كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
 - 1العقيد حقوقي منصور أمحد املنصور رئيس احملاكم.
 - 5الســيد أمحـــد اسرمســـي اســاجري املستشـــار القـــانوني لصـــندوق
2

التقاعد العسكري.
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
- 1السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيل املسـاعد لشـؤون جملسـي
الشورى والنواب.
- 5السيد أسامة أمحد عثمان املستشار القانوني.
 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.

11

ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة الداخلية:
 - 1املقدم أمحد حممد هجرس مدير بدارة شؤون الضباط.
 - 5املالزم أول حممد يونس اسرمي من بدارة الشؤون القانونية.
 - 3السيد أمحد محد املاجد رئيس قسم التقاعد والقروض.

12

 من وزارة املالية:
ــ السيد أنور علي األنصاري مدير بدارة الرقابة واملتابعة.
 من وزارة التنمية االجتماعية:
ــ السيد سلطان عبداهلل احلمادي املستشار القانوني.
 من اسيئة العامة للتأمني االجتماعي:

51

ــ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة.
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 من املؤسسة العامة للشباب والرياضة:
ــ السيد هشام حممد اجلودر رئيس املؤسسة.
كما حضـرها الـدكتور أمحـد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد
للشــؤون الربملانيــة ،و الســيد أمحــد عبــداهلل احلــردان األمــني العــام املســاعد 2
للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبـدالوهاب الربزيـي
رئــيس هيئـــة املس تشـــارين القـــانونيني بــاجمللس  ،وأعضـــاء هيئـــة املستشـــارين
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح سعادة النائب األول للرئيس اجللسة:
11

النائب األول للرئيس:
بســم اهلل الــرمحن الــرحيم نفتــتح اجللســة اخلامســة مــن دور االنعقــاد
العــادي الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء األعضــاء
املعتــذرين والئــائبني عــن اجللســة .فضــل األ عبــداجلليل ببــراهيم لل طري ـ
12

األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركا ه ،وأسعد
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من
أصحاب السعادة األعضاء :معالي السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس اجمللس 51
والدكتور سعيد أمحد عبداهلل لظرف صحي طارئ ،ومحد مبارك النعيمي
وخليل ببراهيم الذوادي ،والدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل ،والدكتورة
عائشة سامل مبارك ،وعبدالرمحن حممد مجشري ،وعلي عبدالرضا
العصفور ،وحممد حسن الشيخ منصور السرتي ،ونانسي دينا بيلي خضوري،
والدكتورة ندى عباس حفاظ للسفر يف مهام رمسية بتكلي
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ورباب عبدالنيب العريض لوفاة املرحوم زوج خالتها ،وعبدالرمحن عبداحلسني
جواهري للسفر يف مهمة رمسية بتكلي من جهة أخرى ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا .وأود 2
أن أوضح للزمالء األعضاء أن عدد احلضور حمدود جدًا ،وبالتالي أرجو من
اجلميع عدم رك القاعة حتى ال خيتل النصاب القانوني .وننتقل اآلن بىل البند
التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على مضبطة اجللسة السابقة،
فهل هناك مالحظات عليها؟ فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:

11

شكرًا سيدي الرئيس ،صباح اخلري مجيعًا ،لدي بعض املالحظات يف
الصفحتني  34و 45سأزود بها القائمني على قسم املضبطة والطباعة،
وشكرًا.

12

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،اكتشفت أن هناك أخطاءً وقعت يف بحدى 51
بجابا ي عن األسئلة املوجهة بليَّ خبصوص بصدار سندات الصرف يف
الصفحة  52من السطر األول بىل السطر اخلامس ،وأود صحيحها حتى
يكون اجلميع على علم بذلك .والتصحيح هو« :ولكن ما حدث يف السوق هو
أن متوسط بيع الربميل كان  11702دوالرات مما أدى بىل نقص العجز،
وخالل أسبوعني أو ثالثة أسابيع ــ بن شاء اهلل ــ سنعرض عليكم احلسابات 52
اخلتامية لسنة 5111م وسنجد أن العجز يف امليزانية والذي كان  1527قريبًا
ــ بن مل ختين الذاكرة ــ قد وصل فعليًا بىل  31مليون دينار فقط ،حيث
اخنفض حوالي  %77من العجز» ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

2

النائب األول للرئيس:
بذن قر املضبطة مبا سيجرى عليها من عديل .لدينا بيان مبناسبة
االحتفاء باليوم العاملي ملناهضة العن

ضد املرأة .فضل األ عبداجلليل

ببراهيم لل طري األمني العام للمجلس بقراء ه.
11

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة االحتفاء باليوم
العاملي ملناهضة العن ضد املرأة :يُصادف اليوم اخلامس والعشرين من نوفمرب
ضد املرأة ،وبهذه املناسبة فإن جملس

بحياء اليوم العاملي ملناهضة العن

الشورى ويف بطار اهتمامه املتواصل باملرأة البحرينية وقضاياها كونها 12
الشريك والداعم واملؤثر يف عملية التنمية اليت شهدها اململكة ،ومن باب
أكيده ضرورة نبذ العن

أشكاله ،وخاصة ما ميسُّ األمن

مبختل

واالستقرار األسري ،فإنه يؤكد دعمه الدائم واملستمر للمرأة البحرينية
للقضاء على مجيع أشكال العن

والتمييز ،منوهني مبا حتظى به املرأة

البحرينية من رعاية كرمية من لدن حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن 51
عيسى لل خليفة عاهل البالد املفدى ــ حفظه اهلل ورعاه ــ وما نالته من حقوق،
وهذا ما يعكسه واقع مملكة البحرين الزاهر ،وذلك عرفانًا و قديرًا للدور
الكبري الذي لعبه املرأة البحرينية يف اجملاالت كافة .وال يفو نا يف هذه
املناسبة أن نشيد بالدور الكبري الذي قوم به صاحبة السمو امللكي األمرية
سبيكة بنت ببراهيم لل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئيسة اجمللس 52
األعلى للمرأة من خالل دعم مسوها لدور املرأة البحرينية يف اجملتمع و عزيز
قدرا ها يف املشاركة االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،مؤكدين أن
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جملس الشورى لن يدخر جهدًا يف سبيل االر قاء باملرأة البحرينية من خالل
سن املزيد من مشاريع القوانني واالقرتاحات بقوانني املتعلقة باملرأة ومبا يُسهم
يف وفري املنا املناسب سا ملواصلة مسرية بيازا ها و عزيز مكانتها ،األمر
الذي من شأنه أن يُحقق النهضة التنموية الشاملة .بننا يف الوقت الذي نشيد
فيه بدور املرأة البحرينية اليت ضمن سا القانون دورًا مهمًا يف عملية التنمية 2
ومكنها من نيل حريتها والتمتع حبقوقها كافة ،وذلك بفضل االهتمام
والرعاية اليت أولتها سا القيادة احلكيمة من خالل حصوسا على احلرية
واملساواة وهما قيمتان ال زال نساء كثريات يف العامل يناضلن من أجلهما؛
لنؤكد أن جملسنا يسعى بدوره بىل االهتمام بالتشريعات واال فاقيات
واملعاهدات املناهضة للعن ضد املرأة واليت من شأنها أن حتمي حقوق املرأة 11
و صون كرامتها ،مشيدين يف هذا الصدد مبا يوليه أعضاء اجمللس كافة
وخباصة جلنة شؤون املرأة والطفل يف اجمللس من اهتمام و طوير للتشريعات
النافذة ،وسن شريعات جديدة صب يف مصلحة املرأة البحرينية ومحاية
حقوقها ،وشكرًا.
12

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،لدينا بيان لخر مبناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب
الفلسطيين .فضل األ عبداجلليل ببراهيم لل طري

األمني العام للمجلس

بقراء ه.
51

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة اليوم الدولي
للتضامن مع الشعب الفلسطيين :مبناسبة االحتفال باليوم الدولي للتضامن مع
الشعب الفلسطيين الذي يُصادف التاسع والعشرين من شهر نوفمرب من كل
عام يُجدد جملس الشورى يف هذه املناسبة ضامنه مع أبناء الشعب الفلسطيين 52
الشقيق الذي يرزح حتت االحتالل ،مؤكدًا يف هذا اليوم الدعوة بىل طبيق
قرارات الشرعية الدولية اليت من شأنها وق
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ميارسها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيني العُزّل يف حتدٍ صار لتعاليم
الديانات السماوية والقوانني واألعراف الدولية .بن جملس الشورى وهو يُعرب
عن عاطفه الكبري مع األشقاء الفلسطينيني ليُعرب عن قلقه البالغ بزاء
استمرار العدوان اجلائر على الشعب الفلسطيين ،وسياسة االستيطان غري
الشرعية يف األراضي الفلسطينية املُحتلة .كما يدعو القوة الفلسطينية بىل 2
التضامن من خالل بعادة اللحمة الوطنية ورص الص وبعادة الزخم املطلوب
للقضية األساس ،قضية بقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس
الشري  ،كما ننتهز هذه الفرصة لدعوة املنظمات والتجمعات الدولية
واإلقليمية بىل اختاذ اإلجراءات الالزمة للضئط على الكيان الصهيوني لرفع
الظلم على أبناء الشعب الفلسطيين ،والعمل على اإلفراج عن مجيع السجناء 11
واملعتقلني يف سجون االحتالل اإلسرائيلي وخباصة أعضاء اجمللس التشريعي
الفلسطيين ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،وننتقل اآلن بىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص 12
بالرسائل الواردة ،فضل األ عبداجلليل ببراهيم لل طري

األمني العام

للمجلس بقراء ه.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل معالي السيد خليفة 51
بن أمحد الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى بليه جملس
النواب حول التالي :مشروع قانون باملوافقة على قانون نظام العالمات التجارية
لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املرافق للمرسوم امللكي رقم ()25
لسنة 5113م .وقد متت بحالته بىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مع بخطار
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بالتصديق على برو وكول 52
عديل ا فاقية مملكة البحرين وحكومة جاللة سلطان وينغ دي برو وان
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بروناي دار السالم بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املالي بالنسبة
للضرائب على الدخل املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )24لسنة 5113م .وقد
متت بحالته بىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع بخطار
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بالتصديق على ا فاقية
استصناع ،ووكالة استصناع ،وضمان استصناع ،وضمان بيع ألجل ،لتمويل 2
مشروع حتسني و طوير شبكة نقل املياه بني حكومة مملكة البحرين
والبنك اإلسالمي للتنمية املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )15لسنة 5113م.
وقد متت بحالته بىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مع بخطار جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بالتصديق على ا فاقية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن بادل املعلومات يف املسائل الضريبية 11
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )13لسنة 5113م .وقد متت بحالته بىل جلنة
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع بخطار جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية .ومشروع قانون بتعديل املادة ( )7من القانون رقم ( )74لسنة 5111م
بشأن رعاية و أهيل و شئيل املعاقني .وقد متت بحالته بىل جلنة اخلدمات مع
12

بخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضلي األخت دالل جاسم الزايد.
51

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،قبل الدخول يف جدول األعمال نود أن نوجه
شكرنا بىل رئيسي جملسي الشورى والنواب على رعايتهما للورشة اليت متت
حتت رعاية االحتاد الربملاني العربي ،فالشكر اخلاص للسيد أمحد اجللوان
رئيس احتاد الربملان العربي ،وكذلك لألعضاء املشاركني من جملسي

الشورى والنواب و ركيزهم يف هذه الورشة حتديدًا كإحدى الورش اليت مت 52
طرحها يف جمال التمكني االقتصادي للمرأة من باب رفع الوثيقة حلقوق
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املرأة العربية ،فقد كانت لنا فرصة االلتقاء بالربملانيني العرب ،وكون
االحتاد الربملاني العربي يولي هذا االهتمام الواضح بتمكني املرأة يف هذا
اجملال ،فهو جهدٌ يشكر عليه ،وكذلك نشكر األمانتني العامتني
للمجلسني على حُسن التنظيم و سهيل أعمال هذا املؤمتر ،وشكرًا.
2

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،بضافة بىل ذلك نود أن نشكر األخت الدكتورة بهية اجلشي
على جمهودها ،فهي من سعت بىل استضافة هذه الورشة بىل مملكة
البحرين .وننتقل اآلن بىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بأخذ الرأي
النهائي على مشروع قانون بتعديل املادة ( )514من قانون العقوبات الصادر 11
باملرسوم بقانون رقم ( )12لسنة 1771م (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم
من جملس النواب) ،وقد وافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه يف
اجللسة السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
12

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
بذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل بىل البند التالي من جدول

األعمال واخلاص مبناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة اخلدمات 51
خبصوص املرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 5111م بتعديل بعض أحكام قانون
اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية واسيئات اخلاصة العاملة يف ميدان
الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة الصادر باملرسوم بقانون رقم ()51
لسنة 1727م .وأطلب من األ عبداجلليل عبداهلل العوينا ي مقرر اللجنة
52

التوجه بىل املنصة فليتفضل.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب ثبيت التقرير يف املضبطة.
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النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

2

النائب األول للرئيس:
بذن يتم ثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  / 1صفحة )48

11

النائب األول للرئيس:
فضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،اطلعت اللجنة على التقرير التكميلي الثاني 12
للجنة اخلدمات السابقة جبميع مرفقا ه بشأن املرسوم بقانون رقم ( )21لسنة
5111م ،بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية
واسيئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )51لسنة 1727م ،ومت ّ استعراض قرار جملس
النواب ومرفقا ه بشأن مرسوم القانون ،كما مت استعراض وجهات النظر 51
اليت دارت حوله من قبل السادة أعضاء اللجنة واملستشار القانوني لشؤون
اللجان والباحث القانوني باجمللس .واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية باجمللس ،املرفق بتقرير اللجنة السابقة ،الذي جاء
مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية .وبعد أن
اطلعت اللجنة على قرير اللجنة السابقة جبميع مرفقا ه فإن اللجنة تمسك 52
بقرار اللجنة السابقة بالتوصية باملوافقة على مرسوم القانون املذكور ،وذلك
لقناعة اللجنة باألسباب واملربرات اليت ساقتها اللجنة السابقة من أنه فيما
يتعلق باملادة  4الفقرة األخرية من املرسوم بقانون اليت نص على «وحيظر
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اجلمع بني عضوية أكثر من مجعية عمل يف أنشطة نوعية خمتلفة بال مبوافقة
الوزير» ،فإن صياغة املادة وضعت قيدًا ال مربر له ،حيث اشرتطت موافقة
الوزير على اجلمع بني عضوية أكثر من مجعية عمل يف أنشطة نوعية
خمتلفة ،بذ بن هذا القيد ــ كما ذُكر سابقـًا ــ قد يفوّت على املواطن فرصة
العطاء والبذل يف خدمة جمتمعه ومزاولة عالقا ه االجتماعية من خالل 2
انضمامه بىل أكثر من مجعية و قيده يف مجعية واحدة فقط وجمال واحد ال
غري ،وخاصة يف ظل اإلحجام عن العمل التطوعي .أما بالنسبة بىل ما ورد يف
املادة الثانية من املرسوم بقانون خبصوص استبدال نص املادة ( )11من
املرسوم بقانون رقم ( )51لسنة 1727م واليت نصت على «وال جيوز أن يكون
املرشح لعضوية جملس بدارة النادي أو االحتاد الرياضي منتميًا ألي مجعية 11
سياسية أو أهلية ،كما ال جيوز اجلمع بني عضوية أكثر من نادٍ أو احتاد
رياضي واحد» ،فإن اللجنة وجدت أن الصياغة اليت جاءت يف الفقرة األخرية
من هذه املادة ال عطي املعنى املقصود الذي أراده املشرع ،كما أوضحته
املؤسسة العامة للشباب والرياضة عند حضور ممثليها أمام اللجنة ،حيث
أفادوا بأن املقصود من هذا املنع هو عدم جواز اجلمع بني أكثر من جملس 12
بدارة نادٍ أو احتاد رياضي واحد ،وليس اجلمع بني عضوية أكثر من نادٍ أو
احتاد رياضي .معالي الرئيس ،الحظت اللجنة أن اللجنة األوملبية البحرينية
لقت العديد من املراسالت من اللجنة األوملبية الدولية واجمللس األومليب
اآلسيوي فيد بضرورة أن كون القوانني اليت حتكم عمل اللجنة األوملبية
البحرينية منسجمة مع امليثاق األومليب املعتمد من اللجنة األوملبية الدولية51 ،
وحيث بن اللجنة األوملبية البحرينية هي عضو يف اللجنة األوملبية الدولية
واجمللس األومليب اآلسيوي ،وعلى ضوء اإلجراءات اليت اختذت من اللجنة
األوملبية الدولية بتعليق النشاط الرياضي يف بعض الدول اليت تعارض قوانينها
الرياضية احمللية مع امليثاق األومليب ،من خالل ذلك رأت اللجنة أنه يتحقق
االنسجام بني القوانني اليت حتكم عمل اجلمعيات واألندية االجتماعية 52
والثقافية واسيئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات
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اخلاصة والقوانني الدولية .وحتديد اختصاصات واشرتاطات أسيس
االحتادات الرياضية ،وصالحيات اللجنة األوملبية البحرينية وأهدافها .و نظيم
األمور املتعلقة بشروط العضوية باجلمع بني عضوية أكثر من جملس بدارة أو
احتاد رياضي أو مجعية سياسية أو أهلية .واجلدير بالذكر أن مرسوم القانون
يتكون من أربع مواد مسبوقة بديباجة ،وليست املاد ان املذكور ان أعاله 2
فقط ،حيث ناولت املادة األوىل استبداالً للمواد،12 ،17 ،11 ،11 ،11( :
 .)71 ،75 ،73أما املادة الثانية فقد ضمنت بضافة فقرات ومواد جديدة (4
فقرة أخرية 55 ،مكرر 75 ،مكرر 73 ،مكرر 27 ،مكرر) .واملادة الثالثة
ضمنت بلئاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .وأما املادة الرابعة
فهي مادة نفيذية ،ومجيع هذه املواد حتقق األهداف املرجوة من املرسوم 11
بقانون ،وليست املاد ان حمل االختالف فقط .ويف ضوء ما دار من مناقشات
وما أبدي من لراء أثناء االطالع على قرير اللجنة السابقة بشأن املرسوم
بقانون فإن اللجنة وصي مبا يلي :التمسك بقرار اللجنة السابقة باملوافقة على
املرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 5111م بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات
واألندية االجتماعية والثقافية واسيئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب 12
والرياضة واملؤسسات اخلاصة ،الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )51لسنة
 ،1727واألمر معروض على جملسكم املوقر الختاذ الالزم ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ فضلي األخت دالل جاسم الزايد.

51

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أشكر جلنة اخلدمات على أنها بيّنت
يف قريرها املالحظات العديدة اليت قدمنا بها بشأن هذا املرسوم بقانون
الصادر يف سنة 5111م .ويف الواقع كانت لدينا مالحظتان متعلقتان باملادة 52 11
وبالفقرة األخرية من املادة  ،4ونشكر اللجنة على أنها وافقت على أن
هناك ــ كما نسميه ــ عوارًا شريعيًا يف نصوص هذه املواد ،وخاصة أن
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األسس واملبادئ اليت بين عليها هذا املرسوم استهدفت مسألة عديل أوضاع
اللجنة األوملبية البحرينية مبا يتفق مع امليثاق األومليب ،وهذا ال خالف عليه،
وخاصة فيما يتعلق بعمل اللجنة األوملبية البحرينية وجهود مسو الشيخ ناصر
بن محد لل خليفة يف هذا اجملال ومواءمته مع هذه األمور ،مما يستوجب
املساندة التشريعية ،ولكن يبقى على املشرّع ا باع ما مت انتهاجه بشأن 2
املراسيم ،وخاصة أن اللجنة أشارت بىل أن هذا املرسوم سيعدل املضمون.
حنن نتكلم عن سنة 5111م وبىل اآلن مل نشهد أي مشروع يتناول مسألة
الفصل ،واملشرّع يعلم متام املعرفة أن هناك خطأً يف التشريع ويقبل به ،ويلجأ
بىل أنه سوف يقوم بتعديل التشريع ،ولكن واجب العمل التشريعي حيتم علينا
أن نبيّن أن هناك خطأً يف التشريع مما يستوجب عدم موافقتنا عليه وبرجاعه 11
عدة مرات ،والسبب يف ذلك ــ باإلضافة بىل ما طرق بليه اإلخوان يف اللجنة
بالنسبة بىل املادة  4فقرة أخرية اليت نص على «وحيظر اجلمع بني عضوية
أكثر من مجعية عمل يف أنشطة نوعية خمتلفة بال مبوافقة الوزير املختص» ــ
هو :أوالً :ليس هناك أي سبب يربر املنع املوجود هنا ،ال مبوجب الدستور وال
مبوجب التشريعات املعمول بها .ثانيًا :دائمًا األصل هو احلظر على اجلميع12 ،
واالستثناء أننا نعطي الوزير صالحية أن يسمح ألشخاص باجلمع بني عضوية
أكثر من مجعية ،وهناك أشخاص ال يسمح سم باجلمع ،وبالتالي ستكون
هنا مسألة غري محيدة حيث بن هناك شخصًا يُسمح له باجلمع بينما اآلخر ال
يسمح له ،يف حني أننا هنا نتكلم عن بعطاء احلق يف االنضمام بىل مجعية.
بالنسبة بىل املادة  11أيضًا التفتت اللجنة من خالل مداخالت عديدة من 51
األعضاء بىل أن مسألة القيد املوجودة هنا ال مربر سا ،وخصوصًا أن
احلكومة كان لديها الوقت الكايف لتصحيح هذا الوضع؛ وأرى أنه من
املعيب علينا اليوم بصفتنا مشرعني ــ وأنا أ كلم هنا عن نفسي وال أمشل
اجلميع ــ أن نوافق على مرسوم شوبه هذه الشائبة يف الوقت الذي ندعو فيه
بىل مسألة حتسني وجتويد القوانني ،وبشكل خاص املراسيم ألنها أ ي 52
باختصاص شريعي حبت خيتص به اجمللس التشريعي .وحنن دائمًا نكرر
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ونقول :بن على من يضع املراسيم ــ أو مضمون املراسيم ــ اليت ستدعي
احلاجة وضعها ألسس معينة أن يراعي عند وضعها األسس احملددة وال خيرج
مبواد ال عالقة سا باألسس اليت أراد اخلروج بها من هذا املرسوم؛ لذلك أنا
أختل

مع ما انتهى بليه قرير اللجنة ،ولست موافقة على هذا املرسوم،
2

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
11

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أسعد اهلل صباحك وصباح اجلميع بكل خري .أ فق
مع ما ذهبت بليه األخت دالل الزايد كثريًا ،ولكين سأعلق على  3مواد،
أوالً :أود أن أشري بىل أن هذا املرسوم صدر يف سنة 5111م ،أي يف عهد
اإلصالح ،وأيضًا يف القرن الواحد والعشرين ،مبعنى أننا يف عهد وقرن متقدم

ينظر بىل حقوق اإلنسان ،وال يعقل أن من صاغ هذا املرسوم قد فا ته هذه 12
املواضيع .البحرين صدّقت على العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية
وبالتالي هي ملتزمة جبوهر حمدد ،واملادة  31من الدستور قول" :وال جيوز أن
ينال التنظيم أو التحديد من جوهر احلق أو احلرية" ،فال أفهم ــ مع كل
االحرتام والتقدير لإلخوة القائمني على الصياغة ــ هل فا تهم هذه املقدمات؟
هل فا هم ــ مثالً ــ أن البحرين دولة مدنية منذ أن أنشئت وأنها دول حضارية51 ،
وهي جزء من منظومة العامل ،وأن الناس يف القرن الواحد والعشرين وحنن
نعود بىل القرون الوسطى ــ مع كل االحرتام والتقدير ــ ونعود القهقري؟! هذا
ال يعقل ،ما قوله األخت دالل الزايد صحيح ،وهذا ما قلته سابقًا ،أ صور أن
الذي قام بصياغة هذا املرسوم جلس يف غرفة مئلقة ومل يسمع املذياع ومل
يشاهد التلفزيون ومل يتابع األخبار ومل يسمع أن العامل قائم على حقوق 52
اإلنسان حبيث يأ ي ويضع قيدًا على من يعمل ،ليس فقط يف مجعية سياسية
ــ رغم أننا مشرعون يف العمل السياسي ــ بل حتى يف مجعية أهلية ،أنا ال أفهم
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املنطق الذي يقول بن الطبيب أو املهندس أو احملامي ال جيوز له أن يكون
عضوًا يف جملس بدارة نادٍ بذا كان عضوًا يف بدارة نادٍ لخر أو احتاد رياضي،
صراحة أستئرب من هذا الشيء ،مَنْ العبقري الذي وضع هذه الفكرة مع
كل احرتامي له؟! كي

ميكن أن يدخل يف عقول الناس ويقول ــ مثالً ــ

لألطباء أو املهندسني بذا كانوا أعضاء يف مجعية أهلية ــ ويف البحرين ما شاء 2
اهلل لدينا جمتمع مدني حيّ ونابض وفعّال أيضًا ،وأعتقد أن كل حبريين
نشيط من املؤكد أن يكون عضوًا يف مجعية ــ ال ميكنكم أن كونوا
أعضاء يف نادٍ؟! جيب ئيري هذه الذهنية لدى اإلخوة القائمني على صياغة
القوانني ،وجيب أن يراعوا أن شعب البحرين وأيضًا جملس الشورى البحريين
ينظرون بىل األمام ،وأرجو أال جيعلوننا ننظر بىل اخلل  .معالي الرئيس11 ،
بالنسبة بىل املادة  11ــ وقد ركزت عليها كثريًا ــ النص الذي يقول «منتميًا
ألي مجعية سياسية أو أهلية» ،أعتقد أن هناك خمالفة للمادة  31من الدستور
ألنها ختال جوهر احلق و صادر جوهر حق املشاركة السياسية واملشاركة
يف العمل التطوعي .حتى ال أطيل عليكم ،بالنسبة بىل الفقرة األخرية من
املادة  4ــ وقد علقت عليها األخت دالل الزايد وال أريد أن أكرر ما ذكر ه12 ،
ولكن سأ طرق بىل ما مل تطرق بليه اللجنة وال األخت دالل الزايد ــ قول
املادة  77مكررًا« :يعاقب باحلبس مدة ال زيد على سنة وبئرامة ال تجاوز
أل

دينار أو بإحدى ها ني العقوبتني كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار

مجعية أو هيئة أو منظمة أو مجاعة بدون اختاذ بجراءات سجيلها وفقًا
ألحكام هذا القانون» وليست هناك أي مشكلة حتى اآلن ألن التنظيم هنا 51
سليم ،ولكن العبارة اليت أ ي بعد ذلك قول «ويعاقب بذات العقوبة كل من
نشر أو أذاع بأية وسيلة كانت أخبارًا أو معلومات أو بيانات عن لك
الكيانات» ،يعين اآلن أنا مسعت أن هناك مجعية معينة أسست من قبل
مجاعة من الناس وهي خمالفة للقانون ويتم احلديث عنها ،ومن ثم أ يت
و كلمت وقلت بنين مسعت أن هناك مجعية كذا وكذا ،وأنين أ فق مع 52
أهدافها ولكن ال أ فق مع خمالفتها للقانون ،أنا حتدثت عنها فقط ،فهل
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 52

5113/11/52م املضبطة 2

أعاقب أنا أيضًا ألنين حتدثت عنها؟! أرى أن هذه املادة غري منطقية ،نعم
نعاقب من خيال بجراءات أسيس مجعية ولكن الذي يتحدث عنها سنعاقبه
أيضًا! هناك قول ــ وليصحح لي األ عبدالرمحن عبدالسالم بن كنت
خمطئًا ــ (ناقل الكفر ليس بكافر) ،أنا مسعت أن هناك فالنًا ال يصلي وهو
كافر وملحد فهل معنى ذلك أنين بذا نقلت هذا الكالم سأصبح كافرًا 2
وأعاقب على ذلك؟! أعتقد أنه من املؤس

جدًا أن نرتاجع يف بعض األحيان

بسبب صياغات غري مناسبة .أعتقد أن املرسوم بقانون به جانب بجيابي يدعم
عزيز الرياضة يف البحرين ،ولكن رغم قناعيت بأن هذه النقاط بها عدم
دستورية ،وعدم صحة ،وعدم التزام جبوهر حقوق اإلنسان ،ومع وصية
اللجنة على متريره ،فإنين أرى أنه بذا كان به عديل فليعدل ــ كما وعدت 11
املؤسسة العامة للشباب والرياضة بذلك ــ حرصًا على صورة مملكة البحرين
الوضاءة ،وحرصًا على رقي وحضارة وصورة مملكة البحرين ومكانتها بني
األمم الراقية ،وشكرًا.
12

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :أود أن أشكر جلنة اخلدمات ،حيث
الحظنا من خالل التقرير أنها قامت بدراسة التقارير السابقة ،ولكن مع 51
األس التقرير السابق نفسه جاء بلينا كما هو بعد أن ناقشناه يف اجللسات
املاضية وأعدناه بىل اللجنة .ثانيًا :أنا لن أعيد ما قاله زمالئي ،وأ فق متامًا مع
ما ذكر ه األخت دالل الزايد واأل الدكتور عبدالعزيز أبل ،ولكن ما
أستئربه ــ واملوضوع نفسه أيضًا طرقنا بليه يف اجتماعنا السابق ــ هو أننا
عندما جئنا بىل املادة  4من املرسوم بقانون واليت نص على« :وحيظر اجلمع 52
بني عضوية أكثر من مجعية عمل يف أنشطة نوعية خمتلفة بال مبوافقة
ضعَت قيدًا ال مربر له حيث اشرتطت
الوزير» ،قالت اللجنة بن صياغة املادة َو َ
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موافقة الوزير على اجلمع بني عضوية أكثر من مجعية ،وبن هذا القيد
ــ كما ذكر سابقًا ــ قد يفوّت على املواطن فرصة العطاء والبذل يف خدمة
جمتمعه ومزاولة عالقا ه االجتماعية ،بذن اللجنة واعية متامًا سذا املوضوع،
ومع ذلك قول فيما بعد بنها اضطرت بىل املوافقة على هذا املرسوم حتى ضع
قانونًا ينسجم فيه امليثاق األومليب املعتمد من اللجنة األوملبية مع اللجنة األوملبية 2
البحرينية .يف املادة  11أيضًا قالت اللجنة بنها وجدت أن الصياغة اليت جاءت
يف الفقرة األخرية من املادة ال عطي املعنى املقصود ،واأل الدكتور
عبدالعزيز يقول بن املعنى من هذا النص هو أنه ال جيوز اجلمع بني عضوية
أكثر من نادٍ أو احتاد رياضي ،وهو املوضوع املطروح أمامنا اليوم ،بينما
املؤسسة العامة للشباب والرياضة قول بن املعنى هو عدم جواز اجلمع بني 11
عضوية أكثر من جملس بدارة ،بذن ملاذا مل ينص القانون على هذا املوضوع؟!
هناك فرق بني عضوية جملس بدارة وعضوية مجعية؛ هناك ناقض ،وهذا
يدل على أن هناك عيبًا يف القانون ،حيث بن النص شيء وما هو يف الضمري
شيء لخر ،وسؤالي هو :هل اسدف هنا هو فقط بجياد قانون ينظم عمل
اللجنة األوملبية البحرينية ألن هناك ضئطًا عليها أم إلجياد قانون ينسجم مع 12
ميثاق اللجنة األوملبية؟! حنن ال نعرف ما اسدف .املادة  4بها عارض كبري مع
الدستور ،ألنين عندما أقول بن الوزير يوافق لشخص وال يوافق لشخص لخر،
فعلى أي أساس سيوافق الوزير؟ ما هي املعايري واآلليات اليت سيلجأ بليها الوزير
ليوافق على بعطاء شخص من دون لخر ،هذا يعين أن هناك عدم مساواة ،وهذا

يعد عارضًا مع الدستور .األمر نفسه عندما نقول بنه ال جيوز اجلمع بني 51
عضويتني ،هذا يعين أن من ينضم بىل نادٍ رياضي ال حيق له االنضمام بىل أي
مؤسسة أهلية على اإلطالق ،وهذا به قيد على عمل مؤسسات اجملتمع املدني.
وكما ذكر األ الدكتور عبدالعزيز أبل حنن اليوم نسعى بىل وسعة
مؤسسات اجملتمع املدني ،والعامل كله يعتمد على مؤسسات اجملتمع املدني
ويسعى بىل قويتها و نظيمها ،بينما حنن هنا نضع عليها قيدًا ،وهذا يعين أن 52
من يريد أن ينضم بىل نادٍ رياضي عليه أن يتخلى عن العضوية يف مؤسسته،
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وهذا األمر مل حيدث يف أي قانون يف العامل .أنا أستئرب من اللجنة عندما
اعرتفت أن الصياغة غري صحيحة ومع ذلك وافقت عليها! أمتنى على اللجنة
أن يبيّنوا لنا كي

أنهم بيّنوا أن هناك عيوبًا يف الصياغة القانونية وأن فيها

قيودًا ومع ذلك اضطرت بىل املوافقة عليه؛ وذلك ألن هناك ضئوطًا على
مملكة البحرين من قبل اللجنة األوملبية الدولية؟ بذا كانت هناك ضئوط 2
فيجب أن كون هذه الضئوط دافعًا بىل قديم قانون واضح ومتزن وصياغته
صحيحة وليس أي قانون ،فاللجنة األوملبية بعد أن رى هذا القانون املعيب قد
رفضه و قول بنه قانون معيب وغري صحيح .هل اسدف هو بجياد قانون ،أم
أن اسدف بجياد قانون ينسجم مع ميثاق اللجنة األوملبية؟ وشكرًا.
11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األ عبدالرمحن ببراهيم عبدالسالم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذا املوضوع معاد بىل اللجنة بعد أن قدمت 12
اللجنة فيه قريرًا سابقًا والنقاش نفسه يدور اآلن مرة أخرى .املشكلة
نحصر يف املادة اليت منعت االزدواج يف عضوية األعمال اخلريية واألعمال
الرياضية وغريها من اجلمعيات ،بينما كان املقصود ــ كما فسر ه املؤسسة
العامة للشباب والرياضة ــ هو أال يكون املرشح لعضوية جملس بدارة النادي
أو االحتاد الرياضي عضوًا يف جملس بدارة مجعية أخرى ،هذا هو األصل51 ،
ولكن هذا النص خمتل  ،فالنص مينع عضوية أي شخص مشرتك يف نادٍ أو
مشرتك يف مجعية أن يكون مشرتكًا يف مجعية أخرى ،وطبعًا هذا نص
معيب ،والكل يرفضه ،ويف احلوار الوطين األول يف سنة 5111م رُفض هذا
املرسوم ،ورُفضت هذه املادة بالذات ،ومت ببالغ وزارة التنمية االجتماعية هذا
الرفض ،وكان يفرتض أن يتم عديل هذا املرسوم ،وحنن على أمل أن يُعدل52 ،
ولكن املرسوم ال حيوي فقط هذه املادة ــ بن كان يوجد مندوب عن وزارة
التنمية االجتماعية أو حتى ممثل للمؤسسة العامة للشباب والرياضة للرد
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علينا ــ بل هناك مواد أخرى عاجلت قضايا أخرى تعلق بار باط البحرين
باالحتاد األومليب ،هناك مواد كثرية خمتلفة غري هذه املادة اليت منعت ازدواج
العضوية ،وحنن اعرتاضنا اآلن على ازدواج العضوية ،لكن ليس لدينا
اعرتاض ــ وال أعتقد أن اجمللس معرتض ــ على بقية املواد؛ ولذلك حنن نريد أن
منرر هذا املرسوم ألنه عاجل قضايا أخرى مع االحتاد األومليب ،وهذه املادة 2
يعدل عليها بما مبشروع قانون من قبل الوزارة وبما باقرتاح بقانون من قبل
السلطة التشريعية ،هذا ما نراه داركًا للموضوع ،ولكن رفض املرسوم
بقانون ال أعتقد أنه جيدي؛ ألنه سيلئي كل ما مت نفيذه خالل الفرتة
املاضية ،وشكرًا.
11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أنا أشكر األ عبدالرمحن 12
عبدالسالم على ما فضل به حول أن هذا النص معيب ،لكن النقطة اليت
انتهى بليها بضرورة املوافقة على هذا املرسوم بقانون رغم العوار الذي اشتمل
عليه باألسباب واملربرات اليت انتهى بليها ،غري مقبولة ال من الناحية
الدستورية وال من الناحية القانونية .دستور مملكة البحرين به نص يضمن
حرية االنضمام بىل اجلمعيات وبىل مؤسسات اجملتمع املدني .هذا النص 51
الدستوري جاء مطلقًا وغري مقيد بأي قيود ،وعندما ذهب اللجنة بىل القول
بن هذا املرسوم بقانون جاء ليصحح االعوجاج يف املرسوم بقانون احلالي
ليتوافق مع القوانني الدولية ومع قانون اللجنة األوملبية الدولية ،فهذا عوار،
وليساحمين أعضاء اللجنة بال أن التقرير يف هذه النقاط جاء بنشائيًا .أنا
أستطيع أن أكتب أن هذا املرسوم بقانون جاء ليتفق مع القوانني الدولية52 ،
ولكن ما هي القوانني الدولية اليت ختال
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هي هذه املواد اليت يتعني على مملكة البحرين عديل شريعا ها لتتوافق
معها .ثانيًا :املنهجية اليت نطالب بها يف هذا اجمللس هي املوافقة على املراسيم
بقوانني ،املوافقة على مشروعات القوانني رغم العيوب اليت فيها ثم اقرتاح
عديلها ،هل وصلنا بىل درجة أن هناك شكًا يف عدم دستورية مادة أو مرسوم
بقانون أو مشروع بقانون ومع ذلك يتعني على السلطة التشريعية أن قر هذا 2
املرسوم بقانون ،أو هذا املشروع بقانون جملرد األسباب واملربرات الواقعية اليت
أمامنا من دون النظر بىل احرتام الدستور الذي مت التوافق عليه ما بني
احلاكم واحملكوم! هذا بجراء خطري جدًا سلكه السلطة التشريعية ،وأنا
رأيت دائمًا ــ وليس فقط يف هذه اللجنة بل يف مجيع اللجان ــ أنهم يقومون
باملطالبة باملوافقة على مرسوم القانون أو مشروع القانون ومن ثم يطالبوننا بأن 11
نقوم بالتعديل ،هل هذا هو اختصاص هذا اجمللس؟! أو اختصاص جملس
النواب؟! البد أن نضع النقاط على احلروف ،والبد أن وضع النصوص
الدستورية يف موضعها وحترتم من قبل املشرع .ثالثًا :بن النص أو القيد الذي
ورد يف هذا القانون هو سلطة حتكمية مطلقة للوزير ،فهل املشرع البحريين
يذهب بىل منح الوزير اليوم ــ سواء كان وزير الرتبية والتعليم أو وزير التنمية 12
االجتماعية ــ هذه السلطة املطلقة؟ حتى رئيس جملس الوزراء ال ميلك هذه
السلطة! فكي نأ ي ومننحها أحد الوزراء؟! ما هي املعايري؟ املرسوم بقانون
مل يتضمن معايري التفرقة يف املنح أو املنع ،بل ورد مطلقًا ،وستأ ي الالئحة
التنفيذية ــ بن وضعت ــ وال ختال

القانون؛ ألن القانون مل يضع قيدًا فيما

يتعلق بالسلطة املطلقة للوزير ،حنن أمام نص معيب ،وهذا املرسوم بقانون من 51
سنة 5111م ،واليوم نأ ي ونقره ونقول بننا البد أن نقره ألنه صدر لكذا
وكذا وكذا ،وهذا أمر ال يعقل يف جملس يفرتض فيه احرتام الدستور،
الدستور يقول بن حرية االنضمام للجمعيات مفتوحة ومل يضع عليها قيدًا ،فال
جيوز أن يأ ي املشرّع ويضع عليها قيدًا حتكميًا لفرد .أعتقد أن مملكة
البحرين جتاوزت هذه املرحلة يف منح السلطة املطلقة ألي كان ،ال املشروع 52
اإلصالحي يقبل بذلك ،وال الدستور يقبل به ،وال امليثاق يقبل به ،ومن
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املفرتض أن ق

السلطة التشريعية موق

رجل واحد فيما يتعلق مبنح

السلطات املطلقة أيًا كان ،ألن السلطة املطلقة مفسدة مطلقة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األ هشام حممد اجلودر رئيس املؤسسة العامة 2
للشباب والرياضة.

رئيس املؤسسة العامة للشباب والرياضة:
شكرًا سيدي الرئيس ،صبحكم اهلل باخلري مجيعًا .يف البداية أحب
أن أنقل بليكم حتيات مسو الشيخ ناصر بن محد لل خليفة رئيس اجمللس 11
األعلى للشباب والرياضة ،ومعالي الشيخ سلمان بن ببراهيم لل خليفة األمني
العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة ،وأنقل بليكم شكرهم و قديرهم
على اهتمامكم بهذا املرسوم بقانون ،وبكل ما يتعلق بالشأن الشبابي
والرياضي يف مملكة البحرين ،هذا االهتمام الذي يسهم دائمًا يف طور
وازدهار احلركة الشبابية الرياضية يف مملكة البحرين .كما علمون أن 12
فضل حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى بإصدار املرسوم بقانون رقم 21
لسنة 5111م املعروض على جملسكم املوقر اليوم كان بهدف ما فضلتم به
وهو املواءمة ما بني القانون البحريين املتعلق باللجنة األوملبية البحرينية وامليثاق
األومليب الدولي ،وحنن نقدر مجيع املالحظات اليت فضلتم بها واملتعلقة
باجلمع ما بني عضوية أندية أو مجعيات أو احتادات ،كل هذه املالحظات 51
أخذت بعني االعتبار ،ومتت أيضًا مناقشتها حبضورنا يف اجتماعات اللجان
املوقرة .كل هذه املواضيع متت مناقشتها بإسهاب مع أصحاب السعادة
أعضاء اللجان يف اجمللس املوقر ،ومت أخذها بعني االعتبار ،وكما وعدنا
حنن بصدد عمل قانون خاص بالشؤون الرياضية وفصله عن وزارة التنمية
االجتماعية؛ ألن القانون السابق كان جيمع اجلهتني ،جيمع اجلمعيات 52
األهلية واألندية واالحتادات الرياضية ،وأعتقد أننا قطعنا اليوم شوطًا كبريًا
يف بعداد هذا القانون ،وبن شاء اهلل سيطرح مستقبالً بعد االنتهاء من وضع
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اللمسات األخرية ،وما نتمناه هو أن يكون قد أخذ بعني االعتبار مجيع
املالحظات اليت فضلتم بها .ويف الوقت الذي نؤكد ونكرر فيه شكرنا
لكم على مجيع املالحظات اجلوهرية على هذا القانون؛ نتمنى من جملسكم
املوقر املوافقة على هذا القانون مع األخذ بعني االعتبار التعديالت اليت
2

فضلتم بها يف القانون اجلديد ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،لدي مداخلة يف هذا املوضوع ،وعليه أطلب من األخت
الدكتورة بهية جواد اجلشي النائب الثاني للرئيس رأس اجللسة فلتتفضل.
11

(وهنا تولت الدكتورة بهية جواد اجلشي
النائب الثاني للرئيس رئاسة اجللسة)
النائب الثاني للرئيس:
12

شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أ فق متامًا مع ما ذهب بليه زمالئي الذين
سبقوني بىل هذا املوضوع ،وأعتقد أننا ذكرنا هذا الكالم سابقًا .يف
اجتماعنا السابق وقعنا أن أ ي السلطة التنفيذية مبقرتح لتعديل املاد ني 51
موضع الشبهة؛ وسذا السبب أعدنا القانون بىل اللجنة إلعطاء السلطة
التنفيذية لنذاك الوقت الكايف إلدخال التعديالت على املاد ني موضع
اخلالف ،ولكن مع األس

الشديد مضت على اجتماعنا السابق سنتان

قريبًا من يناير 5115م بىل نوفمرب 5113م ومل قرتح السلطة التنفيذية أي
مقرتح .هذا املرسوم أ ى مببادرة من السلطة التنفيذية حبكم الدستور إلدخال 52
عديالت ،وبالتالي صدر مرسوم بقانون من جاللة امللك ،ودورنا باعتبارنا
سلطة شريعية هو أن نراقب عمل السلطة التنفيذية ،وأعتقد أن ما نقوم به
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اآلن هو مراقبة حقيقة ألعمال السلطة التنفيذية اليت أعطاها الدستور هذا
احلق ،فهي مل ئتصب هذا احلق بل الدستور أعطاها هذا احلق ،ولكن
السلطة التنفيذية ــ لألس

الشديد ــ عندما أعطيت هذا احلق مل متارسه

املمارسة الصحيحة بأن أدخلت ماد ني مسيئتني بىل الوضع النقابي ووضع
عمل اجلمعيات يف البحرين ،والبحرين ــ لألس

الشديد ــ تعرض سجمة 2

شديدة من خمتل اجلهات ،وال نريد حنن يف السلطة التشريعية أن نفتح بابًا
على البحرين لكي نُهاجم بأننا نضيق على عمل مؤسسات اجملتمع املدني،
والتعديل على املادة  4يعد ضييقًا أساسيًا على عمل مؤسسات اجملتمع املدني
بأن أقيد عمل املواطن البحريين بعدم املشاركة يف أكثر من مجعية نوعية
خمتلفة بال بإذن من الوزير ،مل حيدث حتى يف قانون 1727م املكتوب يف 11
ظروف سياسية خمتلفة أن أعطينا الوزير مثل هذا احلق ،بل على العكس
فقد ذهبنا بىل العديد من املنظمات الدولية وحضرنا اجتماعات كثرية وقلنا
بننا نشجع العمل األهلي ونشجع أسيس مؤسسات اجملتمع املدني ونفخر بأن
لدينا يف البحرين  111مؤسسة مسجلة حتت مسمى مؤسسات اجملتمع املدني،
ونأ ي اليوم ــ كما ذكر زميلي الدكتور عبدالعزيز أبل ــ يف القرن الواحد 12
والعشرين نضيق اخلناق على األعضاء! أنا على يقني أن غالبية أعضاء اجمللس
مشرتكون يف أكثر من مجعية ،بل العديد منهم مشرتك يف  4أو 2
مجعيات ،ماذا سيحدث سم عندما يصدر هذا القانون؟! سيكون هناك
زمالء أعضاء يف  4مجعيات وزميل لن يستطيع أن ميارس العمل يف أكثر من
مجعيتني .أرى أن على هذا اجمللس أن يق

وقفة واحدة ،ليس عيبًا أن نقول 51

للسلطة التنفيذية بن هذا القانون خطأ ،فنحن باعتبارنا سلطة شريعية عندما
نصدر قانونًا يُستشكل فيه يف القضاء ويذهب بىل احملكمة الدستورية
و صدر حكمًا بأن هذا القانون خطأ وصدر هذا القانون من قبل السلطة
التشريعية وجاللة امللك ،ونأ ي ونصحح ،ففي قانون هيئة املنازعات وافقنا
على القانون وجاللة امللك أحاله بىل احملكمة الدستورية وأخذ رأيها وعدلنا 52
جمموعة من املواد ومن ثم أصدر القانون ،ليس عيبًا ،ولكن العيب واخلطأ
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أن نتمسك بهذا اخلطأ ،هناك قول أعتقد أن الكل مقتنع به وهو (االعرتاف
بالذنب فضيلة) ،وأمتنى على السطلة التنفيذية أن عرتف بهذا اخلطأ وأن
عمل شيئًا اليوم ،والتاريخ سوف يسجل أن جملس  5113أصدر قانونًا يعلم
أعضاء اجمللس أنه خطأ ،أنا ال أرضى ذلك على نفسي وال أرضاه على
زمالئي ،كي

نوافق على قانون و قريرنا يقول بنه خطأ وبن به سلبًا 2

للحقوق؟! ومن أجل مواد أخرى نوافق عليه! هذا غري صحيح متامًا ،أعتقد أن
على اإلخوة يف احلكومة ــ كما ذكرنا سابقًا ــ أن يعيدوا النظر يف هذا
القانون قبل أن نرفضه ،وأعتقد أن الزمالء الذين سبقوني بىل احلديث
كلموا عن رفض القانون وأنا أضم صو ي سم وأدعو مجيع الزمالء بىل
رفض هذا القانون .ال ميكن أن نقبل أن نوصم حنن أعضاء جملس 11 5113
بأننا أصدرنا قانونًا ينتقص حقوق الناس ،فنحن على العكس نفتخر بأن
نعطي الناس حقوقهم ،نأ ي اليوم ألن هناك خطأ من قبل موظ بداري أو من
قبل جهة معينة نوافق على القانون! حنن لدينا جلنة أوملبية وبها بعض األمور،
اللجنة األوملبية صححت وضعها واستمرت ،و ذكرون أنه يف املرة املاضية
كان أحد األعذار املقدمة بلينا من قبل أعضاء السلطة التنفيذية هو أننا بذا 12
مل نفعل ذلك فسوف نشطب من اللجنة األوملبية ،اآلن حنن أمورنا صحيحة
وقد عدلنا أمورنا ،أعتقد أن على احلكومة أن تقدم مبشروع قانون األسبوع
القادم أو الذي يليه ونوافق على االثنني ،نوافق ونلئي يف اللحظة نفسها،
ولكن من غري املقبول أن أوافق اليوم على مثل هذا املشروع .أمتنى على
اجمللس أال يوافق على هذا القانون ،وأرجو أال نشارك يف ما قد يسيء بىل 51
مسعة البحرين .أعتقد أننا يف موق

حمرج أمام املنظمات الدولية ،وأمتنى

على األ الوزير املعين الذي حضر معنا اليوم رئيس املؤسسة العامة للشباب
والرياضة أو اإلخوة يف اللجنة أن كون لديهم القناعة بأن يطلبوا أجيل
النظر يف هذا املوضوع ،وأمتنى أن يكون هناك واصل بني اللجنة واإلخوة يف
احلكومة للخروج بتصور أفضل من أن خنرج بقانون قد يعيب احلكومة 52
والسلطة التشريعية والبحرين ككل ،وشكرًا.
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النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعد أخذ موافقة أعضاء اللجنة نطلب من 2
سعاد كم سحب التقرير ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،قبل التصويت على طلب اللجنة سأعطي الكلمة لأل سلطان
عبداهلل احلمادي املستشار القانوني بوزارة التنمية االجتماعية فليتفضل.

11

املستشار القانوني بوزارة التنمية االجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس ،فيما خيص وزارة التنمية االجتماعية ،قدمت
الوزارة مبشروع قانون جديد بشأن املنظمات وهو يشمل عديالً سذه املادة وهو
موجود حاليًا لدى جملس النواب املوقر ،والتعديل هو بإلئاء احلظر فيما 12
خيص اجلمع بني عضوية اجلمعيات واألندية بشأن األنشطة املشرتكة
وحظرها فقط فيما خيص ذات النشاط ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،فضل سعادة األ صادق عبدالكريم الشهابي وزير الصحة.

51

وزير الصحة:
شكرًا معالي الرئيس ،أعتقد أن احلكومة ستطلب بعادة هذا
التقرير بىل اللجنة مرة أخرى ،وستقوم احلكومة باالجتماع مع اللجنة
لتدارس اخلالف حول املاد ني ،وشكرًا.
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النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،بذن هناك طلب من اللجنة بسحب التقرير ،وكما ذكر
ممثل وزارة التنمية أن هناك عديالً ومن املمكن أن درسه اللجنة وجتتمع
بالوزارة .فضلي األخت دالل جاسم الزايد.

2

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن ألفت نظر احلكومة بىل أمر ما.
نشكر اللجنة على سحب التقرير وعلى أنها اختذت بحدى اآلليات لتفادي ما
أوضحه األ مجال فخرو بشأن هذا املوضوع .اآلن املطلوب من احلكومة
ليس أن بحث اخلالف ،فالرأي ثابت ،املطلوب اآلن دارك ذلك بإجراء 11
شريعي حبكم االختصاص االستثنائي سا كما حدث يف مرسوم قانون
السلطة القضائية وأذكر اجمللس بذلك .وقفة جملس الشورى اليوم بشأن هذا
املرسوم ليست جمرد رفض ،بل هي متثل عديل مسار لصاحل احلكومة يف
بجراءا ها يف عرض املراسيم ولصاحل هذا اجمللس بأن خيطو خطوات
صحيحة يف املسار التشريعي .املرسوم باعتباره مرسومًا ليس حمصنًا بدليل أن 12
الدستور أعطى اجمللس التشريعي حق الرفض أو القبول ،متى يرفض؟ يرفض
بذا كانت به خمالفة دستورية أو أمر قانوني ،وموضوع احلرج يف أنه عندما
نرفض املرسوم ماذا سيحل بكل ما اختذ؟ لذلك الدستور البحريين أخذ
االجتاه خبالف بعض الدسا ري بأنه يف حالة رفض املراسيم يبدأ نفاذ األثر من
اريخ رفضه وليس من اريخ صدوره ،وكانت هذه حكمة من املشرع 51
الدستوري للمحافظة على املكتسبات اليت تم من صدور املرسوم حتى قرار
رفضه يف حال اختذ هذا الرفض .رسالتنا يف هذا الشأن واضحة ،بذا كان
هناك وجه لتصحيح مسار هذا املرسوم منذ عام 5111م فثالث سنوات
كافية لتدارك هذا املوق  .ما فضل به ممثل وزارة التنمية االجتماعية لن
يزيل العوار التشريعي الذي نتكلم عنه وبن كان يف ذات النشاط واجملال52 ،
ل ي بالقيد الدستوري خبصوص هذا األمر ،حنن قلنا :يف ذات املنشأة ميكن
أن نشئ أي مجعية أو نقابة أو قوم بأي نشاط ،واليوم أنت ال حتضر العمل
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وخاصة يف جمال النشاط األهلي ،وجيب أن يفهم أن القصد من املوق

هو

وضيح املسار التشريعي ،ال أن هناك أمرًا مل نفهمه وسوف يقومون بإفهامنا
بياه يف اللجنة ،وشكرًا.
2

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
11

النائب الثاني للرئيس:
اآلن سنصوت على طلب اللجنة سحب التقرير ،فهل يوافق اجمللس على
ذلك؟

(أغلبية موافقة)

12

النائب الثاني للرئيس:
بذن يُعاد التقرير بىل اللجنة.

(وهنا توىل النائب األول للرئيس رئاسة اجللسة)

51

النائب األول للرئيس:
ننتقل اآلن بىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة قرير
جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات
واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام القانون رقم ( )13لسنة 1772م بشأن
نظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة .بخواني األعضاء هذه 52
ُدمَت يف عام 5117م ،وظلت
ثالثة قوانني متشابهة أ ي بناء على اقرتاحات ق ِّ
يف أدراج اجمللسني طوال هذه املدة .فضل األ عبداجلليل عبداهلل العوينا ي
مقرر اللجنة.
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العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب ثبيت التقرير ومرفقا ه يف
املضبطة.
2

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
11

النائب األول للرئيس:
بذن يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  / 2صفحة )11
12

النائب األول للرئيس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .فضل األ
مقرر اللجنة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعد اطالع اللجنة خالل اجتماعيها على 51
التقرير اخلامس للجنة السابقة بشأن مشروع القانون املذكور ،ويف ضوء ما
دار من مناقشات وما أبدي من لراء من قبل أعضاء اللجنة واملستشار القانوني
لشؤون اللجان ،رأت اللجنة التمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم املوافقة من
حيث املبدأ على مشروع قانون بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني
عنهم اخلاضعني ألحكام القانون رقم ( )13لسنة 1772م بشأن نظيم 52
معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة ،وذلك لقناعة اللجنة
باألسباب اليت ساقتها اللجنة السابقة وهي1 :ــ بن مشروع القانون قد أحيل من
احلكومة بىل جملس النواب منذ عام 5117م ،وقد طرأت زيادات متعددة
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على معاشات املتقاعدين ،األمر الذي يصبح معه هدف املشروع متحققا .ومن
هذه الزيادات على معاشات املتقاعدين ما يلي :أ ــ املرسوم بقانون رقم ()31
لسنة 5111م بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )7لسنة 5111م باعتماد
امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني 5111م و5115م وبفتح اعتماد بضايف
يف لك امليزانية :حيث مت فتح اعتماد بضايف ،حبسب املادة الثانية منه2 ،
خيصص هذا االعتماد لزيادة الروا ب وصرف عالوة لتحسني املستوى املعيشي
ملوظفي الدولة من مدنيني وعسكريني ومتقاعدين .ب ــ قرار رقم ( )11لسنة
5115م بتقرير عالوة حتسني املعيشة ألصحاب املعاشات التقاعدية اليت
صرف للمدنيني والضباط واألفراد ومتقاعدي القطاع اخلاص وأعضاء
جملسي الشورى والنواب واجملالس البلدية ،واملستحقني عنهم مقدارها 11 72
دينارًا ،عن املعاشات التقاعدية املستحقة أو اليت ستحق .ج ــ قانون رقم ()17
لسنة 5113م باعتماد امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني 5113م و5114م
والذي ضمن عالوة لتحسني مستوى املعيشة للمتقاعدين5 .ــ بن القانون رقم
( )13لسنة 1772م املعدّل قد أجاز جمللس الوزراء زيادة املعاشات املستحقة
بالتطبيق للقانون املشار بليه ،ووفقًا للقرار الوزاري رقم ( )11لسنة 1771م12 ،
فإن اسيئة العامة لصندوق التقاعد ضي

زيادة سنوية مقدارها  %3على

املعاشات التقاعدية منذ عام 1771م3 .ــ كما رأت اللجنة أنه وعلى فرض أن
هذه الزيادة السنوية ال ؤمِّن الئاية اليت يسعى بليها مشروع القانون ملواجهة
متطلبات الزيادة الكبرية يف الئالء املعيشي ،فإن مشروع القانون بذا قرر
زيادة املعاشات املستحقة وفقًا للقانون املشار بليه بنسبة  %7فإنه مل ينص على 51
كيفية متويل هذه الزيادة4 .ــ والحظت اللجنة أنه سبق رفع احلد األدنى
للمعاش التقاعدي للمشمولني بهذا املشروع بىل  511دينار شهريًا ،وذلك
مبوجب القانون رقم  52لسنة 5111م بشأن رفع احلد األدنى ملعاشات
اخلاضعني ألحكام القانون رقم  13لسنة 1772م بشأن نظيم معاشات
ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة و عديال ه2 .ــ كما الحظت اللجنة أن 52
بقرار أي مزايا قاعدية بضافية من دون بجياد التمويل املناسب من شأنه زيادة
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 37

5113/11/52م املضبطة 2

املصروفات التقاعدية والتعجيل بعجز الصندوق ،والسيما أن التقارير
االكتوارية خالل السنوات املاضية ؤكد دائمًا وجود عجز اكتواري يف
أموال الصندوق1 .ــ بن بقرار أي زيادة جديدة يتطلب وجوب زيادة
االشرتاكات احلالية بنسبة معينة وستتحمل احلكومة النصيب األكرب من
هذه الزيادة وهو ما ال ميكن التوصية به يف الوقت احلاضر يف ضوء األزمة 2
املالية احلالية اليت متر بها بيرادات الدولة7 .ــ بن مشروع القانون يتضمن زيادة
املعاشات التقاعدية بنسبة  ،%7وبن اللجنة ود أن ؤكد أن املكرمة امللكية
الصادرة عن جاللة امللك بصرف عالوة حتسني املعيشة للمتقاعدين بواقع 72
دينارًا لكل متقاعد بلئت كلفتها السنوية  31مليون دينار ــ واليت مت البدء
يف صرفها اعتبارًا من شهر أغسطس 5111م ــ حققت الئاية اليت من أجلها مت 11
اقرتاح مشروع القانون ،والسيما أن هذا املشروع مت قدميه يف فرتة سابقة
على قرير الزيادة األخرية اليت فاقت النسبة املطلوبة يف مشروع القانون بىل
نسبة صل بىل  %3702من املعاش التقاعدي .ويف ضوء كل ذلك تمسك اللجنة
احلالية بتوصية اللجنة السابقة بعدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع
قانون بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام 12
القانون رقم  13لسنة 1772م بشأن نظيم معاشات ومكافآت التقاعد
ملوظفي احلكومة .واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم،
وشكرًا.
51

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ فضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،مثلما فضلت ــ معالي الرئيس ــ أن أمامنا
ثالثة قوانني يف حزمة واحدة تناول مسألة الزيادة للمتقاعدين .يف البداية 52
أحب أن أشري بىل مسألة حتسني أوضاع املتقاعدين بشكل عام وأنها حمط
اهتمام احلكومة واجمللس التشريعي ،باإلضافة بىل املبادرات اليت أ ي من
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جاللة امللك استجابة ألوضاع املواطنني .دور احلكومة يكمن يف أنها يف
بعض األحيان يتم التقدم مبشاريع لتحسني أوضاع املتقاعدين ويقابل ذلك
موافقة احلكومة .وأريد هنا أن أشري بىل أمرين :األمر األول :طبعًا أنا مع
املشروع بقانون وبن اختلفت لراء االقتصاديني ونظرة اخلبري االكتواري؛
وكما قال األ جعفر سبت ــ الذي مت انتدابه خبريًا يف األمور اخلاصة بهيئة 2
التأمني االجتماعي وأعين األمور التقاعدية ــ بنه دائمًا ما أ ي نظرة اخلبري
االكتواري شاؤمية يف ظل أننا نسمع أن هناك جهودًا لتطوير احملافظ
االستثمارية ،واستثمار األموال املوجودة يف الصناديق ،وزيادة نسبة
االشرتاكات .حنن نريد أن نسمع عن قدم ملحوظ يف مقدار العجز الذي
دائمًا ما يتم ختويفنا به ،والقول لنا بن اسيئة العامة للتأمني االجتماعي ال 11
ستطيع منح مزايا ألنها عاني عجزًا دائمًا .نريد أن نسمع اليوم عن لليات
احلكومة ملعاجلة كل ذلك .عندما كون لدينا خطوات جادة يف حتسني
أوضاع اسيئة وحتسني أوضاع الصندوق فالبد أن يكون لذلك انعكاسا ها
على ار فاع مستوى خدمة املواطنني و ناقص نسبة العجز اليت خنوَّف بها
دائمًا .أشكر األ خالد املسقطي على قرير اللجنة املالية الذي ورد يف 12
التقرير ،ورأي األ جعفر الصايغ يف هذا املوضوع ،والذي فصّل وشخّص
الواقع فيما يتعلق باملتقاعدين؛ وصحيح ــ مثلما فضلتم ــ أن القانون أصله
ُدمَ يف عام 5117م ،ولكننا يد أن هناك الزمًا بني حتسني مستوى
اقرتاح ق ِّ
املعيشة وار فاع أسعار السلع ،ويف التقرير فصيل يتضمن املواد الئذائية
االستهالكية واملواد اخلدما ية اليت قدم و فاوت وزيادة األسعار خالل الفرتة 51
املاضية ،وأعتقد أنه يف حوار التوافق الوطين كان هذا األمر هو أحد مرئيات
احلوار ،أعين مسألة حتسني األوضاع والرقابة على األسعار يف الوقت عينه.
حنن لدينا قانونان صدرا من قبل هما قانون الئش التجاري ،وقانون محاية
املستهلك ،وحتى اآلن مل نلمس كي

يتم ضبط مسألة التالعب باألسعار

وشكوى املواطنني منها؟! باإلضافة بىل أننا نعرف أن املتقاعد اليوم مل يعد 52
يعيل نفسه فقط ،وبمنا هو يسهم أيضًا يف مصاري
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املتزوجني الذين أصبح يشاركهم يف سداد التزاما هم ،وعليه فإن احلاجة بىل
زيادة الروا ب سوف بقى مستمرة .اليوم عندما يكون لدينا رأي يرفض ولخر
يقبل فإن هذا ال يعين أن من يوافق يستجيب أو يتعاط مع قضايا املتقاعدين
واآلخر ال يفعل ،ولكن وجهات النظر ختتل  ،ألننا نسمع املربرات ذا ها .رأي
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية جاء يف ختام وصيا ه وقال :وعلى ذلك 2
وصي اللجنة برفع معاشات املتقاعدين ،وليس بالضرورة أن كون النسبة
 %7ــ بذن فهناك رأي اقتصادي يقول لي اليوم بنه ال وجد بشكالية يف مسألة
رفع املعاشات التقاعدية ــ كما وصي اللجنة بأن كون هناك دراسة دورية
من قبل احلكومة للتعرف على املستوى املعيشي من خالل مؤشرات التضخم
ومعدل الدخل الفردي .وطبعًا املوضوع فيه عدة مؤشرات حول مستوى حتسني 11
الدخل بالنسبة بىل هذه اجلهات املسؤولة وار فاعها .لذلك أرى أنه بالنسبة بىل
موجبات هذا القانون ــ ولن أدخل يف مناقشات يف املشاريع القادمة ألنها
متصلة باملوضوع نفسه ــ ومع هذا االقرتاح بقانون املقدّم من جملس النواب
والذي أصبح مشروع قانون ،أرى أن مقتضيات احلياة الفعلية أصبحت
ستوجب مثل هذه الزيادات؛ وحني عد جلنة الشؤون املالية واالقتصادية اليوم 12
التقرير و فصّل فيه بعض األمور ،و طالب احلكومة بإعداد بعض التقارير
الدورية ،فعلى األقل البد أن يؤخذ مبثل وجهات النظر هذه ،ويتم بادل اآلراء
بني اللجنتني ،أعين جلنيت الشؤون املالية واالقتصادية يف جملسي الشورى
والنواب .وعليه فإن رأيي الشخصي يف املشاريع بقوانني الثالثة هو التوافق مع
51

ما جاءت به ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة لل خليفة.
52

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،نشكر اللجنة على هذا التقرير وعلى
التمسك مبوقفها السابق ،ألننا يف احلقيقة يف جلسات سابقة ناقشنا هذا
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املوضوع بإسهاب ،وأريد أن أؤكد نقطة مهمة جدًا ،وهي أننا عندما نق يف
هذا اجمللس ضد الزيادة ألي متقاعد فيجب أال ننسى أننا يف هذا اجمللس
لدينا أعضاء يستفيدون من الرا ب التقاعدي ،وعندما نصوّت ضد مصلحتنا
الشخصية فإن ذلك يعين أننا نفضل املصلحة العامة على مصلحتنا .عندما
نصوّت يف هذا اجمللس وبيننا العديد من األعضاء الذين يستفيدون من هذه 2
الزيادة فإننا نصوّت على أساس أننا نئلّب املصلحة العامة على مصلحتنا .لذلك
جيب أن يعلم اجملتمع والرأي العام اخلارجي أننا لسنا ضد هذه الزيادة بذا
كانت توافق مع استمرارية اسيئة العامة للتأمني االجتماعي ،فأنا ال أريد
ــ وأنا من املستفيدين ــ أن أحصل على زيادة  4أو  %2اليوم وال أضمن أنها
ستستمر مدة  51عامًا .جيب أن يتوافق موقفنا مع موق

اللجنة من هذا 11

املشروع بقانون ،وأعين بذلك التمسك برفض هذه الزيادة بن مل كن
مدروسة وبذا كانت ستؤثر على وضع اسيئة العامة للتأمني االجتماعي
مستقبالً ،وشكرًا.
12

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أ قدم بالشكر اجلزيل بىل رئيس
وأعضاء جلنة اخلدمات على قاريرهم حول املشاريع الثالثة املاثلة أمامنا51 .
سوف أركز مداخليت على نقطة أو مالحظة دور على أحد األسباب اليت
دائمًا سوقها اسيئة العامة للتأمني االجتماعي لعدم املوافقة على أي زيادة يف
معاشات املتقاعدين .بن القول الذي ردده اسيئة العامة للتأمني االجتماعي بأن
الدراسة االكتوارية اليت أُجريت لدراسة الوضع املالي للصناديق التقاعدية
حتى نهاية ديسمرب 5117م أكدت وجود اختالل يف التوازن املالي للصناديق 52
التقاعدية نتيجة عدم ناسب االشرتاكات املُحصّلة من املساهمني مع
مستويات املزايا اليت قدّم للمؤمن عليهم ،وأن أي زيادة يف املزايا التقاعدية
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جتب مقابلتها بتمويل مالزم أو مناسب وبال ستؤدي لك املزايا بىل زيادة
املصروفات التقاعدية مما يُحدث خلالً بني بيرادات اسيئة ومصروفا ها ،ورمبا
يتطلب ذلك وجوب زيادة االشرتاكات احلالية بنسبة معينة .هذا القول
ــ يا معالي الرئيس ــ ميكن أن يكون صحيحًا عندما كون بيرادات اسيئة
العامة للتأمني االجتماعي ــ واليت تكون من االشرتاكات باإلضافة بىل 2
بيرادات االستثمار ــ قل أو عادل مصروفا ها أو حتى فوقها بنسبة ضعيفة أو
منخفضة ،ولكن بالرجوع بىل املعلومات والبيانات اليت وفر ها اسيئة العامة
للتأمني االجتماعي للجنة اخلدمات كتابيًا بتاريخ 5117/2/17م يف ردها على
االستفسارات التالية :ما هو بمجالي مصروفات مستحقات التقاعد ملوظفي
احلكومة مبن فيهم العسكريون والقطاع اخلاص من عام 5111م بىل عام 11
5112م؟ وما هو بمجالي بيرادات االشرتاكات واالستثمارات سيئة التقاعد
احلكومي والتأمينات االجتماعية من عام 5111م بىل عام 5112م؟ قبل أن
أكمل ما أقوله ،مَن أراد أن يتأكد من كالمي لريجع بىل جدول األعمال يف
الصفحتني  312و 311وسوف أسرد ما يف هذين اجلدولني؛ يتبيّن لنا من
اجلدولني اللذين وفر هما اسيئة مشكورة ــ واخلاصني بإمجالي املصروفات 12
ملستحقات التقاعد ملوظفي احلكومة والقطاع اخلاص وبمجالي بيرادات
اسيئة من االشرتاكات واإليرادات االستثمارية ــ أنه يف األعوام من 5111م بىل
5112م ــ وهي سع سنوات ــ زيد بيرادات اسيئة على مصروفا ها بنسبة فوق
الضع

وأحيانًا الضعفني ،فأين يكمن العجز؟! علمًا بأن ما وفر ه أيضًا

اسيئة مشكورة للجنة اخلدمات يشري بىل أن الكلفة السنوية للزيادة املقرتحة 51
يف املشروعات لن تجاوز سنويًا  13مليون دينار .بن معظم ــ بن مل يكن
مجيع ــ اسيئات العاملة يف التأمينات يف دول العامل دائمًا ما تعذر عندما
يُطلب منها عديل معاشات املتقاعدين جملاراة مستويات املعيشة بأن اسيئة
ستواجه عجزًا اكتواريًا بذا منحنا امتيازات بدون بجياد متويل لتلك
االمتيازات أو التعديالت ،بضافة بىل ذلك ــ وقد سبقتين األخت دالل الزايد ــ 52
أن جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ذكرت يف قريرها املرفوع بىل جلنة
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اخلدمات عندما طلب منها رأيها االقتصادي حول مشروع القانون املاثل
أمامكم أن الوضع املالي للهيئة يفرتض أن يكون يف حتسن بسبب طورات
سأذكر بعضها :ار فاع حجم االشرتاكات يف اسيئة العامة للتأمني
االجتماعي ،حيث زادت على سبيل املثال من  145مليونًا يف سنة 5112م بىل
 122مليونًا يف سنة 5111م ،وقفزت يف عام 5112م ووصلت بىل  313ماليني2 .
استقرار حجم املصروفات خالل السنوات املاضية وذلك بسبب انقطاع التقاعد
املبكر وبلئاء العديد من الوظائ

يف القطاع العام .ار فاع العائد على

االستثمارات حيث وصلت على سبيل املثال عوائد االستثمار يف عام 5117م
بىل  571مليونًا ،وهو يفوق مصروفات اسيئة يف ذلك التاريخ مببلغ  135مليونًا
ألن مجلة مصروفات املستحقات التقاعدية مل تجاوز  114مليونًا ،هذا عدا 11
االشرتاكات .لذا معالي الرئيس أنا أحتفظ على وصية اللجنة برفض مشروع
القانون بال بذا فضلت لنا اسيئة وقامت بتوضيح مدى صحة البيانات
واملعلومات اليت وفر ها يف رسالتها املذكورة سابقًا ،وشكرًا.
12

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أنا متأكد من أن اإلخوة يف اسيئة سوف يقومون بالرد على
استفسارا ك ،ولكين أذكر أنه يف االجتماع املاضي أبلئنا األ الدكتور
زكريا العباسي بأنه ابتداءً من سنة 5111م صارت مصروفات اسيئة زيد
على االشرتاكات التأمينية ،أنت ذكرت أرقامًا من سنة 5111م بىل 5112م،

ولكن يف اجللسة املاضية أعتقد أن األ الدكتور زكريا العباسي ذكر أنه 51
من سنة 5111م زادت املصروفات يف هيئة التأمني االجتماعي على اإليرادات،
وأعتقد أن اسيئة ستقوم بالرد على هذا االستفسار .فضلي األخت لولوة
صاحل العوضي.
52

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أقرتح على اجمللس قبل أن يرفض هذا املشروع
بقانون الذي وافق عليه جملس النواب أن يقوم باستطالع رأي ــ وهذا من
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صالحيا نا ــ حول هذا األمر ونسأل املتقاعدين عن كيفية دبر أمورهم
العائلية كما ذكرت األخت دالل الزايد .حنن هنا لسنا يف حال يسمح لنا
بالرفض أو القبول بدون أن نكون على بيّنة من فئة املتقاعدين ،حنن ال
نتكلم ــ كما ذهب بليه األ الدكتور الشيخ خالد لل خليفة ــ عما بذا كان
هناك بعض األعضاء من املتقاعدين الذين يستلمون الرا ب التقاعدي ،حنن 2
نتكلم عن الشرحية الكربى ،القوانني ال سن لفئات استثنائية؛ بذا كان
القانون يُسنُّ لفئة استثنائية أو حاالت خاصة فهو جترد من القاعدة العامة
اجملردة اليت يشرتط وافرها يف القاعدة القانونية .غالبية املواطنني يف مملكة
البحرين يتطلعون بلينا ،وحنن اليوم أعضاء يف السلطة التشريعية ،جملس
النواب وافق على املشروع ،أما جملس الشورى ــ حبسب قرير اللجنة ــ فهو 11
يطلب من اجمللس الذهاب بىل رفض املشروع من حيث املبدأ ،فهل يعقل ذلك
يف هذه الظروف اليت يعيشها املتقاعد البحريين ــ ولن أقول املواطن البحريين
الذي قد يصل را به التقاعدي بىل  311دينار ــ يف ظل ضخم األسعار يف
مملكة البحرين؟! أسألوا هؤالء الذين يتقاضون را بًا قاعديًا  311دينار:
كي

يتدبرون أمورهم اليومية مع ضخم األسعار ومع زيادة األعباء العائلية 12

واملالية على هذه الفئة؟! اللجنة ذهبت يف ربير موقفها بىل ذكر أن مواضيع
حتسني املعيشة ليست سا عالقة بزيادة معاشات املتقاعدين ،حتسني املعيشة
له معايري خاصة وله قوالب معتمدة .ال أعتقد اليوم أن جملس الشورى سيتجه
بىل رفض هذا املشروع الذي وافق عليه جملس النواب ،ومبتئانا دائمًا يف هذا
اجمللس ــ كما ذكر بعض األعضاء يف اجللسة السابقة ــ هو أن نتوافق مع 51
جملس النواب ،فال يأ ي اجمللس اآلن ويتذرع بالعجز االكتواري ،أين هذا
العجز يف مفردات امليزانيات األخرى أو يف مفردات فتح اعتمادات بضافية
أخرى؟ ملاذا عندما نتكلم عن املواطن البحريين ،الذي هو أساس وجودنا يف
هذا اجمللس للدفاع عن حقوقه يف ظل معايري مقبولة ومعقولة ،نذهب بىل
خالف ما يطمح بليه املواطن البحريين؟! أنا أطلب من األعضاء أن يدخلوا 52
أدوات ولليات التواصل االجتماعي ويروا كي
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أنا هنا ال أ كلم بقصد دغدغة املشاعر ــ كما سيُرد علي ــ ولكننا البد أن
نضع حدودًا ملوجبات حتسني ظروف احلياة املعيشية للمواطن البحريين.
سأسأل املسؤولني :مسعنا عن فتح اعتمادات بضافية لشركة طريان اخلليج
مرة ومر ني ،فلماذا ال نتكلم عن كيفية دبري التمويل سذه االعتمادات؟
صحيح يف املواضيع اليت لقي على امليزانية أعباء مالية البد من التوافق بني 2
احلكومة والسلطة التشريعية بال أن املواطن البحرين مل يعد حيتمل هذه
األمور ،وباألخص املتقاعدين .املتقاعد انظروا بليه بنظرة رمحة ونظرة رأفة يف
ظل بمكانيات مملكة البحرين .حنن لدينا اآلن مشروع املارشال ،فلماذا ال
خيصص جزء منه لتمويل صندوق التقاعد؟ ملاذا ال نئري من وجهات بىل
وجهات أخرى؟! أليس املواطن البحريين املتقاعد ــ هذه الفئة بالذات ــ أوىل 11
بالرعاية من غريه؟! مواطن حبريين يتقاضى  311دينار يف ظل هذه الظروف،
أسألكم مجيعًا ،وأسألك أنت يا معالي الرئيس كونك خبريًا اقتصاديًا:
كي

(أفنط)  311دينار يف البحرين؟ ماذا ستفعل لي هذه الـ  311دينار؟

وشكرًا.
12

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األ حممد سي املسلم.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة لدي ساؤل أود أن أطرحه على 51
اسيئة العامة للتأمني االجتماعي سواء كانت عسكرية أو مدنية أو من
القطاع اخلاص :أول ما بدأ طبيق نظام التقاعد يف سنة 1772م وضع له رأس
مال مليون دينار ،ويف سنة 1722م أصبحت املبالغ  311مليون دينار ،ويف سنة
1772م وصلت املبالغ بىل مليارات ،من يستثمر هذه األموال؟ حنن كل
حسابا نا عبارة عن استقطاع من الرا ب كذا ونصرف على املتقاعد كذا52 ،
الكلمة األخرية اليت ذكر ها معالي الرئيس أننا وازنا ،لكن أين
استثمارات هذه الصناديق؟! أين هي؟! وصلت املبالغ بىل مليارات ،أنا أختوف
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من الوضع التالي :أن هناك أشخاصًا وضعوا يف هذه األماكن وهم ال
يستطيعون أن يستثمروا هذه املبالغ ،بمكانيا هم ال تحمل هذه املبالغ ،بل
من املفرتض أن دير هذه املبالغ شركات .ال أعتقد أن هناك هيئة يف البحرين
اليوم لديها مبالغ مثل هذه اسيئة ،لديها مليارات وخناف من العجز
االكتواري ،ونقوم بالتضييق على الناس؛ أنا طبعًا أخال رأي األ الدكتور 2
الشيخ خالد لل خليفة ،وأنا بعيد كل البعد عما قاله ،وال أعترب أنين مسعته،
أنا أ كلم عن املواطن وليس عن شخصي ،هذه اسيئة اليت لديها كل هذه
املبالغ كي يكون لديها كل هذا العجز؟! من هم مستشارو هذه اسيئة؟ هل
هم موظفون! ال يصح ذلك ،هذا هو ساؤلي الذي أود أن أطرحه على اإلخوة
يف اسيئة :سواء كانت هذه املبالغ ختص العسكريني أو املدنيني أو القطاع 11
اخلاص مَن يستثمر هذه املليارات؟! وكم دخلها؟ حنن دائمًا نقارن االستقطاع
مع الصرف ،دخل هذه اسيئة مئات املاليني ،فأين هي استثمارا ها؟! أنا
أطالب بتعديل أوضاع املتقاعدين سواء كانوا عسكريني أو مدنيني ،جيب
علينا أن نق مع هؤالء املتقاعدين ،وشكرًا.
12

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،يا أ حممد ،أنا أعتقد أن اإلخوة يف اسيئات الثالث بالفعل
سوف ينظمون ورشة ألعضاء جملس الشورى لعرض وضعهم املالي احلقيقي
وملاذا دائمًا يقولون بن لديهم عجزًا اكتواريًا أو بن بيرادا هم ال ئطي
مصروفا هم؟ وأيضًا سيعرضون على األعضاء كي

دار استثمارا هم وما 51

هي عوائدها؟ أنا أذكر أنه يف سنة 1772م أو 1771م يف اجمللس القديم أ ى
يف ذلك الوقت األ حسن اجلالهمة ــ وكان مدير االستثمار ــ وعرض على
اجمللس وناقش املوضوع نفسه ،وعرض على اجمللس عوائد االستثمار لنذاك،
وأنا أعتقد أنه بإمكان اإلخوة يف اسيئات الثالث أن يعقدوا ندوة لإلخوة يف
اجمللسني أو على األقل لإلخوة يف جملس الشورى إلطالعهم على ما هي 52
املشاكل اليت عرتض عملهم؟ وملاذا نتحجج دائمًا بأنه ال ميكن زيادة املزايا
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مامل كن هناك زيادة يف املوارد؟ أنا أعتقد أن هذا رمبا يكون حالً للمجلس
كي ننتهي من هذا املوضوع الذي يتكرر باستمرار .فضل األ الدكتور
زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمني االجتماعي.
2

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمني االجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،أشكر أصحاب السعادة
على ب احة هذه الفرصة لتوضيح بعض النقاط .أوالً :نبدي استعدادنا التام
للجلوس مع من يرغب سواء من أعضاء جملس الشورى أو جملس النواب
لتوضيح ما قوم به اسيئة من بجراءات أو من أعمال ،ولتوضيح الوضع املالي

للصناديق التقاعدية؛ وأود هنا التأكيد أنه ابتداءً من شهر يناير 5115م قامت 11
اسيئة بإنشاء شركة إلدارة استثمارا ها بشكل صحيح وجللب الكفاءات
إلدارة هذه االستثمارات ،وهذه الشركة اآلن معنية بإدارة استثمارات
الصناديق التقاعدية الثالث :صندوق التقاعد العسكري وصندوق التقاعد
املدني والقطاع اخلاص ،ورغم استقاللية صندوق التقاعد العسكري فإن
استثمارات هذا الصندوق منوطة بهذه الشركة .معالي الرئيس ،هناك نقاط 12
كثرية أثريت من خالل مداخالت اإلخوة واألخوات أعضاء اجمللس ،أوالً :أود
التأكيد أنه حينما يكون هناك أي حتفظ من قبل اسيئة العامة للتأمني
االجتماعي أو حتى من قبل احلكومة على مثل هذه املشاريع فإن ذلك ال يعين
بالضرورة أننا ضد حتسني أوضاع املتقاعدين ،وحنن نتفق معكم مجيعًا يف
أن هناك حاجة ماسة بىل حتسني الوضع املعيشي سواء للمتقاعدين أو حتى 51
للعاملني ،وهذا أمر ال ينكره أحد ،والدليل على ذلك هو أنه مؤخرًا وحينما
مت بقرار قانون امليزانية العامة للدولة لعامي  5113و5114م مت التوافق ما بني
السلطة التشريعية وبني احلكومة املوقرة على منح مجيع املتقاعدين عالوة،
كانت هذه العالوة مبقدار  72دينارًا ،ومت رفعها بىل  121دينارًا ألصحاب
املعاشات الذين يتقاضون معاشًا قاعديًا مبقدار  711دينار فأقل ،واليوم لو 52
افرتضنا أن احلد األدنى للمعاش التقاعدي  511دينار ،وهناك شرحية كربى
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من املتقاعدين ــ وبالذات يف القطاع خلاص ــ يتقاضون  511دينار أو أكثر،
فلنعلم مجيعًا أن هذه العالوة اليت صرف سم ــ  121دينارًا ــ ُشكل زيادة
بنسبة  %72يف املعاش ،وهذه النسبة تناقص كلما أر فع املعاش ،مبعنى أن
من يتقاضى معاشًا قاعديًا قدره  711دينار ،فإن عالوة الـ  121دينار شكل
زيادة بنسبة زيد على  ،%51ولو افرتضنا اليوم أن شخصًا يتقاضى معاشًا 2
قاعديًا مبقدار  1111دينار يستلم عالوة  152دينارًا فإن ذلك ميثل  %15من
معاشه التقاعدي .هذه الزيادة أقرت بالتوافق ما بني السلطة التشريعية وما بني
احلكومة حديثًا ،حينما مت بقرار قانون امليزانية العامة للدولة ،وهي فوق
الزيادة املاثلة أمامكم يف مشروع القانون .ثانيًا :فيما خيص بعض األرقام اليت
أثريت من خالل بيرادات ومصروفات اسيئة العامة للتأمني االجتماعي ،جيب 11
أن نعلم مجيعًا أنه حينما مت سن القوانني التقاعدية يف منتص السبعينيات،
مثال على ذلك :قانون الصندوق العسكري والقطاع اخلاص يف سنة 1771م،
وقانون التقاعد املدني يف عام 1772م ،صُممت هذه القوانني حبيث قوم على
أساس التمويل الكامل ،مبعنى أنها متول نفسها بنفسها ،ومت ضمني هذه
القوانني عدد من املزايا مقابل حتديد نسبة حمددة من االشرتاكات .وعرب 12
الـ  32سنة املاضية مت بجراء العديد من التعديالت على املزايا التأمينية يف
القوانني الثالثة ،ولكن مل تم زيادة االشرتاكات لتئطية هذه التعديالت ،بل
مت ختفيض االشرتاكات يف عام 1721م ،واستمر هذا التخفيض حتى عام
5111م ،وبىل اآلن بالنسبة بىل القطاع اخلاص مل عد االشرتاكات بىل املعدل
السابق الذي وُضع يف عام 1771م ،ومازالت نسبة االشرتاكات يف القطاع 51
اخلاص  ،%12وحينما سُن القانون مبزاياه القدمية يف عام 1771م كانت
االشرتاكات  ،%51األرقام املوجود لدينا شري بىل أن هناك طورًا يف حجم
اإليرادات اليت أ ي من االشرتاكات ومن االستثمارات ،ولكن التطور
احلاصل يف حجم املصروفات التأمينية و ري ه أسرع من اإليرادات ،وبالتالي
حصل ما حصل يف عام 5111م ،حيث بن اإليرادات اليت أ ي من 52
االشرتاكات بالنسبة بىل القطاع العام لصاحل القطاع احلكومي ــ الصندوق
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املدني ــ أقل بكثري من املصروفات التأمينية ،واآلن الفجوة بني هذه اإليرادات
وبني املصروفات التأمينية تسع سنة بعد سنة ،أما بالنسبة بىل القطاع اخلاص
فمازالت اإليرادات اليت أ ي من االشرتاكات فوق حجم االلتزامات
التأمينية ،ولكن املؤشرات املوجودة لدينا شري بىل أن هذا التعادل سوف
حيصل قريبًا بذا مل يتم بجراء بصالحات على هذه القوانني ،مثل وضع بعض 2
الضوابط لسد الثئرات املوجودة يف هذه القوانني أو زيادة االشرتاكات .أيضًا
أحب أن أطلع جملسكم املوقر على أن هناك حتركًا من قبل اسيئة العامة
للتأمني االجتماعي ،اليت قامت بإعداد بعض االقرتاحات ،وهي بصدد رفعها
بىل احلكومة من أجل بجراء بعض اإلصالحات حتى كون هذه الصناديق
قادرة على الوفاء بالتزاما ها على املدى الطويل ،وأعذروني على اإلطالة11 ،
فهناك نقاط كثرية ولكن ال يتسع الوقت لذكرها ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
12

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أننا مسعنا من بعض اإلخوان ــ مع كل
احرتامي و قديري سم ــ طرحًا عاطفيًا ،واألخت لولوة العوضي قد ظن أن
هذا ردًا عليها ،وأنا ال أرد عليها ،وبمنا أريد أن أوضح أن هناك طرحًا
عاطفيًا .هناك نظام لتأمني التقاعد ،وللتأمينات االجتماعية ،وله قاعدة51 ،
وهو أن قوم مبراكمة مبلغ معني ومن ثم حتصل عليه بعد الوصول بىل سن
التقاعد ،بذا مل قم مبراكمة هذا املبلغ ،كون غري مستحق لشيء؛ ألنه
ليس لديك أمني .لديك أمني ويرتاكم بنسبة  %2أو  %2أو  %11من را بك
ستحصل عليه بنسبة معينة عند سن التقاعد ،وقد كون النقطة اليت فضل
بها األ حممد املسلم خبصوص االستثمار صحيحة؛ ألنه لو وضعت نسبة من 52
املال كوديعة يف البنك فقد أحصل زيادة عليها بنسبة  %4أو  ،%2وبالتالي البد
أن حيسب لي هذا األمر .أعتقد أن اسيئة العامة للتأمني االجتماعي حتسب
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هذا األمر ،ولكن القاعدة البد أن كون موضوعية ،وليس فقط سحب
أموال من املال العام وبعطائها للمتقاعدين؛ مع احرتامي و قديري للمتقاعدين
هناك متقاعدون روا بهم أكثر من  3111و 4111دينار حبريين ــ كما فضل
األ الدكتور زكريا العباسي ــ ولو افرتضنا أن هناك شخصًا را به 721
دينارًا ووصل عمر بىل  11سنة أو 15سنة ،وليس لديه التزامات ،فماذا حيتاج 2
أكثر من هذا؟ أنا أفرتض هذا االفرتاض ألن فكريي خمتل  ،وال أعتقد أن
شخصًا متقاعدًا سيحتاج بىل أكثر من ذلك؛ وكما قالت األخت لولوة
العوضي بنه قد يكون اليزال يتحمل مسؤولية أحفاده ،هذا ممكن وجيوز،
ولكن هذه ليست الظاهرة العامة .حنن الذين جيب أن نعتين بهم ،حيث بن
معاشا هم التقاعدية منخفضة جدًا ،كأن يكون معاشه التقاعدي  311دينار 11
أو  321دينارًا أو  521دينارًا ،هؤالء هم الذين قد نقول بنه مع الظروف
االقتصادية والظروف االجتماعية قد حنتاج بىل دعمهم .احلكومة مل قصر،
حيث حيصل الشخص على  121دينارًا بضافة بىل را به ،ويصبح را به من
 311دينار بىل  421دينارًا ،وهذه نسبة عالية جدًا ،هذه الفئة هي اليت ينبئي
احلديث عنها ،أما احلديث املطلق عن املتقاعدين فئري صحيح .بذا افرتضنا 12
أن شخصًا را به  1111دينار أو  2111دينار ،فإن را به التقاعدي سيكون
 4111دينار ،كثر اهلل خري الدولة اليت وفر له هذا التقاعد .جيب أال نكون
عاطفيني ،واجمللس البد أن يفكر دائمًا مبنطق .بذا أقنعين شخص ما بأنه
مل يراكم نسبة كافية من األموال للتقاعد ،وظرفه االجتماعي يستحق
الزيادة ،فلن كون لدي مشكلة يف زيادة را به التقاعدي ،ولكن بذا كان 51
شخص مل يراكم نسبة من األموال للمعاش التقاعدي ،وسأعطيه من املال
العام فهذا ال جيوز ،أين العدالة بالنسبة بىل املواطن الذي لديه حق يف املال
العام ولكن لن حيصل عليه بال عندما يتقاعد؟ أين العدالة؟ أنا أيضًا لدي حق
يف املال العام ولكنين لست متقاعدًا وبالتالي ال حيسب لي هذا التقاعد ،ملاذا
ال أحصل على حقي من املال العام؟ أعتقد أنه البد أن يكون هناك منطق؛ 52
ألننا يف األخري سنرجع نستدين ،وسنرفع من الدين العام ،وسيأ ي بعض
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اإلخوة املتعاطفني اآلن مع املتقاعدين وسيقولون بن الدين العام ار فع وحنن من
سنتحمل املسؤولية ،وسيتم الدفع بنفس الطريقة ،ننفق فقط من دون القول
بىل أين سنصل يف األخري فيما يتعلق بالدين العام للدولة .مسؤولية مَنْ سداد
الدين العام؟ أعتقد أنه البد أن كون هناك موازنة .و قديري أن موق اللجنة
من هذا القانون صحيح ،وأمتنى على اإلخوة دعمه؛ ألنه من غري املنطق أن 2
نعطي كل سنة  72دينارًا كزيادة من دون أن يكون هناك حق ملن يستلمها،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،لنكن ــ يا بخوان ــ فقط على بيّنة أنه سيختل النصاب بذا 11
خرج أحد بضايف من األعضاء ،لذا أرجو من اإلخوة املوجودين يف اخلارج
الرجوع بىل قاعة اجللسة؛ حيث سنصوت بعد قليل على هذا البند ،فضل
األ أمحد ببراهيم بهزاد.
12

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أ فق مع اإلخوة الذين سبقوني ،الرافضون
لرفض اللجنة ،وأؤيد هذا املقرتح بقانون؛ ألن املتقاعدين فعالً يستحقون هذه
العالوة ،وبذا كانت هناك ربيرات من اسيئة العامة للتأمني االجتماعي وهيئة
صندوق التقاعد فأ صور أنها مل كن صحيحة؛ ألن العجوزات اليت حتدث ال

حتدث نتيجةً للزيادة اليت عطى للمتقاعد ،وبمنا نتيجة بدارة االستثمارات51 ،
ومن املالحظ أن معظم بدارة استثمارات الصناديق سواء كان صندوق اسيئة
العامة للتأمني االجتماعي أو صندوق القطاع اخلاص أو العسكري حتتاج
فعالً بىل مراجعة .معظم االستثمارات كانت خاسرة ،ومعظم االستثمارات
السابقة كان فيها خسائر مرتاكمة نتيجة سوء اإلدارة ،وسبق أن متت
مناقشة هذا املوضوع يف عدة مواضيع وكانت اسيئات والصناديق يهددون بأن 52
هناك بفالس اكتواري بناءً على قرير احملاسب االكتواري ،وبحدى التقارير
ذكرت أنه سيكون هناك بفالس اكتواري للهيئة يف عام 5113م ،واحلمد
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هلل جتاوزنا اآلن عام 5113م ومازالت اسيئة العامة للتأمني االجتماعي يف
مكانة قوية ،ومل علن بفالسها كما جاء يف التقرير؛ وبالتالي كل ما يأ ي
من قرير اكتواري قد ال يكون صحيحًا  .%111اآلن مسعنا أن اسيئة العامة
للتأمني االجتماعي قد عينت شركة إلدارة االستثمار ،وهذا عمل جيد جدًا،
و ُشكر عليه؛ ألن االستثمار يف األموال حيتاج بىل جهاز متكامل ،وحيتاج 2
بىل بدارة متواصلة تابع قيمة االستثمار ،وقيمته الوقتية يف الصعود والنزول،
وأ صور أن العمل الذي قامت به اسيئة اآلن بتعيني الشركة سيكون بجيابيًا
أكثر ،ونأمل أن كون هناك بجيابيات أكثر .أعود بىل موضوع الزيادة ،أنا
ال أ وقع أن الزيادة ستؤثر على صندوق التقاعد أو على اسيئة العامة للتأمني
االجتماعي ،وأعتقد أن هذه الزيادة يستحقها املتقاعد ،وشكرًا.

11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األ عبدالرمحن ببراهيم عبدالسالم.
12

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أعيد اجمللس بىل مناقشتهم
للميزانية العامة ،كان معظم أعضاء اجمللس يرفضون زيادة الدين العام،
وعندما أُقرت أول زيادة للتقاعد وهي مبلغ الـ  51دينارًا لرفع احلد األدنى من
 121بىل  511دينار ،من حتمل الــ  51دينارًا؟ احلكومة هي من حتملت وليس

صندوق التقاعد ،وقبل جملسنا وجملس النواب بذلك ،وهذا دين على 51
احلكومة .عندما أقروا الــ  72دينارًا وهي الزيادة الثانية يف عام 5111م،
أيضًا حتملتها احلكومة ومل تحملها اسيئة العامة للتأمني االجتماعي؛ ألن
اسيئة رافضة أي زيادات وأي امتيازات من دون مقابل اشرتاكات أو دعم،
وهذا كله زيادة على الدين العام للدولة ،فهل نريد اآلن أن نعطي  71دينارًا
زيادة للمتقاعدين؟ حنن مجيعًا نود ذلك ،وأنا كوني متقاعدًا أرغب بالزيادة52 ،
أي متقاعد يتمنى الزيادة ،ولكن من أين؟! حنن نرى أن اسيئتني ال ميكن
سما بعطاء أي ميزة بال مبقابل رفع االشرتاكات والدعم ،وبالتالي حتملت
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احلكومة الدعم وحتملت الزيادات اليت طرأت للمتقاعدين ،فهل الزيادة اليت
نقرتحها اآلن ستتحملها احلكومة أيضًا وحنن نرفض من جانب لخر رفع
الدين العام للدولة؟ لنكن موضوعيني يف حوارا نا حول هذه النقطة،
وشكرًا.
2

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن اسيئة العامة للتأمني االجتماعي 11
بيّنت وجهة نظرها ،وعرضت أمورًا فنية ،وبن شاء اهلل كما فضلتم سيتم
عمل ورشة عمل لألعضاء ،ولكن يف حني يتكلم مندوب اسيئة العامة
للتأمني االجتماعي عن زيادات ما بني  511و 311دينار فإن البحرين دولة من
دول جملس التعاون اخلليجي ،أي  311دينار للمتقاعد وعمره  11أو  15سنة.
أنا أختل

مع بعض اإلخوة األعضاء الذين قالوا :ليس لديه مسؤوليات ،هو 12

يستطيع أن يتزوج وينجب طفالً ،فلديه مسؤوليات والتزامات .أستئرب عندما
طالعنا صحفنا صباح كل يوم بأن البحرين التاسعة عامليًا واألوىل عربيًا
رعايةً للوافدين يف التعليم والصحة والدعم الئذائي ،و أ ينا أيضًا دراسات
فيد بأن حكومة البحرين يكلفها كل وافد ــ هذه دراسات قبل  4أو 2
سنوات ــ  41دينارًا شهريًا ،ما يعين أن الوافد الذي يأ ي مع زوجته واثنني من 51
أبنائه يكل

احلكومة  111دينارًا شهريًا ،والدولة دفع الدعم للمواد

الئذائية واحملروقات ،ونأ ي فقط بىل املتقاعد بذا زدناه  111دينار ،أي من
 511بىل  311قلنا  311 !%72دينار ملتقاعد خليجي ومجيعكم عرفون كلفة
املعيشة اليوم! من ال يصدق ليذهب بىل مراكز وزارة التنمية االجتماعية ويرى
الطوابري ،هناك من أ ى يريد حليبًا جمففًا ألوالده ومن أ ى يريد مساعدات52 ،
ومع أن من بينهم موظفني بال أنهم ورغم ذلك يطالبون باملساعدات .ما ذكر ه
األختان لولوة ودالل ليس عاطفة ،هذا واقع نعانيه ،الزيادة بنسبة  %7عطل
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بسبب بعض املتقاعدين الذين روا بهم صل بىل  4لالف دينار! سيدي الرئيس،
التقرير أمامكم ،يف الصفحة  512ذكر أن الذين روا بهم أكثر من 5211
دينار هم  22متقاعدًا ،فهل يعل هؤالء مشاعة؟ البقية املطحونة اليت ق يف
طوابري مراكز وزارة التنمية االجتماعية واليت ال يعلم حباسا بال اهلل نوق
عنها الزيادات بسبب هؤالء الـ  !22ليس مقبوالً أن عطي الدولة كل املميزات 2
للوافدين ،أعتقد أن املواطن أوىل ،نقول :الدولة ستتحمل ،نعم الدولة
ستتحمل ،حنن حتملنا يف هذا اجمللس ،وسوف ندفع مساعدات .وطريان
اخلليج بعد كل هذه املساعدات اليت وصلت بىل مئات املاليني من الدنانري
خفضت خسائرها بىل  ،%21مبعنى أنه ستأ ي بىل هذا اجمللس ملساعد ها من
ميزانية الدولة .ال أعتقد أن  %7ستؤثر يف امليزانية ،الدين العام مر فع بإقرار 11
الـ  %7أو بعدمه ،لنرتك الناس أكل و شرب ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
12

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعد أن استمعت ملداخلة الدكتور زكريا
سلطان العباسي أشكره على ما ذكره بأن هناك من يتقاضون يف البحرين
 511دينار وأن الزيادة اليت أقرت رفعت روا بهم بىل  321دينارًا ،هذه هو
الشرحية الكربى من فئة املتقاعدين ،حبسب ما ذكر التقارير اليت أشار 51
بليها األ فؤاد احلاجي .وأرد على زميلي األ الدكتور عبدالعزيز أبل ،حنن
ال نتكلم بعاطفة ،وال نقصد حتريك شيء غري موجود على أرض الواقع،
املتقاعدون وغريهم يف مياه راكدة ،ولو قذفت هذه املياه حبصاة لوصلت
بليك الشوائب اليت يعانونها ،حنن يف جمتمع خليجي كما ذكر األ فؤاد
احلاجي ،قارنوا مستوى الفئات الدنيا من البحرينيني مبستوى الفئات الدنيا 52
من أبناء اخلليج اآلخرين ،صحيح أن ميزانيتنا حمدودة ولكنَّ هناك خريًا يف
هذه امليزانية لو حددت مفاهيمها ومعايريها .األ الشيخ عبدالرمحن عبدالسالم
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قال بن اسيئة مل تحمل وبمنا احلكومة دفعت من جيبها ،احلكومة ال دفع
من جيبها ،هذه ميزانية دولة ،هذا األسلوب يف اخلطاب من املفرتض أن
نئريه ،احلكومة ال أ ي بأموال من اخلارج بل هذه ميزانية الدولة وأموال
الدولة ،وليست هناك ميزانية خمصصة أ ي بها احلكومة من جيبها و نفق
على املواطنني ،حنن ال ندغدغ املشاعر كما فضل األ الدكتور عبدالعزيز 2
أبل وال نتكلم عن فئات حمدودة ،هي فئة كبرية من املتقاعدين ومن العيب
أن نقول بنهم يتقاضون  511دينار يف هذا الزمن ،ومن العيب أيضًا أن نقل
الصح أن يف البحرين مَن يتقاضى  511دينار ومتت زياد ه  121دينارًا321 ،
دينارًا ماذا عمل؟ وأسأل الدكتور عبدالعزيز أبل وهو اقتصادي ،صحيح أن
هناك معايري ولكن هناك وسائل لتمويل هذه الزيادة ،ويف اسيئة العامة 11
للتأمني االجتماعي موظفون مت عديل أوضاعهم ،فلماذا ال يشمل هذا التعديل
مجيع املتقاعدين يف البحرين ومجيع املواطنني البحرينيني؟ حنن نتكلم عن
حقوق مواطنني يلزمنا الدستور بأن ندافع عنهم شئنا أم أبينا وبال ــ أقول
للدكتور عبدالعزيز أبل ــ بذا كنت أدغدغ مشاعر املواطنني فهو يدغدغ
مشاعر اسيئة العامة للتأمني االجتماعي ،فهل أصبحنا جمالس (سنيدة)؟! أين 12
املواطن الذي أنشئت من أجله السلطة التشريعية؟ وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األ السيد حبيب مكي هاشم.
51

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :فضل األ رئيس اللجنة الكرمية
وذكر أن كل الزيادات اليت حصلت مؤخرًا ألصحاب املعاشات حتملتها
احلكومة وليس اسيئة ،بذن نستنتج أنه ليس هناك مصروفات على اسيئة.
ثانيًا :البيانات اليت ذكر ها يف مداخليت السابقة واليت ذكرت فيها أن 52
بيرادات اسيئة عامةً زيد على مصروفا ها حتى عام 5112م ،هذا ليس من
عندي بل مما ذكر ه اسيئة يف رسالتها املوجهة بىل اللجنة .أما خبصوص
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القول بن الرئيس التنفيذي للهيئة قال أمام جملسكم املوقر بنه ابتداء من عام
5111م بدأت مصروفات اسيئة يف التقاعد احلكومي باالزدياد مقارنة
بإيرادات االشرتاكات خبالف ما هو موفر يف رسالة اسيئة السابقة املوجهة
بىل اللجنة من عام  5111بىل عام 5112م؛ فأقول بن بيرادات اسيئة ــ أوالً ــ
ليست مقتصرة على بيرادات االشرتاكات ،حيث بن جبانبها بيرادات 2
االستثمارات ،وبذا كانت اسيئة متأكدة مما قوله و عرف أنها زودت اللجنة
ببيانات فوق فيها املصروفات بيرادات االشرتاكات وبيرادات االستثمار يف
اسيئة؛ فلماذا ال وفرها لتثبت للمجلس وحتدث هذه املعلومات حتى نكون
على يقني من ذلك؟ وشكرًا.
11

(وهنا توىل النائب الثاني للرئيس رئاسة اجللسة)
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.
12

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أوضح لإلخوة أن الزيادة هي  %7من
الرا ب األدنى ،مثالً :الرا ب  511دينار ،كون الزيادة  14دينارًا ،وقد
حسبت احلكومة العالوة االجتماعية؛ ألن املرسوم أ انا يف عام 5117م ولكن
احلكومة أضافت العالوة االجتماعية بىل نظام التقاعد ،وجاءت العالوة 51
االجتماعية بأكثر من اسدف املطلوب ،وكذلك أضيفت عالوة حتسني
املعيشة وهي  121دينارًا ،وغطت هذا املشروع بأكمله بأكثر من النسبة
املتوقعة كما فضل الدكتور زكريا العباسي ،وشكرًا.
52

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور ناصر محيد املبارك.
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العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :الكالم عن معاش التقاعد بأنه راكم
ــ كما فضل الدكتور عبدالعزيز أبل ــ أختل

معه؛ ألن املسألة مسألة

أمني ،والتأمني ضامن ،مبعنى أن شخصًا قد يؤمن يف التقاعد وميوت من
أول يوم وال حيصل على شيء مما جتمَّع له وال يعطى لورثته ألنه جمرد أمني2 ،
كما أؤمن سيار ي وال أعمل حوادث ومن ثم ال أنال شيئًا ،فاملسألة ليست
مسألة راكم ،فهي عملية كافل و ضامن بني املؤمنني ،بعضهم ينال أكثر
مما دفع وبعضهم أقل .ثانيًا :الكالم عن احلاجة بىل التعويض من احلكومة
وأنها ستحتاج بىل أن دفع و ضخ يف الصندوق ،هذه بشارة غري طيبة ختربنا
بأن االستثمارات ستظل ختسر ولن عوض احلاجة بىل الروا ب ،وهذه 11
مشكلة بذا كانت موجودة اآلن فيجب أن ينظر فيها جبدية؛ ألنها خطرية
على مستقبل البالد .خبصوص الكالم عن امليزانية اليت حتملتها احلكومة
يف العام املاضي وأضافتها ،هذا أيضًا مشكل؛ ألن هذه كانت زيادة مؤقتة
يف ميزانية حمددة ،وأصالً مل حنتج بىل هذه الزيادة بال بسبب ضع الروا ب
وحاجتها بىل التعويض ،ومعنى هذا الكالم  :ابقوا الروا ب خمفضة وادفعوا 12
يف كل سنة عويضًا للئالء وللتأمني أو بطريقة أخرى ،فلماذا ال نوحد األمر
ويعله يف التأمني و نتهي القضية؟ أعتقد أن النظر يف حاجة املتقاعدين بىل
الزيادة أوىل من احللول الرتقيعية ،وشكرًا.
51

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أمتنى أن يتسع صدر الزمالء األعضاء لبعض
ما سأقوله .عندما نتحدث عن أن هناك عجزًا اكتواريًا فهذه دراسات علمية 52
مل يقدمها شخص غري متعلم أو مؤسسة غري متخصصة .أذكر أنه مرَّ على
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اسيئة أكثر من  3خرباء للتأمني لقياس مقدار العجز ،وأعتقد أن القانون
اجلديد للهيئة ينص على أنه يتم ئيري اخلبري مرة كل  3سنوات لكي
يتأكدوا من صحة احتساب هؤالء اخلرباء ،وحتى ال يقولون بن لدينا خبريًا
واحدًا وهو الذي يقدم التقرير نفسه ،ومجيع اخلرباء الذين مروا على اسيئة
منذ منتص

السبعينيات أو منتص

الثمانينيات وحتى اآلن يؤكدون شيئًا 2

واحدًا وهو أن الوضع املالي للهيئة يف خطر ،وأن استمرار زيادة املعاشات
واحلقوق التقاعدية من دون حتسني املوارد سوف يؤدي بىل بفالس اسيئة،
وأذكر أنه يف عام  1774أو 1772م وق

الشيخ عيسى بن ببراهيم يرمحه

اهلل وقال بنه بذا استمررنا يف هذا العمل فسوف نصل بىل نقطة التوازن ثم بىل
الصرف السليب ثم بىل العجز ،وكما ذكر الشيخ عيسى بن ببراهيم لنذاك 11
لقد وصلنا يف صندوق التقاعد احلكومي بىل نقطة التوازن منذ  3سنوات،
وبدأنا يف العجز السليب منذ  3سنوات ،وهذا معناه أننا سنتجه بىل اإلفالس
يف عدة سنوات ،والكثري من الزمالء رمبا ال يتذكرون أن موارد اسيئة
وصندوق اسيئة أُسست على أساس اشرتاك مقداره  %3 ،%51إلصابات العمل،
و %12للتعويض والتقاعد ،ومن عام 1721م حتى عام 5117م خفّضنا الـ 12 %12
بىل  %15بنسبة الثلث؛  %33من موارد اسيئة خُفِّضت ،ومل نق

يومًا واحدًا

عن حتسني املزايا .الصندوق عندما يُنشأ يف البداية ،يُنشأ على أساس موارد
ومصروفات؛ أنا استلم  51وسوف أدفع  17أو  12حتى أحافظ على الباقي،
ولكن أن استلم  15وأدفع  11فهذا هو الوضع السيئ الذي وصل بليه
الصندوق ،وعندما أ ينا ــ أعتقد يف عام 5112م أو عام 5117م ــ وعدّلنا 51
الرسوم ورفعناها ،وقد ذكرنا هذا الكالم يف االجتماع السابق ،وقلنا بن
احلكومة رفعت حصتها بىل  %54يف حني اليزال صندوق القطاع اخلاص
يدفع  ،%12ومل نرجع حتى اآلن بىل النسبة اليت حُسِبت يف عام 1771م عندما
أسسنا الصندوق؛ فإننا رفعناها فقط مبقدار نص العجز .كل هذا يقول بن
وضع هذا الصندوق هو وضع سيئ ،ووضع خطري .بذا مل ختين الذاكرة فإن 52
قرير اخلبري االكتواري حدّد العجز االكتواري املستقبلي للصندوق بستة
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مليارات ،أي أننا نتكلم عن أنه بذا مت حل هذا الصندوق بتاريخ معني فإن
املليارات الثالثة اليت ميلكها اليوم سوف كون ناقصة ستة مليارات أخرى
لكي أستطيع أن أدفع للناس .حنن اليوم يف البحرين من حسن حظنا أن
صندوق النقد الدولي عندما يأ ي ويقيّم حجم التزاما نا ال يأخذ معيار أو
التزامات اسيئة العامة للتأمني االجتماعي ضمن حسابا ه ،ولو فعل الر فع 2
حجم الدين على البحرين من  2مليارات بىل  11مليارًا يف حلظة واحدة،
وألصبح وضع البحرين التنافسي سيئًا ،وألصبح صني املؤسسات املالية يف
البحرين بالسالب .حنن اليوم مع املليارات اخلمسة اليت ندين بها علينا أال
يعل مستقبل االستثمار يف البحرين متذبذبًا ،ويومًا بعد يوم ينخفض
صنيفنا ،وهذا أثريه كبري على استقطاب االستثمارات وعلى اإلقراض 11
واالقرتاض وغريها .أنا أ فق مع اجلميع يف أنه ليس هناك أي مانع ــ بل على
العكس حنن نتمنى حتسني روا ب ومعاشات املتقاعدين ــ من املوافقة على
القانون ،ولكن عندما أحتدث عن التحسني فإنين أحتدث عن مصادر
التمويل ،كي

سأغطي؟ بالنسبة بليّ شخصيًا ال أختل

مطلقًا مع من قال

بننا جيب أن نعطي أفضل مما يعطي غرينا ،لكن السؤال هو :من أين؟! دول 12
العامل عندما يكون لديها عجز لجأ بىل زيادة الضريبة ،ويف البحرين لدينا
مصدر واحد للدخل وهو النفط ،وال ميكن أن أحتكم يف سعر النفط ،ألنه
بضاعة عاملية يتحكم فيها السوق ،وأيضًا من حسن احلظ أن سعر النفط
اليوم  112أو  117دوالرات كم ذكر األ السيد حبيب مكي قبل قليل يف
موضوع املوازنة ،ونقطة التعادل اليوم يف ميزانيتنا هي  152دوالرًا ،أي أنه 51
جيب أن يكون برميل النفط بــ  152دوالرًا حتى تفق مصروفا ي يف امليزانية
مع مواردي؛ فما بالكم بذا محّلت ميزانية الدولة مصروفات أخرى ،أو محّلت
القطاع اخلاص مصروفات أخرى .حنن نعرف ما حيدث اليوم عندما رجعت
رسوم هيئة سوق العمل واليت ال تعدى  2أو  11دنانري على الشركات قامت
الدنيا ومل قعد؛ القطاع اخلاص يقول بننا ال نستطيع أن نتحمل ذلك52 ،
فكي

سأطلب من القطاع اخلاص أن يرفع أيضًا حصته من االشرتاكات
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من  %12بىل  %51أو  %54أو حتى %57؛ بحدى الدراسات ذكرت أنه ال ميكن
أن نصل بىل وضعنا السابق بال بذا رفعنا االشرتاكات بىل  ،%57وليصحح لي
األ الدكتور زكريا العباسي ،وهناك دراسة كانت للدكتور مهنا من
حوالي  11سنوات قول بنه بذا رفعنا الرسوم بىل  %57فسنستطيع على مدى
 12بىل  51سنة أن نصل بىل نقطة التعادل .وبالتالي حنن ــ وأعتقد أن اإلخوان 2
ذكروا هذا الكالم يف رد اسيئة العامة للتأمني االجتماعي و ُذكِرَ أيضًا يف
اللجنة ــ ليس لدينا أي مانع من حتسني املزايا ،ولكن السؤال هو :من أين
سوف أغطي هذا التحسني؟! بذا أ ت الدولة أو أ ى اجمللس وشرّع شريعًا بأنه
لكي أحسن املزايا البد أن أفرض رسومًا بضافية؛ اآلن نتكلم بشكل
اقتصادي صحيح .ولكن أن أقول عالِ أيتها اسيئة العامة للتأمني االجتماعي 11
ادفعي من عندك وأنتِ هيئة بيرادا ك ال ئطي مصروفا ك ،فكأنين أُعجّل
بتصفية وبإفالس هذه اسيئة؛ املوضوع ليس بهذه البساطة .حنن نتكلم يف
البحرين عن نمية مستدامة ،والتنمية املستدامة عين أال أصرف من أموال
اجليل القادم؛ حنن نصرف من أموال اجليل القادم لكي نعطي املتقاعدين
اليوم ،وذلك ألننا ليس لدينا فائض نسحب منه؛ وكلنا رأينا يف الثمانينيات 12
والتسعينيات ماذا حدث يف فرنسا عندما خرجت املظاهرات ألن صناديق
التقاعد أفلست؛ سوف يذهب الناس بىل صندوق التقاعد ولن يستطيعوا أن
يستلموا مليمًا واحدًا ألن الصندوق مفلس؛ فأرجو أن نكون على بيّنة ،ولذلك
طلبت من األ الدكتور زكريا العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
للتأمني االجتماعي ــ وأنا يف رئاسة اجللسة ــ أن يقوم بتوعيتنا حنن األعضاء 51
باملخاطر اليت واجهها اسيئة .الكثري من الزمالء ــ رمبا ــ ليسوا على بيّنة،
والكثري من الزمالء عندما يكونون على بيّنة أنا متأكد أنهم سوف يئيّرون
موقفهم .أرجو أال نستعجل ونقول بن رأي اللجنة خطأ ،بل على العكس رأي
اللجنة صحيح ،وبذا كان أي من األعضاء لديه رأي لخر يف حتسني املزايا يف
املستقبل فليتقدم باقرتاح ،ولكن أمتنى عليه أن يتقدم باقرتاح يتضمن 52
اجلانبني ،أعين زيادة اإليراد وكي
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ويقول اصرفوا أكثر وأنتِ يا هيئة دبري أمرك .اجلانب األخري هو عوائد
اسيئة ،ال ميكن يف أي هيئة أمني اجتماعي أن كون العوائد أكثر من 2
بىل  ،%202ال ميكن ذلك ،ألن االستثمار يف هيئات التأمني جيب أن يكون
متحفظًا جدًا وأال يدخله مضاربات مالية ،وأنا أيضًا أمتنى على اإلخوان
الزمالء أن يذهبوا بىل املوقع اإللكرتوني للهيئة العامة للتأمني االجتماعي 2
ويروا البيانات املوجودة فيه واحلسابات اخلتامية املدققة املوجودة كذلك
واملعلومات اإلضافية ،وسوف جيدون معدل عائد االستثمار ،وليس كما
يقول بعض اإلخوان أنها كلها خسارة ،بل هناك بعض السنوات كان العائد
فيها ممتازًا ،وسنوات أخرى عائدها سيئ ،ولكن هناك متوسط أرباح.
أعتقد أننا نقصنا الكثري من املعلومات يا بخواني األعضاء ،وأمتنى على 11
اإلخوة يف اسيئة العامة للتأمني االجتماعي أن يقدموا بلينا معلومات وافية عن
الصناديق الثالثة بن مل يكن هناك جانب سري يف الصندوق العسكري،
ونرى كذلك عوائد هذه السنوات كي كانت؟ شركة «أصول» اليت دير
أموال اسيئة اآلن ،يف احلقيقة أنها عبارة عن نقل أموال اسيئة من بدارة
االستثمار بىل شركة مستقلة دار ــ على األقل ــ بشكل مهين ألن لديها 12
القدرة على استقطاب عناصر مهنية وجملس بدارة مهين وبىل لخره ،لكن
حتى بذا وصلنا بىل عوائد عادل  1أو  %7فلن نئطي العجز البالغ الثلث من
اإليرادات ،الدراسة االكتوارية قائمة على أساس أن كون بيرادا نا مر فعة
ومصاريفنا ثابتة وعوائد استثمارا نا ال قل عن  ،%202وحنن ضاع ثلث
بيرادا نا والعوائد لن ئطي األموال اليت ضاعت ما مل أُعِدْ احتساب ما 51
خسر ه اسيئة منذ عام 1721م حتى اآلن وأعوض هذا املبلغ مضافًا بليه
الفوائد حتى أصل بىل نقطة التعادل .لس

أنين أطلت يف الكالم ،ولكن

كان جيب أن أوضح أشياء أعرفها عن قرب ،وجيب أن نكون على بيّنة وال
نستعجل يف قرارا نا .اليوم بذا صوّ نا ضد هذا االقرتاح بإمكان أي عضو لخر
غدًا أن يتقدم باقرتاح لخر ليحسّن من املزايا ،ولكن ينبئي أال نستعجل 52
ونصوّت مع هذا االقرتاح ،وشكرًا.
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النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،فضل األ أمحد ببراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعيد وأكرر أن العجز املوجود مل يكن 2
نتيجة العجز يف اإليرادات ،من سبقين من اإلخوان كان ركيزهم على
العجز يف اإليرادات ،وأشاروا بىل أنه كان هناك عجز ونقص يف اإليرادات
مقابل االشرتاكات لذلك حدث هذا العجز .أنا أركز وأكرر مرة أخرى أن
العجز املوجود اآلن يف اسيئات هو نتيجة عدم استثمار هذه األموال بالطريقة
الصحيحة ،وحبسب ما أ وقع أنه اآلن أدركت هذه اسيئات هذا األمر11 ،
وقامت بتعيني شركة متخصصة لالستثمار .ال ميكن أن أدير يف أي هيئة
مبالغ زيد على املليارين أو املليارات الثالثة عرب ثالثة أو أربعة أشخاص رمبا ال
يكونون أصحاب اختصاص ،ومل يكن عندهم الوقت الكايف أو اجلهاز
الكايف ملتابعة هذه االستثمارات ،وهذه العجوزات وهذا النقص أو التخوي
من العجز االكتواري نا ج عن عدم استئالل هذه االستثمارات وليس بسبب 12
نقص يف اإليرادات .أنا أؤيد دعو ك سيدي الرئيس للهيئة العامة للتأمني
االجتماعي بىل أن أ ي بىل اجمللس و شرح طريقة اإليرادات والعجوزات
املوجودة ،وأن يبيّنوا لنا كذلك طريقة االستثمار ،وأين العجوزات اليت نتجت
بسبب سوء االستثمار؟ وهذا أمر مهم ،ألنين أ صور أن قيمة العجوزات يف
االستثمار أكرب من قيمة العجوزات يف اإليرادات ،وشكرًا.

51

(وهنا توىل النائب األول للرئيس رئاسة اجللسة)
النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضلي األخت دالل جاسم الزايد.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 14

52
5113/11/52م املضبطة 2

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،مل أكن أريد أن أ كلم ولكن مع
مستجدات النقاش لدي نقطتان .نشكر اسيئة العامة للتأمني االجتماعي على
الورشة التنويرية ،ولكن ال أعتقد أننا بعد قضاء ثالثة أدوار من فصل
االنعقاد عندما نأ ي ونقول بننا مع هذا القانون أو ضده نكون بعيدين كل 2
البعد عما عانيه هذه الصناديق أو بيازا ها أو بخفاقا ها وما بىل ذلك؛ أ صور
أنها عرض يف مكان لخر قبل أن يأ ي أي أحد يف جملس شريعي ويقول بنه
ضد أو مع .بالنسبة بىل مسألة العاطفة و وابعها ،فإنين من بداية مداخليت
قلت بن اجلهود يف االستجابة الحتياجات املواطن ليست حكرًا على مجاعة
معينة ،احلكومة ؤدي واجبها مشكورة يف لبية هذه االحتياجات ،فمجرد 11
موافقتها على أمور الزيادة و وافقها على زيادة املصروفات املالية هذا يعدّ
حتركًا حكوميًا ملصلحة املواطن ،وال ميكن أن أ كلم عن أن هذا السعي
حكر على أعضاء منتخبني أو أعضاء معينني ،اجلميع يشرتكون يف
االستجابة الحتياجات املواطنني؛ وقد خيتل

مدى االستجابة سذه

االحتياجات .يف الوقت نفسه أنا أبين رأيي اليوم بعيدًا عن العاطفة أو القسوة12 ،
فأنا أجترد من هذه األمور عندما أكون يف اجمللس التشريعي ،وأناقش وفق
االحتياجات؛ وأهم األساليب اليت أستند بليها يف لبية احتياج معني هي بناء
ــ وأنا أدقق يف املرفقات جيدًا ــ على دراسة ملخص قرير جلنة برملانية
شكلها اإلخوان يف جملس النواب وبنوا عليها دراسة ألوضاع املتقاعدين
وحبث السبل املناسبة لتحسني أوضاعهم؛ وقد أستندت بىل أن الشرحية 51
الكُربى هم احلد األدنى  511دينار ،وأنا ألتفت بىل هؤالء األشخاص وال
أ كلم عن شخص را به التقاعدي  4لالف أو  3لالف دينار ،وقد كانت
لديهم بحصائية مدرجة يف قريرهم نابعة من جلنة شُكِّلت وقدَّمت فصيالت
مهمة نظرت بليها وبنيت عليها رأيي .اليوم أنا أعرف أنين بذا كلفت اسيئات
التأمينية أي التزامات فسوف سقط أكثر مما هي ساقطت يف جمال 52
عجزها ،لذلك كان التوجه بىل أن كون احلكومة هي من لتزم ،كما
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قال األ أمحد بهزاد وغريه من األعضاء بهذا الشأن .حنن ندرك أي جهة هي
اليت سوف تحمل ،وخاصة أن اسيئة قالت بنها أعطت زيادات ومل ُحمِّل
األفراد زيادة نسبة االشرتاكات .حنن نتكلم أيضًا عن أننا لدينا مرئيات
حوار التوافق الوطين األول اليت كان من أساسيا ها حتسني مستوى
املتقاعد ،ميكن أن نتكلم من وجهة نظر اقتصادية تكلم عن غري القانونية 2
وغري االجتماعية ،ولكننا مجيعًا خنلص بىل جمال شريعي معني ،أنا مع هذا
املشروع أو ضده ،ومن حقي أن أقول بنين مع هذا املشروع وأُبدي أسبابي ،وال
يُعاب على رأيي أنين أجهل األمور االقتصادية ،ألنين قبل بناء قراري درست
مشروع القانون من كل اجملاالت واستندت أيضًا بىل قرير هذه اللجنة،
11

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل سعادة األ صادق بن عبدالكريم الشهابي وزير
الصحة.
12

وزير الصحة:
شكرًا معالي الرئيس ،كلنا نشارككم الرأي ،فأشكر مجيع
اإلخوة األعضاء الذين قدموا لراءهم بإجيابية حول زيادة وحتسني أوضاع
املتقاعدين ،كلنا نتشارك يف هذا الرأي .منذ بداية نظام التقاعد والتأمينات
االجتماعية طرأت العديد من الزيادات ،فمنذ  3عقود واحلكومة قوم 51
بتحسني أوضاع املتقاعدين باستمرار ،و أخذ دائمًا ما توصلون بليه يف
جملسكم املوقر أو يف جملس النواب من اآلراء اليت رى احلكومة أنها
ستطيع القيام واإليفاء بها .ما اقرتحتموه اآلن هو حول عقد ورشة جمللسكم
املوقر وجمللس النواب أيضًا لتوضيح ما قوم به احلكومة من استثمارات
وزيادة الدخل حتى ستطيع أن ستمر يف اإليفاء بزيادة املتقاعدين .دعونا 52
نعطي األ الدكتور زكريا العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمني
االجتماعي أيضًا الفرصة إليضاح بعض األمور والتعليق على العديد من
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املداخالت اليت أ ت قبل مداخلته ،وأنا أؤيد ما فضلتم به وهو عقد هذه
الورشة وسوف نعمل مع اسيئة على حتقيق ذلك بن شاء اهلل ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
2

شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
كلّفت
شكرًا معالي الرئيس ،األ الدكتور زكريا العباسي قال بنه ُ
شركة ،نريد أن نعرف هذه الشركة؟ وما هي بعية الشركة اليت دير
استثمارات اسيئة العامة للتأمني االجتماعي؟ هذه نقطة .النقطة الثانية :حنن 11
نعلم علم اليقني أنه بذا كان عدد من أبدى مالحظا ه تمثل يف ،4 ،3 ،5 ،1
 ،1 ،2فكأمنا الورشة موجهة بلينا وكأننا ال نعلم مبفاصل األمور ،وال
أعتقد أننا بصفتنا أعضاء يف السلطة التشريعية نقبل على أنفسنا بعد هذا
العمر الطويل وهذه اخلربة الطويلة أن خنضع لورشة قبل أن نُبدي رأينا أو بعد
ذلك .وسؤالي األول هو هل ستأ ي الورشة بعد صدور القرار هذا اليوم أم بعد 12
ذلك؟ هل سيُؤجل التصويت اليوم على مشروع القانون حتى ُعقد هذه الورشة
التنويرية أم بعد ببداء رأينا؟ ألنه حتى بعد ببداء رأينا ستكون هي والعدم
ُجهَ بىل من أبدى رأيه
سواء .فأرجو حتديد ذلك .وأعتقد أن هذا الكالم و ِّ
بالرفض ،وهذا أسلوب غري مالئم وفيه مساس بهيبة األعضاء ،فنحن حينما
نقول بن رأينا ضد الرفض قولون لنا بننا ال نفهم وجيب أن خنضع لورشة 51
دريبية! فهل يعقل هذا؟! هل قبل أن أقول لك ــ يا سيدي الرئيس حينما
تكلم يف القانون ــ اخضع لدورة دريبية؟! بن ما أحسست به مما وُجه بلينا
بالذات من قبل املتكلم خبصوص هذا املشروع يوحي بىل أنه ضد قرار
اللجنة ،جيب أن نكون دقيقني يف استعمال وجيها نا وعبارا نا لألعضاء
حتى ال ننال من هيبتهم .فحتى الالئحة الداخلية للمجلس متنع أي مساس 52
بهيبة األعضاء ،وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 17

5113/11/52م املضبطة 2

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أوالً االحرتام لكل األعضاء ،واملقرتح ليس فيه بهانة أو
مساس بكرامة أحد ،والورشة ليست بلزامية على أحد ،بل يأ ي اإلخوان يف
اسيئة وحيضر سم  4أشخاص لينوروا أفكارهم .هناك فرقٌ بني حضور ورشة
للمعرفة ،وبني عدم الفهم يف أمور القانون أو ما شابه ذلك ،وبالتالي أنا 2
اقرتحت هذه الورشة ،وأشكر اإلخوان يف اسيئة ،واحلكومة رحبت بذلك،
وأنا أعتقد أن مكتب اجمللس سوف يبحث هذا املوضوع ،وسوف عقد هذه
الورشة ملن يرغب من األعضاء ،ألنه من الواضح أن بعض األعضاء ليسوا
مُلمني بأعمال اسيئة سواء كان يف عوائد استثمارا هم أو أنظمتهم أو بخل،...
فمن يعتقد أنه سوف يستفيد فليتفضل ،ومن يعتقد أنه لن يستفيد أو أن لديه 11
املعلومات الكافية فمن حقه أيضًا أال حيضر ،وحنن عقدنا الكثري من
الورش سابقًا ،والعديد من جلسات العمل أيضًا ،حيث جاءنا اإلخوان من
صندوق متكني  3مرات خالل السنوات األربع املاضية ،وعرضوا براجمهم،
وجاءنا بعض اإلخوان من

UNDP

وعرضوا أيضًا براجمهم ،وكل هذه األمور

عبارة عن نوير ألعضاء اجمللس ومل نفرض على أحد احلضور ،بمنا عرضنا 12
عليه ذلك .أيضًا هناك بعض األعضاء من اجمللس قاموا بتقديم ورش بهدف
نوير بعض األعضاء اآلخرين يف أمور معينة ،وبالتالي أنا ال أعتقد أن هناك
أي جمال لالختالف على أننا يف حاجة بىل معرفة أفضل بدون اإلساءة بىل أي
عضو .بذا اعتقدتِ أنتِ أن هذا الكالم موجه بليك فأنا أقول بن ذلك غري
موجه بليك بمنا هذا كالم ذُكر يف اجللسة بشكل عام .قد يكون هناك 51
بعض اإلخوان ممن مل يتكلموا ألنه ليس لديهم معلومة فلم يستطيعوا
املشاركة .عمومًا هذا هو رأيك أنتِ سيد ي .بن البند موجود يف جدول
األعمال ،فإذا قمتم بالتصويت عليه باملوافقة اليوم فسيمر ما مل سحبه
اللجنة ،وبذا رفضتموه فانتهى األمر .بن موضوع الورشة ــ يا بخوان ــ هو
موضوع ثقايف عام ،حنن بني كل شهر ولخر نتناقش يف أمور اسيئة وبالتالي 52
فإن األمر يعود بىل هذا اجمللس ،فإذا أراد اجمللس أجيل التصويت فليؤجل
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التصويت ،وبذا أرادت اللجنة سحب قريرها فلتسحبه .ال نود ربط املوضوعني
بعضهما ببعض بال بقرار من اجمللس .فضل األ الشيخ عبدالرمحن ببراهيم
عبدالسالم.
2

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أنا قريب من التقاعد كوني قد
عملت يف ديوان اخلدمة املدنية عدة سنوات ،واشرتكت يف بداية التقاعد
حيث كانت املعامالت متر من خالل قناة ديوان اخلدمة املدنية بىل هيئة
التقاعد ،فكنت لصيقًا بهم وأعرف الكثري عن التقاعد .عملت يف ذلك

الوقت حينما مت أسيس التقاعد اعتمادًا على االشرتاكات حيث كانت 11
االشرتاكات هي األساس وليست االستثمارات .فإذا ما عادلت االشرتاكات
ــ اإليرادات ــ مع املصروفات ــ مستحقات التقاعد ــ فهذان االثنان هما اللذان
تم املوازنة بهما ،أما عائد االستثمار فال يدخل ضمن هذا اجلانب؛ ولذلك
حينما نظر بىل جمموع اإليراد ــ بيراد االشرتاكات مع االستثمار ــ و قارنه
باملصروفات جتد أن جمموع اإليراد أكثر من املصروفات ،ولكن ذلك ليس 12
هو ما يُبنى عليه احلساب االكتواري ،فاحلساب االكتواري يُحسب فقط
على بيراد االشرتاكات فقط .طبعًا حساب اسزات االقتصادية اليت ُؤثر على
االشرتاكات ،كما حصل يف عام  1722حني اخنفض النفط ــ وأنا كنت
حينها أعمل يف ديوان اخلدمة املدنية ــ أصدرت احلكومة قرارًا بوق
التوظي  ،ماذا يعين وق

التوظي

يف احلكومة للتقاعد؟ بينما التقاعد 51

مستمر ،وسنويًا يبلغ الكثري سن الـ  11عامًا ويُحالوا بىل التقاعد ،فتتحمل
اسيئة معاشات التقاعد .وكذلك بصابات العمل بنسبة عجز  %111مثال ،أو
بصابة سبب عجز املوظ عن العمل فيتقاعد ،و تحملها هيئة التقاعد؛ لكن
التوظي

حينما يتوق

يعترب مشكلة بالنسبة بىل التقاعد ،وهو اخنفاض

بالنسبة بىل االشرتاكات ،ويف نفس الوقت حينما ينخفض سعر النفط ينحدر 52
كل االقتصاد يف الدولة ،وكلكم علمون بهذا ،وبذا احندر االقتصاد كله
فإن استثمارات اسيئة أيضًا نخفض ،مبعنى أننا حينما نفكر يف زيادة
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للمتقاعدين فيجب أن نفكر يف االشرتاكات ،بينما االستثمار يف احلساب
االكتواري ال يُعول عليه الكثري ،أي ال يُعول على زيادة االمتيازات على عائد
االستثمار ،ألن عائد االستثمار متأرجح .فلنرَ االستثمار خالل السنوات
الثالثني املاضية ،يد أنه وصل يف فرتة من الفرتات بىل  ،%7وبلغ يف حده
األدنى  ،%502بذن هو متأرجح وال ميكن أن نبين عليه شيئًا ،ولكونه خطرًا 2
فال يدخل فيه ،بمنا يُحاول أن يوازن بني االشرتاكات وبني املصروفات فقط،
فإذا غلبت االشرتاكات على املصروفات فهو يف مأمن ،أما بذا قلّت
االشرتاكات عن املصروفات فهو يف خطر ،وهذا هو احلاصل مع احلكومة
اآلن يف اخلدمة املدنية .اآلن املصروفات أكثر من االشرتاكات ،فهم
يأخذون من االحتياط وهو بيراد االستثمار ،واخلطورة زداد سنويًا11 ،
واملصروفات زداد يف اخلدمة املدنية ،فإذا زادت ومل يُئط عائد االستثمار
فمعنى ذلك أنهم سوف يأكلون من اجلليد الذي جتمّع خالل السنوات
الثالثني املاضية .هذه اخلطورة جيب أن نكون على علم بها ،وهذا الذي
أمتنى أن أجلس لميذًا طالبًا لدى الدكتور زكريا العباسي ليُعلّمنا عنه،
12

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل سعادة األ صادق بن عبدالكريم الشهابي وزير
الصحة.
51

وزير الصحة:
شكرًا معالي الرئيس ،أعتقد أن احلكومة ريد أن ؤكد أنها بذا
طلبت أو وافقت على عقد هذه الورشة فذلك ليس نقصًا سيبة أي من اإلخوة
واألخوات األعضاء ،بمنا هي صورة من صور التكامل ،املطلوب بني السلطة
التشريعية والسلطة التنفيذية ،فنحن بدعو نا أو موافقتنا على عقد هذه 52
الورشة مل نقصد املساس بشخص أو بهيبة أي من اإلخوة األعضاء الذين أدلوا
بدلوهم وكان بدالؤهم بجيابيًا بشكل سوف نظر بليه اللجنة أيضًا ،ولكن
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ــ كما فضل رئيس اللجنة ــ سوف يلس معًا لتوضيح العديد من األمور اليت
قد كون غائبة ،والدعوة ليست بلزامية للجميع ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
2

شكرًا ،فضل سعادة األ نوار علي احملمود.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة اجلميع متفقٌ على االهتمام
باملتقاعدين ورفع مستواهم املعيشي ،وما هذا النقاش الطويل بال دليلٌ على
ذلك .بن رفع مستوى املتقاعد املعيشي البد أن يكون بصورة صحيحة ،ففي 11
الدول األوروبية وجد بطاقة صدر للمتقاعد بها ختفيضات وخدمات جمانية
يقصد منها بعطاء املتقاعد املستوى املعيشي احملرتم حبيث يستطيع أن يعيش
من خالسا؛ ولذلك أنا أقرتح بصدار مثل هذه البطاقة للمتقاعدين حفاظًا على
كرامتهم ولتوفري احلياة الكرمية سم .خبصوص زيادة الرا ب التقاعدي،
لنفرتض ــ كمثال ــ زياد ه بنسبة  ،%11بذا كان املتقاعد يستلم را بًا قاعديًا 12
يقدر مببلغ  511دينار ،ومتت زيادة را به التقاعدي بنسبة  %11أي مببلغ 51
دينارًا ،فبشكل مباشر سرت فع األسعار بنفس املستوى (وكأنك يا بو زيد ما
غزيت) ،وشكرًا.
51

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل سعادة األ أمحد ببراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما نتكلم عن العجز يف اسيئات فنحن ال
نتكلم عن العجز يف بيرادات االستثمارات كما ذكر رئيس اللجنة ،ولكن 52
حنن نتكلم عن العجز النا ج عن خسارة صناديق االستثمار ،صناديق
االستثمار هي اليت ختسر يف بعض احملافظ ،و كون اخلسارة بالكامل،
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وبعضها ختسر  %21من قيمتها وذلك نتيجة عدم املتابعة ،وهذه األمور اليت
كانت ؤثر يف السنوات املاضية على الصناديق مما جعل اخلبري االكتواري
يتطرق بىل االفالس االكتواري املوجود حاليًا .كما فضلتَ معاليك وذكرت
أنه يف عام 5112م عندما وق

املرحوم الشيخ عيسى بن ببراهيم لل خليفة

وقال بن اسيئة أفلست ،وكنا حناول لنذاك دمج اسيئتني ،هيئة التأمينات 2
االجتماعية وصندوق التقاعد ،فوق

وقال :يا مجاعة ماذا ناقشون؟

ــ وأعتقد أنين كنت نائبًا لنذاك يف جملس النواب ــ هل ناقشون موضوع دمج
اسيئات؟! اسيئة أصالً أفلست ،واستئربنا من هذا األمر ملاذا أفلست اسيئة؟
ويف ذلك الوقت كانت ميزانية اسيئة عبارة عن مليار ومائتني أل

دينار،

فكل هذه املبالغ موجودة واسيئة مفلسة! فالكل كان مستئربًا ،وشُكّلت 11
جلنة حتقيق حول هذا املوضوع ،وقامت مبتابعة املوضوع وانتهت بىل وضع
أسباب و وصيات حول وضع اسيئة والصندوق لنذاك .أثناء مناقشة هذا
املوضوع كانت لدي فرصة لالطالع على بعض استثمارات الصندوق،
وبالفعل اطلعت على بعض األوراق ورأيت أن الصندوق قد خسر  %111يف عدة
مشاريع وعدة حمافظ ،وأحيانًا خسر الصندوق  %51من قيمته وأحيانًا 12 %71
من قيمته ،وهذه هي نتيجة عدم املتابعة ،عندما قلنا بن هناك عجوزات
موجودة كانت نتيجة عدم بدارة الصناديق االستثمارية بالطريقة الصحيحة،
وهذا ما سبب هذه املشاكل ،وشكرًا.
51

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل سعادة األ صادق بن عبدالكريم الشهابي وزير
الصحة.

وزير الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أعلق عليقًا بسيطًا وخمتصرًا على ما 52
فضل به األ نوار احملمود خبصوص البطاقة للمتقاعدين .هذه البطاقة
موجودة ،ومجيع وزارات الدولة املعنية تعامل مع املتقاعدين و قوم خبفض أي
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رسوم بىل  ،%21وخاصة أننا بدأنا طبيق هذا املوضوع يف وزارة الصحة،
كما أن هناك وزارات أخرى بدأت طبيق هذا املوضوع ،وأعتقد أنه ليست
هناك حاجة بىل هذه البطاقة ،ألن البطاقة الذكية حتمل عمر كل مواطن
يف البحرين ،ولكن وزارة التنمية االجتماعية يف طريقها بىل بصدار هذه
2

البطاقة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
11

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أعتقد أن بعض اإلخوة واألخوات
انزعجوا من حديثي عندما حتدثت سابقًا .املادة األوىل بعد التعديل نص على
التالي « :زاد املعاشات املستحقة طبقًا ألحكام القانون رقم  13لسنة 1772م
بشأن نظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة بنسبة  %7من

املعاش الشهري» ،تكلم هذه املادة عن موظفي احلكومة ومل حتدد من هم 12
موظفو احلكومة؟ هل من الفئة الدنيا أم من الفئة املتوسطة أم من الفئة
العليا؟ فالقصد من موظفي احلكومة هو من الوزير بىل أسفل اسرم
الوظيفي ،فهل يعقل هذا باملنطق؟ ينطبق على من؟ على اجلميع وال سطيع أن
ستثين أي مواطن أمام القانون ،وبذا ذُكر يف املادة «موظفي احلكومة»
فمعنى ذلك أنه من مسو رئيس الوزراء بىل أصئر موظ يف احلكومة ،كم 51
عددهم؟ ومن سيتحمل هذه املسؤولية؟ بذا كانت احلكومة ستدفع كل هذه
املبالغ فأنا لدي حق أن أقول ملاذا ال أستلمه أنا أيضًا؟ وملاذا ال يتسلمه املوظ
يف القطاع اخلاص والذين يعملون أعماالً حرة وغري املوظ احلكومي؟ فقط
ستدفعون للمتقاعدين يف احلكومة! أعتقد أن املشكلة يف الصياغات،
وأعتقد أن األخوات القانونيات يدركن هذا األمر ،بذن البد أن حندد الفئة52 ،
وعندما أ ت احلكومة وقالت من  721دينارًا بىل كذا فهي وضعت نسبًا
معينة وحددت الفئة ،وبهذه الطريقة استطعنا قدير الكلفة ،لكن بالطريقة
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املوجودة يف املادة كي

نستطيع أن حندد الكلفة؟ ومن الذي مننحه؟ ومن

الذي ال مننحه؟ أعتقد أنه البد أن نناقش هذا املوضوع باملنطق ،ألن هذه املادة
مطلقة ومل حتدد فئة معينة ،وشكرًا.
2

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أ عبدالعزيز لدينا اآلن ثالثة مشروعات بقوانني :مشروع
خيص املتقاعدين يف احلكومة ،ومشروع خيص املتقاعدين يف القطاع
اخلاص ،ومشروع خيص املتقاعدين يف اجملال العسكري ،فاملوضوع يشمل
اجلميع .فضل األ خالد حسني املسقطي.

11

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،من املفرتض أن أكون من أول املتحدثني يف
هذه اجللسة ،وخاصة أن هناك رأي للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حول
هذه املشروعات الثالثة املعروضة على اجمللس .جاء رد اللجنة واضحًا حول
هذه املشروعات الثالثة ،واختصرنا وقلنا بننا مع رفع معاشات املتقاعدين 12
وليس بالضرورة  ،%7وأيضًا رفعنا نوعًا من الدراسة الدورية بىل السلطة
التنفيذية لنتعرف على املستوى املعيشي من خالل مؤشرات التضخم ومعدل
الدخل الفردي ،وبكل وضوح أ ت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ودعمت
وجه زيادة معاشات املتقاعدين .لو سمح لي يا معالي الرئيس سأ كلم عن
جزئية خارج املوضوع ،كنت أمتنى أيضًا على مجيع وسائل اإلعالم يف 51
البحرين أن يكون لديها نوع من الدقة يف عرض مرئيات أو وصيات أو لراء
اللجان عندما عرض على الصحافة ،وخاصة أنه طرقت بحدى اجلرائد
اليومية البحرينية يف األسبوع املاضي يف الصفحة األوىل بىل أن جلنة الشؤون
املالية واالقتصادية مبجلس الشورى رفض و ق

ضد رفع معاشات

املتقاعدين ،ورأي اللجنة كان واضحًا بالنسبة بىل اجلميع كما هو واضح 52
لكل من يقرأ رأي اللجنة .كنت أمتنى أن أ ينا اسيئة وكل من له عالقة
بالتقاعد برد خيتل
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املؤسسات واسيئات على أن عطينا أي نوع من اإلنصاف ملن يدفع
االشرتاكات من بداية القدرة على العمل بىل التقاعد ،وكنت أمتنى أن أ ينا
احلكومة و أخذ على األقل رأي اللجنة و عطينا مؤشرات حول هل هناك داعٍ
ألن نزيد أو نضي أو نعيد النظر يف املعاشات التقاعدية ،أم أننا وصلنا اليوم
بىل مستوى نعتقد أن هذه املعاشات البسيطة أو األرقام البسيطة مثل 2 511
دينار ستكفي املتقاعدين؟! كما ذكر األ الدكتور زكريا العباسي،
هناك فئة موجودة ستلم ما بني  511و 521دينارًا وهو متقاعد ،شخصيًا لدي
موظفون متقاعدون من كذا سنة ويستلمون مبلئًا زهيدًا جدًا ال ميكن سم
أن يعيشوا بهذا املبلغ معيشة كرمية ،كنت أمتنى أن يقول األ الدكتور
زكريا العباسي بننا ال حنتاج بىل أن يكون لدينا أشخاص يستلمون هذه 11
املبالغ ويعيش معيشة كرمية .كلما نتكلم عن هذا املوضوع كلمتم عن
العجز املوجود ،وأعتقد أن اإلخوة الذين سبقوني يف الكالم كلموا عن هذا
املوضوع بشكل كبري ،ما هي أسباب هذا العجز سواء كانت بيرادات أو
مصروفات وغري ذلك؟ أمتنى أال كون هناك نظرة عاطفية ،لدينا اليوم مَهَمة
مُهِمة جدًا وهي أن كون هناك بعادة نظر ملن يستحق هذا املعاش التقاعدي 12
قديرًا له على كل سنوات اخلدمة اليت قدمها يف العمل .صراحة أنا مع رأي
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية الذي قدمنا به بىل جلنة اخلدمات ،وأن
كون هناك بعادة نظر بالنسبة بىل الفئة اليت ستحق هذه النسبة ،وشكرًا.
51

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األ حممد سي املسلم.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي ساؤل :بذا كانت احلكومة هي من
تحمل الزيادة فما دخل هذا يف بفالس اسيئة؟ السؤال الثاني :كما فضل 52
رئيس اللجنة ما دخل احلكومة يف استثمارات الصناديق؟ وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،مشروع القانون مل يقل بن احلكومة تحمل نسبة  ،%7بل
اسيئة العامة للتأمني االجتماعي هي اليت سوف تحمل هذه النسبة ،ومل
يُذكر يف املادة أن احلكومة هي اليت تحمل هذه النسبة .فضل األ
الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمني 2
االجتماعي.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمني االجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس ،وددت أن أبني ألصحاب السعادة أعضاء اجمللس
ــ كما ذكرت معالي الرئيس ــ أنه مبوجب أحكام القانون يتم قييم 11
األوضاع املالية للصناديق التقاعدية كل  3سنوات من قبل خرباء اكتواريني
متخصصني ،والكل يعلم أن اخلبري االكتواري ختصص وختصص فين
دقيق ،واخلرباء االكتواريون يف أحناء العامل معدودون ورمبا منعدمون يف
الدول العربية قريبًا .اسيئة اآلن بصدد االنتهاء من بعداد الدراسة احلالية،
وخالل أسابيع سوف ينتهي اخلبري االكتواري من بعداد الدراسة احلالية 12
لتقييم الصناديق التقاعدية املدنية واخلاصة .وطبعًا اخلبري االكتواري يعد
قارير دقيقة جدًا ومفصلة .ومع احرتامي للجميع وما طرحته األخت لولوة
العوضي ،كلنا يف حاجة بىل أن نطلع على هذه التقارير ،ثالثون سنة وأنا
أعمل يف هذه اسيئة ،وختصصي يف دراسة الدكتوراة هو متويل نظم الضمان
االجتماعي ،وبالرغم من ذلك أحتاج بىل أن أجلس مع اخلبري االكتواري 51
وأ علم منه يف كل مرة أجلس معه ،ألن هذه الدراسة بني لي الوضع املالي.
اآلن الصناديق التقاعدية ونظم التقاعد املدني والتأمني االجتماعي مسؤولية
اجلميع ،ومسؤولية اإلدارة التنفيذية قائمة على هذه النظم ،ومسؤولية السلطة
التنفيذية ،وأيضًا مسؤولية السلطة التشريعية ،وجيب أن نعمل دائمًا من أجل
ببقاء هذه الصناديق حبيث كون قوية وقادرة على أداء رسالتها االجتماعية52 .
حنن عندما نتكلم عن أن هناك عجوزات مالية ال نعين بذلك أن الصناديق
خالية من األموال ،الصناديق فيها أموال ولكن هناك عشرات لالف من
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املشرتكني يف نظم التقاعد والتأمني االجتماعي سم حقوق يف هذه الصناديق
وسيتقاعدون بعد  51أو  52أو  31أو  32سنة ،لذلك حينما يقوم اخلبري
االكتواري بدراسة األوضاع املالية يضع يف اعتباره الكثري من املعطيات :عدد
السكان ،متوسط عمر اإلنسان ،متوسط النمو االقتصادي ،متوسط النمو
يف الروا ب ،متوسط أو معدل منو املتقاعدين ،وبعد كل ذلك يقوم حبساب 2
حجم االحتياطيات املوجودة وحجم االلتزامات امللقاة على الصناديق بىل أن
خيرج بنتيجة بذا مل يكن هناك وازن بينهما .هناك بدراك ام من احلكومة
أن هذه الصناديق بالفعل ال ستطيع اآلن أن تحمل بضافة مزايا جديدة بدون
بجياد موارد ،وبالتالي كثري من املزايا اليت أقرت عرب جملسكم املوقر خالل
السنوات الثالث األخرية منها :الزيادة السنوية  %3للمتقاعدين يف القطاع 11
اخلاص ،ومنها صرف مكافأة  %3كمبلغ مقطوع دفعة واحدة للمتقاعدين
يف القطاع اخلاص ،ومنها العالوة الدورية اليت صرف للمتقاعدين واليت
أقرت هذه السنة اعتبار من يناير 5113م ،و كلفتها السنوية قريبًا  11مليون
دينار ،كل هذه التبعات بدراكًا من احلكومة أن الصناديق ال ستطيع أن
تحمل التزامات بضافية أو بعطاء مزايا بضافية حتملتها ومحلتها اخلزانة 12
العامة ،وحنن نبدي استعدادنا ملن يرغب من أصحاب السعادة أن نوضح حتى
نستطيع أن نر ب لقاء مع اخلبري االكتواري ملن يرغب يف ذلك ،نستطيع أن
نر ب لقاء ملن يرغب يف اجللوس مع اخلبري االكتواري ليشرح وجهة نظره،
ويبني أسباب هذه العجوزات ،حتى نق

على األسباب اليت ق

وراء هذه

العجوزات ،وأيضًا نستطيع أن نفتح أبوابنا حلضور من يرغب أمام الشركة 51
اليت دير استثمارات اسيئة العامة للتأمني االجتماعي ،ونطلعهم على سياسة
اسيئة يف هذه االستثمارات ،واسرتا يجيتها يف هذه االستثمارات؛ لكي
يكون الكل مطلعًا ومدركًا ما جيري يف اسيئة ويف استثمارا ها ،وشكرًا.
52

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أقول بن هناك قوالً مأثورًا يقول:
«اطلبوا العلم من املهد بىل اللحد» ،حنن ال نرفض العلم ،وال نرفض التعلم،
ولكن الطريقة اليت طرح فيها موضوع الورشة وحي بأن من كلم باجتاه
رفض قرير اللجنة ال يفهم ،هذا ما أردت بيضاحه؛ ألنه ليس بعاقل من 2
يرفض العلم ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

11

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على وصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث

12

املبدأ؟

(أغلبية غري موافقة)
النائب األول للرئيس:
بذن يعاد مشروع القانون بىل اللجنة .فضل األ الدكتور عصام
51

عبدالوهاب الربزيي املستشار القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،مبا أن اللجنة أوصت بعدم املوافقة من حيث
املبدأ على مشروع القانون ،واجمللس وافق عليه من حيث املبدأ حينما مل
يوافق على وصية اللجنة ،بذن يف هذه احلالة يعاد مشروع القانون بىل اللجنة52 ،
لكي بحث مواد املشروع ،و ناقش مواده ،و نتهي بىل الرأي بالنسبة بىل
مواده ،و عرض قريرها مرة أخرى على اجمللس ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أعتقد أن املوضوع واضح ،وسيعاد مشروع القانون ــ كما
قال األ املستشار القانوني للمجلس ــ بىل اللجنة للنظر فيه وللتقدم بتوصيا هم
حول مواده .وننتقل اآلن بىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة
قرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بشأن قرير زيادة ألصحاب 2
املعاشات واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام قانون نظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 1771م( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم
من جملس النواب) .فضل األ عبداجلليل عبداهلل العوينا ي مقرر اللجنة.

11

عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب ثبيت التقرير ومرفقا ه يف
املضبطة.
12

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
51

النائب األول للرئيس:
بذن يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  / 3صفحة )111
52

النائب األول للرئيس:
فضل األ مقرر اللجنة.
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عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،وصي اللجنة بالتمسك بقرار اللجنة السابقة
بعدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بشأن قرير زيادة ألصحاب
املعاشات واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام قانون نظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر 2
باملرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 1771م(،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم
من جملس النواب) ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
11

شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على وصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث 12
املبدأ؟

(أغلبية غري موافقة)
51

النائب األول للرئيس:
بذن يعاد مشروع القانون بىل اللجنة .وننتقل اآلن بىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة قرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع
قانون بشأن قرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني عنهم اخلاضعني
ألحكام قانون التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )54لسنة
1771م( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) .فضل األ
عبداجلليل عبداهلل العوينا ي مقرر اللجنة.
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52

عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب ثبيت التقرير ومرفقا ه يف
املضبطة.
2

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
11

النائب األول للرئيس:
بذن يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  / 8صفحة )111
12

النائب األول للرئيس:
فضل األ مقرر اللجنة.

عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،وصي اللجنة بالتمسك بقرار اللجنة السابقة
بعدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بشأن زيادة ألصحاب 51
املعاشات واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام قانون التأمني االجتماعي
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )54لسنة 1771م( ،املعد يف ضوء االقرتاح
بقانون املقدم من جملس النواب) ،وشكرًا.
52

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)
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