كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 1عبدالعظيم حممد العيد الوكيل املساعد لشؤون جملسي الشورى
والنواب.
 - 3عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.

5

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة. من وزارة الداخلية:
 - 1العقيد خالد عبداهلل املعيلي مدير إدارة الشؤون املالية.
 - 3املقدم راشد حممد بوجنمة مدير إدارة الشؤون القانونية.
 - 3الرائــــد حســــني ســــلمان مطــــر رئــــيس فــــر الــــوزارات واتي ــــات 11
احلكومية بإدارة الشؤون القانونية.
 من وزارة اخلارجية:
 - 1السيد يوسف حممد مجيل مدير إدارة جملس التعاون.
 - 3الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ املستشار القانوني.
 - 3السيد فتحي جاسم السبت املستشار القانوني.

15

 من وزارة الدولة لشؤون الدفا :
 العميـــد خالـــد حممـــد املنـــاعي املـــدير العـــام لصـــندو التقاعـــدالعسكري.
 العقيد منصور أمحد املنصور رئيس احملاكم العسكرية. من وزارة املالية:

31
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 من اتي ة العامة للتأمني االجتماعي:
 الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهي ة.كما حضرها الدكتور أمحد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد للشـؤون
الربملانيــة ،والســيد أمحــد عبــداهلل احلــردان األمــني العــام املســاعد للمــوارد البشــرية
واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هي ـة املستشـارين 5
القانونيني باجمللس ،وأع ضاء هي ة املستشارين القانونيني بـاجمللس ،كمـا حضـرها
عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامـة ،ثـم افتـتع معـالي
الرئيس اجللسة:
11

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم نفتتع اجللسة الثالثة مـن دور االنعقـاد العـادي
الرابع مـن الفصـل التشـريعي الثالـث ،ونبـدأ بـت وة أمسـاء األعضـاء املعتـذرين
والغائبني عن اجللسة .تفضل األخ عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلس.

15

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الس م عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من
أصحاب السعادة األعضاء :الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ،ومجيلة
علي سلمان ،والدكتورة جهاد حممد الفاضل للسفر يف مهمة رمسية

بتكليف من جهة أخرى ،ولولوة صاحل العوضي ،والسيد ضياء حييى 31
املوسوي ،وجهاد حسن بوكمال ،وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج
اململكة ،ودالل جاسم الزايد ،وفؤاد أمحد احلاجي ،وحممد هادي أمحد
احللواجي لظرف طارئ ،وعلي عبدالرضا العصفور لظرف صحي ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
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مضبطة اجللسة السابقة ،وقد وردتنا بعض امل حظات من األخت لولوة
العوضي ،فهل هناك م حظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا سيُجرى عليها من تعديل .قبل البدء مبناقشة
البند التالي من جدول األعمال أود أن أشري إىل أنه سبق جمللسكم الكريم
أن شكّل جلنة للرد على اخلطاب امللكي السامي ،وستكون اللجنة برئاسة
الدكتورة بهية جواد اجلشي النائب الثاني لرئيس جملس الشورى ،وحتى اآلن 11
مل جتتمع اللجنة ،فأرجو املبادرة بعقد اجتماعات من أجل االنتهاء من كتابة
التقرير وتقدميه للمجلس متهيدًا لرفعه إىل صاحب اجل لة امللك .وننتقل اآلن
إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون
اخلارجية والدفا واألمن الوطين خبصوص مشرو قانون بالتصديق على
االتفاقية األمنية بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املرافق للمرسوم 15
رقم ( )39لسنة 3113م ،وأطلب من األخ أمحد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة
التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف 31
املضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟
35

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق

 /1صفحة )55

5

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أشري يف البداية إىل أن هذا التقرير 11
هو التقرير األول يف هذا الدور للجنة الشؤون اخلارجية والدفا واألمن
الوطين خبصوص مشرو قانون بالتصديق على االتفاقية األمنية بني دول
جملس التعاون لدول اخلليج العربية املوقعة يف مدينة الرياض ،املرافق
للمرسوم رقم ( )39لسنة 3113م .تأتي أهمية هذه االتفاقية يف حتقيق التعاون
األمين بني دول جملس التعاون مل حقة اخلارجني عن القانون أو النظام15 ،
واختاذ اإلجراءات ال زمة حبقهم مع اختاذ اإلجراءات القانونية فيما يُعد
جرمية وفقًا للتشريعات النافذة لديها .فبعد است م اللجنة للمشرو بقانون
واط عها على الوثائق املتعلقة به ،واجتماعها باجلهات املعنية املتمثلة يف
وزارتي الداخلية واخلارجية ،أكدت تلك اجلهات أن هذه االتفاقية جاءت
لتحقيق التعاون األمين بني دول جملس التعاون مل حقة اخلارجني عن القانون 31
أو النظام ،وأن هذه االتفاقية قد حلّت حمل االتفاقية األمنية القدمية املوقعة
بتاريخ  38نوفمرب 1994م ،ويزيد عليها ما جاء يف املادة العاشرة واليت تتعلق
بتحقيق التكامل الفعلي لألجهزة األمنية والتعاون امليداني بينها ،وأيضًا املادة
( )15املتعلقة بتسليم األشخاص املوجودين يف الدولة الطرف املوجه إليهم اتهام
أو احملكوم عليهم .فيما يتعلق باالتفاقية املوقعة ،فض ً عن الديباجة ،هناك 35
 5فصول وعشرون مادة .حيث يتكون الفصل األول من  3مواد تتضمن
األحكام العامة وتنظيم تعاون الدول األطراف يف إطار االتفاقية وفقًا
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لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية مل حقة اخلارجني عن القانون أو
النظام واختاذ اإلجراءات ال زمة حبقهم .ويتضمن الفصل الثاني  8مواد
تناولت جماالت التعاون والتنسيق األمين وما يتبعه من إجراءات .أما الفصل
الثالث فقد تضمن  3مواد تتعلق بتعاون الدول األطراف .الفصل الرابع ــ مادة
وحيدة ــ تتعلق بتسهيل إجراءات هبوط اإلسعاف اجلوي أو دخول اإلسعاف 5
الربي .أما الفصل اخلامس فيتعلق بتسليم املتهمني واحملكومني .الفصل
السادس يتعلق بعقد االجتماعات واملشاورات ال زمة لدعم فعالية التعاون
وتطويره .يتألف مشرو القانون فض ً عن الديباجة من ث ث مواد نصت
األوىل منها على التصديق على االتفاقية األمنية بني دول جملس التعاون املوقعة
يف الرياض بتاريخ  13نوفمرب 3113م ،املرفقة بهذا القانون ،يف حني نصت 11
املادة الثانية على العمل بأحكام املرسوم بقانون رقم ( )8لسنة 1995م ،أما
املادة الثالثة فهي تنفيذية .توصية اللجنة :املوافقة من حيث املبدأ على مشرو
قانون بالتصديق على االتفاقية األمنية بني دول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية املوقعة يف مدينة الرياض املرافق للمرسوم رقم ( )39لسنة 3113م،
واملوافقة على مواد مشرو القانون كما وردت تفصي ً يف اجلدول املرفق15 .
واألمر معروض على جملسكم املوقر الختاذ ال زم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك م حظات؟ تفضل األخ مجعة حممد الكعيب.
31

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعد االط

على االتفاقية األمنية بني دول

جملس التعاون لدول اخلليج العربية أرى أنها تأتي يف إطار التنسيق والتعاون
القائمني بني دول اجمللس ،وتهدف بصورة أساسية إىل توحيد سبل التعامل يف
جمال مكافحة اإلرهاب الدولي واملساهمة الفعالة بني دول اجمللس يف 35
مكافحة اجلرمية بكل أشكاتا ،وتبادل املعلومات واخلربات خبصوص
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تسليم املتهمني واحملكومني ،كما أنها حتقق التكامل الفعلي لألجهزة
األمنية يف دول اجمللس ،وعليه فإنين أؤيد اجمللس يف التصديق على هذه
االتفاقية ألهميتها ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار خبصوص املادة ( )15اليت تنص
على تسليم املتهمني واحملكوم عليهم ،فبالنسبة إىل مسألة احملكوم عليهم 11
أعتقد ــ وفقًا ل تفاقيات حتى الثنائية بني دول جملس التعاون ــ أن تسليم
احملكوم عليهم مرتبطٌ مبوافقة احملكوم عليه ،فهل هذا سيُطبق أم سيتم
تسليمه بدون إرادته؟ وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ املقدم راشد حممد بوجنمة مدير إدارة الشؤون
القانونية بوزارة الداخلية.

مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،من املؤكد أن تسليم احملكوم عليه سيكون 31
وفقًا ملوافقته حبسب التشريعات احمللية ،حيث تنص ديباجة املادة على التالي:
"تعمل الدول األطراف مبا تقتضيه التشريعات الوطنية" ،والتشريعات الوطنية
تتطلب موافقته ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك م حظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشرو القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشرو القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

11

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
15

هل هناك م حظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
31

هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

35

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
31
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 15
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟
35

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
31
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة الثالثة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشرو
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)

31

الرئيـــــــــــــــس:
نظرًا إىل أهمية هذا املشرو وطلب سرعة إجنازه سوف نأخذ رأيكم
نداءً باالسم على أن نأخذ الرأي النهائي عليه فورًا .تفضل األخ عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
35

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء
ألخذ رأيهم نداءً باالسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
5

موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.
11

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

15

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خالد حسني املسقطي:
31

موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.
35

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

31

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
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العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

العضو الســيد حبيب مكـي هاشــم:
5

موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.
11

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

15

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
31

موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
35

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.
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العضو حممـد سيف املسلم:
موافق.

العضــو منيــرة عيسى بن هندي:
5

موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.
11

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
15

العضــو نـــوار علــي الـمحمـــود:
موافق.

العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
31

موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة .هل يوافق اجمللس على مشرو القانون بصفة
35

نهائية؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشرو القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشرو
قانون بإلغاء املادة  19من القانون رقم  13لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم 5
من جملس النواب) .وأطلب من األخ نوار علي احملمود مقرر اللجنة التوجه إىل
املنصة فليتفضل.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف 11
املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

31

(انظر امللحق  /2صفحة )07
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشرو القانون .تفضل األخ

35

مقرر اللجنة.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت جلنة اخلدمات مبجلس الشورى خ ل
اجتماعاتها مشرو قانون بإلغاء املادة ( )19من القانون رقم ( )13لسنة 1975م
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بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة (واملعد على ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) .واجلدير بالذكر أن مشرو
القانون يتألف ،فض ً عن الديباجة ،من مادتني ،تتناول املادة األوىل منه إلغاء
املادة ( )19من القانون املشار إليه ،واليت تتعلق خبفض املعاش بنسبة  %5إذا
قلت سن املوظف أو املستخدم عن  45سنة ،وبنسبة  %3.5إذا زادت على ذلك 5
وقلّت عن ( )51سنة ،وذلك إذا كان سبب انتهاء اخلدمة هو االستقالة ،أما
املادة الثانية فقد جاءت تنفيذية .وبعد االط

على رأي جلنة الشؤون املالية

واالقتصادية ،وعلى رأي احلكومة وم حظات هي ة التشريع واإلفتاء القانوني
وعلى قرار جملس النواب ومرفقاته وآراء وم حظات املستشار القانوني
لشؤون اللجان باجمللس ،وبعد االست ناس برأي اتي ة العامة للتأمني 11
االجتماعي ،فإن اللجنة الحظت اآلتي- 1 :إن مشرو القانون يف حالة إقراره
يؤدي إىل ارتفا معدالت التقاعد املبكر ،األمر الذي يؤدي إىل زيادة كبرية
يف أعداد املتقاعدين ،مما ينعكس سلبًا على املركز املالي للهي ة ،وحيرم
اجلهات احلكومية من الكوادر الوظيفية يف بعض التخصصات املهمة،
واليت عادة ما تكون الدولة قد تكفّلت بابتعاثهم وتدريبهم ،األمر الذي يفرغ 15
النص من هدفه يف احملافظة على اخلربات الوظيفية التخصصية- 3 .يؤثر
إقرار مشرو القانون على الوضع املالي للهي ة العامة للتأمني االجتماعي،
حيث سيحرمها من حتصيل االشرتاكات واستثمارها عن مدد مناسبة
للمؤمن عليهم ،مقابل ما ستتحمله اتي ة من أعباء مالية نتيجة صرف
معاشات تقاعدية للمؤمن عليهم واملستحقني عنهم لفرتات زمنية طويلة قبل 31
بلوغ سن التقاعد االعتيادي ،حبيث ال تتناسب اشرتاكاتهم التقاعدية مع ما
سيحصلون عليه من مزايا لسنوات طويلة- 3 .ازدياد نسبة عدد املوظفني
الذين يتقدمون بطلبات االستقالة اإلرادية ،ومن ثم احلصول على معاشات
تقاعدية ،وإن نسبتهم تبلغ حوالي  %35من إمجالي املوظفني املنتهية
خدماتهم ،مقابل نسبة  %15ملن بلغ سن التقاعد االعتيادي وهي ( )51سنة 35
وفقًا للمرئيات األخرية للهي ة العامة للتأمني االجتماعي ،األمر الذي يتطلب
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العمل على احلد من هذه الظاهرة حلماية االستقرار املالي للصناديق
التقاعدية- 4 .إن التكلفة املالية التقديرية اليت ستتحملها اتي ة بناءً على
معدالت اخلروج على التقاعد احلالية وأعداد املنتهية خدماتهم ألسباب إرادية
أو حكم قضائي أو تأدييب تصل إىل  3.4مليون دينار سنويًا سوف تتحملها
اتي ة لفرتات طويلة مما سيكون له األثر السليب على املركز املالي للهي ة5 .
ويف ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بعدم املوافقة ،من حيث املبدأ ،على
مشرو قانون بإلغاء املادة ( )19من القانون رقم ( )13لسنة 1975م بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة .واألمر معروض على
جملسكم املوقر الختاذ ال زم ،وشكرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك م حظات؟ تفضل األخ عبدالرمحن حممد مجشري.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،ذكر األخ مقرر اللجنة أن هذا املشرو سيزيد 15
الطلب على التقاعد املبكر ،وأتساءل :هل زيادة الطلب على التقاعد املبكر
يعترب سببًا جيعلنا نرفض هذا املشرو ؟ نرى أن الوزارات والشركات تتفنن يف
ابتدا قوانني حلث املواطنني على التقاعد لتقليل املصاريف اإلدارية ،وإما
تتحملها ميزانية الدولة أو هي ة التقاعد ،فيجب أن نضع ضوابط تذا األمر،
وعلى العكس فأنا أعتقد أن الدولة متخمة باملوظفني وجيب علينا أن نقلل 31
اجلهاز الوظيفي ألدنى مستوى ،وال نستطيع أن حنيل املوظفني إىل التقاعد
بدون رواتب ،حيث جيب أن تكون هناك جهة مسؤولة عنهم وهي هي ة
التقاعد ،فحث املوظفني على التقاعد املبكر أرى أنه بدعة حسنة وجيب
علينا أن نشجعها وال جنعلها سببًا لرفض هذا القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
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35

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لفتت نظري يف مربرات تقديم هذا املقرتح
الواردة يف التقرير عبارة تفيد أن هذا املشرو بقانون هو رد اجلميل إىل من
أفنى عمره يف خدمة الوطن ،موظف عمل يف الدولة وأخذ راتبًا مقابل عمله
وخدم وطنه ،فأي مجيل تقدمه إىل الوطن عندما تعمل يف وظيفة وتأخذ 5
مقابل عملك راتبًا ،وجيب على الوطن يف املقابل أن يرد إليك اجلميل؟! هذه
العبارة أعتقد أنها غري صحيحة .والعبارة األخرى "أفنى عمره" ،عندما يصل
شخص إىل  45سنة ويتقاعد ،فكم سنة أفناها يف اخلدمة؟!  45سنة وخرج
من اخلدمة .وأنا مع اللجنة يف مربرها ألن هذا يساعد على التقاعد املبكر،
ملاذا؟ ألنه ليست هناك ضوابط ،فاملوضو عشوائي ،كل من يصل إىل سن 11
اخلامسة واألربعني خيرج إىل التقاعد املبكر ،وهذا معناه أن املوضو به
فوضى وليست هناك ضوابط حتدد من يستحق التقاعد ومن ال يستحقه،
وجيب أن تكون هناك ضوابط وإال فإن ذلك فع ً يشجع على التقاعد
املبكر وهذا بدوره سيضر باتي ة ،فأعتقد أن قرار اللجنة كان قرارًا
صحيحًا ألنه إذا كان باإلمكان تعديل هذا املوضو حبيث توضع له ضوابط 15
فمن املمكن أن نوافق عليه ،فمن غري املقبول أن نرتك األمر عشوائيًا بدون
ضوابط وأي شخص وصل إىل سن اخلامسة واألربعني يعترب أفنى عمره يف
خدمة الوطن وجيب على الوطن أن يرد إليه اجلميل ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع إلغاء هذه املادة ،وأعتقد أن هذه املادة
تعاقب الشخص عندما يطلب التقاعد ،وقد يكون استوفى املدة كاملة35 ،
فالعسكريون ــ على سبيل املثال ــ يتوظفون سابقًا منذ سن السادسة عشرة،
أي عندما يصل إىل سن اخلامسة واألربعني تكون لديه  31سنة خدمة،
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وبالتالي كأن هذا عقاب ،وما دمت يف سن اخلامسة واألربعني فعقابك أن
ختسر نسبة  .%5أعتقد أن نص املادة به شبهة دستورية ،ألنه من دون ذنب
ارتكبته ستخصم منك نسبة  5أو  %3.5إذا جتاوزت سن اخلامسة واألربعني.
وحتى رأي اللجنة بأنه جيب أن يكون يف الوظيفة أو حتى ال نشجع اآلخرين
أرى أنه نو من السخرة ،وجيب أال أستخدم املوظف كسخرة ،فأنت إذا 5
خرجت إىل التقاعد يف سن اخلامسة واألربعني فهذا عقابك ،وتوجه الدولة
حاليًا ــ كما قال األخ عبدالرمحن مجشري ــ هو تقليل املوظفني يف القطا
العام ،وأرى إلغاء هذه املادة وإنْ كان املوضو حيتاج إىل دراسة؛ ألن املادة
حتى يف حالة الفصل حبكم تأدييب تقرر له هذه العقوبات ،وبالتالي حنن
قمنا باملساواة بني املوظف الذي يفصل حبكم تأدييب واملوظف الذي لديه 11
رغبة يف االستقالة من دون أن يرتكب أي ذنب ،وأرى أن إلغاء هذه املادة هو
األفضل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور سعيد أمحد عبداهلل.

15

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع ما تفضل به األخ عبدالرمحن مجشري
واألخت رباب العريض ،هل احملافظة على الكوادر الوظيفية وإلزامها وفق
هذا القانون بأن تبقى يف القطا احلكومي يتم من خ ل اخلصم من 31
مستحقاتهم أم من خ ل حتسني الرواتب؟! خبصوص ما ذكر بأن التشريعات
يف دول اخلليج تقرر التخفيض يف حالة االستقالة ،حقيقة حنن ال نقارن رواتب
القطا احلكومي يف البحرين بعدد كبري من الدول اخلليجية ،فبالتأكيد
مميزاتهم أفضل ،وأعتقد أن الشخص الذي سيستقيل لن يستقيل إال بوجود
مربر كأن حيسن وضعه املعيشي .لدينا عدد كبري من العاطلني يف البلد35 ،
وعلى العكس فهذا القانون قد يسمع لنا بأن نفسع اجملال لكثري من
اخلرجيني اجلامعني العاطلني عن العمل ،ولدينا مشرو مبسمى التأمني ضد
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التعطل وتصرف عليه احلكومة مبالغ كبرية .فيما يتعلق بالصندو وبأن
االشرتاكات سوف تتأثر ،حنن ندفع مبالغ كبرية على التأمني ضد التعطل.
واجلانب اآلخر خبصوص العاطلني عن العمل ،باإلضافة إىل أنهم ال يعملون
فإننا خنسر مساهمتهم يف مشرو التنمية .البيانات اليت وضعت تبني أن نسبة
كبرية من النساء يقدمن استقاالتهن ،وقد يكون لذلك تأثري إجيابي بأن 5
تهتم املرأة بشؤون املنزل وتربية األبناء .الشخص الذي يطلب التقاعد من
احلكومة يريد أن حيسن وضعه املعيشي وحنن اآلن حناول أن مننعه .كيف
نساوي بني شخص يستقيل وخنصم عليه  3.5أو  %5وبني شخص يُقال؟ أتفق
مع ما تفضل به األخ عبدالرمحن مجشري واألخت رباب العريض ،وإلغاء املادة
ليس يف صاحلنا وإذا كنا نريد أن يبقى الشخص ف نفرض عليه رسومًا 11
ليبقى ،فحتى لو بقي فلن تكون لديه دافعية للعمل ،وجيب أن يتم ذلك من
خ ل حتسني الرواتب واملزايا حتى نضمن أن يستمر الشخص يف العمل،
وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع إلغاء املادة كما تفضلت األخ رباب
العريض ،ومع توجهات مقرتح القانون الذي جاء من جملس النواب وإنْ كان 31
قد عُدل يف جملس النواب وعُدلت األرقام ،ولكن احلديث هنا جيب أن
يرتكز على نص املادة ،يقول نص املادة" :إذا كان انتهاء اخلدمة بسبب
االستقالة ،"...اآلن لدينا يف البحرين قطاعان ،عام وخاص ،ومن يعمل يف
القطا اخلاص يستقيل بإرادته وال يطبق عليه يف التأمينات االجتماعية أي
خصم إذا استقال من عمله وانتقل إىل مؤسسة أخرى ،وما حيدث هو أن ينتقل 35
رقمه التأميين ويواصل عمله من دون أي خفض ،وعندما نطبق هذه املادة أو
مبدأ االستقالة يف القطا احلكومي فإن ذلك يعد خمالفة ،ليس جرمية بل
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إجراء أصبحت به خمالفة ،وبالتالي يعاقب الشخص باخلفض النسيب بنسبة 5
أو  ،%3.5إذن حنن اعتربنا االستقالة عقوبة ،واآلن لننظر إىل املسألة بأبعد من
مسألة األرقام ،هل االستقالة من احلكومة جرمية أو شيء مؤثم يستحق
العقاب؟! ال أرى أن هذا صحيع ،وحتى من وجهة نظر حقوقية ليس هناك أي
مربر ملعاقبة موظف حكومي إذا استقال من عمله بإرادته؛ ألن املادة  19تؤثِّم 5
االستقالة من احلكومة ،وحنن يف جلنة الشؤون املالية واالقتصادية وقفنا
أمام هذا األمر طوي ً ومل جند يف املعلومات اليت قُدِّمت من اإلخوان يف اتي ة
العامة للتأمني االجتماعي أي بيانات تعرب عن مَنْ الذي استقال؟ أو كم عدد
الذين استقالوا من الدولة ــ استقالة مباشرة ــ وليس من شركة أو مؤسسة
تابعة للوزارة؟ ومثلما تفضل األخ عبدالرمحن مجشري هم يريدون ختفيض 11
املصاريف اإلدارية ،وبالتالي أحالوا البعض إىل التقاعد املبكر .والفكرة
الرئيسية هي :هل االستقالة مؤثَّمة سواء كانت يف القطا احلكومي أو شبه
احلكومي؟ وكيف ميكن أن نربرها منطقيًا؟ وإذا مل تكن مؤثَّمة يف
القطا اخلاص فكيف ميكن أن تكون مؤثَّمة يف القطا العام؟ أعتقد أن
النقطة الرئيسية هنا هي هل االستقالة مؤثَّمة أم ال؟ إذا كانت مؤثَّمة فنحن 15
خنالف مبدأ منطقيًا جدًا وهو حرية التعاقد ،أعين حرية إرادة التعاقد بني
األفراد ،سواء بني الفرد واحلكومة أو الفرد ومؤسسات القطا اخلاص؛ وإذا
مل تكن مؤثَّمة ف بد من إلغاء املادة ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد سيف املسلم.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أرى تثبيت املادة وليس إلغاءها ،ألن سن
 45هي قمة العطاء لدى الشخص ،هذا أوالً .ثانيًا :مَنْ عَمِلَ من سن  31أو 35 33
عامًا إىل سن  45عامًا راتبه التقاعدي أص ً يكون قلي ً .ثالثًا :هناك فرص
أُعطيت للشخص للتعليم عرب الدورات وغريها ،وهذه كلها سوف يستغلها هو
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شخصيًا ،وهذا ليس يف صاحل احلكومة ،أعين أنه يف الوقت الذي البد أن
يُعطي فيه هذا الشخص سوف يستقيل ويرحل .أريد أن أرد على أحد اإلخوان
الذي قال إن يف هذا األمر عقوبة ،األمر ليس عقوبة وإمنا هو استمرار حلاجة
احلكومة إىل أشخاص خيدمونها .هناك من قال إن إجبار املوظف على
االستمرار يف احلكومة سيجعله ال يعمل بالشكل الصحيع ،وأقول إن هناك 5
إجراءات أخرى تتخذ يف حقه ،فهناك جزاءات .األخت رباب العريض قارنت
موظف احلكومة مع العسكريني ،والعسكريون خيتلفون اخت فًا كليًا،
هي قالت إنهم يبدأون اخلدمة يف سن السادسة عشرة ويف احلقيقة هي 18
سنة .واألمر اآلخر أن العسكر هم األقل عمرًا خدمةً للحكومة فقط ،وال
توجد ف ة أخرى ختدم مثلهم .هم خيدمون من  38إىل  33سنة ،وهذا هو احلد 11
األقصى ،وملا خيرج العسكري إىل التقاعد يكون يف اخلمسينيات من عمره.
األحكام اليت تصدر على العسكر ختتلف اخت فًا كليًا عن املدنيني؛ وأنا
أستغرب أن نفرض عليه فقط  %5إذا كان الشخص خمالفًا وسرحناه! ملاذا ال
ُدمَ له مثل العسكر،
يرجع إىل بداية توظيفه؟! وخيصم عليه كل ما ق ِّ
فالعسكري الضابط إذا صدر حُكم حبقه يعود إىل رتبة جندي ،ويأخذ 15
راتب جندي ،وتقاعد جندي .هؤالء هم العسكر ،وال نستطيع أن نقارن
العسكر مع املدنيني ألنه ال يوجد وجه للمقارنة .أنا أرى أن  %5قليلة جدًا
واألفضل أن تكون  .%15إذا أردنا احلق فإن هذا الشخص مت تدريسه وأعطي
دورات وأعطي فرصة العمل ومن ثم خنصم منه  %5و %3.5فقط! كيف ذلك؟
31

أنا أطالب بتثبيت هذه املادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد فخرو.
35

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع الكثري مما جاء على لسان
الزميل األخ حممد املسلم ،وأختلف مع بقية الزم ء الذين طالبوا بإلغاء هذه
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املادة .أرجو أن ننظر إىل هذا املوضو من منطلقني أساسيني .املنظور األول:
منظور اقتصادي حبت ،وهو كيف أشجع قوى عاملة حبرينية على اإلحالة
املبكرة إىل التقاعد؟ ومنحهم املميزات نفسها املمنوحة للموظف اآلخر الذي
قضى عدد السنوات نفسه ،هذا أوالً .ثانيًا :كيف أشجع القوى العاملة
الوطنية اليت دربتها وعلمتها ودرستها على التقاعد واست م راتب تقاعدي 5
وأعطّل بذلك عناصر إنتاجية كبرية يف اجملتمع؟ سيدي الرئيس ،اليوم دول
العامل كلها تعيد النظر يف سن التقاعد ،وأملانيا ــ اليت بدأت فكرة التقاعد
االجتماعي ــ وصل سن التقاعد عندهم اليوم إىل  57سنة ،وليس  51كما هو
موجود عندنا يف البحرين؛ وذلك ألن معدل عمر اإلنسان ــ ارتفع ،حيث كان
املعدل يف الستينيات والسبعينيات ،وأصبع اآلن يف الثمانينيات .أي إحالة 11
مبكرة إىل التقاعد ألي شخص تعين كُلفة رئيسية على صندو التقاعد،
والصندو بُين على أساس أن سن التقاعد هي  51سنة ،ومتوسط األعمار
عندما مت تأسيس الصندو كان يف السبعينيات ،أما اآلن فقد زاد متوسط
األعمار ،وبالتالي فإن إمكانية صرف الصندو على األشخاص املعمّرين
أكثر أصبحت حمدودة ،لذلك حنن نتكلم دائمًا عن أن اتي ة العامة للتأمني 15
االجتماعي لديها عجز اكتواري ضخم وسوف حتل مصيبة بنا إذا مل نستطع
أن نغطي هذا العجز االكتواري من خ ل زيادة االشرتاكات أوالً ،وتقليل
املزايا ثانيًا .حنن اليوم ال نستطيع أن نُقلل من املزايا اليت أعطيناها ،ولكن
أن نُعطي مزايا إضافية من دون أن نزيد االشرتاكات فهذه مشكلة .من تقدّم
بهذا االقرتاح كان جيب عليه أن يقول إنه يُخفِّض أو يلغي اخلصم  %5ولكن 31
يعوّض بإيراد آخر ،وهو رفع االشرتاكات ،ويف هذه احلالة أنا ليس لدي
مشكلة مع االقرتاح ،ولكن الصندو عاجز فكيف أضيف إليه عجزًا
إضافيًا بأن ألغي أحد موارد اإليراد الذي لديه لكي أمحّله عجزًا إضافيًا!
هذا غري منطقي وغري مقبول .حنن عن ماذا نتكلم هنا؟ نتكلم عن مَنْ يريد
أن يتقاعد قبل سن  45عامًا ،لن أعطيه االستحقا نفسه الذي أعطيه ملن 35
تقاعد يف السن القانوني ــ أعين  51عامًا ــ بنسبة  ،%5ومن تقاعد بني سن 45
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و 51عامًا سوف أخفضه  ،%3.5ألنين بالتالي أشجع املواطن على عدم التقاعد
املبكر وليس على التقاعد املبكر .حنن يف هذا اجمللس ــ سيدي الرئيس ــ
قاومنا بشكل كبري مقرتحًا بقانون يف هذا الفصل التشريعي يتعلق بالتقاعد
املبكر للمرأة ،وحاربناه حماربة شديدة ألنه كان يدعو إىل تقاعد املرأة يف
سن  45سنة ،فكيف نأتي اآلن ونشجع املرأة والرجل على التقاعد املبكر 5
من خ ل إلغاء هذا اجلزاء الذي عليهم لعدم االستعجال يف التقاعد؟ من
الناحية االقتصادية البحتة هناك مشكلة ،ومن ناحية مالية حبتة ــ على اتي ة
العامة للتأمني االجتماعي ــ هناك مشكلة .يف بيان اإلخوان يف اتي ة العامة
للتأمني االجتماعي تكلموا عن أن البيانات اإلحصائية للسنة املالية احلالية
تشري إىل أن إمجالي عدد املتقاعدين من القطا املدني بلغ  13131متقاعدًا 11
ومتقاعدة منهم  11717تقاعدوا مبكرًا ،واآلن نأتي ونقول إننا لن خنصم من
املتقاعدين  %5أو  ،%3.5مَنْ تقاعد بعد سن اخلمسني يأخذ راتبه بالكامل
وليس شرطًا أن يصل إىل الستني ،ولكن حنن نريد ــ كما ذكر األخ حممد
املسلم ــ أن مننع اجملموعة املنجزة القادرة على العطاء من التقاعد املبكر .ويف
احلقيقة ليس كل تقاعد مبكر مرفوضًا ،فهناك حاالت يف القانون تتيع 15
التقاعد املبكر اإلرادي ،ولكنها حاالت حمدودة .أنا أتفق مع ك م اللجنة
برفض هذه املادة حِفاظًا على عطائنا االقتصادي وحفاظًا على موارد اتي ة
العامة للتأمني االجتماعي ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،الك م الذي تفضل به األخ مجال فخرو هو
الك م نفسه الذي كنت أريد قوله ،وعليه أكتفي مبا ذكره ،وشكرًا.
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35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالس م.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعض اإلخوة أثاروا يف مداخ تهم بعض 5
اإلشكاليات يف اإلحالة املبكرة إىل التقاعد ،ويف احلقيقة حبسب نص
الدستور فإن العمل واجب وطين ،ونقول :العمل واجب وطين على مَنْ؟ أليس
على القادر؟ بلى على القادر ،وحُدِّدَ سن العمل من  18سنة ،وحدد القانون
احلد األقصى بـ  51سنة .إذن سن القدرة على العمل من  18إىل  51سنة،
وجتاوزًا وملصاحل كثرية للمواطن وللدولة والمتصاص البطالة مت تقنني قانون 11
لإلحالة املبكرة إىل التقاعد وهو ختفيض السن إراديًا وبرغبة الفرد من 51
إىل  55سنة ،فخسر صندو التقاعد  5سنوات ــ واألخ الدكتور زكريا
العباسي يعلم ذلك ــ من اشرتاكات التقاعد ،بل أعطاها صندو التقاعد
للمتقاعد املبكر على صورة ميزة يف اشرتاكاته وراتبه ومكافآته وأعطته
احلكومة رتبًا يف درجته ،هي  5رتب ملن طلب اإلحالة املبكرة إىل التقاعد15 .
يستقيل اإلنسان وعمره  55عامًا ،وكثري منهم ال يعمل بعد سن  55عامًا ،وال
يلتحق بعمل ،ويف الوقت نفسه هو يف القطا اخلاص ويف غري القطا اخلاص
يعترب يف هذه السن غري مرغوب فيه ،ألنه قَرُبَ من سن التقاعد الطبيعية .فهل
آتي اآلن بهذه املادة وألغي اخلصم ــ الذي جتاوزًا نقول إنه جزائي ــ  %5أو %3.5
حتى أشجع على اإلحالة املبكرة إىل التقاعد يف سن  45عامًا؟! إحدى الدول 31
ــ من دول اخلليج ــ أعطت ملن كان يف سن  45عامًا حق اإلحالة املبكرة إىل
التقاعد ،أي أنه بعد  31سنة من االلتحا بالعمل أو بعد  15سنة ــ باألحرى ــ
يستطيع أن يتقدم املوظف بطلب اإلحالة املبكرة ،فما الذي حصل؟ الذي
حدث أن الشباب جلسوا يف املقاهي (يشربون الشيشة) وهم أعمارهم  45سنة
أو أقل .أنا أعطّل قوى عاملة يف الوطن من الشباب الذين صرفت عليهم الدولة 35
وتعلموا ،أعطّلهم وأتركهم ليصرفوا أوقاتهم متسكعني يف املقاهي وغريها،
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ويأخذوا رواتب تقاعدية .أي أنهم سيكونون عب ًا على صندو التقاعد من
سن  45عامًا إىل سن معدل األعمار الذي مت نشره قبل أيام يف اجلرائد والذي
وصل إىل  75أو  75عامًا ،وبعد ذلك ستتحمل اتي ة العامة للتأمني االجتماعي
أيضًا املستحقني من بعده إذا كان لديه زوجة وأوالد .وبهذا أنا أمحّل اتي ة
العامة للتأمني االجتماعي ــ كما قال األخ مجال فخرو ــ أعباء أكثر مما 5
تتحمل ،واملفروض أال أشجع على التقاعد املبكر بهذه الطريقة ،ويكفي
أنين أشجع على اإلحالة املبكرة إىل التقاعد يف سن  55عامًا ،ولكن ال
أشجع على اإلحالة إىل التقاعد يف سن  45عامًا ليخرج اإلنسان من العمل
ويكون عاط ً يف البيت وهو يف سن العطاء كما قال األخ حممد املسلم،
القوة العاملة املفكرة املبدعة هي يف هذه السن ،أعين سن  45عامًا .أنا أصر 11
على رأي اللجنة برفض املشرو  ،وهذا هو األصلع للموظف البحريين ،وليس
األفضل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس 15
التنفيذي للهي ة العامة للتأمني االجتماعي.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمني االجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،أحببت أن أؤكد
املربرات اليت أوردتها اتي ة يف ردها املرسل إىل جملسكم املوقر واملدرجة 31
أيضًا يف تقرير اللجنة املوقرة ،وأود أن أبني ألعضاء اجمللس املوقرين بعض
اإلحصائيات اليت تشري ــ وهي موجودة لدى اتي ة ــ إىل أن من بني جممو
املتقاعدين احلاليني الذين يتقاضون معاشات تقاعدية ــ سواء يف القطا العام
أو يف القطا اخلاص ــ ما يقارب  %81منهم تقاعدوا قبل سن التقاعد
االعتيادي ،وهذا الرقم ــ يا معالي الرئيس ــ مؤشر غري صحي يف أي جمتمع 35
يتطلع إىل حتقيق التنمية ،أقصد بـ  %81من هم دون سن التقاعد أي دون سن
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الستني عامًا ،وهو العمر الطبيعي للتقاعد .أيضًا أحببت أن أشري إىل أن قانون
التأمني االجتماعي يف القطا اخلاص يفرض خصومات على التقاعد املبكر
بنسب ترتاوح ما بني  11و ،%31وهذا املشرو فيما لو أقر اآلن سواء بإلغاء
املادة ( )19أو بتخفيض معدالت اخلصم فسوف يعمق الفجوة أو االخت ف بني
القطاعني العام واخلاص ،وهناك توجه ملع من قِبل الشار البحريين وأيضًا 5
من قِبل السلطة التشريعية إىل أن تعمل احلكومة على توحيد املزايا بني
القطاعني ،لكننا بتمرير هذا املشرو سنعمق الفجوة بني القطاعني .كلنا
ندرك اآلن أن هناك أعباء مالية كبرية على الصناديق التقاعدية ،وباألخص
يف القطا العام ،فمنذ عام 3111م أصبحت املصروفات التأمينية تفو
اإليرادات اليت تأتي إىل الصندو من االشرتاكات ،واليت يتم تعويض 11
التكاليف الزائدة فيها من خ ل عوائد االستثمار ،وبالتالي نعتقد أنه من
األهمية مبكان أن نلتفت إىل وضع هذه الصناديق ،وأن تنظر احلكومة أو
السلطة التشريعية جبدية تامة يف إجراء بعض اإلص حات ــ إن كنا ننشد
تذه الصناديق البقاء ــ وأكرر أن املصروفات التأمينية تتزايد وتتضاعف
بسرعة وبوترية أكرب من الزيادة اليت حتصل يف االشرتاكات ،حيث تتم 15
االستعانة بعوائد االستثمار بعد عدة سنوات مما يضطر اتي ة إىل اللجوء إىل
تسييل احتياطاتها لتغطية هذه املصروفات ،بينما تهتم العديد من الدول اآلن
بإجراء إص حات كبرية على أنظمتها التقاعدية؛ ألن الوضع مل يعد كما
كان يف السابق ،فالعمر االفرتاضي لإلنسان حتسن بسبب التطور يف الرعاية
الصحية ،واملشكلة لدينا هي أننا مل جنرِ هذه اإلص حات على هذه األنظمة 31
مبا يتوافق مع التعدي ت اليت طرأت على جمتمعاتنا أو على الواقع املعيشي
واالقتصادي والصحي للمجتمع ،اليوم حينما نقول إن العدد األكرب من
املتقاعدين قد تقاعدوا يف سن مبكرة فهذا يعطينا مؤشرًا بأن هناك خل ً يف
دورة العمل ،فمن املفرتض أن يبدأ اإلنسان مرحلة العمل يف سن العشرين أو
الثانية والعشرين ويبقى يف العمل ملدة  35إىل  41سنة ثم يتقاعد بعد ذلك ملدة 35
 11أو  15سنة أو حتى  31سنة حبسب عمره املديد ،لكن اإلحصائيات اآلن
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تؤكد أن العملية أصبحت معكوسة فأصبع اإلنسان يعمل ملدة  15أو  31أو
حتى  35سنة ويتقاعد وحيصل على املعاش التقاعدي مدة  31سنة أو أكثر،
هذه الظاهرة ليست هي الظاهرة الصحية اليت استهدف من ورائها إنشاء
الصناديق التقاعدية .أمتنى منذ اآلن أن ننظر إىل العديد من املقرتحات اليت
تقدم إىل جملسكم املوقر أو إىل السلطة التشريعية بشكل عام من خ ل 5
واقع هذه الصناديق وأن نساهم يف العمل على إجراء إص حات جذرية
ل هتمام بهذه الصناديق ولضمان بقائها لألجيال القادمة ،لذلك أود تأكيد
رفض هذا املقرتح ،حيث إن الدراسات تؤكد أن نسبة اخلصم ،وهي  %5يف
القطا العام ــ وهي املعروضة أمامكم بإلغائها أو خصمها ــ بل حتى نسب
اخلصم املعمول بها يف القطا اخلاص ،واليت ترتاوح بني  11و %31ليست 11
كافية ،ففي بعض الدول ختصم املعاشات التقاعدية بواقع  %5عن كل سنة
قبل السن االعتيادي للتقاعد ،مبعنى لو تقاعد الشخص قبل  5سنوات من
السن الطبيعية للتقاعد فيخصم من املعاش  ،)35 = 55( %35فالدراسات
تؤكد أن املعدالت املوجودة يف القطا اخلاص ليست كافية ،مما يؤكد أن
معدالت اخلصم أيضًا يف القطا العام ليست كافية .فأرجو من جملسكم 15
املوقر النظر يف واقع الصناديق التقاعدية بعني االعتبار والعمل على ما يؤدي
إىل بقاء هذه الصناديق خدمة لألجيال القادمة ،وأعتذر على اإلطالة،
وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،صباح اخلري مجيعًا .أنا عضو يف جلنة
اخلدمات وأؤيد ما ذهبت إليه اللجنة متامًا ،باإلضافة إىل ما قاله األخ رئيس 35
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اللجنة عبدالرمحن عبدالس م واألخ الدكتور زكريا العباسي ممثل اتي ة
العامة للتأمني االجتماعي واألخ مجال فخرو .ما أثارني هو موضو التقاعد
املبكر فكلنا كنا موظفي دولة وكنا سعداء جدًا أيضًا بالتقاعد املبكر،
لكن التجربة أثبتت لنا عكس ذلك متامًا ،حيث خرجت طاقات شبابية
مبدعة ــ لألسف الشديد ــ عندما كانت األمور مفتوحة يف القطا اخلاص5 ،
وكانت الفرص كبرية واألمور ــ وهلل احلمد ــ خبري .تظل احلكومة أو
الوظائف احلكومية ــ ش نا أم أبينا ــ هي األكثر توظيفًا يف دولنا ــ يف اخلليج
والوطن العربي ــ ولكن لنكن واقعيني فاألكثر ضررًا هو التقاعد املبكر ــ
واإلخوة أشاروا إىل تقاعد املرأة ــ وخري مثالٍ على ذلك وزارة الرتبية والتعليم،
فعدد املدرسات كبري كما تعلمون ــ وليست لدي نسبة واضحة ــ وهناك 11
أيضًا مدرسات يدرسن أوالدًا ،ومدارس خاصة لتدريس البنات ،ويف كل يوم
نسمع يف اإلذاعة عن مشاكل نقص املدرسات ،وأرى أن التقاعد املبكر من
شأنه أن يضاعف املشكلة ،فنسبة  %35ــ حبسب اإلحصائيات اليت أعرفها،
وليصحع لي اإلخوة ــ من القوى العاملة لدينا يف البحرين هي من النساء ،فلو
طبقنا حالة الرأفة باملرأة وقلنا يتقاعدن مبكرًا فمعنى ذلك أن نسبة  %35من 15
نسبة القوى العاملة سوف تكون وباالً على جمتمع البحرين ،فبعض من جلأ
إىل التقاعد كان البديل له أن يوظف موظفني بشكل مؤقت ،وهذه طامة
كربى ،ولدينا اليوم أعداد كبرية من الشباب موظفون بشكل مؤقت يف
مجيع وزارات الدولة ،وليست تم حقو وال ضمانات اجتماعية ،وهي طاقات
شبابية بلغت سن الـ  45وأحيلت إىل التقاعد ،ولكي متضي الوزارات 31
واملؤسسات قدمًا البد أن توظف بدالً عنهم فكان احلل أن يوظفوا بشكل
مؤقت ،وهذه طامة كربى ،والدولة تسعى اآلن إىل حل هذه املشكلة بكل
ما أوتيت من قوة ،فالتقاعد املبكر ليس ح ً بل هناك مشاكل جيب أن
ننتبه إليها ،وما تفضل به اإلخوة أعتقد أنه كافٍ ،فأرجو من جملسكم
املوقر أن يوافق على قرار اللجنة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع توصية اللجنة من حيث عدم املوافقة 5
على إلغاء املادة ،ولكنين لست مع كل هذه املربرات اليت ذكرها زم ئي
سوى البعض منها ،وهي أن هي ة التأمينات سوف تتأثر سلبًا ،ألنه سوف
تنخفض نسبة الـ  %5أو ستُلغى ،أو أن نسبة  %3.5سوف تلغى أيضًا ،أما القول
إن الناس تنتظر أن تلغى هذه النسبة وتتقاعد ــ مع احرتامي لكل وجهات
النظر ــ فأرى أنها غري منطقية ،ألن من يريد أن يستقيل فنسبة  %5أو  %3.5لن 11
جتعله يتقاعد ،وأنا مع ما ذكره زميلي األخ الدكتور عبدالعزيز أبل من أننا
نتكلم عن وطن واحد ،وأن املوظف أينما يعمل سواء يف القطا العام أو
القطا اخلاص فهو يقدم لوطنه خدمة من أي موقع كان ،بل أن فكرة دمج
الصندوقني جبعلهما هي ة تأمني اجتماعي عام هدفها يف الواقع أن يتحرك
الناس وخبربات خمتلفة بني قطاعات خمتلفة من أجل الوطن ،فلست مع كل 15
املربرات وال حتى مع ما ذكره األخ ممثل اتي ة العامة للتأمني االجتماعي من
أن نسبة  %81ممن يتقاعدون اليوم هم أقل من  51سنة ،والسبب أن
اخلصومات اليت تُعطى بعد بلوغ سن الـ  59بيوم أو بشهر ــ حبسب ما أذكر ــ
يُعترب  51سنة ،ولو حللت نسبة الـ  %81ــ وليصححين إن كنت خمط ة ــ
فاألغلبية منهم سوف تتقاعد ،والدولة تقدم خدمة للموظف عندما جياوز سن 31
الـ  59بقليل فهو يعترب بلغ الـ 51سنة ،وهذا حيدث خلطًا يف البيانات اليت
تُوضع لنا .أخلص اآلن ما ذكرته ،أنا لست مع إلغاء املادة ولكن فقط فيما
يتعلق جبزئية أن هي ة التأمينات سوف تتأثر سلبًا ،وحنن اليوم يف وضع ال
يسمع بذلك بل نسعى إىل رفع االشرتاكات مستقب ً ،مما سيؤثر على
الصندو وعطائه للمواطن يف حياته ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك م حظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن بعد هذا النقاش املثمر أعتقد أنه أصبحت لديكم صورة واضحة
عن قرار اللجنة ،وعن أبعاد هذا القرار ،فهل يوافق اجمللس على رفض
مشرو القانون من حيث املبدأ؟
11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يرفض مشرو القانون من حيث املبدأ .وننتقل اآلن إىل مناقشة
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشرو قانون بتعديل بعض أحكام القانون 15
رقم ( )13لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي
احلكومة( ،واملعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) ،تفضل
األخ نوار علي احملمود مقرر اللجنة.
31

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
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35

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )11

5

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشرو القانون .تفضل األخ
مقرر اللجنة.

11

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت جلنة اخلدمات مبجلس الشورى خ ل
اجتماعاتها مشرو قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )13لسنة
1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة (واملعد
على ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) .وبعد االط

على رأي

جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،ورأي احلكومة وم حظات هي ة التشريع 15
واإلفتاء القانوني وعلى قرار جملس النواب ومرفقاته وآراء وم حظات
املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس ،وبعد االست ناس برأي اتي ة العامة
للتأمني االجتماعي ،الحظت اللجنة اآلتي1 :ــ إنه بصدور املرسوم بقانون رقم
( )35لسنة 3111م بشأن ضوابط استحقا رواتب ومزايا موظفي اتي ات
واملؤسسات احلكومية ،فإن عدد من تتتجاوز رواتبهم مبلغ ( 4111دينار 31
حبريين) من املتوقع أن يتناقص مستقب ً يف ظل خضو موظفي احلكومة،
وكذلك اتي ات واملؤسسات احلكومية ،ألحكام الرواتب واملزايا الوظيفية
املنصوص عليها يف قانون اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم بقانون رقم ()48
لسنة 3111م ،ومبا أن عدد هذه الف ة حمدود ونسبة تأثريهم بسيطة على
الصندو  ،تنتفي احلاجة إىل التعديل املقرتح3 .ــ إن القانون رقم ( )13لسنة 35
1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة
وتعدي ته ،قد وضع حدًا أقصى للمعاش التقاعدي مبقدار ( )%81من الراتب
األساسي األخري حمسوبًا على أساس متوسط الراتب األساسي للسنتني
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 37

3113/11/11م املضبطة 3

األخريتني ،لذا فإن احلد األقصى للمعاش قد حتدد أيضًا بالنسبة املنصوص
عليها يف القانون املذكور3 .ــ إن أساس هذا االقرتاح هو مساواة موظفي
احلكومة بالعاملني يف القطا اخلاص ،حيث وضع حدًا أقصى للرواتب
اخلاضعة ل شرتاك يف التأمني االجتماعي مببلغ ( 4111دينار حبريين)،
وكان السبب يف وضع هذا السقف يكمن يف الزيادات املفاج ة والكبرية 5
اليت طرأت على أجور العاملني يف القطا اخلاص ،حيث منع العاملون زيادات
مبالغًا فيها وخاصة يف الفرتة اليت سبقت إحالتهم إىل املعاش ،األمر الذي أدى
إىل خسائر كبرية يف صندو التأمينات االجتماعية اخلاص بالعاملني يف
القطا اخلاص .وإن هذا التخوف املشرو يف القطا اخلاص ال ينطبق على
موظفي احلكومة ،ف توجد زيادات طارئة ومفاج ة على رواتب املوظفني11 ،
وإن مرسوم القانون رقم ( )48لسنة 3111م بإصدار قانون اخلدمة املدنية قد
حدد بشكل دقيق معايري الرتقية ومنع الزيادات .ويف ضوء كل ذلك ترى
اللجنة التوصية بعدم املوافقة من حيث املبدأ على مشرو قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )13لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد ملوظفي احلكومة ،واألمر معروض على جملسكم املوقر الختاذ 15
ال زم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن حممد مجشري.

31

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أساس مشرو القانون هذا هو اقرتاح بقانون
قدم من جملس النواب ومتت املوافقة عليه ،وذهب إىل احلكومة لصياغته
وجاء بصيغة مشرو قانون ،ومن ثم رفضه جملس النواب وأحيل إىل جملس
الشورى .مذكرة اللجنة تقول يف الصفحة  84من جدول األعمال يف البند رقم 35
« 3إن أساس هذا االقرتاح هو مساواة موظفي احلكومة بالعاملني يف القطا
اخلاص ،حيث وضع حد أقصى للرواتب اخلاضعة ل شرتاك يف التأمني
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 38

3113/11/11م املضبطة 3

االجتماعي مببلغ ( 4111دينار حبريين) ،وكان السبب يف وضع هذا السقف
يكمن يف الزيادات املفاج ة والكبرية اليت طرأت على أجور العاملني يف
القطا اخلاص ،»...هذا األساس وهذه النظرية خاط ة؛ ألن فكرة الــ 4111
دينار جاءت من مؤسسة حكومية تعمل بنظام القطا اخلاص ،أعين بنك
اإلسكان ،وعندما أصبع هناك نو من التجاوز ،وضع حد أقصى للرواتب 5
اخلاضعة ل شرتاك يف التأمني االجتماعي مببلغ ( 4111دينار) ،وعوقب بذلك
القطا اخلاص ككل ،وتُرك موظفو اتي ات احلكومية والوزارات،
واملؤسسات العسكرية برواتبهم غري احملددة بسقف ،وهذا يعترب ــ يف رأيي
اخلاص ــ خمالفة دستورية ،فيجب أن يعامل املواطنون سواسية ،كيف نضع
ملوظفني يف القطا اخلاص حدًا أقصى للرواتب مببلغ  4111دينار ونرتك 11
البقية؟ هذا الك م غري صحيع ،إما أن تعامل مجيع املواطنني العاملني على
أساس مبلغ الـ 4111دينار ،وإما أن ترفع سقف الرواتب إىل أكثر من مبلغ الـ
 4111دينار ،وإما أن تزيل هذا السقف نهائيًا؛ وذلك لتجاوز هذه املخالفة
الدستورية الفظيعة .حنن نقول إن العدل هو أساس احلكم ،فأين العدل يف
هذا؟ موظفون يعاملون على أساس حد أقصى لرواتبهم مببلغ  4111دينار15 ،
وموظفون يرتكون من دون حتديد سقف لرواتبهم! بعض املوظفني يف
املؤسسات واتي ات احلكومية رواتبهم أكثر من  11آالف دينار ،فكيف
يرتكون من دون حتديد سقف لرواتبهم بينما القطا اخلاص وجملسا
الشورى والنواب يوضع حد أقصى لرواتبهم؟! هذا الك م غري صحيع؛ لذلك
أرجو أن تعاجل هذه املخالفة الدستورية يف أي مشرو بقانون؛ ألنه إذا ظلت 31
القوانني كما هي فهذا يعترب خمالفة للدستور ،وإذا ذهبت إىل احملكمة
الدستورية وصدر احلكم والتنفيذ بشأنها ،فستصبع كأنها مل تكن،
وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.
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العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع األخ عبدالرمحن مجشري فيما
طرحه .هناك تفاوت كبري بني ما هو مطبق يف القطا اخلاص ،وما هو
مطبق يف القطا العام من حيث حتديد احلد األقصى للراتب التقاعدي،
وهناك ظلم كبري لكثري من املوظفني يف القطا اخلاص ،وليست هذه 5
الطريقة اليت تتم بها معاجلة الزيادات املفاج ة واملتعمدة يف بعض الشركات
من أجل رفع املعاش التقاعدي ،فهناك أدوات أخرى مثل حتديد نسبة منو
الراتب يف السنتني األخريتني يف حدود معقولة ومدروسة ،وبهذه الطريقة
نقضي على مشكلة الزيادات املفاج ة .وكما قال األخ عبدالرمحن مجشري
هناك شبهة عدم دستورية يف املوضو ؛ وذلك نتيجة للتعامل بأسلوب خمتلف 11
بني املواطنني كافة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
15

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أضم صوتي إىل صوت األخ عبدالرمحن
مجشري .وأحتدث أيضًا بشكل رئيسي عن عدم عدالة فرض سقف للراتب
التقاعدي مببلغ  4111دينار على القطا اخلاص ،حبجة أن هناك زيادات
مفاج ة وغري منطقية أو أن هناك بعض الت عب كما تفضل األخ حممد 31
حسن السرتي .جيب أن يؤخذ الراتب التقاعدي للموظف حبسب مساهمته يف
صندو التأمينات االجتماعية ،ففي القطا اخلاص الرؤساء التنفيذيون
واملديرون رواتبهم األساسية ترتاوح ما بني  13ألفًا و 18ألفًا و 31ألف دينار
حبريين وهناك من هم رواتبهم  31ألف دينار حبريين يف الشهر ،مثله مثل أي
قطا خاص يف العامل أمجع .حنن هنا جنرب الشركات على التحايل ،ونقول 35
إن الذين رواتبهم األساسية ترتاوح ما بني  13ألفًا و 13ألفًا أو  15ألف دينار
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حبريين لن يأخذوا من صندو التأمينات االجتماعية إال مبلغ الـ  4111دينار
حبريين حتى لو استثمروا أو ساهموا بنسبة من رواتبهم! بالتالي ماذا ستفعل
الشركة؟ سرتسل فقط مبلغ املساهمة ملبلغ الـ  4111دينار حبريين؛ ألنها
ستقول إنها ملزمة فقط بهذا املبلغ ،واملوظف ال يقتطع منه نهائيًا ما فو
الـ  4111دينار ،وهذا حتايل على القانون ،ولكن هل مملكة البحرين 5
ستسمع بهذا التحايل على القانون؟ أين سيادة القانون؟ حنن من سيسهل
التحايل على القانون؛ وذلك بفرض سقف على رواتب املوظفني املقتدرين
اجملدّين الذين يسهمون يف زيادة الناتج اإلمجالي العام ململكة البحرين من
خ ل عملهم يف القطا اخلاص ،الذين جيدون وجيتهدون للوصول إىل مراتب
عليا ،وبالتالي حنن نظلمهم ،نظلم باألخص املوظفني البحرينيني ،فاألجانب 11
ختتلف ظروفهم ،فهم قد يأخذون كل حصصهم ويعودون إىل ديارهم ،هذه
نقطة مهمة البد من التحدث بشأنها .أنا لست مع حتديد مبلغ الـ  4111دينار
حبسب ما جاء يف املقرتح بقانون األصلي ،وحنن جزئيًا نتصرف بالنقيض
للذي قمنا به يف املرة املاضية ،ألننا حندد سقفًا لرواتب املوظفني يف القطا
اخلاص ونستثين من ذلك املوظفني يف اتي ات والوزارات احلكومية .الدستور 15
يقول إن املواطنني سواءٌ لدى القانون ،وهناك قانون للتأمينات االجتماعية،
فكيف ال حيدد للموظف يف احلكومة سقف للراتب التقاعدي ،بينما حيدد
للموظف يف القطا اخلاص؟! ليس هناك عدالة حتى من وجهة نظر فلسفية يف
إطار صياغة القانون .أنا مل أدقق كثريًا يف القانون املاضي اخلاص
باالستقالة ،حيث إننا أصبحنا نقسم االستقالة ،وهذا ليس به منطق ومل يقم 31
به أحد من قبل إال يف دول جملس التعاون .حنن نقيس على االستثناء وال نقيس
على القاعدة العامة ،وبالتالي أنا لست مع التوصية ،وأدعو اجمللس إىل رفض
هذه التوصية؛ ألنها ليست عادلة فيما يتعلق باملوظفني يف القطا اخلاص ،ويف
حالة تثبيت التوصية ،ستصبع توصية غري عادلة ،والسقف غري صحيع ،وأنا
مع إزالة السقف ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرجع وأقول للمرة الثانية إننا ننظر إىل جهة 5
واحدة من مالية اتي ة العامة للتأمني االجتماعي ،وننسى اجلهة األخرى .إذا
كان األخ الدكتور عبدالعزيز أبل يعتقد أن هناك عدم عدالة يف التوصية؛
ألن موظف القطا اخلاص حدد لراتبه التقاعدي سقف مببلغ  4111دينار
حبريين ،واملوظف احلكومي مل حيدد لراتبه التقاعدي سقف ،كان من
األجدى أن يقول أيضًا إن اشرتاكات القطا اخلاص الـ  %18يف اتي ة العامة 11
للتأمني االجتماعي البد أن ترفع إىل  %34كما هو احلال يف الوزارات
احلكومية .ال ننظر إىل جهة واحدة من دون األخرى ،القطا اخلاص يعاني
ارتفا االشرتاكات! حنن يف هذا اجمللس رفعنا اشرتاكات القطا اخلاص
يف اتي ة العامة للتأمني االجتماعي من  %13إىل  ،%15ورفعنا اشرتاكات
احلكومة يف اتي ة العامة للتأمني االجتماعي من  %13إىل  %18ومن ثم إىل 15
 ،%34ومع ذلك رئيس اتي ة يقول إنه رغم زيادة االشرتاكات إىل  %34مازالت
مصروفاتنا التأمينية تزيد على اشرتاكاتنا التأمينية ،ما يعين أننا نصرف
بالناقص ،ونأتي ونتحدث عن العدالة االجتماعية وتطبيق القانون! القانون
يطبق على من ينطبق عليه القانون ،القانون فصّل وقال إن موظفي القطا
اخلاص ينطبق عليهم هذا القانون ،وموظفي القطا العام ينطبق عليهم هذا 31
القانون ،وإال ملاذا قمنا بتشريع قانون القطا األهلي ،وقانون العمل ملوظفي
الدولة؟ ملاذا يف القطا اخلاص قلنا إن عدد ساعات العمل اليومية  48ساعة
كحد أقصى ويف احلكومة  35ساعة؟ أرجو أن نكون واضحني وأال نقارن
فقط من أجل املقارنة؛ ألننا فقط نريد أن نقول إنه ال يوجد هناك عدالة وإن
هناك شبهة عدم دستورية .هذا اجمللس مبا لديه من سلطة أقر وضع سقف 35
مببلغ  4111دينار حبريين ،وحنن أقررنا هذا املبلغ مبوجب قانون وليس
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مبوجب مرسوم وناقشناه ،وأحد األسباب الرئيسية كانت العجوزات الزائدة
يف صندو التقاعد اخلاص بالقطا اخلاص ،ومل نكتفِ فقط مببلغ الـ
 4111دينار حبريين وإمنا رفعنا معدل األجر النهائي من سنتني إىل مخس
سنوات ــ وحبذا لو يصحع لي األخ الدكتور زكريا العباسي ـــ وأدخلنا عدة
تعدي ت على القانون من بينها هذا السقف ،ومن يأخذ أكثر من  4111دينار 5
لن يضيع حقه ،فالشركة مسؤولة عن تعويضه مبوجب قانون العمل ،فقانون
العمل يعطي احلقو لألجانب ملن قضى فرتة معينة ــ  15يومًا يف السنة وترفع
إىل  31يومًا ــ والبحريين إذا كان دخله أكثر من  4آالف دينار يستحق الفر
من قبل الشركة ،حاله حال املوظف األجنيب ،واألشخاص الذين يتقاضون
رواتب تصل إىل  4آالف دينار هم من كبار املتعلمني واإلداريني وباستطاعتهم 11
بكل سهولة مبوجب هذا الفر املدفو املستحق تم أن يشرتوا به تأمينًا
خارجيًا ،وبالتالي هناك حلول بإمكان األشخاص أن يستفيدوا منها ألن
األموال لن تضيع عليهم فهذه حقوقهم ،وحنن نتكلم عن ماذا نعطيهم من
اتي ة ولكن بإمكان الشركات اليت يعملون بها أن تعوضهم عن الفر ،
وأرجو أن نكون واضحني ،عندما وضعنا حدًا للقطا اخلاص ،فقد كانت 15
رواتب القطا اخلاص فع ً ترتفع بشكل سريع ،ويستحق املوظفون يف
القطا اخلاص تلك الرواتب ،وعندما وافق هذا اجمللس على أن تكون كل
اتي ات العاملة يف الدولة ما عدا هي تني ختضعان لرواتب احلكومة فقد
كان أحد أسباب ذلك اتي ات املختلفة اليت أسسناها ودفعت رواتب كثرية،
وبالتالي حنن اليوم نتكلم عن ف ة صغرية جدًا يف احلكومة وهي اليت 31
تتقاضى رواتب أكثر من  3آالف دينار ،ولدينا هي تان فقط خارج احلكومة
تما وضعهما اخلاص حلساسيتهما وهما بنك البحرين املركزي وديوان
الرقابة املالية وذلك الستق ليتهما ،فاملشكلة ليست مشكلة كبرية
ولكنها ستكون كبرية إذا تركنا احلبل على الغارب ومحلنا هذه الصناديق
سواء العسكري أو املدني أو اخلاص مبالغ إضافية تدفع على شكل 35
تعويضات للمتقاعدين ال تتفق مع حجم االشرتاكات املوجودة وال تتفق مع
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إمكانيات هذه الصناديق .وحنن دائمًا نتكلم عن دول اخلليج ،وليكن
معلومًا لدى اجلميع أنه يف الكويت كان احلد األقصى للراتب التقاعدي ألي
موظف يف القطاعني العام واخلاص هو  1311دينار ورفع مؤخرًا منذ  3أو 4
سنوات إىل  3311دينار ،وحنن مازلنا ندفع  4آالف دينار ،والدكتور زكريا
العباسي لديه معلومات أكثر مين يف هذا الشأن ،وبالتالي ليس هناك خطأ5 ،
اخلطأ كان يف ترك التعويضات مفتوحة من غري سقف ،ومن يعتقد من
اإلخوة أن هناك شبهة دستورية فإن اللجنة القانونية مل تتطر إىل هذا
املوضو  ،وبإمكان أي شخص أن يقول ما يشاء ولكن اللجنة القانونية مل
تقل إن هناك شبهة دستورية يف النص األصلي أو يف التعديل .ولكن هناك
مشكلة ،فإذا طالبنا باملساواة أو ألغينا أحدهما وأبقينا على اآلخر بهدف 11
العدالة االجتماعية فذلك سيحدث مشكلة رئيسية ،العدالة االجتماعية
موجودة ،والكل متساوون أمام القانون ،ولكن هذا الشخص ينطبق عليه
هذا القانون ألنه يعمل يف هذا القطا واآلخر ينطبق عليه قانون آخر ألنه يعمل
يف قطا آخر ،وال ميكن أن أخلط املوضوعني بعضهما ببعض ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص هذا القانون لست مع فرض سقف 31
للمعاش التقاعدي ألي قطا مبا فيه القطا احلكومي .وبالتالي أتفق مع
توصية اللجنة بعد املوافقة ،وما زلت أرى أن هذا القانون غري دستوري ولكن
هذا ليس ختصصي وأمتنى حتريك هذا املوضو فيما بعد من قبل املختصني
يف هذا اجملال .ولكن لدي م حظة خبصوص مربر عدم املوافقة ،املربر الذي
يقول إن رواتب احلكومة ليست عالية اآلن واتي ات مت تعديل أوضاعها ولن 35
تكون رواتب موظفيها عالية وإن سقف األربعة آالف لن نصل إليه أص ً
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وبالتالي لن حنتاج إىل سقف؛ أرى أنه مربر يف غري حمله ،فنحن ال نقنن من
أجل اليوم بل نقنن من أجل السنوات القادمة ،والرواتب احلكومية قد ترتفع
وقد ختتلف األوضا وحتى وضع اتي ات ــ اليت تكون متشابهة إىل حد ما بني
القطا احلكومي والقطا شبه احلكومي ــ قد خيتلف عن الوضع الراهن
وهذا وارد ،وأنا غري مقتنعة بعدم وضع سقف للمربرات السابقة ،ألن املوظف 5
عندما يصل راتبه إىل أي مستوى فهذا يكون من باب ترقية أو جهد بذله أو
اشرتاكات دفعها ،فهو يدفع اشرتاكات حبسب راتبه ،وإذا كنا سنضع
سقفًا فليدفع اشرتاكات تقف أيضًا عند سقف األربعة آالف ،هل حنن
نعاقبه؟! وأيًا كان راتبه بعد أن ترقى ووصل إىل درجة عليا نقول له :حنن اآلن
سنضع لك سقفًا وسنخفض راتبك إىل  4آالف ،هل هذا نو من العقاب؟! هو 11
مل يصل إىل هذه الدرجة من دون سبب ،وبالتالي جيب أن تقل اشرتاكاته
وتقف عند  4آالف ،هو يدفع ملن؟ صحيع أننا نتكلم عن مبدأ التكافل
وأفهم هذه اجلزئية ،ولكنْ هناك نو من ضيا احلقو تذا املوظف .أنا مع
اللجنة يف عدم وضع أي سقف للرواتب ،وسنأتي إىل القطا اخلاص يف قانون
15

آخر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن حممد مجشري.
31

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،األخ مجال فخرو ذكر أن القطا اخلاص
يدفع  %18والقطا العام  ،%34وهذا صحيع ولكنه طُبق يف سنة 1975م وهو
تاريخ تطبيق التأمني االجتماعي عندما احتجت غرفة التجارة والصناعة على
نسبة  %34وبعدها خفضت النسبة إىل  ،%18واحلكومة اختذت هذا القرار،

وحنن يف السلطة التشريعية قبل  8سنوات قمنا بتوحيد الصناديق التقاعدية 35
وأعطيناها فرصة ملدة  3سنوات وقد مرت أكثر من  3سنوات ومل يتم
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التوحيد إىل اآلن ،ومجيع املزايا التأمينية جيب أن تتوحد لكل من تشملهم
الصناديق التقاعدية ،وحتى من ناحية االشرتاكات ،فمن املفرتض أن تقوم
السلطة التشريعية بهذا العمل إذا كانت توافق على أن تكون االشرتاكات
موحدة للجميع .األمر اآلخر ،خبصوص الرواتب جاء ذكر الكويت ،إذا
كان ذلك يف دول أخرى فلم ال؟ حسنًا ،نضع سقفًا ولكنه جيب أن يكون 5
موحدًا للكل ،من السلطة التنفيذية ،والوزراء ،إىل السلطة التشريعية ،إىل
العاملني يف القطا  ،إىل العاملني يف القطا العسكري ،لنضع سقفًا
للمعاشات التقاعدية ،مل ال؟! وإن كان  4آالف أو أقل من ذلك أو أكثر
فليست هذه املشكلة ،املشكلة يف السقف ،أو أن نرفع مسألة السقف
11

للكل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
15

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع توجه اللجنة برفض مشرو القانون،
وأعتقد أن من ضمن املربرات أننا أقحمنا قانون التأمينات االجتماعية يف
موضو السقف ،وأتفق مع زم ئي يف وجود شبهة عدم دستورية باعتبار أن
املستحقات التقاعدية ناجتة عن مُدد االشرتاكات وبالتالي من املفرتض أن

تتواءم معها .هناك م حظة أبداها األخ مجال فخرو خبصوص القطا اخلاص 31
يف حالة أن الشخص يستحق أكثر من  4آالف وهذا راتبه التقاعدي وبالتالي
يلجأ إىل صاحب الشركة ليأخذ مكافأة نهاية اخلدمة حاله حال األجنيب،
أعتقد أن هذا غري صحيع ألن قانون العمل ذكر خبصوص مكافآت نهاية
اخلدمة أنها لألشخاص الذين ال تغطيهم التأمينات االجتماعية ،حيث تدفع
االشرتاكات لألجنيب يف حالة إصابات العمل وال تغطي االشرتاكات موضو
التقاعد ،وبالتالي فإنه وفقًا لقانون العمل يستحق مكافأة نهاية اخلدمة؛
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35

ألنه إذا سلمنا مبا ذكره سعادة العضو فمعنى ذلك أنه حتى صاحب الشركة
يعود إىل التأمينات ليأخذ الفر ألنه يساهم أيضًا يف هذه االشرتاكات،
فأرى أال نوسع املوضو  ،وتوجه اللجنة هو توجه سليم ،وإذا كانت لدينا أي
م حظات على هذا القانون ،أعتقد أن بإمكاننا أن نتقدم بأي اقرتاحات
5

قانونية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد سيف املسلم.
11

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أؤيد اللجنة على قرارها ورأيها ،ويف الوقت
نفسه أثين على ما ذكرته األخت الدكتورة ندى حفاظ .أرى أن املتقاعد
الذي ارتفع راتبه بذل جهدًا وأعطى ودرس حتى وصل إىل موقع عالٍ وراتب
عالٍ ،فهل هذا جزاؤه؟ الراتب التقاعدي ملن؟ ال ننسى أن الراتب التقاعدي هو

لعائلة هذا الشخص ،أناس عاشوا يف مستوى معني ،آتي بعدما خيرج 15
الشخص من الوظيفة وبعدما بذل وأقول له إن احلد األقصى لك  4أو  5آالف،
ملاذا؟ الراتب التقاعدي لزوجة املتقاعد ،ومعروف لدينا أن االكتوارية هي 14
سنة ــ وليصحع لي الدكتور ــ وهذا هو معدل االكتوارية ،ولكن الشخص
لديه عائلة ،وقد يكون لديه أبناء يف حاجة ،الشخص ال يربي أبناءه الصغار
فقط فحتى األبناء الكبار يربيهم ،فلماذا نصر على حد معني؟ هذا ما 31
تستحقه فقط .أرى أن الشخص الذي وصل إىل هذه املناصب واملراتب وزاد
راتبه التقاعدي على  4آالف يستحق هذا املعاش وجيب على احلكومة
إعطاؤه هذا الراتب ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد فخرو.
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العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،تعليقًا على نسبيت الـ  34و %18ولتوضيع األمر
لإلخوة مجيعًا ،فإنه عند تأسيس اتي ة وصندو التقاعد كانت النسبة %18
وعدلت يف منتصف الثمانينيات عندما كان الوضع االقتصادي سي ًا
وأصبحت  ،%13ثم يف هذا اجمللس بعدما استمعنا إىل م حظات وزير املالية 5
ــ وحينها كان رئيس اتي تني ــ كانت هناك توصية من احلكومة برفع نسب
االشرتاكات يف القطا اخلاص إىل  %18ويف القطا احلكومي إىل %34
لكي نساعد على سد العجز يف هذه الصناديق ،وبالتالي مؤخرًا منذ حوالي
 3أو  4سنوات رفعنا النسب ،فكانت النسبة يف القطا اخلاص %18
وخفضناها إىل  %13ورجعنا رفعناها إىل  %18يف القطا اخلاص و %34يف 11
القطا العام ،ومعنى ذلك أن نسبة مشاركة احلكومة يف متويل الصندو
أعلى من القطا اخلاص .أما فيما يتعلق بك م األخت رباب العريض فإذا
كنت خمط ًا فإنين أعتذر عن هذا اخلطأ ورمبا يكون رأيها أصع من رأيي
يف هذا اجلانب ،ولكن املهم هو أنه عندما وضعنا هذه القيود كحد أقصى
ت بشيء جديد بل كل العامل يضع 15
فإن اتدف هو محاية هذا الصندو ومل نأ ِ
قيودًا على مقدار التعويض ،وحنن من الدول اليت تدفع نسبًا مرتفعة جدًا من
متوسط الرواتب األخرية ــ رواتب آخر سنتني ــ للموظفني %81 ،ليست نسبة
قليلة ،وعندما نتكلم مع أي شخص ونقول له إن نسبة التعويض هي %81
فإنه يضع يده فو رأسه ويعتقد أننا فع ً كرماء يف النسبة اليت نعطيها
املوظفني املتقاعدين ،لكن احلمد هلل حنن قادرون على أن ندفع  ،%81لكن 31
أمتنى أن حنافظ على أموال اتي ة العامة للتأمني االجتماعي لكي نستمر يف
دفع  %81وال نأتي يف يوم وخنفّض هذه النسبة إىل  51أو  %51مثل دول أخرى،
وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس
التنفيذي للهي ة العامة للتأمني االجتماعي.
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الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمني االجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط أحببت أن أصحع بعض املعلومات اليت
أُثريت فيما يتعلق بقانون التأمني االجتماعي يف القطا اخلاص؛ وإن كان
ذلك خارج املوضو املطروح أمام جملسكم .االشرتاكات يف القطا اخلاص
تُسدد على األربعة آالف دينار فقط ،وال تُسدد على الراتب الفعلي ملن يتقاضى 5
أكثر من أربعة آالف دينار .وليس صاحب العمل يف حاجة إىل إخفاء الراتب
احلقيقي ألنه بقوة القانون ــ والنصوص واضحة يف هذا األمر ــ تستقطع
االشرتاكات فقط يف حدود األربعة آالف دينار وتتم تسوية احلقو التأمينية
تذا الشخص على أساس هذا املبلغ ،هذه النقطة األوىل .النقطة الثانية:
املوظف أو املؤمن عليه الذي يتقاضى راتبًا أكثر من أربعة آالف دينار يستحق 11
من قبل صاحب العمل مكافأة نهاية اخلدمة حبسب قانون العمل وذلك يف
حدود األجر الذي يتجاوز األربعة آالف دينار؛ وما أثاره األخ مجال فخرو
صحيع ،كل األشخاص الذين يتقاضون رواتب أعلى من أربعة آالف دينار يتم
التأمني تم على األربعة آالف دينار ويتقاضون مكافأة نهاية اخلدمة من قبل
صاحب العمل عن األجور اليت تزيد على األربعة آالف دينار فقط .رغبت يف 15
تصحيع هذه املعلومات حتى ال تُثبّت بشكل غري دقيق يف مضبطة اجللسة،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالس م.

31

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا حقيقة رئيس اللجنة اليت قررت أن ال
سقف ملعاشات التقاعد ملوظفي احلكومة والقطا العسكري ،ولكن رمبا
أميل إىل موضو احلد يف القطا اخلاص بأربعة آالف .حنن نرى التطور الذي 35
طرأ على املرتبات خ ل السنوات العشر املاضية ،وإذا وضعنا سقفًا ليحد من
مرتبات القطا اخلاص أو معاشات القطا اخلاص وال نضع حدًا ملعاشات
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احلكومة فسيكون هناك تفاوت كبري جدًا بعد عدة سنوات بني القطا
اخلاص والقطا العام ،وقد الحظنا ذلك ــ وهذا جيب أن تلتفت إليه اتي ة ــ
يف أول متقاعد لدى القطا اخلاص سنة 1995م؛ اإلخوة الذين تقاعدوا يف
سنة 1995م مل يطرأ على معاشاتهم أي تعديل أو زيادة ،بينما طرأت الزيادة
السنوية على معاشات احلكومة وهو األمر الذي جعل التفاوت كبريًا بني 5
املعاشني ،أعين معاش القطا اخلاص ومعاش القطا العام .حنن نصنع تفاوتًا
يف معاشات التقاعد يف الدولة بني املواطنني وال نلتفت إىل ذلك اآلن .جيب أن
نلتفت أيضًا إىل القطا اخلاص ،إما أن حنسّن هناك وإما أن نرفع السقف
ككل .األخ عبدالرمحن مجشري اقرتح إما أن يكون هناك حدٌ للكل وإما
رفع السقف للكل وإما إلغاء السقف .وجيب النظر يف األمر بسرعة ،فنحن 11
اآلن ال نريد السقف هنا ولكن جيب النظر هناك أيضًا وتعديله ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك م حظات أخرى؟

15

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة برفض مشرو القانون من حيث
31

املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُرفض مشرو القانون من حيث املبدأ .وننتقل اآلن إىل البند التالي 35
من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشرو
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قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط
وأفراد قوة دفا البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )11لسنة
1975م .تفضل األخ نوار علي احملمود مقرر اللجنة.
5

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
15

إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /4صفحة )07
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشرو القانون ،تفضل األخ 31
مقرر اللجنة.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت جلنة اخلدمات مبجلس الشورى خ ل
اجتماعاتها مشرو قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات 35
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفا البحرين واألمن العام الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 1975م .يهدف املشرو بقانون إىل تعديل
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بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفا البحرين واألمن العام ،حيث
تضمّن املشرو بقانون خب ف الديباجة أربع مواد؛ نصّت املادة األوىل منها
على حتديد حد أقصى للراتب الشهري اخلاضع ل شرتاك حبيث ال يتجاوز
( 4111دينار) جلميع ضباط وأفراد قوة دفا البحرين واألمن العام مبن فيهم 5
الوزراء ومن يف حكمهم .ونصت املادة الثانية من املشرو بقانون على حساب
معاشات التقاعد والعجز والوفاة واملكافآت املستحقة عن املادة السابقة على
تاريخ سريان هذا القانون واليت يكون املوظف قد أدى خ تا اشرتاكات
التأمني عن راتب يزيد على احلد األقصى للراتب اخلاضع ل شرتاك
املنصوص عليه يف املادة األوىل من املشرو بقانون مبعزل عن املدة ال حقة له11 ،
بشكل سوف يصب يف مصلحة املتقاعد وخصوصًا يف حالة التفاوت يف
الراتب بني حساب املدتني نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون (أي بني
القانونني) ،فيما سوف حيدد املعاش النهائي أو املكافأة على أساس املدتني
بشكل متصل ــ إذا كان أفضل للمتقاعد ــ بدالً من حتديد املعاش أو
املكافأة على أساس مقدار جممو املعاشني أو املكافأتني الناجتتني عن 15
حساب كل مدة على حدة حبسب األحوال .ونصت املادة الثالثة على أال
يتجاوز املعاش التقاعدي احلد األقصى املنصوص عليه يف املادة األوىل من
املشرو بقانون حتى مع تطبيق الزيادة السنوية البالغة  ،%3أما بالنسبة إىل
املعاشات املستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتزيد على احلد األقصى
املنصوص عليه يف هذه املادة ،فيتوقف املعاش املستحق عند هذا احلد 31
ويكون هو احلد األقصى املعول عليه للمعاش اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ
العمل بهذا القانون .فيما جاءت املادة الرابعة من املشرو بقانون مادة تنفيذية.
وبعد االط

على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس ،وعلى

مناقشات أعضاء اللجنة ،وعلى رأي احلكومة وم حظات هي ة التشريع
واإلفتاء القانوني وعلى قرار جملس النواب ومرفقاته وآراء وم حظات 35
املستشار القانوني باجمللس ،وبعد االست ناس برأي وزارة الدولة لشؤون
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 53

3113/11/11م املضبطة 3

الدفا  ،توصي اللجنة برفض املشرو من حيث املبدأ ،وذلك لألسباب التالية:
1ــ كان السبب إلجراء هذا التعديل يف القطا اخلاص الزيادات الكبرية
واملفاج ة اليت منحت لبعض املوظفني والعاملني وخاصة يف األيام أو األشهر
األخرية خلدماتهم3 .ــ تتفق اللجنة مع ما تراه وزارة الدفا من عدم وجود
ضرورة إلجراء هذا التعديل على القانون ،وعدم وضع حد أقصى للرواتب 5
واملعاشات اخلاضعة للتقاعد ،وأن معاشات املتقاعدين من كبار الضباط
تنسجم مع األعباء واملسؤوليات اليت حتملوها خ ل عملهم ،كما تتناسب مع
الرواتب املقررة تم باألمر امللكي السامي3 .ــ إن وضع حد أقصى للراتب
الشهري اخلاضع ل شرتاك ،وكذا وضع حد أقصى للمعاش لضباط وأفراد
قوة دفا البحرين واألمن العام قد يثري بعض الصعوبات من الناحية العملية 11
نظرًا للطبيعة اخلاضعة للقواعد واألحكام املتعلقة مبعاشات التقاعد والعجز
والوفاة واملكافآت لضباط وأفراد قوة دفا البحرين واألمن العام ،فض ً عن
أن توحيد املزايا بني مجيع اخلاضعني لألنظمة القائمة وفق أفضلها طبقـًا
ألحكام القانون رقم ( )3لسنة 3118م املشار إليه ال يعين بالضرورة التطابق
التام بني هذه األنظمة4 .ــ إن إقرار هذا املشرو سيؤدي بعدد من الضباط إىل 15
تقديم طلباتهم للتقاعد ،وبالتالي ستُحرم املؤسسة العسكرية من الكفاءات
اليت يتمتع بها هؤالء القادة .ويف ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بعدم
املوافقة من حيث املبدأ على مشرو قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفا البحرين واألمن العام
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 1975م .واألمر معروض على اجمللس 31
املوقر الختاذ ال زم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك م حظات؟
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(ال توجد مالحظات)
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