إلى أن اإلداريين بالتربية والتعليم نظموا العديد من
الوقفات االحتجاجية أمام مجلس الشعب للحصول على حقوقهم دون جدوى .وذكر أنه تم االتفاق
من قبل على صرؾ حافز اإلثابة لهإالء اإلداريين على ثالث سنوات وذلك منذ عامين ولم يتم
الصرؾ حتى اآلن .كما لم يتم صرؾ حافز اإلثابة المقرر للعاملين بوحدات اإلدارة المحلية
بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  33.لسنة  9339لإلداريين بالتربية والتعليم رؼم
تبعيتهم لإلدارة المحلية .وحذر من وجود فجوة اجتماعية بين العاملين فى جهة واحدة ،وشدد
على ضرورة تنفيذ التوصية التى أقرها المجلس بجلسة  .9339/6/5وقال إن الكتاب الدورى
الصادر عن وزارة الدولة للتنمية اإلدارية بعدم أحقية اإلداريين فى صرؾ حافز اإلثابة قد

الفصل الثالث :األداء الرق ابى

أصبح الؼيا بحكم المحكمة اإلدارية العليا الصادر بؤحقية هإالء العاملين فى صرؾ حافز إثابة
إضافى بنسبة  %73وبؤثر رجعى.
وقد أوضح ممثل الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة أن القانون رقم  33.لسنة  9339قد أناط
فى مادته الرابعة بوزارتى المالية والدولة للتنمية اإلدارية تطبيق حافز اإلثابة المقرر للعاملين
بوحدات اإلدارة المحلية ووضع قواعد الصرؾ .وأشار إلى وجود كتب دورية صادرة عن
الوزارتين تضمنت عدم أحقية هإالء اإلداريين فى صرؾ حافز اإلثابة المقرر بالقانون
المذكور ،باعتبار أن هإالء العاملين يحصلون على ما يعادل  ،%333مإكدا أن دور الجهاز
المركزى للتنظيم واإلدارة تنفيذى فقط.
رأى وزارة املالوة
أكد ممثل وزارة المالية الدور الحيوى والهام الذى يقوم به اإلداريين بالتربية والتعليم والذى
يتكامل مع دور المعلمين فى العملية التعليمية .ورحب بالتوصية الصادرة عن مجلس الشعب
بؤحقية صرؾ حافز اإلثابة لإلداريين بالتربية والتعليم ،بيد أنه أكد أن التوصية وحدها ال تكفى
لصرؾ هذه الحافز ،حيث إن وزارة المالية قامت بتنفيذ قانون كادر المعلمين بالكامل وقامت
بتمويله ،وأنه لم يتضمن صرؾ أية حوافز لإلداريين بالتربية والتعليم .وأضاؾ أن كتابا دوريا
صادرا عن وزارة الدولة للتنمية اإلدارية بعدم أحقية هإالء العاملين فى صرؾ حافز اإلثابة
المقرر للعاملين بوحدات اإلدارة المحلية نظرا لحصول هإالء العاملين على حوافز شهرية تصل
إلى  ، %333ومن ثم فإن وزارة المالية ال تملك صرؾ أية مبالػ إضافية دون قانون أو قرار
صادر عن وزارة الدولة للتنمية اإلدارية.
وقد أبدت اللجنة رفضها لما ورد على لسان ممثل وزارة المالية بشأن هذه القضية ،وشددت
على ضرورة تنفيذ التوصية الصادرة عن المجلس فى هذا الشأن ،ووافقت على إرجاء مناقشة
الموضوع ودعوة السيدين وزيرى المالية والدولة للتنمية اإلدارية للحضور شخصيا أمام
اللجنة فى اجتماع قادم لحل هذا الموضوع جذريا.
 -3ئَشبء كبدر خبص وَقبثخ نألئًخ واندػبح ثبألوقبف
نظرت لجنة الشبون الدينية واالجتماعية واألوقاؾ بمجلس الشعب فى اجتماعها الذى عقدته
صباح يوم السبت  9333/9/95موضوع طلبات اإلحاطة المقدمة من السادة األعضاء :الدكتور
فريد إسماعيل ،عالء حسانين ،والسيد عسكر ،بشؤن إنشاء كادر خاص ونقابة لألبمة والدعاة
بوزارة األوقاؾ ،بحضور ربيس اإلدارة المركزية لإليرادات ممثال لوزارة المالية ،وفضيلة
الشيخ وكيل وزارة األوقاؾ .كما حضره لفيؾ من أبمة محافظة الؽربية.
ويتلخص موضوع طلبات اإلحاطة المذكورة فى المطالبة بعمل كادر خاص للتفرغ للدعوة،
وإنشاء نقابة للدعاة للحفاظ على حقوقهم والدفاع عنهم وصرؾ معاش متميز لهم مثل ؼيرهم من
الفبات األخرى كالمحامين والمهندسين والصحفيين والمعلمين .والمطالبة أيضا بتقرير حصانة
للدعاة فوق منابرهم أسوة بالحصانة البرلمانية الممنوحة ألعضاء مجلسى الشعب والشورى
وأعضاء النيابة العامة ،فضال عن توفير الرعاية الصحية والعلمية لألبمة.
وقد أشار ربيس اللجنة إلى أنه تبنى شخصيا موضوع إنشاء كادر للدعاة بناء على مطالبهم
المشروعة أسوة بكادر المعلمين وذلك فى العام الماضى ،وأن لجنة الشبون الدينية قد وافقت
عليه باإلجماع ،وأعدت تقريرا عرض على المجلس الذى وافق عليه باإلجماع أيضا فى نهاية
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الدورة البرلمانية الماضية ،إال أن ربيس لجنة الخطة والموازنة طالب بإرجاء مناقشة الموضوع
لمزيد من الدراسة وتوفير االعتمادات المالية الالزمة له فى مشروع الموازنة العامة للدولة
 ،9333/9333الذى لم يعرض بعد على المجلس .وأوضح أن اجتماع اللجنة يؤتى من أجل
التمسك مجددا بإنشاء كادر خاص للدعاة باعتباره مطلبا حيويا وعادال ،والتؤكيد على تنفيذ ما
وعد به ربيس لجنة الخطة والموازنة والمسجل بمضبطة المجلس.
وأضاؾ األعضاء المشاركين فى المناقشات أن إنشاء كادر للدعاة يعد مطلبا ضروريا باعتبارهم
علماء ينشرون الفكر الدينى والمفاهيم اإلسالمية فى المجتمع دون شطط أو تطرؾ .وناشدوا
وزارة المالية الموافقة على إنشاء كادر خاص بالدعاة وسرعة تدبير االعتمادات المالية الالزمة
له وإدراجها فى مشروع الموازنة الجديد.
رأى وزارة املالوة
أكد ممثل وزارة المالية أن الوزارة تقدر األبمة والدعاة وال تدخر جهدا فى توفير الدعم المادى
لهم ومساندتهم ،حيث قامت وزارة المالية بزيادة حافز اإلثابة المقرر للدعاة بنسبة  %73ليصل
إلى  %57شهريا أسوة بحافز اإلثابة المقرر للعاملين بالوحدات المحلية ،واعتماد مبلػ 9.
مليون جنيه بموازنة وزارة األوقاؾ لزيادة بدل الدروس فى المساجد .وأوضح أن وزارة المالية
تقوم بدراسة موضوع إنشاء كادر خاص لألبمة والدعاة بالتنسيق مع وزارة األوقاؾ التى لم
تخاطب وزارة المالية حتى اآلن بؤعداد والدعاة لديها وضوابط الصرؾ حتى تتمكن الوزارة من
تدبير الموارد المالية الالزمة .وذكر أن الرعاية الصحية للدعاة متوفرة من خالل ما تقدمه لهم
مستشفى الدعاة التابعة لوزارة األوقاؾ من خدمة صحية كاملة ،وأن توفير مساكن للدعاة يكون
من خالل هيبة األوقاؾ التى تتولى بناء مساكن لهم.
رأى وزارة األوقاف
ذكر وكيل وزارة األوقاؾ أن كادر الدعاة قد تم دراسته باستفاضة بمعرفة لجنة الشبون الدينية،
وأن وزارة األوقاؾ تإيد إنشاء هذا الكادر وترحب به فورا ،بيد أن المشكلة تقع على عاتق
وزارة المالية فى تدبير الموارد المالية الالزمة إلنشاء الكادر .وناشد الوزارة باإلسراع فى اتخاذ
الخطوات التنفيذية وتدبير الموارد المالية لتنفيذ الكادر وإدراجها فى مشروع الموازنة العامة
للسنة المالية  .9333/9333وقال إنه ال يستوى مساواة الدعاة بؤعضاء مجلس الشعب
والشورى والنيابة العامة من حيث الحصانة المقررة لهم نظرا الختالؾ طبيعة عملهم.
فى نهاية المناقشات وافقت اللجنة مجددا على إنشاء كادر للدعاة وإنشاء نقابة لهم لرعاية
مصالحهم والدفاع عن مطالبهم ،وناشدت وزارة المالية سرعة االنتهاء من دراسة الكادر
وتدبير االعتمادات المالية له وذلك قبل إقرار مشروع الموازنة للعام المالى .0299/0292
 -4تظىيخ أوظبع انؼبيهني حمزاكش ادلؼهىيبد ثبحملبفظبد
نظرت اللجنة المشتركة من لجنتى القوى العاملة واإلدارة المحلية والتنظيمات الشعبية ومكتب
لجنة الخطة والموازنة ،فى اجتماعها الذى عقدته صباح يوم األربعاء  ،9333/1/13موضوع
طلبات اإلحاطة المقدمة من السيد العضو الدكتور عبد األحد جمال الدين وآخرون ،عن تسوية
أوضاع العاملين بعقود مإقتة بمراكز المعلومات فى المحافظات .وقد حضر االجتماع وزير
التنمية المحلية ،كما حضره ممثال لوزارة المالية ربيس اإلدارة المركزية لموازنات محافظات
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اإلسكندرية ومطروح بوزارة المالية ،وممثلين عن وزارة الدولة للتنمية اإلدارية والجهاز
المركزى للتنظيم واإلدارة ،وعن العاملين بمراكز المعلومات.
وتكمن المشكلة فى أن مسابقة لتشؽيل شباب الخريجين تم اإلعالن عنها فى عام  ،9337وتقدم
لها عدد كبير من الشباب وفقا لالستمارة المعدة لذلك ،وقد تم تشؽيل حوالى  353ألؾ خريج
على مستوى الجمهورية فى الجهاز اإلدارى للدولة على درجات مالية .كما تم توجيه خطابات
الترشيح لعدد  19ألؾ خريج للعمل بمراكز المعلومات بالتنمية المحلية ،وتسلم هإالء العمل
اعتبارا من عام  9339وما زالوا مستمرون بالعمل حتى اآلن بمرتب  373جنيها للمإهل
العالى ،و 393جنيها للمإهل فوق المتوسط ،و 333جنيها للمإهل المتوسط .وبالرؼم من ضآلة
مرتبات هإالء العاملين فإنها تصرؾ لهم كل ثالثة أشهر .وقد قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية
أمام مجلس الشعب لزيادة رواتبهم أسوة بنظرابهم الذين التحقوا بالعمل بالجهاز اإلدارى للدولة،
وتوفير درجات مالية لهم حتى يشملهم نظام التؤمين الصحى واالجتماعى المقرر للعاملين
المدنيين بالدولة.
رأى وزارة الدولة للتنموة اإلدارية
أوضحت وكيل وزارة الدولة للتنمية اإلدارية أن الوزارة تتبنى وتإيد نظام التعاقد ،وتم إصدار
عدة كتب دورية تإكد المساواة بين المتعاقدين والمعينين فى كافة الرواتب والبدالت والحوافز
والرعاية الصحية واالجتماعية .وذكرت أن الحلول المتعلقة بمشاكل العمالة المإقتة يجب أن
تكون فى إطار القانون ،ومن ثم فإن وزارة التنمية اإلدارية تتبنى مشاكل العمالة المتعاقدة على
بند  9مكافآت شاملة بالباب األول – أجور .وأشارت إلى أن العاملين بمراكز المعلومات
بالمحافظات تم التعاقد معهم خارج إطار النظام القانونى للتعاقدات ،حيث تم تعيينهم على بند
المشروعات من جانب وزارة التنمية المحلية .ورأت أنه يجب إعادة هيكلة أوضاع هإالء
العاملين بحيث يتم إعادة تعيينهم على بند  9مكافآت شاملة لتصحيح أوضاعهم الوظيفية،
وللسلطة المختصة أن تقرر مدى احتياجها لهذه الوظابؾ من عدمه .وأكدت أن اختصاص
وزارة التنمية اإلدارية يقتصر على التعاقد على الباب األول فقط سواء كان التعاقد مإقتا أو
عمالة دابمة.
رأى اجلهاز املركزى للتنظوم واإلدارة
نبه ممثل الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة إلى أنه يمكن حل مشكلة العاملين بمراكز المعلومات
بالسماح لهم بالتعاقد مع المحافظات إذا كانت السلطة المختصة فى حاجة إلى عملهم ،وأن
الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة ليس لديه ما يمنع من تنفيذ ذلك فى ضوء القواعد القانونية
والتعليمات الواردة بقرار وزير التنمية اإلدارية رقم  5لسنة  9333وذلك فى حالة توافر
االعتمادات المالية .ورأى أنه ال يوجد ما يمنع من تحويل هإالء العمال إلى عمالة بعقود مإقتة
أسوة بالعمالة المإقتة المتعاقدة طبقا للباب األول.
رأى السود وزير التنموة احمللوة
أكد وزير التنمية المحلية فى مداخلته السريعة أن مرتبات العاملين بمراكز المعلومات ال تتعدى
 333جنيها ،ووصفها بؤنها متدنية للؽاية وذلك باعتراؾ السيد ربيس مجلس الوزراء شخصيا.
بيد أنه عاتب هإالء العاملين لعدم مقابلته بمكتبه قبل اللجوء إلى االعتصام أمام مجلس الشعب،
ووعد بحل مشكلة هإالء العمال قريبا جدا.
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رأى وزارة املالوة
ومن جانبه نبه ممثل وزارة المالية إلى أن الوزارة قامت بتدبير تكاليؾ تعيين  353ألؾ متسابق
وإنشاء درجات مالية لهم فى موازنات جميع محافظات الجمهورية .أما التعاقدات المإقتة الحالية
فإنها تتم طبقا للضوابط والقواعد التى يضعها وزير الدولة للتنمية اإلدارية ،باعتباره المنوط
بوضع هذه الضوابط طبقا للقانون العاملين المدنيين بالدولة ،وكذلك فى ضوء ما يقضى به البند
 13من بنود تؤشيرات الموازنة العامة .وذكر أنه تم إدراج مبلػ  12مليار جنيه فى الموازنة
العامة للدولة للعام المالى  9333/9332للعقود المإقتة ،وأنه لم يصل إلى وزارة المالية أية
شكاوى من أى محافظة تفيد قصور االعتمادات المالية المخصصة لألجور لجميع الدرجات
المالية الدابمة أو المإقتة بها.
أوصت اللجنة ،فى ضوء المناقشات وما أبداه ممثلى الحكومة ،وممثلى العاملين بمراكز
المعلومات ،بإيجاد حل جذرى للموضوع ،مؤكدة أنها لن تسمح بإقرار مشروع الموازنة العامة
للدولة الجديد قبل التوصل لهذا الحل .وطالبت بضرورة تعاون وزارتى التنمية المحلية والدولة
للتنمية اإلدارية لإلسراع بوضع حل وتقنين أوضاع هؤالء العمال وتسويتها ،ومنح الوزارات
المعنية مهلة لمدة أسبوعين لتبادل الخطابات وتوضيح رؤية كل جهة ،وعقد اجتماع الحق بعد
أسبوعين لعرض الحلول التى توصلت إليها جميع الجهات ،إلعداد تقرير شامل عن االنتهاء
من تسوية أوضاع هؤالء العاملين يعرض على المجلس.
ثم واصلت اللجنة مناقشاتها للموضوع المشار إليه فى اجتماعها الذى عقدته صباح يوم اإلثنين
 ،9333/7/1بحضور السيد اللواء وزير التنمية المحلية ،والسيد ربيس اإلدارة المركزية
لموازنات محافظات القاهرة الكبرى ممثال لوزارة المالية ممثال للوزارة ،وممثلين عن وزارة
الدولة للتنمية اإلدارية والجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة .كما حضره ممثلين عن العاملين
بمراكز المعلومات ،حيث أوضح السيد اللواء وزير التنمية المحلية فى بداية االجتماع أن اجتماع
لجنة القوى العاملة الماضى كان له صدى سريع لدى الحكومة ،معربا عن قناعته التامة بشرعية
مطالب هإالء العاملين بشؤن زيادة رواتبهم وتمتعهم بالمزايا التؤمينية المقررة للعاملين الدابمين.
وأشار إلى أنه تم االتفاق مع السيد الدكتور وزير المالية بمضاعفة أجور هإالء العاملين اعتبارا
من  ،9333/5/3ومعاملتهم تؤمينيا طبقا ألحكام قانون التؤمينات االجتماعية الجديد ،وتمتعهم
بكافة العالوات والمزايا والحوافز الممنوحة للعاملين الدابمين .وقال إن تكلفة مضاعفة رواتب
هإالء العاملين تبلػ  373مليون جنيها وسوؾ يتم إدراج هذا بالموازنة العامة للدولة.
ومن جانبها أوضحت السيدة ممثل وزارة الدولة للتنمية اإلدارية ،أن الوزارة قامت بمسبوليتها
باالتفاق مع وزارتى التنمية المحلية والمالية ،وقررت منح هإالء العاملين حقوقهم المقررة لهم
بالتساوى مع العاملين الدابمين وذلك طبقا للكتاب الدورى رقم  1لسنة  9333الصادر عن
وزارة الدولة للتنمية اإلدارية .وأعلنت عن اآلتى:
 اعتماد مبلػ  373مليون جنيه بالموازنة العامة لمضاعفة رواتب العاملين بمراكز المعلومات.
 زيادة أجر الحاصل على مإهل عال إلى  193جنيها.
 زيادة أجر الحاصل على مإهل متوسط إلى  193جنيها.
 صرؾ العالوة الدورية واالجتماعية ومنحة عيد العمال ،باإلضافة إلى حافز اإلثابة المقرر
للعاملين بوحدات اإلدارة المحلية.
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رأى وزارة املالوة
أوضح السيد ممثل وزارة المالية أنه فى ضوء ما انتهى إليه رأى وزارتى التنمية المحلية
والتنمية اإلدارية ،فإن وزارة المالية ستتولى تدبير االعتمادات المطلوبة ،وتحديد ضوابط
الصرؾ ،وذلك فى ضوء أحكام قانونى الموازنة العامة للدولة واإلدارة المحلية ،والكتاب
الدورى رقم  1لسنة .9333
وفى ضوء ما أبداه السادة ممثلى الحكومة من مرونة وتفهم واضح بشأن مضاعفة رواتب
العاملين بمراكز المعلومات ،قامت اللجنة بتوجيه الشكر للحكومة وبخاصة وزير المالية على
حل مشكلة هؤالء العاملين البالػ عددهم  996692فقط.
 -5يشبكم انؼبيهني ثشزكخ أيىَظيتى
نظرت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب موضوع المشاكل التى يعانى منها عمال شركة
أمونسيتو العالمية بالعاشر من رمضان على مدى عدة اجتماعات فى إطار مناقشتها لموضوع
طلبات اإلحاطة العاجلة المقدمة من السادة األعضاء :محمود خميس ،محمد عبد العزيز شعبان،
الرفاعى حمادة ،الدكتور جمال زهران ،وذلك على مدى ثالثة اجتماعات عقدتها صباح أيام
االثنين  9333/9/99والخميس  9333/1/39واألحد  ،9333/./91وقد حضر هذه
االجتماعات السادة :مستشار وزير المالية لشبون الضرابب ،وربيس اإلدارة المركزية للبحوث
بمصلحة الضرابب المصرية ،ومدير عام التنفيذ اإلدارى بصندوق التؤمين االجتماعى للعاملين
بقطاع األعمال العام والخاص ،ممثلين لوزارة المالية .كما حضرها ربيس مجلس إدارة بنك
مصر ،والسيد ربيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وقد بدأت مشكلة العاملين بشركة أمونسيتو مع تعثر الشركة المملوكة للمستثمر عادل طالب أؼا
والدخول فى عدد من المنازعات القضابية حول مديونياتها لدى بنك القاهرة الذى اندمج الحقا
فى بنك مصر ،وهروب صاحب الشركة إلى الخارج مستؽال حمله لعدة جنسيات .ومن ثم عانى
العاملون بالشركة البالػ عددهم نحو  3533عامل من توقؾ مستحقاتهم بعد توقؾ الشركة عن
العمل ووقوعها تحت ضؽوط المديونيات المتراكمة لبنك مصر من ناحية ،والكهرباء والمياه
والتؤمينات االجتماعية والضرابب وؼيرها من الجهات من ناحية أخرى.
وردا على استفسار ربيس اللجنة حول رإية السيد العضو محمود خميس لسبل حل المشكلة
باعتباره أحد أصحاب الخبرة فى صناعة الؽزل والنسيج ،أوضح أنه على علم بتفاصيل المشاكل
التى تعانى منها الشركة باعتبارها تقع فى نطاق دابرته االنتخابية ،مإكدا أن حل مشكلة العاملين
بالشركة من وجهة نظره يكون من خالل أحد سبيلين :إما تصفية الشركة حيث لن تفى عابدات
التصفية سوى بجانب هزيل من حجم المديونيات المتراكمة عليها ،خاصة لبنك مصر الذى
سيخسر كثيرا ألن مستحقات العمال والضرابب والتؤمينات والكهرباء والمياه سوؾ تستوفى أوال
باعتبارها ديون ممتازة .وإما إعادة تشؽيل الشركة بعد تفاهم مديونياتها ،وتؤجيل سداد مستحقات
الدابنين مإقتا لحين النهوض بها ،وأن األقدر على تولى هذه المسبولية فى رأيه هو بنك مصر
باعتباره من كبار الدابنين للشركة وهو المستفيد األكبر من إنقاذ الشركة.
ومن جانبه أوضح ربيس مجلس إدارة بنك مصر أن مديونية الشركة هى أحد الحسابات التى
آلت إلى البنك بعد دمج بنك القاهرة به ،مشيرا إلى أن الشركة كانت من الشركات الناجحة جدا
قبل أن تتعثر ألسباب كثيرة أهمها المالك ذاته الذى دخل فى العديد من المنازعات القضابية التى
خسر معظمها وال زال بعضها محل نظر .وذكر أن البنك حريص على كل ما من شؤنه إعادة
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تشؽيل الشركة ،وأنه قدم العديد من التسهيالت لذلك ،وساهم فى تحمل أجور العاملين بها لمدة
 39شهر من توقؾ الشركة .وأكد أن البنك تعامل بمنتهى المرونة مع جهود حل المشكلة ،ؼير
أنه دابن مرتهن للشركة وال يملك كافة حقوق الملكية ،وأن تصرفه فى شبون الشركة يتم من
خالل النابب العام باعتباره القيم على شبون الشركة .وأوضح أن البنك استقدم مجموعة من
الخبراء لبحث إمكانية تشؽيل الشركة ،وعرض تقديم رأس المال العامل الالزم لذلك ،ؼير أن
أيا ممن طلب منهم تولى مسبولية إدارة الشركة لم يقدم على االلتزام بسداد التمويل الجديد الذى
يتم ضخه للشركة بعد فترة سماح جيدة ،مما أدى إلى عدم تبنى البنك للفكرة .وشدد على أن ذلك
يإكد عدم جدوى إعادة تشؽيل الشركة حاليا ،خاصة بالنسبة للبنك الذى ال يمكنه ضخ المزيد من
األموال دون التؤكد من إمكانية استرجاعها مع جانب من مديونياته السابقة التى بلؽت جملتها
نحو  933مليون جنيه تزداد إلى  367مليار جنيه إذا أضيؾ إليها الفوابد .وأكد أن البنك ال يمانع
فى التمويل إذا تؤكد من جدواه ،وإال سيكون البديل اآلخر هو التصفية برؼم سوءاته ،نظرا ألن
البنك سيخسر كثيرا بسببها ألن الجانب األكبر من عابدات التصفية التى قدرت بنحو 173-133
مليون جنيه سيذهب لصالح الديون الممتازة للعاملين والجهات الحكومية وسيدخل البنك مع باقى
الدابنين فى قسمة ؼرماء تهدر الجانب األكبر من مستحقاته.
كما أوضح ربيس الشركة القابضة للكهرباء أن الشركة مدينة للكهرباء بمبالػ كبيرة تتجاوز 37
مليون جنيه ،عالوة على الفاتورة الشهرية فى حالة التشؽيل التى تصل إلى نحو نصؾ مليون
جنيه .وأكد أنه ال يمانع فى مساندة إعادة تشؽيل الشركة إذا التزمت اإلدارة الجديدة بسداد
االستهالك الشهرى مع االلتزام بجدولة المديونيات القديمة عند تحسن أوضاع الشركة.
رد وزارة املالوة
أكد مستشار وزير المالية مساندة الوزارة لجهود إعادة تشؽيل الشركة حرصا على صالح
الجهات الدابنة لها وضمانا لحقوق العاملين بها ،وأن الوزارة فى حالة إعادة التشؽيل مستعدة
لتقديم المساندة المطلوبة وإعادة جدولة المديونيات المستحقة على الشركة للضرابب والتؤمينات
لحين تحسن أوضاع الشركة .أما فى حالة تصفية الشركة فإن الوزارة ستكون ملتزمة قانونا
بتحصيل كافة المتؤخرات المستحقة على الشركة باعتبارها ديون ممتازة ال مجال للتنازل عنها.
وقد انتهت اللجنة فى هذا االجتماع إلى أهمية تشكيل لجنة تضم ممثلين عن االتحاد العام
لنقابات عمال مصر ووزارة القوى العاملة ونقابة العاملين بالؽزل والنسيج وبنك مصر لتقييم
مصانع الشركة وبحث إمكانية تأهيلها وتشؽيلها.
وفى اجتماعها الثانى الذى عقدته اللجنة صباح يوم الخميس  9333/1/39الستكمال نظر
الموضوع بحضور السيدة ربيس صندوق التؤمين االجتماعى للعاملين بقطاع األعمال العام
والخاص ،ومستشار السيد الوزير لشبون الضرابب ممثلين لوزارة المالية ،وربيس مجلس إدارة
شركة القناة للكهرباء ،باإلضافة إلى ربيس مجلس إدارة بنك مصر .نوه ربيس اللجنة فى البداية
إلى أن اللجنة التى تم االتفاق على تشكيلها قد انتهت من عملية التقييم وانتهت إلى عدم إمكانية
إعادة تؤهيل تلك المصانع مرة أخرى ،وأنه من األجدى تصفية الشركة ؼير القابلة للحياة إال
بمبالػ توازى إنشاء مصانع جديدة .وهو ما أكد عليه السيد محمد فريد خميس فى عرضه لما
قامت به اللجنة والتقارير السابقة على رأيها والتى تتفق جميعا على عدم إمكانية إعادة تؤهيل
المصانع للعمل.
وأشار ربيس بنك مصر إلى أنه وبعد التوصل إلى قرار تصفية الشركة فإن البنك مستعد
للمساهمة فى تمويل المعاش المبكر للعاملين بالشركة حال لمشكلتهم على أن يكون ضخ أى
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أموال جديدة مقدمة على الديون الممتازة -ضرابب -تؤمينات -كهرباء -حيث أنه من ؼير
المنطقى أ ن يضخ البنك أمواال لحل المشكلة ثم يتقدم ؼيره عليه فى استيداء حقه عند التصفية،
ومإكدا فى ذات الوقت أن األموال المقدمة على ؼيرها من الديون ستكون متعلقة فقط بما يستجد
ضخه من أموال أما األموال التى سبق ضخها فتخضع للقواعد العامة فى تقدم الديون الممتازة
عليها .ومقرنا ذلك بتمكين بنك مصر من المصانع باستصدار أمر قضابى بتصرؾ البنك فى
أصول الشركة فى اقرب وقت ممكن.
وثنى ربيس اللجنة على رأى ربيس بنك مصر ،مشيرا إلى أن حقوق العمال ومنها المعاش
المبكر وتمويله مقدمين عن الديون الممتازة بالفعل ،واقترح أن تإدى هذه األموال عن طريق
اتحاد عمال مصر أو وزارة القوى العاملة حتى يتم تؤكيد هذا األمر ،كما طالب ممثلى الحكومة
حصر الديون المستحقة على الشركة – وبخصم أى فوابد أو ؼرامات مضافة إليها -تمهيدا
للوصول إلى اتفاق قانونى واضح بين األطراؾ المعنية يتم صياؼته فى اجتماع مصؽر مع
السيد ربيس مجلس الشعب شخصيا وعدد من المستشارين القانونيين.
رأى وزارة املالوة
أكد مستشار وزير المالية أن وزارة المالية مع استيداء العمال لحقوقهم ،وبالنسبة لتقدم دين بنك
مصر الخاص بالمعاش المبكر عن الديون الممتازة ،أوضح أن الديون الممتازة مقدمة على
ؼيرها من الديون من الناحية القانونية ،وأن أى اتفاق لتقديم دين البنك المستقبلية يجب أن يتم
على أسس قانونية سليمة .وبالنسبة ألموال التؤمينات ،اقترح السيد ربيس اللجنة تجنيب حصة
العمال من مديونيتها ،وهو ما رفضته السيدة ربيسة صندوق التؤمين االجتماعى ،مإكدة أن هذه
الحصة يدفعها صاحب العمل عن العامل ،وهى مقررة بالقانون وال يمكن التنازل عنها.
وقد انتهى رأى اللجنة فى هذا االجتماع إلى التصفية الرضابية للشركة ،بعدما تبين لها عدم
إمكانية إعادة تشؽيلها ،والشروع الفورى فى وضع إطار قانونى لهذه التصفية بين المدينين
الربيسيين –الجهات الحكومية وبنك مصر -فى اجتماع مصؽر مع السيد ربيس المجلس وعدد
من المستشارين القانونيين  ،مع تقديم ما سيضخه بنك مصر من أموال فى المستقبل على الديون
الممتازة حال التصفية ،خاصة أنه دين متعلق بحقوق عمالية ومقدم فى األصل عن الديون
الممتازة .كما طالبت اللجنة الجهات الحكومية (الضرابب العامة والمبيعات ،التؤمينات
االجتماعية ،الكهرباء) ببيانات دقيقة عن حجم مديونياتها بالتفصيل حتى آخر شهر مارس
 9333وخصم أى ؼرامات أو فوابد حتى يتم احتساب الديون المستحقة بكل دقة ،والتى على
أساسها سيقوم بنك مصر ببدء إجراءاته المحاسبية عليها .على أن تخطر بها اللجنة بخطابات
رسمية ومعتمدة بحد أقصى يوم االثنين .9333/1/99
ثم استكملت اللجنة فى اجتماعها الذى عقدته صباح يوم األحد  9333/./91نظر الموضوع،
بحضور وزيرة القوى العاملة والهجرة ،والسيدين :ربيس صندوق التؤمين االجتماعى للعاملين
بالقطاع الخاص والعام ،ومستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ممثلين لوزارة المالية ،كما
حضره ممثلين عن بنك مصر ،ووزارة الكهرباء والطاقة.
وقد نبه ربيس اللجنة إلى أن هذا االجتماع يؤتى ثمرة سلسلة من االجتماعات ونتاج مفاوضات
قامت بها اللجنة تحت رعاية وزارة القوى العاملة مع كافة األطراؾ الدابنة -وزارة المالية
(مصلحة الضرابب ،وهيبة التؤمينات االجتماعية) ،ووزارة الكهرباء ،وبنك مصر -لتطهير
األصول المملوكة من حقوق العمال قبل استيداء أى حق آخر ،والذى أسفرت عن اتفاق تم فى
 ،9333/7/37وبموجبه وافق بنك مصر نيابة عن كل الدابنين على تمويل سداد مستحقات
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العاملين بالشركة طبقا لنظام المعاش المبكر وبحد أقصى مبلػ خمسون مليون جنيه ،مع سداد
أجور العاملين وقدرها عشرة ماليين ومابتان وثالثون ألؾ جنيه ،كما تضمن االتفاق على رد
هذه المبالػ إلى بنك مصر محملة بالعابد المستحق عليها بواقع  %33من تاريخ الصرؾ وحتى
تمام السداد وذلك من حصيلة التنفيذ على أصول الشركة وقبل توزيع أى مبالػ على أى من
الدابنين الموقعين على االتفاق المذكور أيا كانت مرتبة دينهم وبما فيهم أصحاب حقوق االمتياز
العامة .وتلى نص االتفاق التى تم توقيعه من األطراؾ ،والذى سيتم الصرؾ بمقتضاه فور
تعيين حارس قضابى على الشركة.
من جانبها أشادت وزيرة القوى العاملة بوزارتى المالية والكهرباء وبنك مصر الذين اجتمعت
جهودهم للوصول إلى هذا االتفاق ،كما أشادت بالنيابة العامة ونيابة األموال العامة التى ساهمتا
فى صياؼة هذا االتفاق .وأشارت إلى أن االتفاق وأن لم يكن مرضيا للبعض إلى أنه أقصى ما
أمكن التوصل إليه فى ظل هروب المستثمر عادل أؼا وضخامة حجم مديوناته لبنك مصر
وديون الشركة المستحقة مشددة أن الصرؾ سيتم داخل مقر الشركة وبعد فض المتظاهرين
اعتصامهم .وأشارت سيادتها إلى أن صندوق الطوارىء بالوزارة قد قام بصرؾ راتب 39
شهر للعاملين من قبل ،وجار عرض مذكرة على السيد ربيس مجلس الوزراء لصرؾ راتب
شهرين إضافيين.
وقبل إنهاء االجتماع أبدى ممثلو عمال الشركة الذين حضروا االجتماع اعتراضهم على مبلػ
الخمسين مليون جنيه الواردة باالتفاق ،مشيرين إلى أن أصول المستثمر عادل أؼا تؽطى ماهو
أكثر من ذلك .واتهموا وزارة القوى العاملة واتحاد العمال ولجنة القوى العاملة بتكتلهم ضد
العمال وحقوقهم وانسحبوا من االجتماع ،مهددين بمواصلة اعتصامهم أمام مقر بنك مصر .بيد
أن اللجنة واصلت اجتماعها رؼم انسحابهم ،وايدت االتفاق الذى رأته أقصى ما يمكن الوصول
إليه فى ظل الظروؾ المعقدة سالفة الذكر ،مع التؤكيد على أنه فى حال تؽطية أصول عادل أؼا
للديون المستحقة سيتم استكمال باقى حقوق العمال القانونية.
 -6حتظني أجىر األطجبء األخصبئيني واالطتشبريني
ناقشت لجنة الشبون الصحية والبيبة بمجلس الشعب فى اجتماعها الذى عقدته صباح يوم
األربعاء  ،9333/9/1موضوع طلب اإلحاطة المقدم من السيد العضو الدكتور محمد فضل،
بشؤن تظلم األطباء األخصابيين واالستشاريين من جراء عدم تنفيذ المرحلة الثانية من تحسين
دخولهم رؼم وعد السيد الدكتور ربيس مجلس الوزراء بتنفيذ هذه المرحلة جزبيا .وقد حضر
االجتماع ربيس اإلدارة المركزية للبحوث والدراسات المالية بوزارة المالية ،وتؽيب عن
الحضور ممثلى وزارة الصحة.
فى بداية المناقشات ،وجه ربيس اللجنة الشكر لوزارة المالية لحرصها على الحضور واستنكار
ؼياب وزير الصحة أو ممثل عنه ،وأشار إلى أن اتفاقا قد تم برعاية ربيس مجلس الوزراء فى
حضوره باعتباره نقيبا ألطباء مصر ،بهدؾ إجراء إصالحات مالية فى أجور ومرتبات األطباء
على أن يتم تطبيقه على مرحلتين ،تطبق المرحلة األولى على األطباء الشبان باعتبارهم من
الفبات األولى بالرعاية ،وتشمل المرحلة الثانية تحسين أجور األطباء األخصابيين واالستشاريين
من خالل زيادة الحوافز والبدالت بنسبة  %133من المرتب األساسى وزيادة بدل الساعات
اإلضافية وزيادة بدل العدوى .وقال إنه نظرا للظروؾ االستثنابية التى شهدتها مصر خالل العام
الماضى وتؤثيرات األزمة المالية العالمية ،فقد وعد ربيس مجلس الوزراء بتطبيق المرحلة
الثانية من تحسين األجور على جزأين ،بحيث يتم إدراج نصؾ تكلفة اإلصالح فى موازنة
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 ،9333/9332ويدرج النصؾ الثانى فى موازنة  ،9333/9333بيد أن ذلك لم يحدث حتى
اآلن .وشدد على أهمية تنفيذ ما وعدت به الحكومة على لسان ربيسها واإلسراع فى تطبيق
المرحلة الثانية من تحسين دخول األخصابيين واالستشاريين.
رأى وزارة املالوة
نبه ممثل وزارة المالية إلى أن الوزارة قامت بصرؾ مبلػ  753مليون جنيه كمرحلة أولى
لتحسين أجور األطباء ،متسابال عن أسس وضوابط صرؾ هذه المبالػ من قبل وزارة الصحة.
وقال إنه ينبؽى وضع نظام يتضمن جميع الفبات والدرجات الوظيفية لألطباء ومستحقات كل فبة
وتكاليؾ التمويل وعرضها على وزارة المالية لتدبير االعتمادات الالزمة ،مإكدا أن وزارة
المالية لم تخطر حتى اآلن بؤية نظم أو ضوابط لتنفيذ المرحلة الثانية من تحسين أجور
األخصابيين واالستشاريين ،وذلك لتدبير االعتمادات الالزمة لهذا الؽرض ودراسة أعباء
وتكاليؾ التمويل .وشدد على أن وزارة المالية ال تملك صرؾ أية مبالػ ألية جهة شفاهة ،ولكن
إدراج اعتمادات معينة لؽرض معين يخضع لنظم محاسبة وقانونية محددة كما يخضع لمراقبة
الجهاز المركزى للمحاسبات ،كما أنه ال يتم صرؾ أية مبالػ دون إخطار الوزارة بقرار وأسس
وضوابط الصرؾ وتحديد الفبات المستفيدة.
وانتهت اللجنة إلى تأجيل مناقشة الموضوع إلى اجتماع قادم يحضره وزير الصحة أو من
ينيبه ،وتوجيه الشكر لوزارة المالية على ما أبدته من مالحظات.
 -7انتأخز فً صزف يزتجبد انؼبيهني ثبنتشجري حمحبفظخ ادلُىفيخ
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها الذى عقدته صباح يوم اإلثنين
 9333/9/37موضوع البيان العاجل المقدم من السيد العضو صبرى عامر ،بشؤن عدم قيام
وزارة الزراعة بصرؾ مرتبات العاملين بالتشجير بمحافظة المنوفية منذ عامين رؼم أن مرتب
العامل ال يتجاوز  .3جنيها .وقد حضر مناقشات هذا الموضوع ربيس اإلدارة المركزية
للبحوث والدراسات المالية ممثال عن وزارة المالية .كما حضره ممثلين عن وزارة الزراعة
واستصالح األراضى.
رأى وزارة الزراعة واستصالح األراضى
أشار ممثل وزارة الزراعة واستصالح األراضى إلى أن مشروع التشجير بالمحافظات هو أحد
مشروعات برنامج حماية البيبة والذى تم إدراجه ضمن الخطة االستثمارية منذ عام .3227
وقال إن هذا المشروع يؤتى فى إطار مشروع الؽابات والذى تم توزيع العمالة عليه على مستوى
جميع محافظات الجمهورية .وأوضح أنه سبق لوزير الزراعة مخاطبة وزير التنمية االقتصادية
لتدبير مبلػ  93مليون جنيه الذى طالب بتشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والتنمية االقتصادية
لدراسة طبيعة المشروع ،وقد انتهت اللجنة إلى تدبير االعتمادات المطلوبة فى الخطة
االستثمارية  ،9335/9336وقدرها  3769مليون جنيه ،ومبلػ  9361مليون جنيه فى خطة
 ،9332/9339ومبلػ  9.مليون جنيه فى خطة  ،9333/9332وذكر أنه تم إتاحة مبلػ .61
مليون جنيه فى موازنة  9335/9336من الوفورات اإلجمالية لديوان عام وزارة الزراعة ولم
يتم تدبير المبالػ المتبقية حتى اآلن .وفى عام  9339/9335تم تدبير مبلػ  99مليون جنيه من
الوفورات المالية للهيبة العامة للتعمير .وأضاؾ أن وزارة المالية قد أفادت بصرؾ المبالػ التى
تم تدبيرها باعتبارها بدل انتقال لمتدربين ،وأن يتم صرؾ المبالػ المتبقية من حسابات الصناديق
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الخاصة التابعة لوزارة الزراعة مع العلم بؤن هذه الصناديق لها لوابحها الخاصة .ونبه إلى أنه تم
مخاطبة ربيس مجلس الوزراء لدراسة مدى إمكانية تمويل عقود هإالء العاملين من اعتمادات
الباب األول بالموازنة العامة للدولة ،واعتبارهم من العاملين المإقتين ،وتم تشكيل لجنة لحصر
العمالة المنتظمة منهم.
رأى وزارة املالوة
نبه ممثل وزارة المالية إلى أن موافقة وزارة التنمية االقتصادية شرط أساسى لتدبير االعتمادات
المالية المخصصة للعاملين بمشروع التشجير ،وذكر أن وزارة المالية قد خاطبت وزارة التنمية
االقتصادية إلبداء رأيها فى هذا الشؤن ولم تخطر وزارة المالية بالرأى حتى اآلن .وأكد أنه ال
يج وز نقل العاملين بالتشجير إلى الباب األول بالموازنة العامة للدولة ،باعتبار أن ذلك يإدى إلى
زيادة العجز فى الموازنة بنسبة كبيرة .وأضاؾ أن مشروع التشجير مدرج ضمن الخطة
االستثمارية وليس الموازنة العامة ،ومن ثم فإن وزارة التنمية االقتصادية هى الجهة المعنية
بإدراج مشروعات الخطة االستثمارية ويقتصر دور وزارة المالية على تدبير التمويل الالزم
لتنفيذ هذه المشروعات فى ضوء الموارد المتاحة.
طالبت اللجنة بضرورة دعوة وزارة التنمية االقتصادية الجتماع الحق تخصصه اللجنة
الستكمال مناقشة هذا الموضوع ،واإلسراع فى وضع حل عاجل له ،إال أن الدورة البرلمانية
قد انتهت قبل أن تتمكن اللجنة من عقد هذا االجتماع.
 -8انتأخز فً صزف ادلقبثم انُقدي نهؼبيهني ثبإلدارح احملهيخ ثقُب
أثيرت هذه القضية أمام لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بمناسبة تقدم العضو أحملد أبلو حجلى
بطلب إحاطة عن عدم صرؾ المقابل النقدى لكثير من العاملين بالمجالس القروية التابعة لإلدارة
المحليللة بمحافظلللة قنلللا ،فعقللدت اللجنلللة اجتماعلللا لمناقشللته صلللباح يلللوم األربعلللاء 9333/9/35
بحضور ربليس اإلدارة المركزيلة لموازنلات محافظلات الصلعيد ،مملثال للوزارة الماليلة ،ووكيلل
وزارة بالمديرية المالية بقنا ممثال للمحافظة.
ويتمثل موضوع طلب اإلحاطة فى شكوى علدد ملن العلاملين بالمجلالس القرويلة التابعلة للإلدارة
المحلية بمحافظة قنلا ملن علدم صلرؾ المقابلل النقلدى لهلم ،ومطالبلة الحكوملة بسلرعة الصلرؾ
مراعاة للبعد االجتماعى لهم و تلبية لحقهم القانونى المشروع فى هذا المقابل النقدى واللذى تقلرر
منذ عشرات السنين وأصبح جزء ال يتجزأ من دخلهم.
ونبه السيد ممثل محافظة قنلا فلى معلرض رده إللى وجلود عجلز بلين االعتملادات المربوطلة فلى
الموازنة العامة وبين المقابل النقدى المستحق فعليا يرجع إلى:
أوال :خصم مبلالػ علن سلنوات سلابقة ( )9332/9339ملن الملدرج فلى الموازنلة الحاليلة تنفيلذا
لقانون الرسوب الوظيفى فى  9339/5/3واللذى ترتلب عليله زيلادة علدد العلاملين الملرقيين ملن
المسللتوى الرابللع إلللى المسللتوى الثالللث ،بلؽللت نحللو  796552مليللون جنيلله لللم تصللرؾ فللى عللام
االستحقاق نتيجة عدم وجود اعتمادات مدرجة لها.
ثانيا :تنفيذ العديد من األحكلام القضلابية واجبلة النفلاذ والتلى صلدرت لصلالح العلاملين فلى السلنة
المالية  9332/9339بلؽت قيمتها  396757مليون جنيه.
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ثالثللا :الزيللادة ؼيللر المتوقعللة فللى أسللعار تللذاكر السللكك الحديديللة والتللى طللرأت وبللدأ تنفيللذها فللى
 9332/9/37بعللد اعتمللاد مشللروع الموازنللة العامللة  ،9333/9332حيللث زادت تلللك األسللعار
بنسبة  %63عن األسعار المقدرة فى الموازنة.
وذكللر أن محافظللة قنللا خاطبللت وزارة الماليللة لطلللب مللا قيمتلله  3996297مليللون لمواجهللة هللذا
العجز ،وعلى أثر ذلك قامت وزارة المالية بتدبير مبلػ  .56573مليلون جنيله للمحافظلة ،قاملت
المحافظة بصرفها حتى مستحقات شهر ديسمبر  9332على كافة القطاعات وفروع المحافظة.
وفى ختام المناقشات وجهت اللجنة ومقدم طلب اإلحاطة الشكر للحكومة على تحركهةا السةريع
لمواجهة هذا العجز وتدبير مبالػ إضافية له ،مشيرة إلى أن هذا التحرك وصرؾ المقابةل حتةى
شهر ديسمبر بادرة جيدة تدل على اهتمام الحكومة بهذا الموضوع وبالعمل على حله.
 -9تأخز صزف يظتحقبد ادلقبونني ندي هيئخ األثُيخ انتؼهيًيخ
نظللرت لجنللة االقتراحللات والشللكاوى بمجلللس الشللعب فللى اجتماعه لا يللوم الثالثللاء 9333/./6
موضوع العريضة المقدمة من عدد من مقاولى البناء المتعاقدين مع هيبة األبنية التعليمية ،بشلؤن
تلؤخر الهيبللة فللى صللرؾ مستخلصل ات العمليللات التللى تللم تنفيلذها والجللارى تنفيللذها فللى المواعيللد
المقررة مما يعرضهم لإلفالس واالنهيار ،بحضور نابب ربيس الهيبة العامة للخدمات الحكوميلة
ممثال لوزارة المالية ،ومستشار وزير التربية والتعليم.
استمعت اللجنة فى بداية االجتملاع إللى مطاللب ممثللى مقلاولى البنلاء المتضلررين والمتمثللة فلى
تؤخر هيبة األبنية التعليمية فلى صلرؾ مستخلصلات ومسلتحقات العمليلات التلى تلم تنفيلذها وكلذا
الجارى تنفيذها منذ ما يزيد عن العام ،وتوقؾ الصرؾ نهابيا منذ أربعة أشهر ،بما يهلدد بتوقلؾ
األعمال الجارية لعدم وجود سيولة مالية الستكمالها ،إضافة إلى توقيع ؼرامات اسلتحقاق علليهم
رؼللم عللدم تسللببهم فللى هللذا التللؤخير ممللا يزيللد مللن تفللاقم المشللكلة ويزيللد مللن إرهللاقهم ماليللا ،ممللا
يعرض شركاتهم لإلفالس واالنهيار خاصة أن جزءا كبيرا من هلذه األملوال تخلص البنلوك مملا
سيإدى عمليا حال عدم استيدابها إلى سجن وتشريد آالؾ العاملين فى تلك الشركات.
وقد أوضح مستشار وزارة التربية والتعليم أن اللوزارة مهتملة بهلذا الموضلوع وتضلعه كؤولويلة
لهللا واتخللذت خطللوات عمليللة لحلهللا ،حيللث قامللت بحصللر تلللك المتللؤخرات حتللى ،9332/6/13
والتى بلؽت  93.مليون جنيه ،وتم مخاطبة وزير التنمية اإلدارية الذى وافلق عللى صلرؾ تللك
المستحقات من موازنة العام المالى  .9333/9332وبالنسبة لباقى المستحقات ،فنبه إلى أنه بناء
على توجيه من ربليس مجللس اللوزراء تلم تشلكيل لجنلة لحصلر تللك المسلتحقات باشلتراك كافلة
الجهللات المعنيللة ( هيبللة األبنيللة التعليميللة ،وزارة التنميللة االقتصللادية ،بنللك االسللتثمار القللومى،
الجهللاز المركللزى للمحاسللبات) ،وأنلله جللارى حصللر تلللك المسللتحقات مللن  9332/6/13حتللى
تاريخه ،وهذه أولى الخطوات اآلتى سلتتم فلى القريلب العاجلل وفلور اإلنتهلاء منهلا سليتم اعتملاد
المبالػ المحصورة وصرفها للمقاولين.
كما أوضح ممثل وزارة المالية أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة تإكد تحركهلا اإليجلابى لحلل
تلك المشكلة فى القريب العاجلل ،وأن ؼراملات التلؤخير تحكمهلا شلروط الطلرح والتعاقلد المبلرم
وملدد التنفيللذ ،وأنلله ينبؽللى تللوافر أوراق الطللرح وشللروطه ومللدد التنفيللذ حتللى يللتم البللت فللى هللذه
الؽرامات.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بسرعة االنتهاء من حصر جميع األعمال التةى تمةت لصةالح هيئةة
األبنية التعليمية ،وتحديةد مسةتحقات المقةاولين ووضةع برنةامج محةدد لسةداد تلةك المسةتحقات،
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وكةةذلك تفعيةةل اللةةوائح والقةةوانين الخاصةةة بحصةةول المقةةاولين علةةى مسةةتحقاتهم فةةى المواعيةةد
المقررة ،مع مراعاة أسةباب تةأخر المقةاولين ممةن لهةم مسةتحقات عةن تنفيةذ األعمةال المسةندة
إليهم من الهيئة وذلك بإعطائهم مدد أخرى للتنفيذ.
 -01ػدو صزف حبفش ئثبثخ ذليئخ انتًزيط حمظتشفيبد جبيؼخ انشقبسيق
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب اجتماعا صباح يوم األحد 9333/9/99
لمناقشة طلب إحاطة عاجل مقدم من السيدين العضوين محمد فكرى زلط ومحمد الصالحى بشؤن
عدم صرؾ الكادر وحافز اإلثابة الخاص بهيبة التمريض بمستشفيات جامعة الزقازيق .بحضور
ربيس اإلدارة المركزية لموازنة الهيبات الخدمية ،ممثال لوزارة المالية .كما حضره ربيس
جامعة الزقازيق ،ومدير عام مستشفيات الجامعة.
ويتلخص الموضوع فى شكوى هيبة التمريض بمستشفيات جامعة الزقازيق من عدم صرؾ
حافز اإلثابة المقرر لنظرابهم بمستشفيات وزارة الصحة بنسبة  %97من األجر األساسى،
والمطالبة بمساواتهم بزمالبهم بجامعات القاهرة وعين شمس .وأشار مقدما الطلب إلى أن معظم
أعضاء هيبة التمريض المذكورة توقفوا عن القيام بعملهم بمستشفيات الجامعة اعتبارا من يوم
الخميس  ،9333/9/97مما أصاب مستشفيات الجامعة بالتوقؾ التام عن تقديم خدماتها.
وردا على ذلك ،أوضح ربيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تضم  9مستشفيات بها نحو 9633
سرير منها نحو  133سرير عناية مركزة .وأشار إلى أن هيبة التمريض بمستشفيات الجامعة
عددها  9171ممرضة ثلثها تقريبا فى إجازات .وأوضح انه ال يوجد كادر خاص للممرضات،
ولكن المشكلة متعلقة بحافز إثابة بنسبة  %97أقرته وزارة الصحة للممرضات العامالت
بمستشفياتها مإخرا ،وتطالب ممرضات الجامعة بالحصول عليه أسوة بذلك .وأشار إلى أن
الممرضات العامالت بمستشفيات الجامعة يحصلن على حوافز تصل إلى نحو  %337من
األجر األساسى .كما أكد أن المقارنة بالجامعات األخرى ؼير سليمة الن هذه الحوافز تمول من
الموارد الذاتية لكل جامعة .وشدد على أنه يإيد حق الممرضات فى الحصول على هذا الحافز
أسوة بزميالتهم فى مستشفيات الوزارة ،خاصة أن قرار وزير الصحة ذكر أن الحافز يصرؾ
للهيبات التمريض بالقطاع الصحى .وأشار إلى أن الجامعة دأبت على إرسال خطابات للسيد
وزير التعليم العالى للمطالبة بتحمل وزارة المالية لتكلفة صرؾ هذا الحافز ضمن الباب األول
بالموازنة العامة الخاص باألجور.
رأى وزارة املالوة
أوضح ممثل وزارة المالية أن الوزارة لم تتلق أية مخاطبات من الجامعة بشؤن مطالب
للمستشفيات الجامعية بجامعة الزقازيق ،وأن المكاتبات التى أشار إليها ربيس الجامعة تم
توجيهها إلى وزارة التعليم العالى وليس إلى وزارة المالية .وأكد أن وزارة المالية تتعامل مع
كافة الجامعات المصرية على قدم المساواة ودون تمييز فيما يتعلق باألجور والحوافز .وأوضح
أن هيبات التمريض بالمستشفيات الجامعية تحصل على حوافز إجماليها نحو  %993من األجر
األساسى نظير السهر ومكافؤة امتحانات ،وذلك بخالؾ ما يتقاضونه من الحسابات والصناديق
الخاصة بالجامعات وفقا للموارد الذاتية لكل جامعة .وشدد على أن وزارة المالية ملتزمة بدراسة
أى مطالب ترد إليها بشؤن هذا الموضوع والتعامل معها وفقا للنظم والقواعد المطبقة فى
المستشفيات الجامعية المختلفة.
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وقد انتقد معظم أعضاء اللجنة رد وزارة المالية ودأب الوزارة إثارة مسؤلة ما تحصل عليه فبات
معينة كمكافآت نظير مشاركتها فى اإلشراؾ على االمتحانات ،أو القيام بجهود معينة فى مقابل
هذا العابد ،وذلك للتهرب من االستجابة لمطالب مالية مشروعة ومفهومة .وأشاروا إلى أن قرار
وزير الصحة بالحافز المشار إليه الحق على حصول هيبات التمريض على الحوافز التى أشار
إليها ممثل وزارة المالية ،وهو ما يجعل من حق هيبات التمريض بالمستشفيات الجامعية
الحصول على هذا الحافز المقرر للعاملين بالقطاع الصحى عموما ،وذلك أسوة بؽيرهم من
العاملين بمستشفيات وزارة الصحة.
وقد عقب ممثل الوزارة على ذلك مإكدا أن الوزارة مقيدة فى ردودها بجداول األجور المحددة
للعاملين بالدولة ،والنظم المحددة لصرؾ الحوافز والبدالت المختلفة ،وأعاد التؤكيد على التزام
الوزارة بدراسة أية مطالب ترد إليها بهذا الخصوص.
 -00سيبدح ثدل انؼدوي ادلقزر نهؼبيهني ثأقظبو األشؼخ
ناقشت لجنة االقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب خالل االجتماع الذى عقدته صباح يوم
السبت  9333/1/93اقتراحا برؼبة مقدم من السيد العضو الدكتور أكرم الشاعر بشؤن زيادة
بدل العدوى للعاملين بؤقسام األشعة .بحضور ربيس اإلدارة المركزية للبحوث والدراسات
المالية ممثال لوزارة المالية ،كما حضره ممثلون لوزارة الصحة والجهاز المركزى للتنظيم
واإلدارة.
وقد أوضح ممثل وزارة الصحة أن فنى األشعة يقدم خدماته إلى كافة مجاالت القطاع الطبى
ويتعرض لمخاطر واسعة نظرا لطبيعة عمله بالقرب من الكثير من المواد الخطرة .وأشار إلى
أن بدل العدوى للعاملين بؤقسام األشعة ما زال يعتمد على قرارات صادرة من ربيس مجلس
الوزراء بتاريخ  3271و 3277وتقرر بدل عدوى لطبيب األشعة خمسة جنيهات وفنى األشعة
 367جنيه ،وذلك فى الوقت الذى تعمل فيه هذه الفبات على أجهزة بماليين الجنيهات .وذكر أن
وزارة الصحة تقدمت فى عام  9336بطلب لزيادة هذا البدل إلى  %.3من بداية مربوط
الدرجة ،تم إرساله إلى وزارة المالية فى  9336/2/9.للموافقة على االعتمادات المطلوبة لذلك.
حيث قامت وزارة الصحة بدراسة التكلفة المطلوبة لهذا البدل وقدرتها بنحو  6ماليين جنيه
سنويا .كما عرض الموضوع على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الذى وافق عليه بتاريخ
 ،9335/9/6ؼير أن وزارة المالية لم تتخذ قرارا فى الموضوع حتى اآلن.
رأى وزارة املالوة
وأوضح ممثل وزارة المالية أن زيادة لى بدل مقرر ألى من العاملين بالدولة تحكمه المادة .9
من قانون العاملين بالدولة التى تشترط أن يتم ذلك من خالل طلب ترسله الجهة المعنية إلى لجنة
الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة ،التى تدرس الطلب ثم ترسله لوزارة المالية
للموافقة على تمويله ويرفع األمر إلى ربيس مجلس الوزراء إلصدار قرار بذلك .وأشار إلى أن
وزارة التنمية اإلدارية قد شكلت لجنة لدراسة كافة البدالت والرواتب على مستوى الجهاز
اإلدارى للدولة والنظر فى أى زيادات أو تعديالت قد تحتاجها.
وأكد ممثل الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة أن هناك إجراءات محددة بالقانون لزيادة أى من
البدالت المقررة للعاملين بالدولة ،مثنيا على ما ذكره ممثل وزارة المالية بشؤن اضطالع لجنة
فى وزارة التنمية اإلدارية بمسبولية مراجعة كافة البدالت المقررة ،خاصة أن بعض هذه
البدالت مقرر منذ األربعينات والخمسينات دون أى تعديل .وأشار إلى انه من المقترح أن يتم
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تمويل هذه الزيادات من خالل إلؽاء  %97من الدرجات المالية الشاؼرة بالجهاز االدارى للدولة
وتوجيه االعتمادات الخاصة بها لهذا الؽرض .وأكد أنه سيتم رفع قيمة أكثر من بدل اعتبارا من
بداية السنة المالية التى ستبدأ فى .9333/5/3
ومن جانبه انتقد مقدم االقتراح رد ممثلى الحكومة ،معلال ذلك بؤن الموضوع سبق عرضه على
اللجنة فى عام  ،933.وتبين أن وزارة الصحة قامت بكافة اإلجراءات القانونية المطلوبة ،وتم
رفع األمر إلى وزارة المالية التى قامت بحصر تكلفة الزيادة التى بلؽت وقتها  366مليون جنيه.
كما أكد أن وزارة المالية سجلت خالل االجتماع المشار إليه عدم ممانعتها فى زيادة هذا البدل
عند صدور قرار ربيس مجلس الوزراء بذلك.
وقد انتهت اللجنة إلى التوصية بضرورة اإلسراع بإتمام إجراءات إقرار الزيادة المطلوبة فى
بدل العدوى للعاملين بأقسام األشعة.
 -02محبيخ ادلؼبقني وتأهيههى اجتًبػيب
ناقشت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشبون الدينية واالجتماعية
واألوقاؾ بمجلس الشعب فى اجتماعها الذى عقدته صباح يوم األربعاء  ،9333/./5بحضور
السيد عبد العزيز مصطفى وكيل المجلس ،موضوع طلبات اإلحاطة المقدمة من السادة
األعضاء :عبد الحميد عبد الجواد خضر وآخرون ،بشؤن إقرار الحماية االجتماعية للمعاقين
وتؤهيلهم اجتماعيا ونفسيا ،وتحقيق الحقوق الشرعية التى كفلها لهم الدستور والقانون ،وااللتزام
بتعيين نسبة  %7من المعاقين وذوى االحتياجات الخاصة فى الوظابؾ التى يتم اإلعالن عنها.
وقد حضر االجتماع ربيس اإلدارة المركزية للموازنة العامة ممثال لوزارة المالية ،وممثلين عن
وزارات :التضامن االجتماعى والقوى العاملة والهجرة ،والدولة للتنمية اإلدارية ،والتنمية
المحلية ،والتربية والتعليم ،وممثال للجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة ،وممثلين عن المعاقين
وذوى االحتياجات الخاصة.
فى بداية االجتماع تحدث أحد ممثلى ذوى االحتياجات الخاصة ،مستعرضا المشاكل والصعوبات
التى تواجههم واحتياجاتهم من الحكومة ،وحصرها فى منحهم أكشاك يرزقون منها ،وتخصيص
 %7من الوحدات السكنية التى تقوم بتوزيعها الدولة على الحاالت الخاصة ،والتزام الدولة
والقطاع الخاص بتعيين نسبة  %7من المعاقين فى الوظابؾ المعلن عنها طبقا ألحكام القانون.
وقال إن عدد المعاقين فى مصر يبلػ نحو  33مليون ،وهم يعانون لعدم وجود مصدر ثابت
للرزق.
رأى وزارة الدولة للتنموة اإلدارية
أكدت مستشار وزير الدولة للتنمية اإلدارية أن المعاقين وذوى االحتياجات الخاصة من الفبات
األولى بالرعاية فى المجتمع المصرى ،وأن الوزارة أصدرت العديد من الكتب الدورية من أجل
تنفيذ نسبة  %7عند التعيين فى القطاعين الحكومى والخاص وذلك منذ صدور القانون رقم 12
لسنة  3257المعدل بالقانون رقم  .2لسنة  .3299وذكرت أنه منذ عام  933.حتى اآلن
خضع التعيين فى الجهاز اإلدارى للدولة ألوضاع وسياسات تشؽيل جديدة نظرا لربط التشؽيل
بحاجات العمل ولعل ذلك قد أدى إلى انخفاض النسبة المطلوب تعيينها من المعاقين .وأضافت
أن وزارة التنمية اإلدارية قامت بتعديل شؽل الوظابؾ بنظام التعاقد بدال من نظام التعيين الذى
كان معموال به ،وتم إصدار مخاطبات لجميع الوزارات التى يمكن أن تستوعب عمالة مإقتة
مثل وزارة التربية والتعليم بضرورة االلتزام بنسبة المعاقين فى التعاقد طبقا لقانون العاملين
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المدنيين بالدولة وقانون الموازنة العامة للدولة .وأوضحت أن التعيين فى الوظابؾ لم يعد
مركزيا حيث تقوم كل وزارة أو محافظة باإلعالن عن الوظابؾ الشاؼرة لديها وشروط شؽلها،
مإكدة أنه ال تو جد تفرقة فى المعاملة المالية بين األصحاء وبين المعاقين الذين يتم تعيينهم على
درجات مالية ممولة من الموازنة العامة.
رأى اجلهاز املركزى للتنظوم واإلدارة
أوضح ممثل الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة أنه ينبؽى الفصل بين تعيين المعاقين قبل عام
 933.حيث كان يتم حجز نسبة  %7لهم ضمن التعيينات ،وبعد عام  933.حيث يتم استيفاء
نسبة  %7عند كل إعالن عن وظابؾ جديدة .وقال إن الجهاز أصدر عدة كتب دورية بحصر
العمالة التى تم تعيينها خالل السنوات الخمسة الماضية للتحقق من حجز نسبة  %7للمعاقين من
عدمه ،وفى حالة المخالفة تطبق العقوبات الواردة فى القانون رقم  .2لسنة  ،3259منبها إلى أن
أكثر من  %23من الجهات اإلدارية فى الدولة قد خاطبت الجهاز بحصر العمالة لديها للتحقق من
استيفاء نسبة  %7معاقين .وذكر أن التعيينات حاليا تجرى بنظام التعاقد لملء الدرجات الشاؼرة
فقط عن طريق إعالن عن هذه الوظابؾ يحدد عدد الوظابؾ الشاؼرة ويعرض على الجهاز
المركزى للتنظيم واإلدارة للتحقق من استيفاء نسبة  %7معاقين فى هذه الوظابؾ.
رأى وزارة املالوة
ردا على سإال موجه من ربيس اللجنة المشتركة عما إذا كانت وزارة المالية والجهات التابعة
لها ملتزمة بتخصيص نسبة  %7للمعاقين للعاملين بها من عدمه ،أوضح ممثل الوزارة أن
استيفاء نسبة  %7للمعاقين يكون فى حدود التمويل المتاح ،مإكدا أن النسبة محققة فى ديوان
عام وزارة المالية وكافة الهيبات التابعة للوزارة فى حدود التمويل المتاح بطبيعة الحال .وأكد
ذلك المعنى أيضا السيد ممثل وزارة التربية والتعليم .بيد أن السيد ربيس اللجنة المشتركة لم
يقتنع بالرد ،مشيرا إلى أن لديه وثيقة رسمية تفيد أن وزارة المالية ال يعمل بها سوى  93معاق
فقط فى ديوان عام الوزارة ،وأن جميع الجهات التابعة للوزارة لم يعين بها معاق واحد.
وفى نهاية المناقشات عبرت اللجنة عن عدم اقتناعها بما أورده السادة ممثلى الوزارات
المختلفة ،وطالبت بضرورة تفعيل أحكام القانون بتخصيص نسبة  %5للمعاقين عند اإلعالن
عن الوظائؾ الشاؼرة ،وناشدت وزارة التضامن االجتماعى بسرعة دراسة الحاالت من ذوى
االحتياجات الخاصة ،وإعداد بحوث اجتماعية لهم على مستوى جميع المحافظات.
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