املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص قرار
جملس النواب بشأن قرار جملس
الشورى بشأن مشروع قانون بإلغاء
املادة ( )91من القانون رقم ()91
لسنة  9191بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة
(املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم
من جملس النواب.
990

التاريخ  12 :أبريل 1122م

التقريـر العشرون للجنـة اخلدمات
خبصوص قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى حول مشروع
قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإلغاء املادة ( )11من القانون رقم ( )11لسنة
 1191بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث

مقدمــة :
بتاريخ  52مارس 5102م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح
الصالح رئيس مجلس الشورى خطابًا برقم ( / 499ص ل خ ت  /ف2د )9إلى
لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإلغاء المادة
( )21من القانون رقم ( )21لسنة  2191بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة ،على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن
رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصاه ثالثة أسابيع من
تاريخه.
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ا

أوال -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

( )1تدارست اللجنة مشررو القرانون المرر ور فري دور اانعقراد العرادي الرابرع مرن
الفصل التشريعي الثالث في ااجتماعين العشرين والحرادي والعشررين المنعقرد
بتاريخ  51/6أبريل 5109م.

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراسرتاا علرى الوثرائل المتعلقرة بمشررو القرانون موضرو
البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:

 الرأي الدستوري والقانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأنمشرو القانون(.مرفق بتقرير اللجنة السابق)
 رأي لجنة الشؤون المالية وااقتصادية بمجلس الشورى( .مرفق بتقريراللجنة السابق)
 مرئيات ومالحظات الايئة العامة للتأمين ااجتماعي حول مشرو القانون.(مرفق بتقرير اللجنة السابق)
 -قرار مجلس النواب ومرفقاته(.مرفق)

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:
 .2الدكتور محمد عبدهللا الدليمي

المستشار القانوني لشؤون اللجان.

 .1السيد علي عبدهللا العـــــرادي

الباحث القانوني.
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 تولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف.

ا
ثانيـا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة خالل اجتماعاتاا قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس
الشورى حول مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإلغاء المادة ( )21من القانون
رقم ( )21لسنة  2191بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
(والمعد على ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
والجدير بالر ر أن مشرو القانون يترألف ،فضرالً عرن الديباجرة ،مرن مرادتين،
تتناول المراد األولرى منره إل راء المراد ( )04مرن القرانون المشرار إليره ،والتري تتعلرل
بخفض المعاش بنسبة  %2إرا قلت سن الموظف أو المستخدم عن  92سنة ،وبنسربة
 %5.2إرا زادت على رلك وقلّت عن ( )21سنة ،ورلك إرا ان سبب انتااء الخدمرة
هو ااستقالة ،أما الماد الثانية فقد جاءت تنفيرية.
تدارسررت اللجنررة مشرررو القررانون ،مررر أخرررى ،واطلعررت خاللرره علررى مرفقررات
تقريرها السابل والتي اشتملت على :رأي لجنرة الشرؤون الماليرة وااقتصرادية ،ورأي
الح ومررة ومالحظررات هيئررة التشررريع واقفترراء القررانوني وعلررى قرررار مجلررس النررواب
ومرفقاتررره وءراء ومالحظرررات المستشرررار القرررانوني لشرررؤون اللجررران برررالمجلس ،وبعرررد
ااستئناس برأي الايئة العامة للتأمين ااجتماعي المرفل بتقريرر اللجنرة السرابل ،فر ن
اللجنة أو صت بالتمسرك بتوصرية المجلرس السرابقة وهري عردم الموافقرة علرى مشررو
القانون ،ورلك لرات األسباب التي ساقتاا اللجنة سابقا وهي:

 .0إن مشرو القانون في حالة إقراره يؤدي إلى ارتفا معدات التقاعد المب ر
األمر الري يؤدي إلى زياد بير في أعداد المتقاعدين ،مما ينع س سلبًا على

991

المر ز المالي للايئة ،ويحرم الجاات الح ومية من ال وادر الوظيفية في بعض
التخصصات المامة ،والتي عاد ما ت ون الدولة قد ت فّلت بابتعاثام وتدريبام،
األمر الري يفرغ النص من هدفه في المحافظة على الخبرات الوظيفية
التخصصية.
 .5يؤثر إقرار مشرو

القانون على الوضع المالي للايئة العامة للتأمين

ااجتماعي ،حيث سيحرماا من تحصيل ااشترا ات واستثمارها عن مدد
مناسبة للمؤمن عليام ،مقابل ما ستتحمله الايئة من أعباء مالية نتيجة صرف
معاشات تقاعدية للمؤمن عليام والمستحقين عنام لفترات زمنية طويلة قبل
بلوغ سن التقاعد ااعتيادي ،بحيث ا تتناسب اشترا اتام التقاعدية مع ما
سيحصلون عليه من مزايا لسنوات طويلة.

 .2ازدياد نسبة عدد الموظفين الرين يتقدمون بطلبات ااستقالة اقرادية ومن ثم
الحصول على معاشات تقاعدية ،وأن نسبتام تبلغ حوالي  %52من إجمالي
الموظفين المنتاية خدماتام ،مقابل نسبة  %02لمن بلغ سن التقاعد ااعتيادي
وهو ( )61سنة ،وفقا للمرئيات األخير للايئة العامة للتأمين ااجتماعي،
األمر الري يتطلب العمل على الحد من هره الظاهر لحماية ااستقرار المالي
للصناديل التقاعدية.
 .9إن الت لفة المالية التقديرية التي ستتحملاا الايئة بنا ًء على معدات الخروج
على التقاعد الحالية وأعداد المنتاية خدماتام ألسباب إرادية أو ح م قضائي أو
تأديبي تصل إلى  5.9مليون دينار سنو ًيا سوف تتحملاا الايئة لفترات طويلة
مما سي ون له األثر السلبي على المر ز المالي للايئة.
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وفي ضوء ل رلك ترى اللجنة التوصية بالتمسك بتوصية المجلس
السابقة بعدم الموافقة ،من حيث المبدأ ،على قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس
الشورى حول مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإلغاء المادة ( )21من القانون
رقم ( )21لسنة  2191بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
(والمعد على ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

ا
ثالثـا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :

إعمااً لنص الماد (  ) 24من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ،اتفقرت اللجنرة علرى
اختيار ل من :
 .2سعادة الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل
 .1سعادة األستاذ نوار علي المحمـــــود

مقررا أصليـًا.
ً
مقررا احتياط ًيا.
ً

ا
رابعـا -توصية اللجنة:

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من ءراء أثناء دراسرة مشررو القرانون ،فر ن
اللجنة توصي بما يلي:

 التمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة ،من حيث المبدأ ،على قرارمجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون رقم ( ) لسنة
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( ) بإلغاء المادة ( )21من القانون رقم ( )21لسنة  2191بشأن تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (والمعد على ضوء االقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب).

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

خليل إبراهيم الذوادي

عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم

نائب رئيس جلنة اخلدمات

رئيس جلنة اخلدمـات
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