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 (1ملحق رقم )
 

الثاني للجنة التقرير التكميلي 
الخدمات بخصوص المرسوم 

م 0505( لسنة 05بقانون رقم )
بتعديل بعض أحكام قانون 

الجمعيات واألندية االجتماعية 
والثقافية والهيئات الخاصة العاملة 

في ميدان الشباب والرياضة 
والمؤسسات الخاصة، الصادر 

   م.0191( لسنة 00بقانون رقم )
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 م3602نوفمبر  60التاريخ : 

 تقريـر جلنـة اخلدمات السابع

)التكميلي الثاني(  بشأن املرسوم خبصوص تقرير جلنة اخلدمات السابقة 
بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات  0515( لسنة 05بقانون رقم )

واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان 
( 01الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة، الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 1191لسنة 

 من الفصل التشريعي الثالثدور االنعقاد العادي الرابع 

 مقدمــة :
صاحب المعالي السيد علي بن صالح م أرسل 9108أكتوبر  92بتاريخ 

( إلى 8د8/ ص ل خ ت / ف 001خطاًبا برقم ) الصالح رئيس مجلس الشورى

تقرير لجنة الخدمات السابقة )التكميلي الثاني( بشأن لجنة الخدمات بخصوص 

بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات  3606( لسنة 06المرسوم بقانون رقم )

واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب 

( لسنة30والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

فبراير  08، والذي ارسلته اللجنة السابقة إلى مكتب المجلس بتاريخ 

عادة النظر في التقرير المذكور أعاله، على أن ترفع اللجنة م، على أن تتم إ9109

الحالية تقريرها بشأنه في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه، وللجنة أن تكتفي في 

شأنه بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة.  
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 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 التالية :لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات 

فتتي دور اعنعقتتاد العتتادي  علتتى تقريتتر اللجنتتة الستتابقة المتتذكوراطلعتتت اللجنتتة  (1)

 الرابع من الفصل التشريعي الثالث في اعجتماعات التالية:

 التاريـــــــــــــــخ رقم اعجتماع الرقم

 م81/01/9108 الثاني 0

 م18/00/9108 الثالث 9

 

المتذكور علتى الوثتاال التتي جمعتهتا اللجنتة اطلعت اللجنة أثناء نظرها للتقريتر  (2)

الستتابقة المتعلقتتة بمرستتوم القتتانون موثتتوع البحتتث والدراستتة والتتتي تثتتمنها 

 التقرير.

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:  (3)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي  .0

 باحـــــــث قانوني. ديالسيد علي عبدهللا العـــــرا .3

 

  السيد أيوب علي طريفتولى أمانة سر اللجنة. 

ا: رأي اللجنة: 
ا
 ثانيـ

اطلعت اللجنة على التقرير التكميلي الثاين للجنة اخلدمات السابقة جبميع مرفقاته بشأن   
بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات واألندية  0505( لسنة 05مرسوم بقانون رقم )

والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات االجتماعية 
ومّت استعراض قرار جملأ    ،0191( لسنة 00اخلاصة، الصادر باملرسوم بقانون رقم )
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النواب ومرفقاته بشن  مرسوم القانو ، كما مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله 
وين لشؤو  اللجا  والباحث القأانوين بأاسل ،   من قبل أعضاء اللجنة واملستشار القان

واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤو  التشريعية والقانونية باسل ، املرفق بتقرير اللجنة 
 .لسالمة املرسوم بقانو  من الناحيتني الدستورية والقانونيةجاء مؤكًدا السابقة، والذي 

وبعد أ  اطلعت اللجنة على تقرير اللجنة السابقة جبميع مرفقاته فإ  اللجنة تتمسك 
بقرار اللجنة السابقة بالتوصية باملوافقة على مرسوم القانو  املذكور، وذلك لقناعة اللجنة 

" فقرة أخرية( 4)"باألسباب واملربرات اليت ساقتها اللجنة السابقة من أنه فيما يتعلق باملادة 
ملرسوم بقانو  واليت تنص على: ))وحيظر اجلمع بني عضوية أكثر من مجعية تعمل يف من ا

أنشطة نوعية خمتلفة إال مبوافقة الوزير((، أ  صياغة املادة وضعت قيًدا ال مربر له، حيأث  
اشترطت موافقة الوزير على اجلمع بني عضوية أكثر من مجعية تعمل يف أنشأطة نوعيأة   

قد يفّوت على املواطن فرصأة العطأاء    -كما ذكر سابقًأا  –د خمتلفة، إذ أ  هذا القي
والبذل يف خدمة جمتمعه ومزاولة عالقاته االجتماعية من خالل انضمامه إىل أكثر من مجعية 

،خاصة يف ظل االحجام عأن العمأل   وتقيده يف مجعية واحدة فقط وجمال واحد ال غري
 التطوعي.

من املرسوم بقانو  خبصوص استبدال نص املادة  أما بالنسبة ملا ورد يف املادة الثانية
م، حيث نصت املادة اجلديدة على "وال 2191( لسنة 12( من املرسوم بقانو  رقم )06)

جيوز أ  يكو  املرشح لعضوية جمل  إدارة النادي أو االحتاد الرياضي منتمًيا ألي مجعيأة  
دي أو احتاد رياضي واحد". سياسية أو أهلية، كما ال جيوز اجلمع بني عضوية أكثر من نا

فإ  اللجنة وجدت أ  الصياغة اليت جاءت يف الفقرة األخرية من هذه املادة ال تعطي املعىن 
املقصود الذي أراده املشرع، كما أوضحته املؤسسة العامة للشباب والرياضة عند حضور 

اجلمع بني أكثر ممثليها أمام اللجنة، حيث أفادوا بن  املقصود من هذا املنع هو عدم جواز 
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من جمل  إدارة نادي أو احتاد رياضي واحد، ولي  اجلمع بني عضوية أكثر من نادي أو 
 احتاد رياضي.

تلقت العديد من املراسالت من وقد الحظت اللجنة بن  اللجنة األوملبية البحرينية قد 
 الأيت حتكأم   اللجنة األوملبية الدولية واسل  األومليب اآلسيوي بضرورة أ  تكو  القوانني

عمل اللجنة األوملبية البحرينية منسجمة مع امليثاق األومليب املعتمد من اللجنأة األوملبيأة   
الدولية، وحيث إ  اللجنة األوملبية البحرينية هي عضو يف اللجنة األوملبية الدولية و اسل  

لدولية بتعليأق  األومليب اآلسيوي، و على ضوء اإلجراءات اليت اختذت من اللجنة األوملبية ا
الناشط الرياضي يف بعض الدول اليت تتعارض قوانينها الرياضية احمللية مع امليثاق األوملأيب،  
فقد كا  من الواجب اإلسراع يف اجراء التعديالت الالزمة على املرسوم بقأانو  الأذي   

شأا   ينظم عمل اللجنة األوملبية، مبا يتناسب مع القوانني الدولية و حتاشأًيا لتعليأق الن  
الرياضي يف اململكة، ويف هذا السياق فقد سارع اسل  األعلى للشباب والرياضة مبناقشة 
تلك املعطيات و تقرر اإلسراع يف اختاذ الالزم وفقا ألحكام الدستور لتعديل بعض أحكام 
املرسوم بقانو  املشار إلية، أل  التنخر يف اختاذ إجراء هذه التعديالت كا  سيترتب علية 

التعديالت لأن  هذه للمملكة على املستوى الرياضي الدويل، وأ  التنخر يف اختاذ  إحراج
 حيقق األهداف اليت صدر من أجلها مرسوم القانو  وهي:

حتقيق االنسجام بني القوانني اليت حتكم عمل اجلمعيات واألندية االجتماعيأة والثقافيأة    -
ملؤسسأات اخلاصأة والقأوانني    واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدا  الشباب والرياضة وا

 الدولية.
حتديد اختصاصات واشتراطات تنسي  االحتادات الرياضية، وصالحيات اللجنة األوملبية  -

 البحرينية وأهدافها.

تنظيم األمور املتعلقة بشرو  العضوية باجلمع بني عضوية أكثر من جمل  إدارة أو احتأاد   -
 رياضي أو مجعية سياسية أو أهلية.
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سة العامة للشباب والرياضة قد وعدت بفصأل األحكأام اخلاصأة    كما أ  املؤس
 باألندية واالحتادات الرياضية عن األحكام اخلاصة باجلمعيات يف قوانني منفصلة.

واجلدير بالذكر أ  مرسوم القانو  يتكو  من أربع مواد مسبوقة بديباجة، ولأي   
، 02، 06استبداال للمأواد: )  املادتا  املذكورتا  أعاله فقط، حيث تناولت املادة األوىل

(، أما املادة الثانية فقد تضمنت إضافة فقأرات ومأواد   62، 61، 67، 09، 06، 00
مكرر(، واملادة الثالثأة   91مكرر،  67مكرر،  61مكرر،  11فقرة أخرية،  4جديدة )

تضمنت إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانو ، وأما املادة الرابعة فهأي مأادة   
، وأ  مجيع هذه املواد حتقق األهداف املرجوة من املرسوم بقانو ، ولي  املادتأا   تنفيذية

 حمل االختالف فقط.

ويف ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالتمسك بقرار اللجنة السابقة باملوافقأة علأى   
بتعديل بعض أحكام قانو  اجلمعيات واألنديأة   1626( لسنة 06مرسوم بقانو  رقم )

ية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدا  الشباب والرياضأة واملؤسسأات   االجتماعية والثقاف
 .2191( لسنة 12اخلاصة، الصادر باملرسوم بقانو  رقم )

 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ثالثـ

( من الالاحتة الداخليتة لمجلتس الشتورت، اتفقتت اللجنتة  82إعماعً لنص المادة ) 

 على اختيار كل من :

 مقرًرا أصليـًا.     سعادة األستاذ خليــــل إبراهيـــم الــذوادي .0

 مقرًرا احتياطًيا.  سعادة األستاذ عبدالجليل عبدهللا العويناتي .3
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ا
ا
 توصية اللجنة:  -رابعـ

فتتي ثتتوء متتا دار متتن مناقشتتات ومتتا أبتتدي متتن  راء أثنتتاء اعطتتالع علتتى تقريتتر 

 اللجنة توصي بما يلي:اللجنة السابقة بشأن مرسوم القانون، فإن 

( لسونة 06التمسك بقرار اللجنة السابقة بالموافقة، على المرسووم بقوانون رقوم ) -

بتعوووديل بعوووض أحكوووام قوووانون الجمعيوووات واألنديوووة االجتماعيوووة والثقافيوووة  3606

والهيئووات الخاصووة العاملووة فووي ميوودان الشووباب والرياضووة والمؤسسووات الخاصووة، 

 .0191( لسنة 30الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 

 الشيخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم           خليل إبراهيم الذوادي    

 رئيس جلنة اخلدمـات                     نائب رئيس جلنة اخلدمات  
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 (0ملحق رقم )
 

الخدمات بخصوص تقرير لجنة 
مشروع قانون بشأن تقرير زيادة 
ألصحاب المعاشات والمستحقين 
عنهم الخاضعين ألحكام القانون 

م، بشأن 0190( لسنة 01رقم )
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 
لموظفي الحكومة، )المعد في 

ضوء االقتراح بقانون المقدم من 
   .مجلس النواب(
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 م3602 نوفمبر 60التاريخ : 

 اخلامس تقريـر جلنـة اخلدمات

 خبصوص 

 تقرير جلنة اخلدمات السابقة )اخلامس( 

 ( شأن مشروع قانون رقم )  ( لسنة )بشأن مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( ب
بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام 

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد  1190( لسنة 11القانون رقم )
 ملوظفي احلكومة

 دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث

 : مقدمــة

صاحب المعالي السيد علي بن صالح م أرسل 9108أكتوبر  92بتاريخ 

( إلى 8د8/ ص ل خ ت / ف 001خطاًبا برقم ) الصالح رئيس مجلس الشورى

مشروع لجنة الخدمات بخصوص تقرير لجنة الخدمات السابقة )الخامس( بشأن 

قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتقرير زيادة 

( لسنة 02ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام القانون رقم )

، والذي ارسلته ن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومةبشأ 0190

م، على أن تتم إعادة 9100أكتوبر  81اللجنة السابقة إلى مكتب المجلس بتاريخ 

النظر في التقرير المذكور أعاله، وترفع اللجنة الحالية تقريرها بشأنه في موعد 
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ه بما انتهى إليه رأي اللجنة أقصاه عشرة أيام من تاريخه، وللجنة أن تكتفي في شأن

 السابقة. 

 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

 

فتتي دور اعنعقتتاد العتتادي  علتتى تقريتتر اللجنتتة الستتابقة المتتذكوراطلعتتت اللجنتتة  (4)

 الرابع من الفصل التشريعي الثالث في اعجتماعات التالية:

 التاريـــــــــــــــخ قم اعجتماعر الرقم

 م81/01/9108 الثاني 0

 م18/00/9108 الثالث 9

 

اطلعت اللجنة أثناء نظرها للتقريتر المتذكور علتى الوثتاال التتي جمعتهتا اللجنتة  (5)

الستتابقة المتعلقتتة بمشتتروع القتتانون موثتتوع البحتتث والدراستتة والتتتي تثتتمنها 

 التقرير.

 

 كما اطلعت على: (6)

بتعتديل بعتأ أحكتام القتانون رقتم  9100( لستنة 80المرسوم بقانون رقتم ) . أ

 9100باعتماد الميزانيتة العامتة للدولتة للستنتين المتاليتين  9100( لسنة 2)

 )مرفق(وبفتح اعتماد إثافي في تلك الميزانية.  9109و

بتقريتتر عتتالوة تحستتين المعيشتتة ألصتتحاب  9109( لستتنة 01قتترار رقتتم ) . ب

يتتة التتتي تصتترف للمتتدنيين والثتتباط واألفتتراد ومتقاعتتدي المعاشتتات التقاعد

القطتتاع الختتاص وأعثتتاء مجلستتي الشتتورت والنتتواب والمجتتالس البلديتتة، 

 )مرفق( والمستحقين عنهم.
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باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين  9108( لسنة 00قانون رقم ) . ت

 )مرفق( .9108و 9108الماليتين 

 

 مانة العامة بالمجلس: شارك في اجتماعات اللجنة من األ (7)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي  .2

 باحـــــــث قانوني. السيد علي عبدهللا العـــــرادي .4

  السيد أيوب علي طريفتولى أمانة سر اللجنة. 

ا: رأي اللجنة:ثاني
ا
 ـ

)الخامس( بشتأن بعد اطالع اللجنة خالل اجتماعيها على تقرير اللجنة السابقة  

مشروع القانون المتذكور، وفتي ثتوء متا دار متن مناقشتات ومتا أبتدي متن  راء متن 

قبل أعثاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، رات اللجنتة التمستك بتوصتية 

( مشروع قانون رقم )  ( لسونة )على  ،من حيث المبدأ ،اللجنة السابقة بعدم الموافقة

المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام القوانون رقوم بتقرير زيادة ألصحاب 

، بشووأن تنظوويم معاشووات ومكافووآت التقاعوود لموووظفي الحكومووة 0190( لسوونة 02)

 وهي:وذلك لقناعة اللجنة باألسباب التي ساقتها اللجنة السابقة 

، وقد 9110إن مشروع القانون قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام  .0

دات متعددة على معاشات المتقاعدين، األمر الذي يصبح فيه هدف طرأت زيا

 المشروع متحققا. ومن هذه الزيادات على معاشات المتقاعدين ما يلي:

( 2بتعديل بعأ أحكام القانون رقم ) 9100( لسنة 80المرسوم بقانون رقم ) . أ

 9109و 9100باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  9100لسنة 

: حيث تم فتح اعتماد إثافي، )مرفق(وبفتح اعتماد إثافي في تلك الميزانية 

حسب المادة الثانية منه، ويخصص بعأ هذا اععتماد بميزانية المصروفات 

المتكررة للتكاليف المترتبة على زيادة الرواتب وصرف عالوة لتحسين 

 دين.المستوت المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاع
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بتقرير عالوة تحسين المعيشة ألصحاب  9109( لسنة 01قرار رقم ) . ب

المعاشات التقاعدية التي تصرف للمدنيين والثباط واألفراد ومتقاعدي 

القطاع الخاص وأعثاء مجلسي الشورت والنواب والمجالس البلدية، 

:  حيث قررت المادة األولى منه بصف عالوة )مرفق( والمستحقين عنهم

( دينار، عن المعاشات التقاعدية 08حسين المعيشة مقدارها )شهرية لت

 المستحقة أو التي تستحل.

باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  9108( لسنة 00قانون رقم ) . ت

: جاء في القانون المشار إليه، وبحسب المادة )مرفق( 9108و 9108

نية العامة للسنتين الماليتين العاشر، أنه يصرف المبلغ المقّدر ثمن الميزا

 لعالوة تحسين مستوت المعيشة للمتقاعدين. 9108و 9108

م المعتتتدل إذ أجتتتاز لمجلتتتس التتتوزراء زيتتتادة 0208( لستتتنة 08أن القتتتانون رقتتتم ) .9

المعاشتات المستتحقة بتالتطبيل للقتانون المشتار إليته، ورفتع الحتد األدنتى واألقصتتى 

لنفقتات المعيشتة بالنستبة التتي يحتددها،  لهذه المعاشات على ثوء األرقتام القياستية

فقد أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات تؤمن هتذه الاايتة. ووفًقتا للقترار التوزاري 

م، فإن الهياة العامة لصندول التقاعتد تثتيف زيتادة ستنوية 0228( لسنة 00رقم )

 .م0228دية منذ عام )%( على المعاشات التقاع8مقدارها 

دة السنوية ع تؤمن الاايتة التتي يستعى إليهتا مشتروع أنه وعلى فرأ أن هذه الزيا .8

القانون لمواجهة متطلبات الزيادة الكبيرة في الاالء المعيشي، فإن مشروع القانون 

% فإنتته لتتم 0إذا قتترر زيتتادة المعاشتتات المستتتحقة وفًقتتا للقتتانون المشتتار إليتته بنستتبة 

 تمويل هذه الزيادة.كيفية ينص على 

( 911للمعاش التقاعدي للمشمولين بهذا المشروع إلى )سبل رفع الحد األدنى  .8

( بشأن رفع الحد  9100( لسنة )  98دينار شهريا، وذلك بموجب القانون رقم ) 

بشأن تنظيم  0208( لسنة 08األدنى لمعاشات الخاثعين ألحكام القانون رقم )

في المادة  حيث جاء معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديالته.

يكون الحد األدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش »األولى من القانون أن 
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لسنة  98الخاثع ألحكام قانون التأمين اعجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

دينار( شهرياً، وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا  911) 0208

المعاش المستحل عن العجز  القانون إلى الحد المشار إليه أعاله باستثناء حالة

 «.اإلصابي الجزاي، مع عدم صرف أية فروقات مالية عن الفترة التي تسبل نفاذه

مزايتا تقاعديتة إثتافية دون إيجتاد التمويتل المناستب متن شتأنه زيتادة أية  إقرارإن  .8

المصروفات التقاعدية والتعجيل بعجز الصندول، وعستيما أن التقتارير اإلكتواريتة 

 ت الماثية تؤكد دااًما وجود عجز إكتواري في أموال الصندول.خالل السنوا

وجتوب زيتادة اعشتتراكات الحاليتة بنستبة معينتة يتطلتب أية زيتادة جديتدة  إن إقرار .8

وستتحمل الحكومة النصيب األكبر من هتذه الزيتادة وهتو متا ع يمكتن التوصتية بته 

بهتا إيترادات الدولتة، في الوقت الحاثر في ثوء األزمة المالية الحالية التي تمتر 

والعجز الواثح في الموازنة العامة للدولة، األمتر التذي يتطلتب لجتوء الدولتة إلتى 

اعقتراأ من المؤسسات الماليتة ستواء فتي التداخل أو الختارط لتاطيتة العجتز فتي 

الموازنة العامة، مما يحمل هذه الموازنة أعباء جديدة تتمثل إثتافة لهتذه القتروأ 

 لمترتبة عليها.الفوااد المالية ا

%، فتإن اللجنتة تتود 0ن مشروع القانون يتثمن زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة إ .0

أن تؤكد بتأن المكرمتة الملكيتة الصتادرة عتن جاللتة الملتك بصترف عتالوة تحستين 

 81دينتتار ( لكتتل متقاعتتد بلاتتت تكلفتهتتا الستتنوية ) 08المعيشتتة للمتقاعتتدين بواقتتع )

م قتد 9100فتي صترفها اعتبتارا متن شتهر أ ستطس  مليون دينار( والتتي تتم البتدء

حققت الااية التي من أجلها تم اقتراح مشروع القانون ع سيما أن هذا المشروع قد 

تم تقديمه في فترة سابقة على تقرير الزيادة األخيرة التي قد فاقت النستبة المطلوبتة 

 % من المعاش التقاعدي.80،8في مشروع القانون إلى نسبة تصل إلى 

وفي ثوء كل ذلك تتمسك اللجنة الحاليتة بتوصتية اللجنتة الستابقة بعتدم الموافقتة      

متتن حيتتث المبتتدأ علتتى مشتتروع قتتانون رقتتم )  ( لستتنة )  ( بتقريتتر زيتتادة ألصتتحاب 

بشأن  0208( لسنة 08المعاشات والمستحقين عنهم الخاثعين ألحكام القانون رقم )

 حكومة.تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ال
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اثالث
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ـ

( من الالاحتة الداخليتة لمجلتس الشتورت، اتفقتت اللجنتة  82إعماعً لنص المادة ) 

 على اختيار كل من :

 مقرًرا أصليـًا.    سعادة األستاذ خليل إبراهيم الــذوادي .2

 مقرًرا احتياطًيا.       سعادة األستاذ عبدالجليل عبدهللا العويناتي .4

 

ار
ا
 توصية اللجنة:  -ابعـ

في ثوء ما دار من مناقشتات ومتا أبتدي متن  راء أثنتاء دراستة مشتروع القتانون، 

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

التمسووك بقوورار اللجنووة السووابقة بعوودم الموافقووة، موون حيووث المبوودأ، علووى  -

اب المعاشووووات مشووووروع قووووانون رقووووم )   ( لسوووونة )   ( بتقريوووور زيووووادة ألصووووح

بشووأن  0190( لسوونة 02والمسووتحقين عوونهم الخاضووعين ألحكووام القووانون رقووم )

 تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 الشيخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم    خليل إبراهيم الذوادي      

 رئيس جلنة اخلدمـات                       نائب رئيس جلنة اخلدمات    
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 م0511اير فرب 00التاريخ : 
 

 

 ةاحملرتم   ندى عباس حفاظ/ الدكتورةسعادة 

 اخلدماترئيــس جلنة  

 

رقـم ) ( لسـنة ) ( بتقريـر زيـادة ألصـحاب املعاشـات  مشروع قانون: املوضوع 
 1190( لسنة 11واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام القانون رقم )

   .بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

رئويس  السويد علوي بون صوالح الصوالحمعوالي م، أرفتل 9100 فبرايتر01بتاريخ 

(، نستتتتخة متتتتن 9100 -9 -9ت ل/  ل ص 89، ثتتتتمن كتابتتتته رقتتتتم )المجلووووس

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتقرير زيوادة ألصوحاب المعاشوات والمسوتحقين 

بشوأن تنظويم معاشوات  0190( لسونة 02عنهم الخاضعين ألحكام القوانون رقوم )

الشتتؤون ، ومذكرتتته اإليثتتاحية إلتتى لجنتتة ومكافووآت التقاعوود لموووظفي الحكومووة

 .الخدمات للجنة والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه التشريعية
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م، عقدت لجنتة الشتؤون التشتريعية والقانونيتة 9100اير فبر 08وبتاريخ  

ومذكرتته  ،المتذكور ، حيتث اطلعتت علتى مشتروع القتانونالثامناجتماعها 

اإليثتتتتاحية، وذلتتتتك بحثتتتتور المستشتتتتارين واعختصاصتتتتيين القتتتتانونيين 

 بالمجلس.

إلتتى عتتدم مخالفتتة مشتتروع  –بعتتد المداولتتة والنقتتاش  –وانتهتتت اللجنتتة      

 لمبادئ وأحكام الدستور. القانون

 

 رأي اللجنة:

مشوووروع قوووانون رقوووم ) ( لسووونة ) ( بتقريووور زيوووادة  تتتترت اللجنتتتة ستتتالمة     

( 02المعاشات والمسوتحقين عونهم الخاضوعين ألحكوام القوانون رقوم )ألصحاب 

متن ، بشوأن تنظويم معاشوات ومكافوآت التقاعود لمووظفي الحكوموة 0190لسنة 

 الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

 

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                      

 الشؤون التشريعية والقانونية رئيس جلنة                             
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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الخدمات بخصوص 
مشروع قانون بشأن تقرير زيادة 
ألصحاب المعاشات والمستحقين 

عنهم الخاضعين ألحكام قانون تنظيم 
لضباط معاشات ومكافآت التقاعد 

ن مقوة الدفاع البحرين واألوأفراد 
( 00العام الصادر بالمرسوم رقم )

، )المعد في ضوء م0191لسنة 
االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

   النواب(.
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 م3602 نوفمبر 60التاريخ : 

 السادس تقريـر جلنـة اخلدمات

 خبصوص 

 ( السادسالسابقة )تقرير جلنة اخلدمات 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بشأن تقرير زيادة ألصحاب املعاشات بشأن 
واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت 

التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم 
 1191( لسنة 11بقانون رقم )

 العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالثدور االنعقاد 

 

 : مقدمــة

صاحب المعالي السيد علي بن صالح م أرسل 9108أكتوبر  92بتاريخ 

( إلى 8د8/ ص ل خ ت / ف 001خطاًبا برقم ) الصالح رئيس مجلس الشورى

مشروع لجنة الخدمات بخصوص تقرير لجنة الخدمات السابقة )الخامس( بشأن 

)  ( بشأن تقرير زيادة ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم  قانون رقم ) ( لسنة

الخاضعين ألحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع 

، والذي 0191( لسنة 00البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
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م، على أن تتم 9100أكتوبر  81ارسلته اللجنة السابقة إلى مكتب المجلس بتاريخ 

إعادة النظر في التقرير المذكور أعاله، وترفع اللجنة الحالية تقريرها بشأنه في 

موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه، وللجنة أن تكتفي في شأنه بما انتهى إليه رأي 

 اللجنة السابقة. 

 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 باإلجراءات التالية :لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة 

 

فتتي دور اعنعقتتاد العتتادي  علتتى تقريتتر اللجنتتة الستتابقة المتتذكوراطلعتتت اللجنتتة  (8)

 الرابع من الفصل التشريعي الثالث في اعجتماعات التالية:

 التاريـــــــــــــــخ رقم اعجتماع الرقم

 م81/01/9108 الثاني 0

 م18/00/9108 الثالث 9

 

نظرها للتقريتر المتذكور علتى الوثتاال التتي جمعتهتا اللجنتة اطلعت اللجنة أثناء  (9)

الستتابقة المتعلقتتة بمشتتروع القتتانون موثتتوع البحتتث والدراستتة والتتتي تثتتمنها 

 التقرير.

 كما اطلعت على: (11)

بتعتديل بعتأ أحكتام القتانون رقتم  9100( لستنة 80المرسوم بقانون رقتم ) . ث

 9100باعتماد الميزانيتة العامتة للدولتة للستنتين المتاليتين  9100( لسنة 2)

 )مرفق(وبفتح اعتماد إثافي في تلك الميزانية.  9109و

بتقريتتر عتتالوة تحستتين المعيشتتة ألصتتحاب  9109( لستتنة 01قتترار رقتتم ) . ط

يتتة التتتي تصتترف للمتتدنيين والثتتباط واألفتتراد ومتقاعتتدي المعاشتتات التقاعد
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القطتتاع الختتاص وأعثتتاء مجلستتي الشتتورت والنتتواب والمجتتالس البلديتتة، 

 )مرفق( والمستحقين عنهم.

باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين  9108( لسنة 00قانون رقم ) . ح

 )مرفق( .9108و 9108الماليتين 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:  (11)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي  .0

 باحـــــــث قانوني. السيد علي عبدهللا العـــــرادي .0

  السيد أيوب علي طريفتولى أمانة سر اللجنة. 

ا: رأي اللجنة:ثاني
ا
 ـ

( بشتأن الستادساجتماعيها على تقرير اللجنة السابقة )بعد اطالع اللجنة خالل  

مشروع القانون المتذكور، وفتي ثتوء متا دار متن مناقشتات ومتا أبتدي متن  راء متن 

قبل أعثاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، رات اللجنتة التمستك بتوصتية 

) ( لسونة )  ( مشوروع قوانون رقوم اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على 

بشأن تقرير زيادة ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضوعين ألحكوام قوانون 

تنظوويم معاشووات ومكافووآت التقاعوود لضووباط وأفووراد قوووة دفوواع البحوورين واألموون العووام 

وذلتك لقناعتة اللجنتة باألستباب ، 0190( لسونة 00الصادر بالمرسوم بقوانون رقوم )

 هي:والتي ساقتها اللجنة السابقة 

، وقد 9110إن مشروع القانون قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام  .0

طرأت زيادات متعددة على معاشات المتقاعدين، األمر الذي يصبح فيه هدف 

 المشروع متحققا. ومن هذه الزيادات على معاشات المتقاعدين ما يلي:

( 2بتعديل بعأ أحكام القانون رقم ) 9100( لسنة 80المرسوم بقانون رقم ) . ث

 9109و 9100باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  9100لسنة 

: حيث تم فتح اعتماد إثافي، )مرفق(وبفتح اعتماد إثافي في تلك الميزانية 

يزانية المصروفات حسب المادة الثانية منه، ويخصص بعأ هذا اععتماد بم
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المتكررة للتكاليف المترتبة على زيادة الرواتب وصرف عالوة لتحسين 

 المستوت المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.

بتقرير عالوة تحسين المعيشة ألصحاب  9109( لسنة 01قرار رقم ) . ط

قاعدي المعاشات التقاعدية التي تصرف للمدنيين والثباط واألفراد ومت

القطاع الخاص وأعثاء مجلسي الشورت والنواب والمجالس البلدية، 

:  حيث قررت المادة األولى منه بصف عالوة )مرفق( والمستحقين عنهم

( دينار، عن المعاشات التقاعدية 08شهرية لتحسين المعيشة مقدارها )

 المستحقة أو التي تستحل.

العامة للدولة للسنتين الماليتين  باعتماد الميزانية 9108( لسنة 00قانون رقم ) . ح

: جاء في القانون المشار إليه، وبحسب المادة )مرفق( 9108و 9108

العاشر، أنه يصرف المبلغ المقّدر ثمن الميزانية العامة للسنتين الماليتين 

 لعالوة تحسين مستوت المعيشة للمتقاعدين. 9108و 9108

جتتتاز لمجلتتتس التتتوزراء زيتتتادة أ إذ المعتتتدلم 0208( لستتتنة 08القتتتانون رقتتتم ) نإ .9

ورفتع الحتد األدنتى واألقصتتى  ،المعاشتات المستتحقة بتالتطبيل للقتانون المشتار إليته

لهذه المعاشات على ثوء األرقتام القياستية لنفقتات المعيشتة بالنستبة التتي يحتددها، 

للقترار التوزاري  اصدر مجلس الوزراء عدة قرارات تؤمن هتذه الاايتة. ووفًقتأفقد 

فإن الهياة العامة لصندول التقاعتد تثتيف زيتادة ستنوية  م،0228( لسنة 00رقم )

 .م0228على المعاشات التقاعدية منذ عام  (%)8مقدارها 

هذه الزيادة السنوية ع تؤمن الاايتة التتي يستعى إليهتا مشتروع  أننه وعلى فرأ أ .8

مشروع القانون  فإن ي،االء المعيشالقانون لمواجهة متطلبات الزيادة الكبيرة في ال

فإنتته لتتم  %0بنستتبة  للقتتانون المشتتار إليتته اقتترر زيتتادة المعاشتتات المستتتحقة وفًقتت إذا

 .ينص على تمويل هذه الزيادة أو مصدرها

( 911سبل رفع الحد األدنى للمعاش التقاعدي للمشمولين بهذا المشروع إلى ) .8

( بشأن رفع الحد  9100لسنة ) (  98دينار شهريا، وذلك بموجب القانون رقم ) 

تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لثباط  األدنى لمعاشات الخاثعين ألحكام قانون
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( لسنة 00) دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم وأفراد قوة 

يكون الحد األدنى »في المادة األولى من القانون أن  حيث جاء وتعديالته. 0208

لتقاعدي لصاحب المعاش الخاثع ألحكام قانون التأمين اعجتماعي للمعاش ا

دينار( شهرياً، وترفع  911) 0208لسنة  98الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون إلى الحد المشار إليه أعاله 

صرف أية  باستثناء حالة المعاش المستحل عن العجز اإلصابي الجزاي، مع عدم

 «.فروقات مالية عن الفترة التي تسبل نفاذه

مزايا تقاعدية إثافية دون إيجاد التمويل المناسب من شأنه زيادة  إقرارأية إن .8

كتوارية إلن التقارير اأعسيما والمصروفات التقاعدية والتعجيل بعجز الصندول، 

 .في أموال الصندول كتواريإوجود عجز  اخالل السنوات الماثية تؤكد داامً 

زيادة اعشتراكات الحالية بنسبة معينة  أية زيادة جديدة وجوب إقراريتطلب  .8

وستتحمل الحكومة النصيب األكبر من هذه الزيادة وهو ما ع يمكن التوصية به 

، في الوقت الحاثر في ثوء األزمة المالية الحالية التي تمر بها إيرادات الدولة

ازنة العامة للدولة، األمر الذي يتطلب لجوء الدولة إلى والعجز الواثح في المو

اعقتراأ من المؤسسات المالية سواء في الداخل أو الخارط لتاطية العجز في 

الموازنة العامة، مما يحمل هذه الموازنة أعباء جديدة تتمثل إثافة لهذه القروأ 

 الفوااد المالية المترتبة عليها.

%، فإن اللجنة تود 0دة المعاشات التقاعدية بنسبة ن مشروع القانون يتثمن زياإ .0

أن تؤكد بأن المكرمة الملكية الصادرة عن جاللة الملك بصرف عالوة تحسين 

 81دينار ( لكل متقاعد بلات تكلفتها السنوية ) 08المعيشة للمتقاعدين بواقع )

م قد 9100مليون دينار( والتي تم البدء في صرفها اعتبارا من شهر أ سطس 

ققت الااية التي من أجلها تم اقتراح مشروع القانون ع سيما أنها كانت سابقة ح

على تقرير الزيادة األخيرة التي قد فاقت النسبة المطلوبة في مشروع القانون إلى 

 % من المعاش التقاعدي.80،8نسبة تصل إلى 
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الموافقتة وفي ثوء كل ذلك تتمسك اللجنة الحاليتة بتوصتية اللجنتة الستابقة بعتدم      

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بشأن تقرير زيوادة ألصوحاب من حيث المبدأ على 

المعاشووات والمسووتحقين عوونهم الخاضووعين ألحكووام قووانون تنظوويم معاشووات ومكافووآت 

التقاعد لضباط وأفوراد قووة دفواع البحورين واألمون العوام الصوادر بالمرسووم بقوانون 

 .0191( لسنة 00رقم )

 

اثالث
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ـ

( من الالاحتة الداخليتة لمجلتس الشتورت، اتفقتت اللجنتة  82إعماعً لنص المادة ) 

 على اختيار كل من :

 مقرًرا أصليـًا.    سعادة األستاذ خليل إبراهيم الــذوادي .0

 سعادة األستاذ عبدالجليل عبدهللا العويناتي       مقرًرا احتياطًيا. .0

 

 

ار
ا
 توصية اللجنة:  -ابعـ

في ثوء ما دار من مناقشتات ومتا أبتدي متن  راء أثنتاء دراستة مشتروع القتانون، 

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

 

التمسووك بقوورار اللجنووة السووابقة بعوودم الموافقووة، موون حيووث المبوودأ، علووى  -

مشوووروع قوووانون رقوووم ) ( لسووونة )  ( بشوووأن تقريووور زيوووادة ألصوووحاب المعاشوووات 

عوونهم الخاضووعين ألحكووام قووانون تنظوويم معاشووات ومكافووآت التقاعوود والمسووتحقين 
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لضووباط وأفووراد قوووة دفوواع البحوورين واألموون العووام الصووادر بالمرسوووم بقووانون رقووم 

 .0191( لسنة 00)

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 

 الشيخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم    خليل إبراهيم الذوادي      

 رئيس جلنة اخلدمـات                 نائب رئيس جلنة اخلدمات    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 013 

 

 

 

 م0511اير فرب 00التاريخ : 
 

 

 ةاحملرتم   ندى عباس حفاظ/ الدكتورةسعادة 

 اخلدماترئيــس جلنة  

رقم ) ( لسنة ) ( بشأن تقرير زيادة ألصحاب املعاشات  مشروع قانون: املوضوع 
ــانون تنظــيم معاشــات  ــام ق واملســتحقني عــنهم اخلاضــعني ألحك
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قـوة دفـاع البحـرين واألمـن العـام 

   .1191( لسنة 11الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

رئويس  السويد علوي بون صوالح الصوالحمعوالي م، أرفتل 9100 فبرايتر01بتاريخ 

مشووروع (، نستتخة 9100 -9 -9ت ل/  ل ص 89، ثتتمن كتابتته رقتتم )المجلووس

قووانون رقووم ) ( لسوونة ) ( بشووأن تقريوور زيووادة ألصووحاب المعاشووات والمسووتحقين 

عنهم الخاضعين ألحكوام قوانون تنظويم معاشوات ومكافوآت التقاعود لضوباط وأفوراد 

( لسوونة 00حوورين واألموون العووام الصووادر بالمرسوووم بقووانون رقووم )قوووة دفوواع الب

والقانونيتتتة، وذلتتتك  ، ومذكرتتتته اإليثتتتاحية إلتتتى لجنتتتة الشتتتؤون التشتتتريعية0190

 .للجنة الخدمات لمناقشته وإبداء المالحظات عليه
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م، عقتتدت لجنتتة الشتتؤون التشتتريعية والقانونيتتة 9100ايتتر فبر 08وبتتتاريخ      

ومذكرتتتته  ،المتتتذكور حيتتتث اطلعتتتت علتتتى مشتتتروع القتتتانون، الثتتتامناجتماعهتتتا 

 اإليثاحية، وذلك بحثور المستشارين واعختصاصيين القانونيين بالمجلس.

 

 إلتى عتدم مخالفتة مشتروع القتانون –بعتد المداولتة والنقتاش  –وانتهت اللجنتة       

 لمبادئ وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

مشوروع قوانون رقوم ) ( لسونة ) ( بشوأن تقريور زيوادة  ترت اللجنتة ستالمة     

ألصوووحاب المعاشوووات والمسوووتحقين عووونهم الخاضوووعين ألحكوووام قوووانون تنظووويم 

معاشووات ومكافووآت التقاعوود لضووباط وأفووراد قوووة دفوواع البحوورين واألموون العووام 

متن النتاحيتين الدستتورية ، 0190( لسونة 00الصادر بالمرسووم بقوانون رقوم )

 والقانونية.

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 

 

 



 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4ملحق رقم )
 

الخدمات بخصوص تقرير لجنة 
مشروع قانون بشأن تقرير زيادة 
ألصحاب المعاشات والمستحقين 

 قانونعنهم الخاضعين ألحكام 
التأمين االجتماعي الصادر 

( 02بالمرسوم بقانون رقم )
)المعد في ضوء م، 0191لسنة 

االقتراح بقانون المقدم من 
   .مجلس النواب(

 

 



 000 

 

 

 

 م3602نوفمبر  60التاريخ : 

 الرابع تقريـر جلنـة اخلدمات

  خبصوص

 تقرير جلنة اخلدمات السابقة )الرابع( 

 بشأن مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن تقرير زيادة ألصحاب املعاشات 

 واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام قانون التأمني االجتماعي 

 1191( لسنة 04الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
 : مقدمــة

صوواحب المعووالي السوويد علووي بوون صووالح الصووالح م أرستتل 9108أكتتتوبر  92بتتتاريخ 

( إلتتتى لجنتتتة 8د8/ ص ل خ ت / ف 001خطاًبتتتا بتتترقم ) رئووويس مجلوووس الشوووورى

مشوروع قوانون تقريور لجنوة الخودمات السوابقة )الرابوأ( بشوأن الخدمات بخصتوص 

المسوووتحقين عووونهم رقووم ) ( لسووونة )  ( بشوووأن تقريوور زيوووادة ألصوووحاب المعاشووات و

( 34الخاضعين ألحكام قوانون التوأمين االجتمواعي الصوادر بالمرسووم بقوانون رقوم )

أكتتوبر  81، والذي ارسلته اللجنتة الستابقة إلتى مكتتب المجلتس بتتاريخ 0190لسنة 

م، على أن تتم إعادة النظر في التقريتر المتذكور أعتاله، علتى أن ترفتع اللجنتة 9100
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في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه، وللجنتة أن تكتفتي فتي الحالية تقريرها بشأنه 

 شأنه بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة.  

 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

فتتي دور اعنعقتتاد العتتادي  علتتى تقريتتر اللجنتتة الستتابقة المتتذكوراطلعتتت اللجنتتة  (12)

 الرابع من الفصل التشريعي الثالث في اعجتماعات التالية:

 التاريـــــــــــــــخ رقم اعجتماع الرقم

 م81/01/9108 الثاني 0

 م18/00/9108 الثالث 9

 

اطلعت اللجنة أثناء نظرها للتقرير المذكور على الوثتاال التتي جمعتهتا اللجنتة  (13)

بمشتتروع القتتانون موثتتوع البحتتث والدراستتة والتتتي تثتتمنها الستتابقة المتعلقتتة 

 التقرير.

 كما اطلعت على: (14)

بتعتديل بعتأ أحكتام القتانون رقتم  9100( لستنة 80المرسوم بقانون رقتم ) . خ

 9100باعتماد الميزانيتة العامتة للدولتة للستنتين المتاليتين  9100( لسنة 2)

 )مرفق(وبفتح اعتماد إثافي في تلك الميزانية.  9109و

بتقريتتر عتتالوة تحستتين المعيشتتة ألصتتحاب  9109( لستتنة 01رار رقتتم )قتت . د

المعاشتتات التقاعديتتة التتتي تصتترف للمتتدنيين والثتتباط واألفتتراد ومتقاعتتدي 

القطتتاع الختتاص وأعثتتاء مجلستتي الشتتورت والنتتواب والمجتتالس البلديتتة، 

 )مرفق( والمستحقين عنهم.
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دولة للسنتين باعتماد الميزانية العامة لل 9108( لسنة 00قانون رقم ) . ذ

 )مرفق( .9108و 9108الماليتين 

 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:  (15)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي  .9

 باحـــــــث قانوني. السيد علي عبدهللا العـــــرادي .9

  السيد أيوب علي طريفتولى أمانة سر اللجنة. 

ا: رأي اللجنة:
ا
 ثانيـ

أكتتدت اللجنتتة دعمهتتا لكافتتة الخطتتوات التتتي متتن شتتأنها العمتتل علتتى رفتتع المستتتوت 

المعيشي للمتقاعدين في ظل ما تم إقراره في الفترة األخيرة من زيادة في المعاشتات، 

مستعرثتتة مرايتتات أعثتتاء اللجنتتة بخصتتوص نستتبة الزيتتادة فتتي المعاشتتات التتتي 

محل النقاش، وذلك على ثتوء إقترار الميزانيتة العامتة تتثمنها مشروعات القوانين 

، والخطتتوات األخيتترة التتتي تتتم أتخاذهتتا تجتتاه زيتتادة 9108و 9109للدولتتة للعتتامين 

 الرواتب والمعاشات.

وبعد اطالع اللجنة خالل اجتماعيها على تقرير اللجنة السابقة )الرابع( بشأن 

ات وما أبدي من  راء من مشروع القانون المذكور، وفي ثوء ما دار من مناقش

قبل أعثاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، رات اللجنة التمسك بتوصية 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على 

بشأن تقرير زيادة ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام قانون 

وذلك لقناعة  ،0190( لسنة 34جتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )التأمين اال

 وهي:اللجنة باألسباب التي ساقتها اللجنة السابقة 
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، وقد 9110إن مشروع القانون قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام  .0

طرأت زيادات متعددة على معاشات المتقاعدين، األمر الذي يصبح فيه هدف 

 متحققا. ومن هذه الزيادات على معاشات المتقاعدين ما يلي:المشروع 

( 2بتعديل بعأ أحكام القانون رقم ) 9100( لسنة 80المرسوم بقانون رقم ) . خ

 9109و 9100باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  9100لسنة 

ثافي، : حيث تم فتح اعتماد إ)مرفق(وبفتح اعتماد إثافي في تلك الميزانية 

حسب المادة الثانية منه، ويخصص بعأ هذا اععتماد بميزانية المصروفات 

المتكررة للتكاليف المترتبة على زيادة الرواتب وصرف عالوة لتحسين 

 المستوت المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.

بتقرير عالوة تحسين المعيشة ألصحاب  9109( لسنة 01قرار رقم ) . د

عاشات التقاعدية التي تصرف للمدنيين والثباط واألفراد ومتقاعدي الم

القطاع الخاص وأعثاء مجلسي الشورت والنواب والمجالس البلدية، 

:  حيث قررت المادة األولى منه بصف عالوة )مرفق( والمستحقين عنهم

( دينار، عن المعاشات التقاعدية 08شهرية لتحسين المعيشة مقدارها )

 التي تستحل. المستحقة أو

باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  9108( لسنة 00قانون رقم ) . ذ

: جاء في القانون المشار إليه، وبحسب المادة )مرفق( 9108و 9108

العاشر، أنه يصرف المبلغ المقّدر ثمن الميزانية العامة للسنتين الماليتين 

 للمتقاعدين. لعالوة تحسين مستوت المعيشة 9108و 9108

م المعدل إذ أجاز لمجلس الوزراء زيادة 0208( لسنة 08ن القانون رقم )إ .9

المعاشات المستحقة بالتطبيل للقانون المشار إليه، ورفع الحد األدنى واألقصى 

لهذه المعاشات على ثوء األرقام القياسية لنفقات المعيشة بالنسبة التي يحددها، 

( 81رات تؤمن هذه الااية. ووفًقا للقانون رقم )فقد أصدر مجلس الوزراء عدة قرا

بتعديل بعأ أحكام قانون التأمين اعجتماعي الصادر بالمرسوم رقم  9112لسنة 
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م، فإن الهياة العامة لصندول التقاعد تثيف زيادة سنوية 0208( لسنة 98)

 .%( على المعاشات التقاعدية8مقدارها )

ع تؤمن الااية التي يسعى إليها مشروع نه وعلى فرأ أن هذه الزيادة السنوية إ .8

القانون لمواجهة متطلبات الزيادة الكبيرة في الاالء المعيشي، فإن مشروع القانون 

% فإنه لم 0إذا قرر زيادة المعاشات المستحقة وفًقا للقانون المشار إليه بنسبة 

 تمويل هذه الزيادة.كيفية ينص على 

دنى للمعاش التقاعدي للمشمولين بهذا وإثافة إلى ذلك فقد سبل رفع الحد األ .8

( لسنة )  90( دينار شهريا، وذلك بموجب القانون رقم ) 911المشروع إلى )

( بشأن رفع الحد األدنى لمعاشات الخاثعين ألحكام قانون التأمين  9100

، حيث وتعديالته 0208( لسنة 98اعجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

يكون الحد األدنى للمعاش التقاعدي »لى من القانون أن في المادة األو جاء

لصاحب المعاش الخاثع ألحكام قانون التأمين اعجتماعي الصادر بالمرسوم 

دينار( شهرياً، وترفع جميع المعاشات  911) 0208لسنة  98بقانون رقم 

المستحقة قبل صدور هذا القانون إلى الحد المشار إليه أعاله باستثناء حالة 

عاش المستحل عن العجز اإلصابي الجزاي، مع عدم صرف أية فروقات مالية الم

 «.عن الفترة التي تسبل نفاذه

فيما نصت المادة الثانية من القانون على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة 

 .القانون التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا

اد التمويل المناسب من شأنه زيادة مزايا تقاعدية إثافية دون إيج إقرارإن  .8

المصروفات التقاعدية والتعجيل بعجز الصندول، وعسيما أن التقارير اإلكتوارية 

 خالل السنوات الماثية تؤكد دااًما وجود عجز إكتواري في أموال الصندول.

وجوب زيادة اعشتراكات الحالية بنسبة معينة يتطلب أية زيادة جديدة  إن إقرار .8

النصيب األكبر من هذه الزيادة وهو ما ع يمكن  القطاع الخاصتحمل يوس

 .رالتوصية به في الوقت الحاث
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إن زيادة اعشتراكات على القطاع الخاص ستدفعه إلى رفع أسعار المؤن والسلع،   .0

 التي ستثر بالمواطنين.

%، فإن اللجنة تود 0مشروع القانون يتثمن زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة إن  .3

تؤكد بأن المكرمة الملكية الصادرة عن جاللة الملك بصرف عالوة تحسين أن 

 81دينار ( لكل متقاعد بلات تكلفتها السنوية ) 08المعيشة للمتقاعدين بواقع )

، كما م9100مليون دينار( والتي تم البدء في صرفها اعتبارا من شهر أ سطس 

ة ليصبح مبلغ م ثمت معها الزيادة السابق9108صدرت مكرمة أخرت عام 

قد حققت الااية التي من أجلها تم  دينارا ع زالت مطبقة لحد اآلن،و 081الزيادة 

اقتراح مشروع القانون ع سيما أن هذا المشروع قد تم تقديمه في فترة سابقة على 

تقرير الزيادة األخيرة التي قد فاقت النسبة المطلوبة في مشروع القانون إلى نسبة 

 ن المعاش التقاعدي.% م80،8تصل إلى 

تمسك اللجنة الحالية بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة توفي ثوء كل ذلك      

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن تقرير زيادة ألصحاب المعاشات على 

والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم 

 .0190( لسنة 34بقانون رقم )

 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ثالثـ

( من الالاحتة الداخليتة لمجلتس الشتورت، اتفقتت اللجنتة  82إعماعً لنص المادة ) 

 على اختيار كل من :

 مقرًرا أصليـًا.     سعادة األستاذ خليــــل إبراهيـــم الــذوادي .9

 مقرًرا احتياطًيا.  سعادة األستاذ عبدالجليل عبدهللا العويناتي .9

 



 000 

ا
ا
 توصية اللجنة:  -رابعـ

فتتي ثتتوء متتا دار متتن مناقشتتات ومتتا أبتتدي متتن  راء أثنتتاء اعطتتالع علتتى تقريتتر 

 اللجنة السابقة بشأن مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي:

 

i.  التمسوك بقوورار اللجنوة السووابقة بعودم الموافقووة، مون حيووث المبودأ، علووى مشووروع

) ( بشووأن تقريوور زيووادة ألصووحاب المعاشووات والمسووتحقين  قووانون رقووم ) ( لسوونة

عوونهم الخاضووعين ألحكووام قووانون التووأمين االجتموواعي الصووادر بالمرسوووم بقووانون 

 .0190( لسنة 34رقم )

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 

 الشيخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم          خليل إبراهيم الذوادي    

 رئيس جلنة اخلدمـات                       نائب رئيس جلنة اخلدمات  
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 م0511اير فرب 00التاريخ : 
 

 

 ةاحملرتم   ندى عباس حفاظ/ الدكتورةسعادة 

 اخلدماترئيــس جلنة  

رقم ) ( لسنة ) ( بشأن تقرير زيادة ألصحاب املعاشات  مشروع قانون: املوضوع 
واملستحقني عنهم اخلاضـعني ألحكـام قـانون التـأمني االجتمـاعي 

 . 1191( لسنة 04الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

رئويس  السويد علوي بون صوالح الصوالحمعوالي م، أرفتل 9100 فبرايتر01بتاريخ 

مشوروع (، نسخة متن 9100 -9 -9ت ل/  ل ص 89، ثمن كتابه رقم )المجلس

قوووانون رقوووم ) ( لسووونة ) ( بشوووأن تقريووور زيوووادة ألصوووحاب المعاشوووات والمسوووتحقين عووونهم 

( لسوونة 34الخاضووعين ألحكووام قووانون التووأمين االجتموواعي الصووادر بالمرسوووم بقووانون رقووم )

والقانونيتتتة، وذلتتتك  التشتتتريعية ، ومذكرتتتته اإليثتتتاحية إلتتتى لجنتتتة الشتتتؤون0190

 .الخدمات للجنة لمناقشته وإبداء المالحظات عليه
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م، عقتتدت لجنتتة الشتتؤون التشتتريعية والقانونيتتة 9100ايتتر فبر 08وبتتتاريخ      

ومذكرتتتته  ،المتتتذكور ، حيتتتث اطلعتتتت علتتتى مشتتتروع القتتتانونالثتتتامناجتماعهتتتا 

 ونيين بالمجلس.اإليثاحية، وذلك بحثور المستشارين واعختصاصيين القان

 

 

إلتتى عتتدم مخالفتتة مشتتروع  –بعتتد المداولتتة والنقتتاش  –وانتهتتت اللجنتتة      

 لمبادئ وأحكام الدستور. القانون

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشوأن تقريور زيوادة ألصوحاب  ترت اللجنة سالمة     

االجتمووواعي الصوووادر المعاشوووات والمسوووتحقين عووونهم الخاضوووعين ألحكوووام قوووانون التوووأمين 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، 0190( لسنة 34بالمرسوم بقانون رقم )

 

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 

 


