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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع 

قانون بشأن تقرير زيادة ألصحاب املعاشات 

واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام 

تنظيم م بشأن 3791( لسنة 31القانون رقم )

معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي 

احلكومة، )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون 

 املقدم من جملس النواب(.
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 م1085 نوفمبر 81التاريخ : 

 (5تقرير جلنـة اخلدمات رقم )

 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( خبصوص 
املعاشات واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام بتقرير زيادة ألصحاب 

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد  1795( لسنة 11القانون رقم )
 ملوظفي احلكومة

 دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع
 

 : مقدمــة

م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح 5182أكتوبر  81بتاريخ         

( إلى 5د4/ ص ل خ ت / ف 512يس مجلس الشورى خطاًبا برقم )الصالح رئ

مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتقرير زيادة لجنة الخدمات بمواصلة دراسة 

( لسنة 81ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام القانون رقم )

على أن تتم  بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، 8795

دراسته وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس في موعد 

 أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخه.  
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 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

لعتتادي الثتتاني متتن تدارستتت اللجنتتة مشتترون القتتانون المتتركور فتتي دور ا نعقتتاد ا (1)

 الفصل التشريعي الرابع في ا جتماعات التالية:

 

 التاريـــــــــــــــخ رقم ا جتمان الرقم

 م51/81/5182 الثاني 8

 م81/88/5182 الخامس 5

 م81/88/5182 السادس 3

 

الوثتائ  التتي  تقتارير اللجتان الستابقةع وعلتى اطلعت اللجنتة أثنتاد دراستتعا علتى (2)

 المتعلقة بمشرون القانون موضون البحث والدراسةع باإلضافة إلى:وجمعتعا 

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون المالية وا قتصادية.  . أ

 )مرفق(رأي العيئة العامة للتأمين ا جتماعي.  . ب

 

 شارك في ا جتمان من األمانة العامة بالمجلس: (3)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي  -1

 المستشار القانوني المساعد. السيد علــي عبدهللا العــــرادي -2

 

  السيدة دانة إبراهيم الشيخ.و السيد أيوب علي طريفتولى أمانة سر اللجنة 
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ا: رأي جلنة الشؤون املالية 
ا
 مبجلس الشورى: )مرفق(واالقتصادية ثانيـ

متن  قتد أحيتل اهتر القتانون ن المالية وا قتصادية أن مشترونترى لجنة الشؤو

ومنتتر رلتتك الحتتين طتترأت تيتتادات متعتتدد  علتتى معاشتتات  5111الحكومتتة منتتر عتتام 

متحققتتة فتتي الواقتتعع حيتتث  المشتترون اين وهتترا يعنتتي أن أهتتداف ومبتتاد  هتترالمتقاعتتد

على تياد  رواتب متوففي الدولتة  5188عملت الحكومة اعتباًرا من شعر أغسطس 

 5188لستنة  38اً للمرسوم بقانون رقم من مدنيين وعسكريين ومتقاعدينع ورلك طبق

باعتمتتاد الميتانيتتة العامتتة للدولتتة  5188لستتنة  2بتعتتديل بعتتك أحكتتام القتتانون رقتتم 

وبفتتتح اعتمتتاد إضتتافي فتتي تلتتك الميتانيتتةع حيتتث  5185و 5188للستتنتين المتتاليتين 

 تضمن هرا المرسوم فتح اعتماد إضافي في الميتانية العامة للدولتة للستنتين المتاليتين

مليتتون دينتتتار بمواتنتتة المصتتروفات المتكتتترر   383مبلغتتاً وقتتدره  5185و 5188

لتغطيتتة التكتتاليف المترتبتتة علتتى تيتتاد  الرواتتتب وصتترف عتتالو  لتحستتين المستتتوى 

المعيشي لموففي الدولة للستنتين المتاليتين المتركورتينع  حيتث تتم بموجبته استتحداث 

نتار لجميتع المتقاعتدين المتدنيين دي 12عالو  شعرية لتحسين مستوى المعيشة بمعتدل 

 .والعسكريين

وقد تم ا تفا  حينعا مع الحكومة بمنح تياد  إضافية في عالو  تحسين 

ديناًرا لكل متقاعد في القطاعين العام والخاص لمن معاشه  12المعيشة قدرها 

ديناًرا لكل متقاعد في  21دينار فأقلع ومنح تياد  إضافية قدرها  111التقاعدي 

دينار و  تتجاوت  111اعين العام والخاص لمن معاشه التقاعدي أكثر من القط

 دينار. 8211

وترى اللجنة أيًضا أن جميع الدراسات ا كتوارية السابقة التتي أجرتعتا العيئتة   

العامتتتة للتتتتأمين ا جتمتتتاعي قتتتد حتتتررت متتتن أي تيتتتاد  فتتتي المعاشتتتات والمكافتتت ت 

اهم فتتتي تيتتتاد  األعبتتتاد الماليتتتة علتتتى تلتتتك التقاعديتتتةع إر أن أهتتتم األستتتباب التتتتي تستتت

%ع كمتتا أوصتتت تلتتك الدراستتات بضتترور  3الصتتنادي  هتتي التيتتاد  الستتنوية البالغتتة 
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إعاد  النفر في آلية صرف هره التياد  كجتد من اإلصالحات التي يجب األختر بعتا 

لمعالجتتة العجتتت ا كتتتواريع خاصتتة وأن نتتتائ  الدراستتات اإلكتواريتتة أثبتتتت وجتتود 

  في المراكت المالية لصنادي  التقاعد والتأمين ا جتماعي. عجوتات

وضتتح مصتتادر تمويتتل تلتتك التيتتاداتع يمحتتل المناقشتتة لتتم  انونكمتتا أن مشتترون القتت

أن تبحتث  انونفتي حتال الموافقتة علتى مشترون القت –ات وعليه فإن على لجنة الخدم

ي قتد تتؤدي إلتى ع ومناقشتة التتأثيرات الستلبية والتتمشرون القانونفي مصادر تمويل 

 ارتفان مقدار العجت اإلكتواري التي تعاني منه الصنادي  التقاعدية.

كما ترى اللجنة أنه من الصعب أن تتحمتل الحكومتة أعبتاد ماليتة إضتافية فتي الوقتت 

الحتتالي فتتي ضتتود انخفتتاك أستتعار التتنفط وانخفتتاك إيتترادات الدولتتة وارتفتتان حجتتم 

 العامة للدولة.الدين العام والعجت في الميتانية 

وتجتدر اإلشتار  إلتى أنته أثنتاد مناقشتة مشترون قتانون باعتمتاد الميتانيتة  

تتتم التوافتت  بتتين الستتلطة التشتتريعية  5183و 5182العامتتة للدولتتة للستتنتين المتتاليتين 

دينتار لكتل متقاعتد لمتر  واحتد   331والتنفيرية على صرف مبلغ دعتم نقتدي بمقتدار 

دينتار فأقتلع ورلتك ختالل ستتين  111راتبته التقاعتدي لمتن يبلتغ  5182للسنة المالية 

يوًما من تاريخ اعتماد الميتانية العامةع علتى أن يتتم مراجعتة معتايير صترف عتالو  

تحسين معاشات المتقاعدين مع السلطة التشتريعية فتي إطتار تعتديل تشتريعات أنفمتة 

 التقاعد.

 

ا:
ا
 رأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعي:)مرفق( ثالثـ

رأت العيئتتتة ضتتترور  تحديتتتد مصتتتدر التمويتتتل التتتالتم للتيتتتاد  المقترحتتتة فتتتي    

والقتتانون رقتتم  8212( لستتنة 83المعاشتتات المصتتروفة وفقتتا ألحكتتام القتتانون رقتتم )

ع كما أن التياد  المقترحة قد تعجل من عدم قتدر  الصتندو  علتى 8213( لسنة 54)

ت التأمينيتتة تجتتاوت قيمتتة الوفتتاد بالتتاماتتته الماليتتةع وخصوصتتا أن حجتتم المصتتروفا
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ا شتتتراكاتع لتترلك فإنتته متتن الضتتروري إيجتتاد الحلتتول المناستتبة والتمويتتل التتالتم 

لتغطية العجت وإ  اضطرت العيئتة إلتى تستييل احتيتاطي وأصتول الصتندو  ممتا قتد 

 ينت  عنه عدم قدرتعا على الوفاد بالتتاماتعا المالية تجاه المؤمن عليعم والمتقاعدين.

 فيما بينت العيئةع بناد على طلب اللجنةع عبر جداول أرفقتعا بمرئياتعا التالي: 

 م.5184عدد المتقاعدين من القطاعين العام والخاص حتى نوفمبر  .8

عتتدد المحتتالين علتتى التقاعتتد ستتنويا متتن القطتتاعين العتتام والختتاص ختتالل  .5

 م.5184نوفمبر  – 5181

ن القطتتتاعين العتتتام متوستتتط المعتتتاا التقاعتتتدي الشتتتعري للمتقاعتتتدين متتت .3

 م.5184والخاص في نوفمبر 

 

 : رأي اللجنة:رابعاا 

م أرستتل صتتاحب المعتتالي الستتيد علتتي بتتن صتتالح الصتتالح 5182أكتتتوبر  81بتتتاريخ 

( إلتتتى لجنتتتة 5د4/ ص ل خ ت / ف 512رئتتتيس مجلتتتس الشتتتورى خطاًبتتتا بتتترقم )

مشرررروع قرررانون بتقريرررر زيرررادة ألصرررحاب المعاشرررات الختتتدمات بمواصتتتلة دراستتتة 

بشررأن  م8795( لسررنة 81سررتحقين عررنهم الخاضررعين ألحكررام القررانون رقررم )والم

علتتى أن تتتتم دراستتته وإعتتداد  ،ومكافررآت التقاعررد لمرروظفي الحكومررة تنظرريم معاشررات

تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتتم عرضته علتى المجلتس فتي موعتد أقصتاه ثالثتة 

بتقري ر يي ا     انون مشروع ق  ناقشت اللجنة خالل اجتماعاتها  أسابيع من تاريخه. 
( لس نة  31ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام الق انون رق م    

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاع  لموظفي الحكومة.  والمع  على ض و    3791
ه ق  أحيل مشروع الق انون  أنالج ير بالذكر  االقتراح بقانون المق م من مجلس النواب(.

، وق  أع ت لجنة الخ مات خالل الفصل التشريعي 8002إلى مجلس الشورى منذ عام 
الثاني تقريرها بالتوصية بع م الموافقة على مشروع القانون من حيث المب أ. وق  ُأعي  
مشروع القانون إلى اللجنة خالل الفصل التشريعي الثالث، وب  ورها أع  ت اللجن ة    
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ا بالتوصية ذاتها بع م الموافقة على مشروع القانون من حيث المب أ، وق  ُأعي    تقريره
التقرير إلى اللجنة، والتي تمسكت بتوصيتها السابقة، وق  أ رج التقرير عل ى ج  ول   
أعمال جلسة المجلس الخامسة من  ور االنعقا  الرابع من الفصل التش ريعي الثال ث،   

وقرر ع  م الموافق ة عل ى    شه المجلس وق  ناق،  م8031نوفمبر  81المنعق   بتاريخ 
توصية اللجنة بع م الموافقة على مشروع القانون من حيث المب أ، وقب ول المش روع   
بقانون من حيث المب أ، وإعا ته للجنة إلع ا  تقرير تكميلي بش أن م وا  المش روع.    

را  تع يالت على واستجابًة لقرار المجلس، أع ت اللجنة تقريرها التكميلي بالتوصية بإج
بعض موا  مشروع القانون، وق  رفعت اللجنة تقريرها  ون أن يتسنى إ راج ه عل ى   

 ج اول أعمال المجلس في نهاية  ور االنعقا  الرابع من الفصل التشريعي الثالث.

وحيث إنه ُأعي  تقرير مشروع القانون إلى اللجنة خالل الفصل التشريعي الرابع،  
وا  مشروع القانون واطلعت على رأي الحكومة ومالحظات هيئة ت ارست اللجنة مفق  

، وعلى ق رار مجل س   وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته التشريع واإلفتا  القانوني
الشورى السابق بع م الموافقة على توصية اللجنة السابقة بع م الموافقة على المش روع  

والمستش ار  ني لشؤون اللجان آرا  ومالحظات المستشار القانومن حيث المب أ، وعلى 
لجنة الشؤون المالي ة واالقتص ا ية   ، وبع  االستئناس برأي بالمجلس القانوني المساع 
  المالحظات اآلتية:  الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، فإن اللجنة تب يبالمجلس وبرأي 

المستوى  عمها لكافة الخطوات التي من شأنها العمل على رفع تؤك  اللجنة على  (3
على ضرور  االهتمام بفئة المتقاع ين وتق يم كل ، كما تؤك  المعيشي للمتقاع ين

إلى  مشيرً ، في بنا  البل  من خ مات ق موهوالتسهيالت لهم تق يرًا لما الخ مات 
   .بما يتماشى مع متطلبات ومستج ات الحيا  مستواهم المعيشيأهمية تحسين 

 ،8009ع ام   ف ي  إلى مجلس النواب لحكومةمن ا ق  أحيلمشروع القانون إن  (8
يعني  ، مماييا ات على معاشات المتقاع ينالع ي  من الومنذ ذلك الحين طرأت 

( 31القانون رق م    . حيث إنمتحققة في الواقع المشروع ائ هذأن أه اف ومبا 
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أجاي لمجلس الويرا  ييا   المعاشات المستحقة ب التطبيق   المع لم 3791لسنة 
ورفع الح  األ نى واألقصى لهذه المعاشات عل ى ض و     ،المشار إليهللقانون 

 .المعيشة ارتفاع نفقات

بشأن ييا   معاشات أص حاب المعاش ات    3771( لسنة 33للقرار رقم  ا وفًق (1
يي ا     تمنح للتأمين االجتماعيالهيئة العامة فإن  والمتقاع ين والمستحقين عنهم

وتساهم ه ذه  على المعاشات التقاع ية،  (%1 مق ارها لجميع المتقاع ين سنوية 
 حث إلى تحقيقها.قي  الب مشروع القانونسعى يالغاية التي  النسبة في تحقيق

 91 للمتقاع ين، بمبلغ ق  ره استح اث عالو  شهرية لتحسين مستوى المعيشة تم  (4
بتقرير عالو  تحس ين   8038( لسنة 30قرار مجلس الويرا  رقم  ل وفقًا ينار 

صحاب المعاشات التقاع ية التي تصرف للم نيين والضباط واألف را   المعيشة أل
ومتقاع ي القطاع الخاص وأعضا  مجلسي الشورى والنواب والمجالس البل ية، 

تم منح ييا   إضافية في عالو  تحس ين المعيش ة   . كذلك فق  والمستحقين عنهم
 ينار فأقل، ومنح يي ا     900 ينار لمن معاشه التقاع ي  91للمتقاع ين ق رها 
 ين ار وال يتج اوي    900 ينارًا لمن يبلغ معاشه أكثر م ن   10إضافية ق رها 

 ينار. وبذلك فإن عالو  تحسين مستوى المعيشة للمتقاع ين تكون عل ى   3100
 النحو اآلتي:  

 المعاش التقاعدي
 ىمن الح  األ نى إل

  ينار 900 

 ينار إلى  903من 
  ينار 3100

  ينار 3100أكثر من 

عالوة تحسين 
 مستوى المعيشة

  ينار 91  ينار 381  ينار 310
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التنفيذية أثنا  مناقشة مشروع ق انون  السلطة بين السلطة التشريعية وتم التوافق  (1
عل ى ص رف    8031و 8031باعتما  المييانية العامة لل ولة للسنتين الماليتين 

 8031 ينار لكل متقاع  لمر  واح   للسنة المالي ة   110مبلغ  عم نق ي بمق ار 
 ينار فأقل، وذلك خالل ستين يوًما م ن ت اريخ    900لمن يبلغ راتبه التقاع ي 

اعتما  المييانية العامة، على أن يتم مراجعة معايير ص رف ع الو  تحس ين    
إطار تع  يل تش ريعات أنظم ة     معاشات المتقاع ين مع السلطة التشريعية في

مش روع  مر الذي يساهم أيضًا في تحقيق الغايات المرجو  من وهو األ التقاع .
 محل ال راسة. القانون

الييا   ف ي المعاش ات   مصا ر تمويل محل ال راسة  مشروع القانونتضمن لم ي (1
من ، ق  خلت 8031و 8031التقاع ية، كذلك فإن المييانية العامة لل ولة للسنتين 

من الصعب أن تتحمل الحكوم ة   وأنه ذه الييا  ،االعتما ات المخصصة لتمويل ه
أعبا  مالية إضافية في الوقت الحالي في ضو  انخفاض أسعار النفط وانخف اض  

 إيرا ات ال ولة.

ييا   االشتراكات  ييا   ج ي   في المعاشات التقاع ية، وجوب يتطلب تقرير أي  (9
مل الحكومة النصيب األكبر من هذه الييا   وهو ما ال الحالية بنسبة معينة وستتح

يمكن التوصية به في الوقت الحاضر في ضو  األيمة المالية الحالية التي تمر بها 
، والعجي الواضح في المواينة العامة لل ولة، األمر الذي يتطل ب  إيرا ات ال ولة

خل أو الخ ارج  لجو  ال ولة إلى االقتراض من المؤسسات المالية سوا  في ال  ا 
لتغطية العجي في المواينة العامة، مما يحمل هذه المواينة أعبا  ج ي    تتمث ل   

 إضافة لهذه القروض الفوائ  المالية المترتبة عليها.

إن أي ييا   في المعاشات أو أي تع يل في الميايا المق مة يجب أن يبن ى عل ى    (2
أثيرها الم الي عل ى    راسات اكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة تكلفتها وت
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التقاع ية، وم ى ق رتها على الوفا  بالتياماته ا المالي ة    العمر اليمني للصنا يق
 المستقبلية.  

 

المجلس بإعادة النظر في قرار المجلس وفي ضوء كل ذلك توصي اللجنة 
السابق فيما يخص الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وإعادة المناقشة 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتقرير زيادة  بادئ التي يقوم عليهاباألسس والم
( لسنة 31ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام القانون رقم )

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. )والمعد على ضوء  3791
 االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 

اخامس
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ـ

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورىع اتفقتت اللجنتة علتى  32إعما ً لنص الماد  ) 

 اختيار كل من :

 مقرًرا أصليـًا.    الدكتور سعيد أحمد عبدهللاسعادة  .8

 مقرًرا احتياطًيا.      األستاذ نوار علي المحمودسعادة  .1

 

اساد
ا
 اللجنة:توصية   -سـ

في ضود ما دار من مناقشات وما أبدي من آراد أثناد دراستة مشترون القتانونع فتإن 

 اللجنة توصي بما يلي:
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توصرري اللجنررة المجلررد باعررادة النظررر فرري قرررار المجلررد السررابق فيمررا يخرر   -

إعررادة المناقشررة باألسررد و ،الموافقررة علررر مشررروع القررانون مررن حيرر  المبرردأ

مشررروع قررانون رقررم )  ( لسررنة )  ( بتقريررر زيررادة والمبررادا الترري يقرروم عليهررا 

( 81ألصررحاب المعاشررات والمسررتحقين عررنهم الخاضررعين ألحكررام القررانون رقررم )

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعرد لمروظفي الحكومرة. )والمعرد  8795لسنة 

 علر ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلد النواب(.

 

 التخاذ الالزم ،،، واألمر معروض علر المجلد الموقر

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل              نوار علي احملمود         

 رئيس جلنة اخلدمـات                     اخلدماتنائب رئيس جلنة 
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 م5105 أكتوبر 5: التاريخ 

 املوقر صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل

 رئيس جملس الشورى

 عليكم ورمحة اهلل وبركاته،السالم 

، إلم  6د  6ص د خ/ف  656رقمم  م6668 يوليو 60بتاريخ  معاليكمإشار  إلى كتاب 

يتضممةط ب ممح شل  ممور ي مم  رة  شل جنمما  لشلمم  لجنمما شلوممالم شلةاليمما لشيقت مماديا 

  :بوأم

تقريررر ايرادص ابررحاع المعااررات والمسرتحقيل عررين  ال ا ررعيل بمشررو  اررانون  -6

بشرر ن ظيمرري  معااررات ومكاتررعت التقاعررد  1791( لسرري  13رارر  )احكرراا القررانون 

 .لموظفي الحكوم 

مشررو  اررانون بتقريررر ايرادص ابررحاع المعااررات والمسرتحقيل عررين  ال ا ررعيل  -6

احكاا اانون ظيمي  معاارات ومكاترعت التقاعرد لطرباف ودترراد اروص دترا  البحرريل 

 .1791 ( لسي 11واامل العاا الصادر بالمرسوا بقانون را  )

مشررو  اررانون بتقريررر ايرادص ابررحاع المعااررات والمسرتحقيل عررين  ال ا ررعيل  -6

( لسرري  22احكرراا اررانون الترر ميل اي،تمرراعي  الصررادر بالمرسرروا بقررانون رارر  )

 لذلك بناء ي   ب ح لجنا شلخدمات.. 1791

بأنعتتا قتتد بحثتتت مشتتروعات القتتوانين المتتركور   أن تفيتتد معتتاليكموعليتته تتتود اللجنتتة 

ع وأعتتتدت رأيعتتتا المتتتالي  م5182 ستتتبتمبر 31المنعقتتتد بتتتتاريخ  اجتماععتتتاأعتتتالهع فتتتي 

 وا قتصادي بخصوصعا )مرف  رأي اللجنة بخصوص مشروعات القوانين(.

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام

 خالــد حســني املسقطـــي             

 رئيس جلنة الشئون املالية واالقتصادية                         
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 خبصوص:لجنة الشؤون املالية واالقتصادية ل الرأي االقتصادي واملايل

مشروع قانون بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني عـنهم اخلاضـعني  -1
 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 1795( لسنة 11ألحكام القانون رقم )

 .ملوظفي احلكومة

مشروع قانون بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني عـنهم اخلاضـعني  -2
ألحكام قانون تنظيم معاشـات ومكافـآت التقاعـد لضـباف وأفـراد قـوة دفـاع 

 .1791( لسنة 11البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم )

ستحقني عـنهم اخلاضـعني مشروع قانون بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات وامل -1
( لسـنة 22ألحكام قانون التأمني االجتماعي، الصادر باملرسوم بقـانون رقـم )

1791 . 

 

م مومم ليات شلامموشهيط قمم ح قممد ة ي مم  مممط تمم ل لجنمما شلوممالم شلةاليمما لشيقت مماديا ة

لمنمم  ذلممك شل مميط بمم ةت تيممادشت متعممدد  ي مم  معا ممات  6666شل كوممما منمم  يممام 

حيتتث ةم ةقممدشف لمدمماده قمم ح شلةومماري  مت اامما  مم  شلوشقمم ،  شلةتاايممديط لقمم ش يعنمم 

على تياد  رواتب متوففي الدولتة  5188ا من شعر أغسطس عملت الحكومة اعتبارً 

 5188لستنة  38من مدنيين وعسكريين ومتقاعدينع ورلك طبقاً للمرسوم بقانون رقم 

العامتتة للدولتتة باعتمتتاد الميتانيتتة  5188لستتنة  2بتعتتديل بعتتك أحكتتام القتتانون رقتتم 

وبفتتتح اعتمتتاد إضتتافي فتتي تلتتك الميتانيتتةع حيتتث  5185و 5188للستتنتين المتتاليتين 

تضمن هرا المرسوم فتح اعتماد إضافي في الميتانية العامة للدولتة للستنتين المتاليتين 

مليتتون دينتتتار بمواتنتتة المصتتروفات المتكتتترر   383مبلغتتاً وقتتدره  5185و 5188

لتتى تيتتاد  الرواتتتب وصتترف عتتالو  لتحستتين المستتتوى لتغطيتتة التكتتاليف المترتبتتة ع

حيتث تتم بموجبته استتحداث   علة للستنتين المتاليتين المتركورتينالمعيشي لموففي الدو

دينتار لجميتع المتقاعتدين المتدنيين  12عالو  شعرية لتحسين مستوى المعيشة بمعتدل 
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رقتم والعسكريينع ضمن قرار صاحب السمو الملكي رئتيس مجلتس التوتراد المتوقر 

 بشأن منح عالو  تحسين معيشي لبعك موففي الخدمة المدنية. 5188( لسنة 22)

مع الحكومة بمنح ييا   إضافية في عالو  تحسين المعيشة حينها االتفاق وق  تم 
 يناًرا لكل متقاع  في القطاعين العام والخاص لمن معاشه التقاع ي  91ق رها 
 يناًرا لكل متقاع  في القطاعين  10ا  ينار فأقل، ومنح ييا   إضافية ق ره 900

 3100 ينار وال تتجاوي  900العام والخاص لمن معاشه التقاع ي أكثر من 
 . ينار

 

العامتة ن جميع الدراسات ا كتوارية السابقة التتي أجرتعتا العيئتة وترى اللجنة أيًضا أ 

أن إر المعاشات والمكاف ت التقاعديتةع في قد حررت من أي تياد  للتأمين ا جتماعي 

أهم األسباب التي تستاهم فتي تيتاد  األعبتاد الماليتة علتى تلتك الصتنادي  هتي التيتاد  

%ع كمتتا أوصتتت تلتتك الدراستتات بضتترور  إعتتاد  النفتتر فتتي آليتتة 3الستتنوية البالغتتة 

صتترف هتتره التيتتاد  كجتتتد متتن اإلصتتالحات التتتي يجتتب األختتر بعتتا لمعالجتتة العجتتت 

يع خاصتتة وأن نتتتائ  الدراستتات اإلكتواريتتة أثبتتتت وجتتود عجتتوتات فتتي ا كتتتوار

  المراكت المالية لصنادي  التقاعد والتأمين ا جتماعي.

كما أن مشروعات القوانين محل المناقشتة لتم توضتح مصتادر تمويتل تلتك التيتاداتع 

فتتي حتتال الموافقتتة علتتى مشتتروعات القتتوانين أن  –وعليتته فتتإن علتتى لجنتتة الختتدمات 

والتتي قتد ستلبية التتأثيرات في مصادر تمويل مشتروعات القتوانينع ومناقشتة ال تبحث

 تؤدي إلى ارتفان مقدار العجت اإلكتواري التي تعاني منه الصنادي  التقاعدية.

ممط شل معح ةم تت ةمل شل كومما ةيدماء ماليما إفما يا  م  شلوقم  كةا ت ل شل جنا ةهم  

لشرتفاع  جمم شلمديط  إي شدشت شلدللاار شلنفط لشهخفاض شل ال     فوء شهخفاض ةسع

 شلعام لشلعجز    شلةيزشهيا شلعاما ل دللا.
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لتجدر شإل ار  إل  ةهم  ةننماء مناقوما موم لع قماهوم بايتةماد شلةيزشهيما شلعامما ل دللما 

تممم شلتوش ممن بمميط شلسمم يا شلتومم يعيا لشلتنفي يمما ي مم   6660ل 6668ل سممنتيط شلةمماليتيط 

دينممار لكممل متاايممد لةمم   لش ممد  ل سممنا شلةاليمما  606صمم ف مد ممم ديممم هاممد  بةاممدشر 

م 666لةط يد م رشتد  شلتاايد   6668 ا ممط تماريخ دينار  أقل، لذلمك الم ر سمتيط يوم 

شيتةاد شلةيزشهيا شلعاما، ي   ةم يتم م شجعما معمايي  صم ف يم ل  ت سميط معا مات 

 يد.شلةتاايديط م  شلس يا شلتو يعيا    إبار تعديل تو يعات ةهظةا شلتاا

 

 

 وظفطلوا بقبول تائق التقدير وايحتراا   

 

 

 خالــد حســني املسقطـــي             

 رئيس جلنة الشئون املالية واالقتصادية                         
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع 

قانون بشأن تقرير زيادة ألصحاب 

واملستحقني عنهم اخلاضعني املعاشات 

ألحكام قانون التأمني االجتماعي 

( 42الصادر باملرسوم بقانون رقم )

م؛ )املعد يف ضوء االقرتاح 3791لسنة 

 بقانون املقدم من جملس النواب(.
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 م1085 نوفمبر 81التاريخ : 

 

 (1تقرير جلنـة اخلدمات رقم )

خبصوص مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن تقرير زيادة ألصحاب 
 املعاشات واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام قانون التأمني االجتماعي 

 1791( لسنة 22الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع
 

 : مقدمــة

م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح 5182أكتوبر  81بتاريخ         

( إلى 5د4/ ص ل خ ت / ف 512الصالح رئيس مجلس الشورى خطاًبا برقم )

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن تقرير زيادة لجنة الخدمات بمواصلة دراسة 

التأمين االجتماعي  ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام قانون

على أن تتم دراسته وإعداد  ،8791( لسنة 12الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصاه ثالثة 

 أسابيع من تاريخه.  
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 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 التالية :لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات 

تدشرس  شل جنا مو لع شلااهوم شلة كور    دلر شيهعااد شلعماد  شلاماه  ممط  (6

 شلف ل شلتو يع  شل شب     شيجتةايات شلتاليا:

 التاريـــــــــــــــخ رقم ا جتمان الرقم

 م51/81/5182 الثاني 8

 م81/88/5182 الخامس 5

 م81/88/5182 السادس 3

 

شلونماقن شلتم   تااري  شل جام شلساباا، لي  شب ع  شل جنا ةنناء درشستها ي    (6

 شلةتع اا بةو لع شلااهوم ، باإلفا ا إل :لجةعتها 

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون المالية وا قتصادية. أ . 

 )مرفق(رأي العيئة العامة للتأمين ا جتماعي. ب .

 

 بالةج س: ارك    شيجتةاع مط شألماها شلعاما  (6

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي -8

 المستشار القانوني المساعد. السيد علــي عبدهللا العــــرادي - 1

 

  السيدة دانة إبراهيم الشيخ.و السيد أيوب علي طريفتولى أمانة سر اللجنة 
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ا: رأي جلنة الشؤون املالية مبجلس الشورى: 
ا
 )مرفق(ثانيـ

ترى لجنة الشؤون المالية وا قتصادية أن مشترون القتانون هترا قتد أحيتل متن 

ومنتتر رلتتك الحتتين طتترأت تيتتادات متعتتدد  علتتى معاشتتات  5111الحكومتتة منتتر عتتام 

المتقاعتتدين وهتترا يعنتتي أن أهتتداف ومبتتاد  هتترا المشتترون متحققتتة فتتي الواقتتعع حيتتث 

تياد  رواتب متوففي الدولتة على  5188عملت الحكومة اعتباًرا من شعر أغسطس 

 5188لستنة  38من مدنيين وعسكريين ومتقاعدينع ورلك طبقاً للمرسوم بقانون رقم 

باعتمتتاد الميتانيتتة العامتتة للدولتتة  5188لستتنة  2بتعتتديل بعتتك أحكتتام القتتانون رقتتم 

وبفتتتح اعتمتتاد إضتتافي فتتي تلتتك الميتانيتتةع حيتتث  5185و 5188للستتنتين المتتاليتين 

م فتح اعتماد إضافي في الميتانية العامة للدولتة للستنتين المتاليتين تضمن هرا المرسو

مليتتون دينتتتار بمواتنتتة المصتتروفات المتكتتترر   383مبلغتتاً وقتتدره  5185و 5188

لتغطيتتة التكتتاليف المترتبتتة علتتى تيتتاد  الرواتتتب وصتترف عتتالو  لتحستتين المستتتوى 

تتم بموجبته استتحداث  المعيشي لموففي الدولة للستنتين المتاليتين المتركورتينع  حيتث

دينتار لجميتع المتقاعتدين المتدنيين  12عالو  شعرية لتحسين مستوى المعيشة بمعتدل 

 والعسكريين.

وقد تم ا تفا  حينعا مع الحكومة بمنح تياد  إضافية في عالو  تحسين 

ديناًرا لكل متقاعد في القطاعين العام والخاص لمن معاشه  12المعيشة قدرها 

ديناًرا لكل متقاعد في  21نار فأقلع ومنح تياد  إضافية قدرها دي 111التقاعدي 

دينار و  تتجاوت  111القطاعين العام والخاص لمن معاشه التقاعدي أكثر من 

 دينار. 8211

وترى اللجنة أيًضا أن جميع الدراسات ا كتوارية السابقة التتي أجرتعتا العيئتة  

يتتتاد  فتتتي المعاشتتتات والمكافتتت ت العامتتتة للتتتتأمين ا جتمتتتاعي قتتتد حتتتررت متتتن أي ت

التقاعديتتتةع إر أن أهتتتم األستتتباب التتتتي تستتتاهم فتتتي تيتتتاد  األعبتتتاد الماليتتتة علتتتى تلتتتك 

%ع كمتتا أوصتتت تلتتك الدراستتات بضتترور  3الصتتنادي  هتتي التيتتاد  الستتنوية البالغتتة 
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إعاد  النفر في آلية صرف هره التياد  كجتد من اإلصالحات التي يجب األختر بعتا 

ا كتتتواريع خاصتتة وأن نتتتائ  الدراستتات اإلكتواريتتة أثبتتتت وجتتود لمعالجتتة العجتتت 

  عجوتات في المراكت المالية لصنادي  التقاعد والتأمين ا جتماعي.

كمتتا أن مشتترون القتتانون محتتل المناقشتتة لتتم يوضتتح مصتتادر تمويتتل تلتتك التيتتاداتع 

حتث فتي حتال الموافقتة علتى مشترون القتانون أن تب –وعليه فإن على لجنة الخدمات 

في مصادر تمويل مشرون القانونع ومناقشتة التتأثيرات الستلبية والتتي قتد تتؤدي إلتى 

 ارتفان مقدار العجت اإلكتواري التي تعاني منه الصنادي  التقاعدية.

كما ترى اللجنة أنه من الصعب أن تتحمتل الحكومتة أعبتاد ماليتة إضتافية فتي الوقتت 

إيتترادات الدولتتة وارتفتتان حجتتم الحتتالي فتتي ضتتود انخفتتاك أستتعار التتنفط وانخفتتاك 

 الدين العام والعجت في الميتانية العامة للدولة.

وتجتدر اإلشتار  إلتى أنته أثنتاد مناقشتة مشترون قتانون باعتمتاد الميتانيتة  

تتتم التوافتت  بتتين الستتلطة التشتتريعية  5183و 5182العامتتة للدولتتة للستتنتين المتتاليتين 

دينتار لكتل متقاعتد لمتر  واحتد   331والتنفيرية على صرف مبلغ دعتم نقتدي بمقتدار 

دينتار فأقتلع ورلتك ختالل ستتين  111لمتن يبلتغ راتبته التقاعتدي  5182للسنة المالية 

يوًما من تاريخ اعتماد الميتانية العامةع علتى أن يتتم مراجعتة معتايير صترف عتالو  

تحسين معاشات المتقاعدين مع السلطة التشتريعية فتي إطتار تعتديل تشتريعات أنفمتة 

 اعد.التق

 

ا:
ا
 رأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعي:)مرفق( ثالثـ

رأت العيئتتتة ضتتترور  تحديتتتد مصتتتدر التمويتتتل التتتالتم للتيتتتاد  المقترحتتتة فتتتي    

والقتتانون رقتتم  8212( لستتنة 83المعاشتتات المصتتروفة وفقتتا ألحكتتام القتتانون رقتتم )

صتندو  علتى ع كما أن التياد  المقترحة قد تعجل من عدم قتدر  ال8213( لسنة 54)

الوفتتاد بالتتاماتتته الماليتتةع وخصوصتتا أن حجتتم المصتتروفات التأمينيتتة تجتتاوت قيمتتة 
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ا شتتتراكاتع لتترلك فإنتته متتن الضتتروري إيجتتاد الحلتتول المناستتبة والتمويتتل التتالتم 

لتغطية العجت وإ  اضطرت العيئتة إلتى تستييل احتيتاطي وأصتول الصتندو  ممتا قتد 

 لتتاماتعا المالية تجاه المؤمن عليعم والمتقاعدين.ينت  عنه عدم قدرتعا على الوفاد با

 فيما بينت العيئةع بناد على طلب اللجنةع عبر جداول أرفقتعا بمرئياتعا التالي: 

 م.6666يدد شلةتاايديط مط شلاياييط شلعام لشلخاص  ت  هو ةد   .6

يدد شلة ماليط ي م  شلتاايمد سمنويا ممط شلايماييط شلعمام لشلخماص الم ر  .6

 م.6666  هو ةد – 6666

متوسمممط شلةعممماا شلتاايمممد  شلومممه   ل ةتاايمممديط ممممط شلايممماييط شلعمممام  .6

 م.6666لشلخاص    هو ةد  

 

 : رأي اللجنة:رابعاا 

مشروع قانون رقم   ( لسنة   ( بش أن تقري ر   ناقشت اللجنة خالل اجتماعاتها  
االجتماعي ييا   ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام قانون التأمين 

.  والمع  على ضو  االقتراح بقانون 3791( لسنة 84الصا ر بالمرسوم بقانون رقم  
 المق م من مجلس النواب(.

، 8002ه ق  أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشورى منذ عام أنالج ير بالذكر  
فقة وق  أع ت لجنة الخ مات خالل الفصل التشريعي الثاني تقريرها بالتوصية بع م الموا

على مشروع القانون من حيث المب أ. وق  ُأعي  مشروع القانون إلى اللجنة خالل الفصل 
التشريعي الثالث، وب ورها أع ت اللجنة تقريرها بذات التوص ية  م الموافق ة عل ى    
المشروع بقانون من حيث المب أ، وذلك خالل  ور االنعقا  الثاني من الفصل التش ريع  

االنعقا  الثالث من الفصل التشريعي الثالث ُأعي  التقري ر إل ى   الثالث. وفي ب اية  ور 
اللجنة والتي تمسكت بتوصيتها السابقة، وق  أ رج التقرير على ج ول أعم ال جلس ة   
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المجلس الخامسة من  ور االنعقا  الرابع من الفصل التشريعي الثالث، المنعق   بت اريخ  
الموافقة على توصية اللجنة بع  م  وقرر ع م شه المجلس وق  ناقم، 8031نوفمبر  81

الموافقة على مشروع القانون من حيث المب أ، وقبول المشروع بقانون من حيث المب أ، 
وإعا ته للجنة إلع ا  تقرير تكميلي بشأن موا  المشروع. واستجابًة لق رار المجل س،   
ع أع ت اللجنة تقريرها التكميلي بالتوصية بإجرا  تع يالت على بعض م وا  مش رو  

القانون، وق  رفعت اللجنة تقريرها  ون أن يتسنى إ راجه على ج اول أعمال المجلس 
 في نهاية  ور االنعقا  الرابع من الفصل التشريعي الثالث.

وحيث إنه ُأعي  تقرير مشروع القانون إلى اللجنة خالل الفصل التشريعي الرابع،  
رأي الحكومة ومالحظات هيئة ت ارست اللجنة موا  مشروع القانون واطلعت على فق  

وعلى ق رار مجل س    ،التشريع واإلفتا  القانوني وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته
الشورى السابق بع م الموافقة على توصية اللجنة السابقة بع م الموافقة على المش روع  

والمستش ار  آرا  ومالحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان من حيث المب أ، وعلى 
لجنة الشؤون المالي ة واالقتص ا ية   ، وبع  االستئناس برأي بالمجلس انوني المساع الق

  المالحظات اآلتية:  الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، فإن اللجنة تب يبالمجلس، وبرأي 

 عمها لكافة الخطوات التي من شأنها العم ل عل ى رف ع    تؤك  اللجنة على   -3
على ضرور  االهتمام بفئة المتقاع ين تؤك  ، كما المستوى المعيشي للمتقاع ين

، جليل ة  م ن خ  مات   ق موهوتق يم كل الخ مات والتسهيالت لهم تق يرًا لما 
إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي لهم بما يتماش ى م ع متطلب ات     مشيرً 

   .ومستج ات الحيا 

 ،8009عام  في إلى مجلس النواب إن مشروع القانون ق  أحيل من الحكومة -8
 ، مم ا ييا ات على معاشات المتقاع  ين الع ي  من الومنذ ذلك الحين طرأت 

 . مشروع متحققة في الواقعال ايعني أن أه اف ومبا ئ هذ

( 84ألحكام قانون التأمين االجتماعي الصا ر بالمرسوم بق انون رق م    ا وفًق -1
ييا   سنوية  للتأمين االجتماعي تمنحالهيئة العامة وتع يالته فإن  3791لسنة 
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وتساهم هذه النسبة على المعاشات التقاع ية،  (%1 مق ارها لجميع المتقاع ين 
 قي  البحث إلى تحقيقها. يسعى مشروع القانونالغاية التي  في تحقيق

 للمتقاع ين، بمبلغ ق  ره استح اث عالو  شهرية لتحسين مستوى المعيشة تم   -4
بتقرير ع الو    8038( لسنة 30قرار مجلس الويرا  رقم  ل وفقًا ينار  91

تحسين المعيشة ألصحاب المعاشات التقاع ية التي تصرف للم نيين والضباط 
واألفرا  ومتقاع ي القطاع الخاص وأعض ا  مجلس ي الش ورى والن واب     

تم منح يي ا   إض افية ف ي    . كذلك فق  والمجالس البل ية، والمستحقين عنهم
 900 ينار لمن معاشه التقاع ي  91للمتقاع ين ق رها عالو  تحسين المعيشة 

 ينارًا لمن يبلغ معاشه أكثر م ن   10 ينار فأقل، ومنح ييا   إضافية ق رها 
 ينار. وبذلك فإن ع الو  تحس ين مس توى     3100 ينار وال يتجاوي  900

 المعيشة للمتقاع ين تكون على النحو اآلتي:  

 المعاش التقاعدي
 من الح  األ نى إلى

  ينار 900 

 ينار إلى  903من 
  ينار 3100

  ينار 3100أكثر من 

عالوة تحسين 
 مستوى المعيشة

  ينار 91  ينار 381  ينار 310

 

التنفيذية أثنا  مناقشة مشروع قانون السلطة بين السلطة التشريعية وتم التوافق  -1
على صرف  8031و 8031باعتما  المييانية العامة لل ولة للسنتين الماليتين 

 ينار لكل متقاع  لمر  واح    للس نة المالي ة     110بمق ار  مبلغ  عم نق ي
 ينار فأقل، وذلك خالل ستين يوًما من  900لمن يبلغ راتبه التقاع ي  8031

تاريخ اعتما  المييانية العامة، على أن يتم مراجعة معايير ص رف ع الو    
تحسين معاشات المتقاع ين مع السلطة التشريعية في إطار تع يل تش ريعات  

وهو األمر الذي يساهم أيضًا في تحقيق الغايات المرجو  م ن   نظمة التقاع .أ
 مشروع القانون محل ال راسة.
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الييا   في المعاشات مصا ر تمويل محل ال راسة مشروع القانون لم يتضمن  -1
، ق  خلت 8031و 8031التقاع ية، كذلك فإن المييانية العامة لل ولة للسنتين 

من الصعب أن تتحم ل   لتمويل هذه الييا  . وأنهمن االعتما ات المخصصة 
الحكومة أعبا  مالية إضافية في الوقت الحالي في ضو  انخفاض أسعار النفط 

 وانخفاض إيرا ات ال ولة.

ييا   االشتراكات  ييا   ج ي   في المعاشات التقاع ية، وجوب يتطلب تقرير أي  -9
الحالية بنسبة معينة وستتحمل الحكومة النصيب األكبر من هذه الييا   وهو ما ال 
يمكن التوصية به في الوقت الحاضر في ضو  األيمة المالية الحالية التي تمر بها 

، والعجي الواضح في المواينة العامة لل ولة، األمر الذي يتطل ب  إيرا ات ال ولة
ى االقتراض من المؤسسات المالية سوا  في ال  اخل أو الخ ارج   لجو  ال ولة إل

لتغطية العجي في المواينة العامة، مما يحمل هذه المواينة أعبا  ج ي    تتمث ل   
 إضافة لهذه القروض الفوائ  المالية المترتبة عليها.

إن أي ييا   في المعاشات أو أي تع يل في الميايا المق مة يجب أن يبن ى عل ى    -2
اكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة تكلفتها وتأثيرها الم الي عل ى     راسات

التقاع ية، وم ى ق رتها على الوفا  بالتياماته ا المالي ة    العمر اليمني للصنا يق
 المستقبلية.  

المجلس بإعادة النظر في قرار المجلس وفي ضوء كل ذلك توصي اللجنة 
من حيث المبدأ، وإعادة المناقشة السابق فيما يخص الموافقة على مشروع القانون 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن تقرير زيادة باألسس والمبادئ التي يقوم عليها 
ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام قانون التأمين االجتماعي 

. )والمعد على ضوء االقتراح 3791( لسنة 42الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 المقدم من مجلس النواب(بقانون 
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ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -رابعـ

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورىع اتفقتت اللجنتة علتى  32إعما ً لنص الماد  ) 

 اختيار كل من :

 مقرًرا دبليـًا.    سعادص الدكتور سعيد دحمد عبدهللا -1

 مقرًرا احتيافيًا.سعادص ااستاذ نوار علي المحمود       -2

ا
ا
 توصية اللجنة:  -خامسـ

في ضود ما دار من مناقشات وما أبدي من آراد أثناد دراستة مشترون القتانونع فتإن 

 اللجنة توصي بما يلي:

ظوبرري اللجيرر  المجلررد باعررادص اليمررر ترري ارررار المجلررد السررابق تيمررا ي رر   -

بااسرررد  المواتقررر  علرررع مشررررو  القرررانون مرررل حيرررل المبررردد  و عرررادص الميااشررر 

مشررو  ارانون رار  ) ( لسري  ) ( بشر ن ظقريرر ايرادص والمبادئ التري يقروا علينرا 

ابررررحاع المعااررررات والمسررررتحقيل عررررين  ال ا ررررعيل احكرررراا اررررانون الترررر ميل 

. )والمعررد علررع 1791( لسرري  22اي،تمرراعي الصررادر بالمرسرروا بقررانون رارر  )

  وء اياتراح بقانون المقدا مل مجلد اليواع(.

 

 واألمر معروض علر المجلد الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                نوار علي احملمود        

 رئيس جلنة اخلدمـات                   اخلدماتنائب رئيس جلنة   
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 م5105 أكتوبر 5: التاريخ 

 املوقر صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل

 رئيس جملس الشورى

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

، إلم  6د  6ص د خ/ف  656رقمم  م6668 يوليو 60بتاريخ  معاليكمإشار  إلى كتاب 

يتضممةط ب ممح شل  ممور ي مم  رة  شل جنمما  لشلمم  لجنمما شلوممالم شلةاليمما لشيقت مماديا 

  :بوأم

ال ا ررعيل تقريررر ايرادص ابررحاع المعااررات والمسرتحقيل عررين  بمشررو  اررانون  -8

بشرر ن ظيمرري  معااررات ومكاتررعت التقاعررد  1791( لسرري  13احكرراا القررانون رارر  )

 .لموظفي الحكوم 

مشررو  اررانون بتقريررر ايرادص ابررحاع المعااررات والمسرتحقيل عررين  ال ا ررعيل  -5

احكاا اانون ظيمي  معاارات ومكاترعت التقاعرد لطرباف ودترراد اروص دترا  البحرريل 

 .1791( لسي  11سوا بقانون را  )واامل العاا الصادر بالمر

مشررو  اررانون بتقريررر ايرادص ابررحاع المعااررات والمسرتحقيل عررين  ال ا ررعيل  -3

( لسرري  22احكرراا اررانون الترر ميل اي،تمرراعي  الصررادر بالمرسرروا بقررانون رارر  )

 لذلك بناء ي   ب ح لجنا شلخدمات.. 1791

بأنعتتا قتتد بحثتتت مشتتروعات القتتوانين المتتركور   أن تفيتتد معتتاليكموعليتته تتتود اللجنتتة 

ع وأعتتتدت رأيعتتتا المتتتالي  م5182 ستتتبتمبر 31المنعقتتتد بتتتتاريخ  اجتماععتتتاأعتتتالهع فتتتي 

 وا قتصادي بخصوصعا )مرف  رأي اللجنة بخصوص مشروعات القوانين(.

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام

 خالــد حســني املسقطـــي             

 رئيس جلنة الشئون املالية واالقتصادية                         
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 خبصوص:لجنة الشؤون املالية واالقتصادية ل الرأي االقتصادي واملايل

مشروع قانون بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني عـنهم اخلاضـعني  -2
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد  1795( لسنة 11ألحكام القانون رقم )

 .احلكومةملوظفي 

مشروع قانون بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني عـنهم اخلاضـعني  -5
ألحكام قانون تنظيم معاشـات ومكافـآت التقاعـد لضـباف وأفـراد قـوة دفـاع 

 .1791( لسنة 11البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم )

نهم اخلاضـعني مشروع قانون بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني عـ -1
( لسـنة 22ألحكام قانون التأمني االجتماعي، الصادر باملرسوم بقـانون رقـم )

1791 . 

 

م مومم ليات شلامموشهيط قمم ح قممد ة ي مم  مممط تمم ل لجنمما شلوممالم شلةاليمما لشيقت مماديا ة

لمنمم  ذلممك شل مميط بمم ةت تيممادشت متعممدد  ي مم  معا ممات  6666شل كوممما منمم  يممام 

حيتتث ف لمدمماده قمم ح شلةومماري  مت اامما  مم  شلوشقمم ، شلةتاايممديط لقمم ش يعنمم  ةم ةقممدش

على تياد  رواتب متوففي الدولتة  5188ا من شعر أغسطس عملت الحكومة اعتبارً 

 5188لستنة  38من مدنيين وعسكريين ومتقاعدينع ورلك طبقاً للمرسوم بقانون رقم 

لتتة باعتمتتاد الميتانيتتة العامتتة للدو 5188لستتنة  2بتعتتديل بعتتك أحكتتام القتتانون رقتتم 

وبفتتتح اعتمتتاد إضتتافي فتتي تلتتك الميتانيتتةع حيتتث  5185و 5188للستتنتين المتتاليتين 

تضمن هرا المرسوم فتح اعتماد إضافي في الميتانية العامة للدولتة للستنتين المتاليتين 

مليتتون دينتتتار بمواتنتتة المصتتروفات المتكتتترر   383مبلغتتاً وقتتدره  5185و 5188

رواتتتب وصتترف عتتالو  لتحستتين المستتتوى لتغطيتتة التكتتاليف المترتبتتة علتتى تيتتاد  ال

حيتث تتم بموجبته استتحداث   علة للستنتين المتاليتين المتركورتينالمعيشي لموففي الدو

دينتار لجميتع المتقاعتدين المتدنيين  12عالو  شعرية لتحسين مستوى المعيشة بمعتدل 
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والعسكريينع ضمن قرار صاحب السمو الملكي رئتيس مجلتس التوتراد المتوقر رقتم 

 بشأن منح عالو  تحسين معيشي لبعك موففي الخدمة المدنية. 5188نة ( لس22)

مع الحكومة بمنح ييا   إضافية في عالو  تحسين المعيشة حينها االتفاق وق  تم 
 يناًرا لكل متقاع  في القطاعين العام والخاص لمن معاشه التقاع ي  91ق رها 
 يناًرا لكل متقاع  في القطاعين  10 ينار فأقل، ومنح ييا   إضافية ق رها  900

 3100 ينار وال تتجاوي  900العام والخاص لمن معاشه التقاع ي أكثر من 
 . ينار

 

العامتة ن جميع الدراسات ا كتوارية السابقة التتي أجرتعتا العيئتة وترى اللجنة أيًضا أ 

أن إر  المعاشات والمكاف ت التقاعديتةعفي قد حررت من أي تياد  للتأمين ا جتماعي 

أهم األسباب التي تستاهم فتي تيتاد  األعبتاد الماليتة علتى تلتك الصتنادي  هتي التيتاد  

%ع كمتتا أوصتتت تلتتك الدراستتات بضتترور  إعتتاد  النفتتر فتتي آليتتة 3الستتنوية البالغتتة 

صتترف هتتره التيتتاد  كجتتتد متتن اإلصتتالحات التتتي يجتتب األختتر بعتتا لمعالجتتة العجتتت 

كتواريتتة أثبتتتت وجتتود عجتتوتات فتتي ا كتتتواريع خاصتتة وأن نتتتائ  الدراستتات اإل

  المراكت المالية لصنادي  التقاعد والتأمين ا جتماعي.

كما أن مشروعات القوانين محل المناقشتة لتم توضتح مصتادر تمويتل تلتك التيتاداتع 

فتتي حتتال الموافقتتة علتتى مشتتروعات القتتوانين أن  –وعليتته فتتإن علتتى لجنتتة الختتدمات 

والتتي قتد ستلبية التتأثيرات نينع ومناقشتة التبحث في مصادر تمويل مشتروعات القتوا

 تؤدي إلى ارتفان مقدار العجت اإلكتواري التي تعاني منه الصنادي  التقاعدية.

ممط شل معح ةم تت ةمل شل كومما ةيدماء ماليما إفما يا  م  شلوقم  كةا ت ل شل جنا ةهم  

لشرتفاع  جمم شلمديط  ار شلنفط لشهخفاض إي شدشت شلدللاشل ال     فوء شهخفاض ةسع

 شلعام لشلعجز    شلةيزشهيا شلعاما ل دللا.
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لتجدر شإل ار  إل  ةهم  ةننماء مناقوما موم لع قماهوم بايتةماد شلةيزشهيما شلعامما ل دللما 

تممم شلتوش ممن بمميط شلسمم يا شلتومم يعيا لشلتنفي يمما ي مم   6660ل 6668ل سممنتيط شلةمماليتيط 

اايممد لةمم   لش ممد  ل سممنا شلةاليمما دينممار لكممل مت 606صمم ف مد ممم ديممم هاممد  بةاممدشر 

م 666لةط يد م رشتد  شلتاايد   6668 ا ممط تماريخ دينار  أقل، لذلمك الم ر سمتيط يوم 

شيتةاد شلةيزشهيا شلعاما، ي   ةم يتم م شجعما معمايي  صم ف يم ل  ت سميط معا مات 

 شلةتاايديط م  شلس يا شلتو يعيا    إبار تعديل تو يعات ةهظةا شلتاايد.

 

 

 بقبول تائق التقدير وايحتراا    وظفطلوا

 

 

 خالــد حســني املسقطـــي             

 رئيس جلنة الشئون املالية واالقتصادية                         
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 (1ملحق رقم )
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع 

بشأن تقرير زيادة ألصحاب املعاشات قانون 

واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام 

قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 

لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن 

( 33العام الصادر باملرسوم بقانون رقم )

م؛ )املعد يف ضوء االقرتاح 3791لسنة 

 بقانون املقدم من جملس النواب(.
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 م1085 نوفمبر 81التاريخ : 

 

 (9تقرير جلنـة اخلدمات رقم )

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

العام الصادر ومكافآت التقاعد لضباف وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن 
 1791( لسنة 11باملرسوم بقانون رقم )

 دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع
 

 : مقدمــة

م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح 5182أكتوبر  81بتاريخ         

( إلى 5د4/ ص ل خ ت / ف 512الصالح رئيس مجلس الشورى خطاًبا برقم )

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بشأن تقرير زيادة لجنة الخدمات بمواصلة دراسة 

ن تنظيم معاشات ألصحاب املعاشات واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام قانو

ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم 

على أن تتم دراسته وإعداد تقرير يتضمن رأي  ،0791( لسنة 00بقانون رقم )

 اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخه.  
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 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

تدشرس  شل جنا مو لع شلااهوم شلة كور    دلر شيهعااد شلعماد  شلاماه  ممط  (6

 شلف ل شلتو يع  شل شب     شيجتةايات شلتاليا:

 

 التاريـــــــــــــــخ رقم ا جتمان الرقم

 م51/81/5182 الثاني 8

 م81/88/5182 الخامس 5

 م81/88/5182 السادس 3

 

شلوناقن شلت   تااري  شل جام شلساباا، لي  شب ع  شل جنا ةنناء درشستها ي    (6

شلةتع اا بةو لع شلااهوم موفوع شلد ث لشلدرشسا، باإلفا ا لجةعتها 

 إل :

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون المالية وا قتصادية.  1أ

 

 العامة بالمجلس:شارك في ا جتمان من األمانة  (3

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي .1

 المستشار القانوني المساعد. السيد علــي عبدهللا العــــرادي .2

 

  السيدة دانة إبراهيم الشيخ.و السيد أيوب علي طريفتولى أمانة سر اللجنة 
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ا: رأي جلنة الشؤون املالية مبجلس الشورى: 
ا
 )مرفق(ثانيـ

ترى لجنة الشؤون المالية وا قتصادية أن مشترون القتانون هترا قتد أحيتل متن 

ومنتتر رلتتك الحتتين طتترأت تيتتادات متعتتدد  علتتى معاشتتات  5111الحكومتتة منتتر عتتام 

المتقاعتتدين وهتترا يعنتتي أن أهتتداف ومبتتاد  هتترا المشتترون متحققتتة فتتي الواقتتعع حيتتث 

تياد  رواتب متوففي الدولتة على  5188عملت الحكومة اعتباًرا من شعر أغسطس 

 5188لستنة  38من مدنيين وعسكريين ومتقاعدينع ورلك طبقاً للمرسوم بقانون رقم 

باعتمتتاد الميتانيتتة العامتتة للدولتتة  5188لستتنة  2بتعتتديل بعتتك أحكتتام القتتانون رقتتم 

وبفتتتح اعتمتتاد إضتتافي فتتي تلتتك الميتانيتتةع حيتتث  5185و 5188للستتنتين المتتاليتين 

م فتح اعتماد إضافي في الميتانية العامة للدولتة للستنتين المتاليتين تضمن هرا المرسو

مليتتون دينتتتار بمواتنتتة المصتتروفات المتكتتترر   383مبلغتتاً وقتتدره  5185و 5188

لتغطيتتة التكتتاليف المترتبتتة علتتى تيتتاد  الرواتتتب وصتترف عتتالو  لتحستتين المستتتوى 

تتم بموجبته استتحداث  المعيشي لموففي الدولة للستنتين المتاليتين المتركورتينع  حيتث

دينتار لجميتع المتقاعتدين المتدنيين  12عالو  شعرية لتحسين مستوى المعيشة بمعتدل 

 والعسكريين.

وقد تم ا تفا  حينعا مع الحكومة بمنح تياد  إضافية في عالو  تحسين 

ديناًرا لكل متقاعد في القطاعين العام والخاص لمن معاشه  12المعيشة قدرها 

ديناًرا لكل متقاعد في  21نار فأقلع ومنح تياد  إضافية قدرها دي 111التقاعدي 

دينار و  تتجاوت  111القطاعين العام والخاص لمن معاشه التقاعدي أكثر من 

 دينار. 8211

السابقة التتي أجرتعتا العيئتة  وترى اللجنة أيًضا أن جميع الدراسات ا كتوارية 

العامتتتة للتتتتأمين ا جتمتتتاعي قتتتد حتتتررت متتتن أي تيتتتاد  فتتتي المعاشتتتات والمكافتتت ت 

التقاعديتتتةع إر أن أهتتتم األستتتباب التتتتي تستتتاهم فتتتي تيتتتاد  األعبتتتاد الماليتتتة علتتتى تلتتتك 

%ع كمتتا أوصتتت تلتتك الدراستتات بضتترور  3الصتتنادي  هتتي التيتتاد  الستتنوية البالغتتة 
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صرف هره التياد  كجتد من اإلصالحات التي يجب األختر بعتا  إعاد  النفر في آلية

لمعالجتتة العجتتت ا كتتتواريع خاصتتة وأن نتتتائ  الدراستتات اإلكتواريتتة أثبتتتت وجتتود 

  عجوتات في المراكت المالية لصنادي  التقاعد والتأمين ا جتماعي.

كمتتتا أن مشتتترون القتتتانون محتتتل المناقشتتتة لتتتم يوضتتتح مصتتتادر تمويتتتل تلتتتك 

في حتال الموافقتة علتى مشترون القتانون  –وعليه فإن على لجنة الخدمات التياداتع 

أن تبحث في مصتادر تمويتل مشترون القتانونع ومناقشتة التتأثيرات الستلبية والتتي قتد 

 تؤدي إلى ارتفان مقدار العجت اإلكتواري التي تعاني منه الصنادي  التقاعدية.

أعبتاد ماليتة إضتافية فتي كما ترى اللجنة أنه من الصعب أن تتحمتل الحكومتة 

الوقت الحتالي فتي ضتود انخفتاك أستعار التنفط وانخفتاك إيترادات الدولتة وارتفتان 

 حجم الدين العام والعجت في الميتانية العامة للدولة.

وتجدر اإلشار  إلى أنه أثناد مناقشة مشترون قتانون باعتمتاد الميتانيتة العامتة 

تواف  بتين الستلطة التشتريعية والتنفيريتة تم ال 5183و 5182للدولة للسنتين الماليتين 

دينار لكل متقاعد لمر  واحد  للسنة الماليتة  331على صرف مبلغ دعم نقدي بمقدار 

دينار فأقلع ورلك خالل ستين يوًمتا متن تتاريخ  111لمن يبلغ راتبه التقاعدي  5182

اشتات اعتماد الميتانية العامةع على أن يتم مراجعة معايير صرف عتالو  تحستين مع

 المتقاعدين مع السلطة التشريعية في إطار تعديل تشريعات أنفمة التقاعد.

 

ا:
ا
 رأي اللجنة: ثالثـ

مشروع قانون رقم   ( لسنة    ( بشأن تقري ر  ناقشت اللجنة خالل اجتماعاتها  
ييا   ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام قانون تنظيم معاش ات  

ضباط وأفرا  قو   فاع البحرين واألمن الع ام الص ا ر بالمرس وم    ومكافآت التقاع  ل
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.  والمع  على ضو  االقتراح بقانون المق م من مجل س  3791( لسنة 33بقانون رقم  
 النواب(.

ه ق  أحيل مشروع القانون إلى مجلس الش ورى من ذ ع ام    أنالج ير بالذكر و 
، وق  أع ت لجنة الخ مات خالل الفصل التشريعي الثاني تقريرها بالتوصية بع م 8002

الموافقة على مشروع القانون من حيث المب أ. وق  ُأعي  مشروع القانون إل ى اللجن ة   
ا بذات التوصية ب رفض  خالل الفصل التشريعي الثالث، وب ورها أع ت اللجنة تقريره

المشروع بقانون من حيث المب أ، وذلك خالل  ور االنعقا  الثاني من الفصل التش ريع  
الثالث. وفي ب اية  ور االنعقا  الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ُأعي  التقرير إل ى  
اللجنة، والتي تمسكت بتوصيتها السابقة، وق  أ رج التقرير على ج ول أعم ال جلس ة   

مجلس الخامسة من  ور االنعقا  الرابع من الفصل التشريعي الثالث، المنعق   بت اريخ  ال
وقرر ع م الموافقة على توصية اللجنة بع  م  شه المجلس وق  ناقم،  8031نوفمبر  81

الموافقة على مشروع القانون من حيث المب أ، وقبول المشروع بقانون من حيث المب أ، 
ر تكميلي بشأن موا  المشروع. واستجابًة لق رار المجل س،   وإعا ته للجنة إلع ا  تقري

أع ت اللجنة تقريرها التكميلي بالتوصية بإجرا  تع يالت على بعض م وا  مش روع   
القانون، وق  رفعت اللجنة تقريرها  ون أن يتسنى إ راجه على ج اول أعمال المجلس 

 في نهاية  ور االنعقا  الرابع من الفصل التشريعي الثالث.

وحيث إنه ُأعي  تقرير مشروع القانون إلى اللجنة خالل الفصل التشريعي الرابع،  
ت ارست اللجنة موا  مشروع القانون واطلعت على رأي الحكومة ومالحظات هيئة فق  

وعلى ق رار مجل س    ،التشريع واإلفتا  القانوني وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته
ية اللجنة السابقة بع م الموافقة على المش روع  الشورى السابق بع م الموافقة على توص

والمستش ار  آرا  ومالحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان على ومن حيث المب أ، 
وبع  االستئناس برأي لجنة الشؤون المالي ة واالقتص ا ية   ، بالمجلس القانوني المساع 

  المالحظات اآلتية:  فإن اللجنة تب يبالمجلس، 
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 عمها لكافة الخطوات التي من ش أنها العم ل عل ى رف ع     لى تؤك  اللجنة ع  (3
على ضرور  االهتمام بفئة المتقاع ين ، كما تؤك  المستوى المعيشي للمتقاع ين

 مشيرً ، جليلة من خ مات ق موهوتق يم كل الخ مات والتسهيالت لهم تق يرًا لما 
إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي لهم بما يتماشى مع متطلبات ومس تج ات  

   .الحيا 

 

 ،8009ع ام   في إلى مجلس النواب ق  أحيل من الحكومةمشروع القانون إن   (8
يعني  ، مماييا ات على معاشات المتقاع ينالع ي  من الومنذ ذلك الحين طرأت 
 . واقعمتحققة في ال روعالمش اأن أه اف ومبا ئ هذ

 

بشأن ييا   معاشات أص حاب المعاش ات    3771( لسنة 33وفًقا للقرار رقم    (1
ييا   سنوية  والمتقاع ين والمستحقين عنهم فإن صن وق التقاع  العسكري يمنح

وتساهم هذه النسبة على المعاشات التقاع ية،  (%1 مق ارها لجميع المتقاع ين 
 قي  البحث إلى تحقيقها. يسعى مشروع القانون في تحقيق الغاية التي

 91تم استح اث عالو  شهرية لتحسين مستوى المعيشة للمتقاع ين، بمبلغ ق ره   (4
بتقرير عالو  تحسين  8038( لسنة 30لقرار مجلس الويرا  رقم   ينار وفقًا 

المعيشة ألصحاب المعاشات التقاع ية التي تصرف للم نيين والضباط واألفرا  
وأعضا  مجلسي الشورى والنواب والمجالس البل ية، ومتقاع ي القطاع الخاص 

تم منح ييا   إضافية في عالو  تحسين المعيش ة  والمستحقين عنهم. كذلك فق  
 ينار فأقل، ومنح ييا    900 ينار لمن معاشه التقاع ي  91للمتقاع ين ق رها 
 ين ار وال يتج اوي    900 ينارًا لمن يبلغ معاشه أكثر من  10إضافية ق رها 

 ينار. وبذلك فإن عالو  تحسين مستوى المعيشة للمتقاع ين تكون على  3100
 النحو اآلتي:  
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 المعاش التقاعدي

 من الح  األ نى إلى

  ينار 900 

 ينار إلى  903من 
  ينار 3100

  ينار 3100أكثر من 

عالوة تحسين 
 مستوى المعيشة

  ينار 91  ينار 381  ينار 310

التنفيذية أثنا  مناقشة مشروع ق انون  السلطة التشريعية وبين السلطة تم التوافق  (1
على ص رف   8031و 8031باعتما  المييانية العامة لل ولة للسنتين الماليتين 

 8031 ينار لكل متقاع  لمر  واح   للسنة المالية  110مبلغ  عم نق ي بمق ار 
ن ت اريخ   ينار فأقل، وذلك خالل ستين يوًما م 900لمن يبلغ راتبه التقاع ي 

اعتما  المييانية العامة، على أن يتم مراجعة معايير صرف ع الو  تحس ين   
معاشات المتقاع ين مع السلطة التشريعية في إطار تع يل تش ريعات أنظم ة   

وهو األمر الذي يساهم أيضًا في تحقيق الغايات المرجو  من مش روع   التقاع .
 القانون محل ال راسة.

الييا   في المعاش ات  مصا ر تمويل ل ال راسة لم يتضمن مشروع القانون مح (1
، ق  خل ت  8031و 8031التقاع ية، كذلك فإن المييانية العامة لل ولة للسنتين 
من الص عب أن تتحم ل    من االعتما ات المخصصة لتمويل هذه الييا  . وأنه

الحكومة أعبا  مالية إضافية في الوقت الحالي في ضو  انخفاض أسعار النفط 
 يرا ات ال ولة.وانخفاض إ

يي ا     يتطلب تقرير أي ييا   ج ي   ف ي المعاش ات التقاع ي ة، وج وب      (9
االشتراكات الحالية بنسبة معينة وستتحمل الحكومة النصيب األكبر م ن ه ذه   
الييا   وهو ما ال يمكن التوصية به في الوقت الحاضر في ضو  األيمة المالية 

لعجي الواضح ف ي المواين ة العام ة    ، واالحالية التي تمر بها إيرا ات ال ولة
لل ولة، األمر الذي يتطلب لجو  ال ولة إلى االقتراض من المؤسس ات المالي ة   
سوا  في ال اخل أو الخارج لتغطية العجي في المواينة العامة، مما يحمل ه ذه  
 المواينة أعبا  ج ي   تتمثل إضافة لهذه القروض الفوائ  المالية المترتبة عليها.
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يا   في المعاشات أو أي تع يل في الميايا المق مة يجب أن يبنى على إن أي ي (2
 راسات اكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة تكلفتها وتأثيرها المالي على 

التقاع ية، وم ى ق رتها على الوفا  بالتياماتها المالية  العمر اليمني للصنا يق
 المستقبلية.  

 

توصي اللجنة المجلس بإعادة النظر في قرار المجلس وفي ضوء كل ذلك 
السابق فيما يخص الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وإعادة المناقشة 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بشأن تقرير باألسس والمبادئ التي يقوم عليها 
ظيم معاشات زيادة ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام قانون تن

ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم 
. )والمعد على ضوء االقتراح بقانون المقدم من 3791( لسنة 33بقانون رقم )
 مجلس النواب(

 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -رابعـ

الداخلية لمجلس الشورىع اتفقتت اللجنتة علتى ( من الالئحة  32إعما ً لنص الماد  ) 

 اختيار كل من :

 

 مقرًرا دبليـًا.    سعادص الدكتور سعيد دحمد عبدهللا (1

 سعادص ااستاذ نوار علي المحمود      مقرًرا احتيافيًا. (2
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ا
ا
 توصية اللجنة:  -خامسـ

فتإن في ضود ما دار من مناقشات وما أبدي من آراد أثناد دراستة مشترون القتانونع 

 اللجنة توصي بما يلي:

ظوبرري اللجيرر  المجلررد باعررادص اليمررر ترري ارررار المجلررد السررابق تيمررا ي رر   -

المواتقرر  علررع مشرررو  القررانون مررل حيررل المبرردد  و عررادص الميااشرر  بااسررد 

مشرو  اانون را  ) ( لسي  )  ( بش ن ظقرير ايرادص والمبادئ التي يقوا علينا 

ال ا عيل احكاا اانون ظيمي  معاارات  ابحاع المعااات والمستحقيل عين 

ومكاتررعت التقاعررد لطررباف ودتررراد ارروص دتررا  البحررريل واامررل العرراا الصررادر 

. )والمعرررد علرررع  ررروء اياترررراح 1791( لسررري  11بالمرسررروا بقرررانون راررر  )

 بقانون المقدا مل مجلد اليواع(.

 

 واألمر معروض علر المجلد الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل               علي احملمود نوار       

 رئيس جلنة اخلدمـات                       نائب رئيس جلنة اخلدمات  
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 م5105 أكتوبر 5: التاريخ 

 املوقر صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل

 رئيس جملس الشورى

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

، إلم  6د  6ص د خ/ف  656رقمم  م6668 يوليو 60بتاريخ  معاليكمإشار  إلى كتاب 

يتضممةط ب ممح شل  ممور ي مم  رة  شل جنمما  لشلمم  لجنمما شلوممالم شلةاليمما لشيقت مماديا 

  :بوأم

تقريررر ايرادص ابررحاع المعااررات والمسرتحقيل عررين  ال ا ررعيل بمشررو  اررانون  -6

ظيمرري  معااررات ومكاتررعت التقاعررد بشرر ن  1791( لسرري  13احكرراا القررانون رارر  )

 .لموظفي الحكوم 

مشررو  اررانون بتقريررر ايرادص ابررحاع المعااررات والمسرتحقيل عررين  ال ا ررعيل  -8

احكاا اانون ظيمي  معاارات ومكاترعت التقاعرد لطرباف ودترراد اروص دترا  البحرريل 

 .1791( لسي  11واامل العاا الصادر بالمرسوا بقانون را  )

ر ايرادص ابررحاع المعااررات والمسرتحقيل عررين  ال ا ررعيل مشررو  اررانون بتقريرر -0

( لسرري  22احكرراا اررانون الترر ميل اي،تمرراعي  الصررادر بالمرسرروا بقررانون رارر  )

 لذلك بناء ي   ب ح لجنا شلخدمات.. 1791

بأنعتتا قتتد بحثتتت مشتتروعات القتتوانين المتتركور   أن تفيتتد معتتاليكموعليتته تتتود اللجنتتة 

ع وأعتتتدت رأيعتتتا المتتتالي  م5182 ستتتبتمبر 31المنعقتتتد بتتتتاريخ  اجتماععتتتاأعتتتالهع فتتتي 

 وا قتصادي بخصوصعا )مرف  رأي اللجنة بخصوص مشروعات القوانين(.

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام

 خالــد حســني املسقطـــي             

 رئيس جلنة الشئون املالية واالقتصادية                         
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 خبصوص:لجنة الشؤون املالية واالقتصادية ل االقتصادي واملايلالرأي 

مشروع قانون بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني عـنهم اخلاضـعني  -9
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد  1795( لسنة 11ألحكام القانون رقم )

 .ملوظفي احلكومة

قني عـنهم اخلاضـعني مشروع قانون بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستح -8
ألحكام قانون تنظيم معاشـات ومكافـآت التقاعـد لضـباف وأفـراد قـوة دفـاع 

 .1791( لسنة 11البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم )

مشروع قانون بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني عـنهم اخلاضـعني  -7
( لسـنة 22سوم بقـانون رقـم )ألحكام قانون التأمني االجتماعي، الصادر باملر

1791 . 

 

م مومم ليات شلامموشهيط قمم ح قممد ة ي مم  مممط تمم ل لجنمما شلوممالم شلةاليمما لشيقت مماديا ة

لمنمم  ذلممك شل مميط بمم ةت تيممادشت متعممدد  ي مم  معا ممات  6666شل كوممما منمم  يممام 

حيتتث شلةتاايممديط لقمم ش يعنمم  ةم ةقممدشف لمدمماده قمم ح شلةومماري  مت اامما  مم  شلوشقمم ، 

على تياد  رواتب متوففي الدولتة  5188ا من شعر أغسطس اعتبارً عملت الحكومة 

 5188لستنة  38من مدنيين وعسكريين ومتقاعدينع ورلك طبقاً للمرسوم بقانون رقم 

باعتمتتاد الميتانيتتة العامتتة للدولتتة  5188لستتنة  2بتعتتديل بعتتك أحكتتام القتتانون رقتتم 

الميتانيتتةع حيتتث  وبفتتتح اعتمتتاد إضتتافي فتتي تلتتك 5185و 5188للستتنتين المتتاليتين 

تضمن هرا المرسوم فتح اعتماد إضافي في الميتانية العامة للدولتة للستنتين المتاليتين 

مليتتون دينتتتار بمواتنتتة المصتتروفات المتكتتترر   383مبلغتتاً وقتتدره  5185و 5188

لتغطيتتة التكتتاليف المترتبتتة علتتى تيتتاد  الرواتتتب وصتترف عتتالو  لتحستتين المستتتوى 

حيتث تتم بموجبته استتحداث   عنتين المتاليتين المتركورتينلة للستالمعيشي لموففي الدو

دينتار لجميتع المتقاعتدين المتدنيين  12عالو  شعرية لتحسين مستوى المعيشة بمعتدل 
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والعسكريينع ضمن قرار صاحب السمو الملكي رئتيس مجلتس التوتراد المتوقر رقتم 

 نية.بشأن منح عالو  تحسين معيشي لبعك موففي الخدمة المد 5188( لسنة 22)

مع الحكومة بمنح ييا   إضافية في عالو  تحسين المعيشة حينها االتفاق وق  تم 
 يناًرا لكل متقاع  في القطاعين العام والخاص لمن معاشه التقاع ي  91ق رها 
 يناًرا لكل متقاع  في القطاعين  10 ينار فأقل، ومنح ييا   إضافية ق رها  900

 3100 ينار وال تتجاوي  900أكثر من العام والخاص لمن معاشه التقاع ي 
 . ينار

 

العامتة ن جميع الدراسات ا كتوارية السابقة التتي أجرتعتا العيئتة وترى اللجنة أيًضا أ 

أن إر المعاشات والمكاف ت التقاعديتةع في قد حررت من أي تياد  للتأمين ا جتماعي 

أهم األسباب التي تستاهم فتي تيتاد  األعبتاد الماليتة علتى تلتك الصتنادي  هتي التيتاد  

%ع كمتتا أوصتتت تلتتك الدراستتات بضتترور  إعتتاد  النفتتر فتتي آليتتة 3الستتنوية البالغتتة 

صتترف هتتره التيتتاد  كجتتتد متتن اإلصتتالحات التتتي يجتتب األختتر بعتتا لمعالجتتة العجتتت 

اريتتة أثبتتتت وجتتود عجتتوتات فتتي ا كتتتواريع خاصتتة وأن نتتتائ  الدراستتات اإلكتو

  المراكت المالية لصنادي  التقاعد والتأمين ا جتماعي.

كما أن مشروعات القوانين محل المناقشتة لتم توضتح مصتادر تمويتل تلتك التيتاداتع 

فتتي حتتال الموافقتتة علتتى مشتتروعات القتتوانين أن  –وعليتته فتتإن علتتى لجنتتة الختتدمات 

والتتي قتد ستلبية التتأثيرات ومناقشتة ال تبحث في مصادر تمويل مشتروعات القتوانينع

 تؤدي إلى ارتفان مقدار العجت اإلكتواري التي تعاني منه الصنادي  التقاعدية.

ممط شل معح ةم تت ةمل شل كومما ةيدماء ماليما إفما يا  م  شلوقم  كةا ت ل شل جنا ةهم  

لشرتفاع  جمم شلمديط  ار شلنفط لشهخفاض إي شدشت شلدللاشل ال     فوء شهخفاض ةسع

 شلعام لشلعجز    شلةيزشهيا شلعاما ل دللا.
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لتجدر شإل ار  إل  ةهم  ةننماء مناقوما موم لع قماهوم بايتةماد شلةيزشهيما شلعامما ل دللما 

تممم شلتوش ممن بمميط شلسمم يا شلتومم يعيا لشلتنفي يمما ي مم   6660ل 6668ل سممنتيط شلةمماليتيط 

نا شلةاليمما دينممار لكممل متاايممد لةمم   لش ممد  ل سمم 606صمم ف مد ممم ديممم هاممد  بةاممدشر 

م 666لةط يد م رشتد  شلتاايد   6668 ا ممط تماريخ دينار  أقل، لذلمك الم ر سمتيط يوم 

شيتةاد شلةيزشهيا شلعاما، ي   ةم يتم م شجعما معمايي  صم ف يم ل  ت سميط معا مات 

 شلةتاايديط م  شلس يا شلتو يعيا    إبار تعديل تو يعات ةهظةا شلتاايد.

 

 

 وايحتراا    وظفطلوا بقبول تائق التقدير

 

 

 خالــد حســني املسقطـــي             

 رئيس جلنة الشئون املالية واالقتصادية                         
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 (2ملحق رقم )
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع 

قانون بتعديل بعض أحكام القانون 

م بإنشاء صندوق 4007( لسنة 14رقم )

ومكافآت التقاعد ألعضاء معاشات 

جملسي الشورى والنواب واجملالس 

البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم؛ 

)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم 

 من جملس الشورى(.
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 م1085 نوفمبر  81التاريخ : 

 

 (8رقم ) تقريـر جلنـة اخلدمـات

م بإنشاء 2007( لسنة 12بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) قانونمشروع خبصوص 
صندوق معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء جملسي الشورى والنواب واجملالس 

 .البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم

 الرابعمن الفصل التشريعي  الثانيدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمــة:

/ ص 512الشتورى رقتم ) استلمت لجنة الخدمات كتاب معتالي رئتيس مجلتس

مع والتري تتم بموجبته تكليتف اللجنتة 5182 أكتتوبر 81( المؤرخ في 5د 4ل خ ت/ف

( 11بتعررديب بعررض أحكررام القررانون رقررم ) مشررروع قررانون دراستتة ومناقشتتةمواصتتلة ب

م بانشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء مجلسي الشرور  1007لسنة 

على أن تتم دراستته وإبتداد ، معاشاتهم ومكافآتهملدية وتنظيم والنواب والمجالد الب

ليتتم عرضته علتى المجلتس فتي  هداد تقرير يتضتمن رأي اللجنتة بشتأنالمالحفات وإع

 موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخه. 
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 إجراءات اللجنة:  -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

مرل  الثرانيبقرانون المروكور تري دور اينعقراد العرادي  المشرو ظدارست اللجي   (1

 :  ا،تماعاظناتي  الرابعالفصل التشريعي 

 التـــاريـــــخ رقـــم االجتماع الـــرقم

 م51/81/5182 الثاني 8

 م51/81/5182 الثالث 5

 م13/88/5182 الرابع 3

 م81/88/5182 السادس 4

 

 قانون الموكور علع:ال لمشرو افلعت اللجي   دثياء دراستنا  (2

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلد الشور . )مرفق( -أ 

 رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بالمجلد. )مرفق( -ب 

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي. )مرفق( -ج 
 

 : وبدعوة من اللجنة حضر اجتماعها كب من (1

  يث  ض  شيجتةاع كل مط: واارص المالي  -د 

  رئيد ايعالا اياتصادي والمالي. السيد عبدالكري  محمد بوعالي .1

  

  يث  ض  شيجتةاع كل مط: النيئ  العام  للت ميل اي،تماعي -ع 

 الرئيد التيفيوي. الدكتور اكريا سلطان العباسي .1

 رئيد التيفيوي للشؤون الت مييي .النائب   السيدص  يمان مصطفع المربافي .2
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 امان  العام  بالمجلد:اارك تي اي،تما  مل ا -و

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي -1

 المساعد بالمجلد. المستشار القانوني  السيد علي عبدهللا العـرادي -2

 

والسيدص دان  ، ةميط س  شل جنا السيد ديوع علي فريفلتول  ةماها س  شل جنا  - ا

 ةميط شلس  شلةسايد.  براهي  الشيخ

 

ا
ا
 )مرفق(:رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -ثانيــ

بأغلبيتتة أعضتتائعاع إلتتى عتتدم مخالفتتة  –بعتتد المداولتتة والنقتتاا  –انتعتتت اللجنتتة       

 لمباد  وأحكام الدستور. مشرون القانون

ع سعادة األستاذ أحمد الحدادع وسعادة األستاذة دالب الزايدكل من  رأ في حين      

 مشترون القتانون ع وجتود شتبعة بعتدم الدستتورية فتياألستاذة سامية المؤيردوسعاد  

بشكل خاص في المتاد  الستابعة منته بمتا يتفت  متع رأي هيئتة التشتريع وا فتتاد وممتا 

انتعى إليه من تبرير بعرا الشأن؛ رلك أن إلتام الحكومة بسداد حصة من ا شتراكات 

طلتب العضتو التري يعتين فتي مجلتس الشتورى أو عن مد  الخدمتة ا فتراضتية التتي ي

الري ينتخب في المجلتس النيتابي لفتتر    تقتل عتن ستنتين ضتمعا بحتد أقصتى ستنتين 

إضتتافيتين لتصتتبح متتد  خدمتتته أربتتع ستتنواتع إرا متتا أراد أن يكتتون مستحقتتـًا لمعتتاا 

تقاعديع يشكل إخال  بمبدأ المساوا  بين أعضاد مجلتس الشتورى أو مجلتس النتواب 

( لستنة 5المجلس البلدي وبين موففي الحكومةع حيث ألتم المرسوم بقانون رقتم )أو 

بشتتأن تنفتتيم معاشتتات  8212( لستتنة 83بتعتتديل بعتتك أحكتتام القتتانون رقتتم ) 8221

ومكاف ت التقاعد لموففي الحكومةع الموفف التري يطلتب ضتم متد  خدمتة افتراضتية 

ل بمبتدأ المستاوا  أمتام القتانون بأداد الحصتين معـًا. وعليته فتإن المشترون بقتانون يخت

( متن الدستتور. وبترلك 81ويفّر  في المراكت القانونية الري نـُص عليعا فتي المتاد  )
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يكتون مشترون القتانون قتد أختل بالحمايتة القانونيتة المتكافئتة ومتايت بتين طتائفتين متتن 

كتت الخاضعين لنفام التأمين ا جتمتاعيع والمختاطبين بأحكامته والمتمتاثلين فتي المرا

القانونيتتة فتتي مجتتال ا ستتتفاد  متتن الحقتتو  التأمينيتتةع كمتتا أنتته أستتقط الحتتد األقصتتى 

لمعاشات التقاعتد بالنستبة ألعضتاد مجلستي الشتورى والنتواب والمجتالس البلديتة فتي 

حالة الجمع بين معاا العضوية والمعاا المستتح  عتن متد  خدمتة أخترى فتي غيتر 

سقاط بالنسبة لغيترهم متن العتاملين عضوية المجلسع دون النص على سريان رلك ا 

بالحكومتتة والقطتتان العتتامع ودون أن يستتتند فتتي التمييتتت بتتين هتتاتين الفئتتتين إلتتى أستتس 

موضوعيةع بالرغم من تكتافؤ مركتيعمتا القتانونيع لكونعمتا خاضتعين لنفتام التتأمين 

ا جتماعيع مما يستتوجب وحتد  القاعتد  القانونيتة فتي شتأن الحتد األقصتى لمعاشتات 

 قاعد لتحقي  الحماية القانونية المتكافئة لكال الطرفين.  الت

( 11مشروع قانون بتعرديب بعرض أحكرام القرانون رقرم ) وترى اللجنة سالمة     

بانشررراء صرررندوق معاشرررات ومكافرررآت التقاعرررد ألعضررراء مجلسررري  1007لسرررنة 

متن النتاحيتين ، الشور  والنواب والمجالد البلدية وتنظيم معاشراتهم ومكافرآتهم

 الدستورية والقانونية.

 

ا
ا
 )مرفق( جلنة الشؤون املالية واالقتصادية:رأي  -ثالثــ

رأت لجنة الشؤون المالية وا قتصادية أنه فتي فتل الفتروف الماليتة الصتعبة 

التي تمر بعتا المملكتة جتراد ا نخفتاك الكبيتر فتي أستعار التنفطع وارتفتان مستتويات 

أعبتتاد ماليتتة جديتتد  علتتى الميتانيتتة العامتتة التتدين العتتام؛ فتتإن هتترا المشتترون سيضتتيف 

لتم  5183و 5182للدولةع باإلضافة إلى أن المواتنة العامة للدولة للسنتين المتاليتين 

 تتضمن أية بنود لتمويل تكاليف هرا المشرون.

وقد رأت اللجنة ضرور  التحق  من توافر ا عتمادات المالية الالتمة لتمويل 

 قة عليه.هرا المشرون في حال المواف
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ارابع
ا
 مالحظات اهليئة العامة للتأمني االجتماعي: )مرفق( -ــ

إلتى أن طبيعتة الصتندو  المنشتأ  الهيئرة العامرة للترأمين االجتمراعينّوه ممثل 

ع تختلتتف عتتن طبيعتتة الصتتنادي  التقاعديتتة 5112( لستتنة 35بموجتتب القتتانون رقتتم )

والتأمينية األخرى من حيث إن التبعات المالية الناتجتة عتن تطبيت  أحكامته تقتع علتى 

الختانة العامتة للدولتة. حيتث إن الحكومتة تتحمتل وبموجتب نتص المتاد  الرابعتة متن 

فة القيمة الرأسمالية ا كتوارية لفرو  ا شتراكات بين مد  الخدمة الفعليتة القانون تكل

ومتتد  الخدمتتة ا عتباريتتة المحستتوبة فتتي التقاعتتد المضتتافة للعضتتو التتري يقضتتي فتتتر  

% متن قيمتة المكافتأ  21فصل تشريعي واحد ويستح  بموجبه معاا تقاعدي بواقتع 

ستنة. أمتا متن  58ة ا كتواريتة لمتد  الشعرية وفي هره الحالتة تتحمتل الحكومتة التكلفت

% متن المكافتأ  الشتعرية 11يكمل فصتلين تشتريعيين ويستتح  معاشتا تقاعتديا بواقتع 

سنة. كمتا أن المتاد  الثالثتة  35المستحقة لهع فتتحمل الحكومة التكلفة ا كتوارية لمد  

ا عشر  تقضي بتكفتل الميتانيتة العامتة للدولتة بتغطيتة أي عجتت متالي يطترأ علتى هتر

 م. 5112( لسنة 35الصندو  نتيجة تطبي  أحكام القانون رقم )

إن العيئة قيمت أوضان صندو  تقاعتد أعضتاد الشتورى والنتواب والمجتالس 

 البلدية اكتوارياع وكانت أهم النتائ  التي توصلت إليعا الدراسة كالتالي:

ف يمزدشد توي  شلتوقعات شلديةغ ش يا إل  ةم معدر شلةستفيديط إل  شلةوت كيط سو -

 بوكل كدي      يط ةم يدد شلةساقةيط شل يط يةولوم شلنظام يدا  مستا ش.

 شرتفاع إجةال  شلنفاات ليزيد بوكل كدي  ماارها ب جم شإلي شدشت.  -
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اسخام
ا
 رأي اللجنة: -ــ

وجهات النظر التي  ارت حوله  تقانون واستعرضال مشروعاللجنة  تت ارس
 والمستشار القانوني المساع من قبل أعضا  اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان 

موا  مشروع القانون ومذكرتي الحكومة وهيئة التشريع  اللجنة على واطلعتبالمجلس، 
القانونية رأي لجنة الشؤون التشريعية وكما اطلعت اللجنة على  واإلفتا  القانوني بشأنه،

، قانون من الناحيتين ال ستورية والقانونيةال مشروعبالمجلس والذي جا  مؤك ا لسالمة 
الهيئة العامة برأي ، ولجنة الشؤون المالية واالقتصا ية بالمجلساللجنة برأي  واستأنست

 .للتأمين االجتماعي

 8007( لس نة  18ق انون رق م    ال بعض أحكام بتع يل قانونال مشروعيه ف 
نشا  صن وق معاشات ومكافآت التقاع  ألعضا  مجلسي الشورى والنواب والمجالس بإ

ألعض ا   لتقاع    ا لمعاشات إلى إلغا  الح  األعلى ،البل ية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم
والذي يبلغ أربعة آالف  ينار. واحتساب المع ا    ،السلطة التشريعية والمجالس البل ية

 التقاع ي على أساس آخر مكافأ  خاضعة الستقطاع االشتراك عن  انتها  العضوية.

يه ف مشروع القانون إلى جواي طلب ضم م   افتراضية، بح  أقص ى  كذلك،  
سنتان إضافيتان، لتصبح الم   أربع سنوات لمن أمضى م   ال تقل ع ن س نتين ف ي    

وية المجلس التشريعي أو البل ي، وفق الشروط المح    في مشروع القانون، والتي عض
العضو والحكومة بس ا  االشتراكات عن الم   االفتراضية كل بحسب حصته  فيها يلتيم

 بواقع النسبة المعمول بها وقت تق يم طلب الضم.

لجن ة  ن موضوع مشروع القانون يرتب أعباً  مالية إض افية، طلب ت ال  أ بماو
لجنة الشؤون المالية واالقتصا ية بالمجلس بشأن مشروع القانون. وق  االستئناس برأي 

أنه في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المملكة جرا  ذهب الرأي المالي إلى 
االنخفاض الكبير في أسعار النفط، وارتفاع مستويات ال ين العام؛ فإن ه ذا المش روع   
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ة ج ي   على المييانية العامة لل ولة، باإلضافة إل ى أن المواين ة   سيضيف أعبا  مالي
لم تتضمن أية بنو  لتمويل تكاليف ه ذا   8031و 8031العامة لل ولة للسنتين الماليتين 

ضرور  التحقق من توافر االعتما ات أك ت على اللجنة  إضافة إلى ذلك فإن المشروع.
 ال الموافقة عليه.المالية الاليمة لتمويل هذا المشروع في ح

فإن  واالطالع على المذكرات والمرئيات المق مة، قانون،ال مشروعمناقشة وبع  
 تبين المالحظات اآلتية: اللجنة

يجب أن  تع يل في تح ي  االشتراكات التقاع ية وقواع  احتساب المعا ،إن أي  .3
المالي ة،   يبنى على  راسات اكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة تكلفته ا 

والمركي المالي للصن وق، وم ى ق رته على الوفا  بالتياماته المستقبلية، وحيث 
إن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي أفا ت بأنها ق  كلف ت الخبي ر االكت واري    
ب راسة وتقييم النتائج المتوقعة حال إقرار مشروع القانون، ف إن ال راس ة ق      

النفقات أكثر من ال خل، مما يؤثر سلبًا عل ى   أسفرت إلى أن التع يل يؤثر على
الوضع المالي للصن وق، حيث إنه من المتوقع أن ييي  إجمالي النفقات خ الل  
سنة على مجموع ال خل بمق ار ثماني سنوات، مما يترتب عليه اس تنفا  عم ر   

 الصن وق، ويه   استمراريته. 

ومكافآت التقاع  ألعضا  صن وق معاشات تنص الما   الثالثة عشر  من قانون  .8
على أن تتكفل المييانية العامة لل ولة  مجلسي الشورى والنواب والمجالس البل ية

 بتغطية أي عجي مالي يطرأ على هذا الصن وق نتيجة تطبيق أحكام القانون،
وحيث إنه ق  خلت المييانية العامة لل ولة من االعتما ات المخصصة لتمويل 

فإن األمر يتطلب لجو  ال ولة إلى االقتراض من  هذه التكاليف اإلضافية،
المؤسسات المالية لتغطية العجي في المييانية العامة، مما يحمل هذه المييانية 

 أعبا  ج ي   تتمثل إضافة لهذه القروض الفوائ  المالية المترتبة عليها.
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اع المييانية العامة لل ولة تعاني من عجي مالي كبير، فضاًل ع ن ارتف    وبما أن .1
يكون من الصعب معه تحميل الميياني ة العام ة    هحجم ال ين العام وفوائ ه، فإن

 لل ولة الميي  من األعبا  المالية اإلضافية التي جا  بها مشروع القانون. 

إن طبيعة صن وق معاشات ومكافآت التقاع  ألعضا  مجلسي الشورى والنواب  .4
قاع ية والتأمينية األخرى، من والمجالس البل ية، تختلف عن طبيعة الصنا يق الت

حيث إن التبعات المالية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون تقع على عاتق 
الخيانة العامة لل ولة، حيث تتحمل الحكومة تكلفة القيمة الرأسمالية لفروق 

االعتبارية المحسوبة عن  االشتراكات بين م   الخ مة الفعلية وم   الخ مة 
 .التقاع 

 

قانون مشروع وعليه، توصي اللجنة بع م الموافقة، من حيث المب أ، على 
م بإنشاء صندوق معاشات 4007( لسنة 14بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

ومكافآت التقاعد ألعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم 
 .معاشاتهم ومكافآتهم

 سا
ا
 الحتياطي:اختيار مقرري املوضوع األصلي وا -ادس

 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورىع اتفقت  32إعما ً لنص الماد  ) 

 اللجنة على اختيار كل من :

 

 مقرًرا دبليـًا.  سعادص ااستاذص تافم  عبدالجبار الكوهجــــي -1

 مقرًرا احتيافيًا.  سعادص ااستاذ عبدالوهاع عبدالحسل الميصور -2

 



 

666 
 

 

 
ا
 ا:  توصية اللجنة:سابع

 مشرونفي ضود ما دار من مناقشات وما أبدي من آراد أثناد دراسة 

 قانونع فإن اللجنة توصي بما يلي:ال

  قررانون بتعررديب بعررض أحكررام ، مررن حيرر  المبرردأ، علررر مشررروع الموافقررةعرردم

م بانشرراء صررندوق معاشررات ومكافررآت التقاعررد 1007( لسررنة 11القررانون رقررم )

لديرررة وتنظررريم معاشررراتهم الب ألعضررراء مجلسررري الشرررور  والنرررواب والمجرررالد

 .ومكافآتهم

 واألمر معروك على المجلس الموقر  تخار الالتم ععع

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل  نــــوار علي احملمــــود 

 رئيس جلنة اخلدمـات                 نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 م6668يوليو  6شلتاريخ: 

 

 جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمةسعادة الدكتورة / 

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

 2007( لسي  32مشرو  اانون بتعديل بعض دحكاا القانون را  )المو و : 

بانشاء بيدوق معااات ومكاتعت التقاعد اعطاء مجلسي الشورى واليواع 

 .والمجالد البلدي  وظيمي  معاااظن  ومكاتعظن 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بل بالح الصالح رئيد م، ةر ن 6668يوهيو  66بتاريخ      

مشرو   (، هسخا مط6د  6ص ر ت ق / ف  655، فةط كتاب  رقم )المجلد

بانشاء بيدوق  2007( لسي  32اانون بتعديل بعض دحكاا القانون را  )

لدي  معااات ومكاتعت التقاعد اعطاء مجلسي الشورى واليواع والمجالد الب

إل  لجنا شلوالم شلتو يعيا لشلااهوهيا، لذلك  ،وظيمي  معاااظن  ومكاتعظن .

 لةناقوت  لإبدشء شلة  ظات ي ي  ل جنا شلخدمات.  
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ع عقتتتتدت لجنتتتتة الشتتتتؤون التشتتتتريعية والقانونيتتتتة م1085يونيررررو  11وبتتتتتاريخ      

مجلتتس وقتترار  ع حيتتث اطلعتتت علتتى المشتترون بقتتانون المتتركورعالعشررريناجتماععتتا 

 ورلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. النواب بشأنهع

 

بأغلبيتة أعضتائعاع إلتى عتدم مخالفتة  –بعتد المداولتة والنقتاا  –وانتعت اللجنة       

 لمباد  وأحكام الدستور. مشرون القانون

كل من سعاد  األستار  د ل التايدع وستعاد  األستتار أحمتد الحتدادع  رأ في حين      

 مشترون القتانون األستتار  ستامية المؤيتدع وجتود شتبعة بعتدم الدستتورية فتي وستعاد 

بشكل خاص في المتاد  الستابعة منته بمتا يتفت  متع رأي هيئتة التشتريع وا فتتاد وممتا 

انتعى إليه من تبرير بعرا الشأن؛ رلك أن إلتام الحكومة بسداد حصة من ا شتراكات 

و التري يعتين فتي مجلتس الشتورى أو عن مد  الخدمتة ا فتراضتية التتي يطلتب العضت

الري ينتخب في المجلتس النيتابي لفتتر    تقتل عتن ستنتين ضتمعا بحتد أقصتى ستنتين 

إضتتافيتين لتصتتبح متتد  خدمتتته أربتتع ستتنواتع إرا متتا أراد أن يكتتون مستحقتتـًا لمعتتاا 

تقاعديع يشكل إخال  بمبدأ المساوا  بين أعضاد مجلتس الشتورى أو مجلتس النتواب 

( لستنة 5لبلدي وبين موففي الحكومةع حيث ألتم المرسوم بقانون رقتم )أو المجلس ا

بشتتأن تنفتتيم معاشتتات  8212( لستتنة 83بتعتتديل بعتتك أحكتتام القتتانون رقتتم ) 8221

ومكاف ت التقاعد لموففي الحكومةع الموفف التري يطلتب ضتم متد  خدمتة افتراضتية 

المستاوا  أمتام القتانون بأداد الحصتين معـًا. وعليته فتإن المشترون بقتانون يختل بمبتدأ 

( متن الدستتور. وبترلك 81ويفّر  في المراكت القانونية الري نـُص عليعا فتي المتاد  )

يكتون مشترون القتانون قتد أختل بالحمايتة القانونيتة المتكافئتة ومتايت بتين طتائفتين متتن 

الخاضعين لنفام التأمين ا جتمتاعيع والمختاطبين بأحكامته والمتمتاثلين فتي المراكتت 

ونيتتة فتتي مجتتال ا ستتتفاد  متتن الحقتتو  التأمينيتتةع كمتتا أنتته أستتقط الحتتد األقصتتى القان

لمعاشات التقاعتد بالنستبة ألعضتاد مجلستي الشتورى والنتواب والمجتالس البلديتة فتي 

حالة الجمع بين معاا العضوية والمعاا المستتح  عتن متد  خدمتة أخترى فتي غيتر 
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لنسبة لغيترهم متن العتاملين عضوية المجلسع دون النص على سريان رلك ا سقاط با

بالحكومتتة والقطتتان العتتامع ودون أن يستتتند فتتي التمييتتت بتتين هتتاتين الفئتتتين إلتتى أستتس 

موضوعيةع بالرغم من تكتافؤ مركتيعمتا القتانونيع لكونعمتا خاضتعين لنفتام التتأمين 

ا جتماعيع مما يستتوجب وحتد  القاعتد  القانونيتة فتي شتأن الحتد األقصتى لمعاشتات 

 قي  الحماية القانونية المتكافئة لكال الطرفين.  التقاعد لتح

 

 

 رأي اللجنة:

( 32مشرررو  اررانون بتعررديل بعررض دحكرراا القررانون رارر  ) تتترى اللجنتتة ستتالمة     

بانشررراء بررريدوق معاارررات ومكاترررعت التقاعرررد اعطررراء مجلسررري  2007لسررري  

يتين متن النتاح، الشورى واليواع والمجالد البلدي  وظيمري  معااراظن  ومكاترعظن 

 الدستورية والقانونية.

 

 

 دالب جاسم الزايد                        

 رئيد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                   

 

 

 

 

 


