.1

العضـــــــــــو أيــــــــــــــد براهيـــــــــــــم برــــــــــــــ اد.

.2

العضـــــو الـــــداتور أيـــــد ســـــا العـــــري .

.1

العضـــــــــــــو أيـــــــــــــد مرـــــــــــــدي ا ـــــــــــــداد.

.4

العضــــــــــو بســــــــــام

اعيــــــــــل الب محمــــــــــد.

.2

العضــــــــــــــو جاســــــــــــــم أ يــــــــــــــد املرــــــــــــ ـ .

.1

العضـــــــــــــــو مجعـــــــــــة حممـــــــــــد الكعـــــــــ ـ .

.7

العضــــــــــــــو مجيلــــــــــــــة علــــــــــــــي ســــــــــــــلما .

.8

العضــــو الــــداتورة جرــــاد عبــــدا

الفا ــــل.

.2

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد حبيـــــــــــــب ا يـــــــــــــا .

.11

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد عبـــــــــــــدا

عبـــــــــــــاس.

.11

العضـــــــــــــو يـــــــــــــد مبـــــــــــــار ال عيمـــــــــــــي.

.12

العضــــــــــــو حــــــــــــيس يــــــــــــد الرميحــــــــــــي.

.11

العضــــــــــــو درويــــــــــ ـ

أيــــــــــــد امل ــــــــــــاعي.

.14

العضـــــــــــــــــــو دالل جاســـــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.

.12

ال عضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عبــــــــــــــدا

فــــــــــــــر .

.11

العضــــــــــــو وهــــــــــــوة حممــــــــــــد الكــــــــــــواري.

.17

العضــــــــــــــو ســــــــــــــامية ليــــــــــــــل امل يــــــــــــــد.

.18

العضــــــــو الـــــداتور ســـــعيد أيـــــد عبـــــدا .

.12

العضــــــــــــو

ــــــــــــ صــــــــــــاد البحارنــــــــــــة.

.21

العضـــــــــــــو سوســـــــــــــن حـــــــــــــاجي قـــــــــــــوي.

.21

العضـــــــــــــو صـــــــــــــاد عيـــــــــــــد ل ريـــــــــــــة.

.22

العضــــــــــو عــــــــــادل عبــــــــــدالرين املعــــــــــاودة.

.21

العضـــــــــو عبـــــــــدالرين حممـــــــــد مجشـــــــ ـ .

.24

العضـــــو الـــــداتور ع بـــــدالع ي حســـــن أبـــــل.

.22

العضــو الــداتور عبــدالع ي عبــدا

الع.مــا .

.21

العضــــــــــو عبـــــدالوهاب عبدا ســـــن امل صـــــور.
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.27

العضــــــــــــــو علــــــــــــــي عيســــــــــــــ أيــــــــــــــد.

.28

العضـــــــــــــو فـــــــــــ ـ اد أيـــــــــــــد ا ـــــــــــــاجي.

.22

العضـــــــــــو الـــداتور حممـــد علـــي حســـن علـــي.

.11

العضــــــو الداتور حممد علي حممد ا

اعـي.

.11

العضـــــــــو الـــداتور م صـــور حممـــد ســـرحا .

.12

العضــــــــو نانســــــــي دي ــــــــا يلــــــــي ضــــــــوري.

.11

العضـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــــي ا مـــــــــــــــود.

.14

العضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ ي فـــــــــــــــاي .

وقد حضر اجللسة سعادة السيد عبداجلليل بـراهيم ل يريـا األمـل العـام
جمللــس الشــورى .ه ـ ا وقــد مثــل ا كومــة ســعادة الســيد عيس ـ بــن عبــدالرين
ا مادي ووير ش و اإلعالم وش و جملسي الشورى وال واب.
اما حضر اجللسة بع

2

ممثلي اجلرات الر ية وهم:

 من ووارة املالية:
السيد عبدالكريم حممد بوعالي رئيس التخطيط االقتصاديواالسرتا ي.ي.
 من ووارة ش و اإلعالم وش و جملسي الشورى وال واب:

11

 - 1السيد عبدالعظيم حممد العيد الوايـل املسـاعد لشـ و جملسـي
الشورى وال واب.
 - 2السيد أارب جاسم عاشور املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الووارة.
12

 من اهليئة العامة للتأمل االجتماعي:
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 من ص دو التقاعد العسكري:
 - 1الرائد أيد براهيم الغتم ممثل عن الص دو .
 - 2أيد أيد اهلاجري املستشار القانوني.
اما حضرها الداتور أيد عبدا

ناصر األمل العام املساعد 2

للموارد البشرية واملالية واملعلوماتع والداتورة فووية يوسا اجليب األمل
العام املساعد لش و العالقات واإلعالم والبحوثع والسيد عبدال اصر حممد
الصديقي األمل العام املساعد لش و اجللسات والل.ا ع والداتور عصام
عبدالوهاب الربوجني رئيس هيئة املستشارين القانونيل باجمللسع وأعضاء
هيئة املستشارين القانونيل باجمللسع اما حضرها عدد من مديري اإلدارات 11
ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامةع ثم افتتح ال ائب األول للرئيس
اجللسة:

النائب األول للرئيس:
بسم ا

الرين الرحيمع نفتتح اجللسة السابعة من دور االنعقاد 12

العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابعع ونبدأ بتالوة أ اء األعضاء
املعت رين والغائبل عن اجللسة السابقة .فضل األخ عبداجلليل براهيم
ل يريا األمل العام للم.لس.
21

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيسع السالم عليكم ورية ا
ا

صباحكم مجيعًا بكل

وبراا هع وأسعد

ع اعت ر عن حضور ه ه اجللسة صاحب

املعالي السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس اجمللس للسفر ار اململكةع
وال من أصحاب السعادة :سيد

ياء حيي املوسوي للسفر ار اململكةع

و الد حسل املسقطيع و الد حممد املسلم للسفر يف مرمة ر ية بتكليا 22
من اجمللسع وفايمة عبداجلبار الكوه.ي

ضور حدى الفعاليات الر ية

يف البالدع وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًاع وبر ا يكو ال صاب القانوني النعقاد اجللسة متوافرًا.
ون تقل اآل

ىل الب د التالي من جدول األعمال وا اص بالتصدي عل

مضبطة اجللسة السابقةع فرل ه ا

مالحظات عليرا؟ فضل األخ دروي
2

أيد امل اعي.

العضو درويش أمحد املناعي:
شكرًا سيدي الرئيسع صباح ا

مجيعًاع يف مدا ليت يف الصفحة

 41السطر  21ورد عل لساني« :أرى أ جت أ الغرامة»...ع والصحيح« :أرى أ
11

جت أ قيمة اإلعال »ع وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًاع هل ه ا مالحظات أ رى؟
12

(ال توجد مالحظات)

النائب األول للرئيس:
ذ قر املضبطة مبا سيُ.رى عليرا من عديل .لدي ا بيا مب اسبة يوم
املرأة البحري يةع فضل األخ عبداجلليل براهيم ل يريا األمل العام
21

للم.لس بقراءة البيا .

األمني العام للمجلس:
شكرًا سـيدي الرئيسع بيا جملس الشورى مب اسبة يوم املرأة
البحري ية :مب اسبة احتفال مملكة البحرين بيوم املرأة البحري ية ال ي
يصادف األول من ديسمربع يتقدم جملس الشورى بأ

يات التراني 22

والتربيكات ىل ال امرأة حبري ية ساهمت يف ب اء الوين ونرضتهع وي اد
اجمللس أ ه ا اليوم يشكل م اسبة وي ية نست ار الهلا مس ة املرأة
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البحري ية ا افلة بالعطاء واإلجناوع وذلك كرميًا لدورها الرائد ال ي
ضطلع به بصفترا شريكًا فاعالً وم ثرًا يف مس ة الب اء والت مية يف
اململكةع وعرفانًا مبا حققته املرأة البحري ية من مكاسب هلا شأ اب
وملموس يف ا افل ا لية واإلقليمية والدولية يف ه ا العرد ال اهر

ضرة

صاحب اجلاللة امللك يد بن عيس ل ليفة ملك مملكة البحرين املفدىع 2
وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو امللكي األم

ليفة بن سلما

ل ليفة رئيس الووراء املوقرع والدعم املتواصل من صاحب السمو امللكي
األم سلما بن يد ل ليفة ولي العرد نائب القائد األعل ال ائب األول
لرئيس جملس الووراءع حفظرم ا

ورعاهم .و أ ي ذارى ه ا العام

لالحتفاء باملرأة يف القطا املالي واملصريف لت اد أهمية دور املرأة يف ه ا 11
اجملال ا يوي عل مدى أاثر من حسل عامًا يف ه ا القطا األساسيع
باعتباره أحد امليادين امل ثرة يف نرضة الوين ورفعتهع وال ي أ حت املرأة
البحري ية من الله شريكًا جديرًا يف الب اء والتحديث الويب ع مبا يت اسب
والرؤية امللكية السامية
ا

ضرة صاحب اجلاللة ملك البالد املفدى حفظه

ورعاهع واليت قوم عل ب اء جمتمع متحضر قوامه العدل واملساواة 12

و كاف الفرص .ن ا يف جملس الشورىع يف الوقت ال ي نعرب فيه عن عمي
الشكر والتقدير للعطاء الكب وامل  .ات املتواصلة للمرأة البحري ية يف
سائر امليادين واجملاالتع وم را عطاؤها ودورها البارو يف مس ة العمل
التشريعي؛ ل شيد بالدور الكب ال ي يقوم به اجمللس األعل للمرأة برئاسة
صاحبة السمو امللكي األم ة سبيكة ب ت براهيم ل ليفة قري ة عاهل 21
البالد املفدى يف الدفع جبرود املرأة البحري ية يف اجملاالت اافةع ومتكي را
من القيام بدورها املطلوب يف عملية الت مية والب اءع وذلك عرب ريئترا و ع ي
قدرا را من

الل الربامج وا طط اليت ضم ترا االسرتا ي.ية الوي ية

ل روض املرأةع واليت ستسرم يف حتقي امل يد من اإلجناوات اليت شدها
اململكة بفضل القيادة ا كيمة حفظرا ا
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النائب األول للرئيس:
شكرًاع فضلي األ ت هالة رم ي فاي .

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيسع صبحكم ا

با

مجيعًاع لدي المة 2

بسيطة مب اسبة يوم املرأة البحري يةع أ قدم بالشكر وأ

التراني

والتربيكات با ي واسم أعضاء جل ة املرأة والطفل يف جملس الشورى
للمرأة البحري يةع مثم ل الدور ال ي قوم به يف مجيع اجملاالت عل الصعيد
الويب ع والدور ال ي طلع به

من املشرو اإلصالحي الكب

صاحب اجلاللة امللك يد بن عيس ل ليفة حفظه ا

ورعاه.

ضرة
ما وصلت 11

ليه املرأة البحري ية اليوم من مكانة رفيعة يعود يف املقام األول ىل ميا
حضرة صاحب اجلاللة امللك يد بن عيس
ا

ل ليفة عاهل البالد ــ حفظه

ورعاه ــ بأهمية دور املرأة البحري ية يف ب اء جمتمع وا ٍ ومتكامل

ومتحضرع وا لك الدور املمي ال ي يقوم به اجمللس األعل للمرأة برئاسة
صاحبة السمو امللكي األم ة سبيكة ب ت براهيم ل ليفة حفظرا ا

12

ورعاها وما قدمه من دعم لقضايا املرأة البحري ية ومبادرات فعالة يف رفع
شأنرا ومتكي را اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًاع واالر قاء بدورها يف ال
اجملاالت .وأنتر ه ه الفرصة ــ سيدي الرئيس ــ أل قدم بالشكر ىل
معاليكم والسادة أعضاء جملس الشورى الكرام عل دعمكم املستمر
لقضايا املرأة البحري يةع ودورام البارو يف سن التشريعات اليت حتمي 21
حقوقرا و صو ارامتراع وال يفو ب  أيضًا أ أ قدم بالشكر ىل مجيع
موظفي وموظفات األمانة العامة عل ما يقومو به من

دمات مساندة

ساعدنا عل أداء عمل ا التشريعي عل أامل وجه .و تامًاع أدعو ا

ع

وجل أ حتق املرأة البحري ية امل يد من التقدم وال .اح عل الصعيدين
ا لي والدوليع وأ

جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

دهر مملكة البحرين برجاهلا ونسائراع وشكرًا.

( ) 14

2112/11/22م

املضبطة 7

22

النائب األول للرئيس:
شكرًاع ون تقل اآل

ىل الب د التالي من جدول األعمال وا اص

بالرسائل الواردةع فضل األخ عبداجلليل براهيم ل يريا األمل العام
للم.لس.
2

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيسع الرسائل الواردة :اقرتاح بقانو بتعديل بع
أحكام القانو رقم ( )11لس ة 1272م بشأ جواوات السفرع واملقدم من
أصحاب السعادة األعضاء :الداتور عبدالع ي حسن أبلع وحيس يد
الرميحيع وعبدالرين حممد مجش ع ودالل جاسم ال ايدع والداتور 11
حممد علي حسن عليع وقد متت حالته ىل جل ة الش و ا ارجية والدفا
واألمن الويب  مع

طار جل ة الش و التشريعية والقانونية .رسالة مقدمة من

سعادة العضو الداتور عبدالع ي عبدا

الع.ما خبصوص يلب اسرتداد

االقرتاح بقانو بتعديل املاد ل ( )12و( )11من املرسوم بقانو رقم ( )14لس ة
1271م بشأ

ظيم اإلعالناتع إل طار اجمللس باملوافقة عل يلب اسرتداد 12

االقرتاح بقانو ع وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًاع ون تقل اآل
بأ

ىل الب د التالي من جدول األعمال وا اص

الرأي ال رائي عل مشرو قانو بشأ املواصفات واملقاييسع املراف

21

للمرسوم امللكي رقم ( )81لس ة 2111م .وقد واف اجمللس عل مشرو
القانو يف جمموعه يف اجللسة السابقةع فرل يواف عليه بصفة نرائية؟

(أغلبية موافقة)
22
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النائب األول للرئيس:
ذ يُقر مشرو القانو بصفة نرائية .ون تقل اآل ىل الب د التالي من
جدول األعمال وا اص مب اقشة قرير جل ة ا دمات خبصوص مشرو
قانو بشأ

قرير ويادة ألصحاب املعاشات واملستحقل ع رم ا ا عل 2

ألحكام القانو رقم ( )11لس ة 1272م بشأ
التقاعد ملوظفي ا كومة (املعد يف

ظيم معاشات ومكافآت

وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس

ال واب) .وأيلب من األخ الداتور سعيد أيد عبدا

مقرر الل .ة التوجه

ىل امل صة فليتفضل.
11

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيسع بدايةً أيلب ثبيت التقرير ومرفقا ه يف
املضبطة.
12

النائب األول للرئيس:
هل يواف اجمللس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
21

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

(انظر امللحق  /1صفحة )95
22
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النائب األول للرئيس:
فضل األخ مقرر الل .ة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيسع بتاريخ  18أاتوبر 2112م أرسل صاحب 2
املعالي السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى طابًا برقم (/212
ص ل خ ت /ف4د )2ىل جل ة ا دمات مبواصلة دراسة مشرو قانو بتقرير
ويادة ألصحاب املعاشات واملستحقل ع رم ا ا عل ألحكام القانو رقم
( )11لس ة 1272م بشأ
ا كومةع عل أ

ظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي

تم دراسته و عداد قرير يتضمن رأي الل .ة بشأنه ليتم 11

عر ه عل اجمللس يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع من ارخيه .ناقشت الل .ة
الل اجتماعا را مشرو قانو بتقرير ويادة ألصحاب املعاشات واملستحقل
ع رم ا ا عل ألحكام القانو رقم ( )11لس ة 1272م بشأ
ومكافآت التقاعد ملوظفي ا كومةع (واملعد يف

ظيم معاشات

وء االقرتاح بقانو املقدم

من جملس ال واب) .اجلدير بال ار أنه قد أحيل مشرو القانو ىل جملس 12
الشورى م

عام 2118مع وقد أعدت جل ة ا دمات الل الفصل التشريعي

الثاني قريرها بالتوصية بعدم املوافقة عل مشرو القانو من حيث املبدأ .وقد
أُعيد مشرو القانو

ىل الل .ة

الل الفصل التشريعي الثالثع وبدورها

أعدت الل .ة قريرها بالتوصية ذا را بعدم املوافقة عل مشرو القانو من
حيث املبدأع وقد أُعيد قرير مشرو القانو

ىل الل .ة

الل الفصل 21

التشريعي الرابعع وقد دارست الل .ة مواد مشرو القانو وايلعت عل رأي
ا كومة ومالحظات هيئة التشريع واإلفتاء القانوني وعل قرار جملس ال واب
ومرفقا هع وعل قرار جملس الشورى الساب بعدم املوافقة عل
السابقة بعدم املوافقة عل املشرو من حيث املبدأع وعل

وصية الل .ة
راء ومالحظات

املستشار القانوني لش و الل.ا واملستشار القانوني املساعد باجمللسع وبعد 22
االستئ اس برأي جل ة الش و املالية واالقتصادية باجمللس وبرأي اهليئة العامة
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للتأمل االجتماعيع فإ الل .ة بدي املالحظات التالية1 :ــ
دعمرا لكل ا طوات اليت من شأنرا العمل عل
للمتقاعدينع اما

اد

اد الل .ة

رفع املستوى املعيشي

رورة االهتمام بفئة املتقاعدين و قديم ال

ا دمات والتسريالت هلم قديراً ملا قدموه من دمات يف ب اء البلدع مش ةً
ىل أهمية حتسل مستواهم املعيشي مبا يتماش مع متطلبات ومست.دات 2
ا ياة2 .ــ

مشرو القانو قد أحيل من ا كومة ىل جملس ال واب يف عام

2117مع وم ذلك ا ل يرأت العديد من ال يادات عل معاشات املتقاعدينع
مما يعب  أ أهداف ومبادئ ه ا املشرو متحققة يف الواقع1 .ــ وفقًا للقرار رقم
( )11لس ة 1221م بشأ

ويادة معاشات أصحاب املعاشات واملتقاعدين

واملستحقل ع رم فإ اهليئة العامة للتأمل االجتماعي مت ح ويادة س وية جلميع 11
املتقاعدين مقدارها ( )%1عل املعاشات التقاعديةع و ساهم ه ه ال سبة يف
حتقي الغاية اليت يسع مشرو القانو قيد البحث ىل حتقيقرا4 .ــ مت
استحداث عالوة شررية لتحسل مستوى املعيشة للمتقاعدينع مببلغ قدره 72
دي ارًا وفقًا لقرار جملس الووراء رقم ( )11لس ة 2112م بتقرير عالوة حتسل
املعيشة ألصحاب املعاشات التقاعدية اليت صرف للمدنيل والضبا واألفراد 12
ومتقاعدي القطا ا اص وأعضاء جملسي الشورى وال واب واجملالس البلدية.
2ــ مت التواف بل السلطة التشريعية والسلطة الت في ية أث اء م اقشة مشرو
قانو باعتماد املي انية العامة للدولة للس تل املاليتل  2112و2111م عل
صرف مبلغ دعم نقدي مبقدار  111دي ارًا لكل متقاعد ملرة واحدة للس ة املالية
2112م ملن يبلغ را به التقاعدي  711دي ار فأقلع وذلك الل ستل يومًا من 21
اريخ اعتماد املي انية العامة1 .ــ

يتضمن مشرو القانو حمل الدراسة

مصادر متويل ال يادة يف املعاشات التقاعديةع ا لك فإ املي انية العامة
للدولة للس تل  2112و2111م لت من االعتمادات املخصصة لتمويل ه ه
ال يادةع ومن الصعب أ
ا الي يف

تحمل ا كومة أعباء مالية

افية يف الوقت

وء اخنفاض أسعار ال فط واخنفاض يرادات الدولة7 .ــ يتطلب 22

قرير أي ويادة جديدة يف املعاشات التقاعديةع وجوب ويادة االشرتااات
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ا الية ب سبة معي ة وستتحمل ا كومة ال صيب األارب من ه ه ال يادةع
وهو ما ال ميكن التوصية به يف الوقت ا ا ر يف

وء األومة املالية ا الية

اليت متر برا يرادات الدولةع والع .الوا ح يف املواونة العامة للدولةع األمر
ال ي يتطلب جلوء الدولة ىل االقرتاض من امل سسات املالية سواء يف الدا ل أو
ا ار لتغطية الع .يف املواونة العامة 8 .ــ
عديل يف امل ايا املقدمة جيب أ يب

أي ويادة يف املعاشات أو أي 2

عل دراسات ااتوارية متخصصة وذلك

لغرض معرفة الفترا و أث ها املالي عل العمر ال مب  للص ادي التقاعديةع
ومدى قدر را عل الوفاء بالت اما را املالية املستقبلية .يف

وء ذلك وصي

الل .ة اجمللس بإعادة ال ظر يف قرار اجمللس الساب فيما خيص املوافقة عل
مشرو القانو من حيث املبدأع و عادة م اقشة األسس واملبادئ اليت يقوم 11
عليرا مشرو قانو

بتقرير ويادة ألصحاب املعاشات واملستحقل ع رم

ا ا عل ألحكام القانو رقم ( )11لس ة 1272م بشأ
ومكافآت التقاعد ملوظفي ا كومة( .واملعد يف

ظيم معاشات

وء االقرتاح بقانو املقدم

من جملس ال واب) .واألمر معروض عل اجمللس املوقر الختاذ الالومع وشكرًا.
12

النائب األول للرئيس:
شكرًاع هل يواف اجمللس عل

عادة م اقشة املبادئ واألسس العامة

اليت يقوم عليرا مشرو القانو ؟
21

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
ذ يقر ذلك .هل ه ا

مالحظات؟ فضل األخ الداتور م صور

حممد سرحا .
22
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العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيسع بال سبة ىل مشرو القانو ه ا حنن أمام
يارين ال ثالث هلماع ما أ نعي
وا قيقةع ما أ نعي

يف حالة التمب  و ما أ نعي

املا ي ونرمل ا ا ر و ما أ نعي

ونتطلع ىل املستقبلع فاملوافقة عل ه ا املشرو عب  أن ا نعي
يكت فه من غموضع أما يف حالة رف
بأجل صورهاع وه ا ال يعب  أنب 

ه ا املشرو فإن ا نعي

الواقع
ا ا ر

املا ي مبا 2
ا قيقة

د ويادة معاشات املتقاعدين و منا

د

الوهم و د املطالبة باملستحيل .لقد مر عل مشرو القانو ــ ال ي قُدم يف
عام 2117م ــ مثاني س واتع وقد ضخم ملا ه ا املشرو حت بات يصعب
يلهع و اد مجيع املعطيات اليت وردت يف قرير جل ة ا دماتع واليت 11
ذارها مقرر الل .ة األخ الداتور سعيد عبدا ع ومن أهمرا :ال يادات اليت
يرأت عل روا ب موظفي الدولة من مدنيل وعسكريل ومتقاعدين بعد عام
2117مع وبالتحديد يف أغسطس عام 2111مع اد لك ال يادة أ أهداف
ه ا املشرو قد حتققت ال أنه الي ال يراوح مكانه حت ه ه اللحظة بصورة
ظرر واأن ا جنرت املا ي بدو االلتفات ىل ما مت جناوه .اجلميع يعلم أ

12

ال دول م طقت ا ا لي.ية وليس البحرين فقط قد عر ت ىل صعوبات
مالية جراء دني أسعار ال فط ال ي ميثل املصدر الرئيسي للد ل القوميع
وبات عل ا كومة املوقرة و ع ا طط للتخفيا من ويأة لك الصعوبات
املاليةع فرل من ا كمة وامل ط يف ظل ه ه الظروف الصعبة اليت نعيشرا
أ نطالب من جديد ب يادة يف معاشات املتقاعدين؟! وهي ال يادة اليت حتققت21 .
اما أ نتائج الدراسات االاتوارية أثبتت وجود ع.ووات يف املراا املالية
لص ادي التقاعد والتأمل االجتماعيع واألهم من ذلك ار فا الدين العام
ال ي بات أمرًا يستح االهتمام و كثيا الدراسات حوله .يضاف ىل ذلك أ
املي انية العامة للدولة للس تل املاليتل 2111/2112م قد لت من االعتمادات
املخصصة لتمويل مثل ه ه ال يادةع فمن أين يُ
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أليست ال ه ه املعطيات افيلة بالرف

وعدم املوافقة عل مشرو القانو

عل األقل يف الوقت ا الي؟ وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
2

شكرًاع فضل األخ أيد براهيم بر اد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيسع نشكر الل .ة ورئيستراع ولتسمح لي
مبخالفترا الرأيع وا لك ليسمح لي األخ الداتور م صور سرحا ال ي
أيد قرار الل .ة أ أ الفه الرأي أيضًا .ع رت الل .ة بعدم املوافقة عل ه ا 11
املشرو مبا جاء يف الب د  2من التقريرع حيث يقول « :مشرو القانو قد
أحيل من ا كومة ىل جملس ال واب يف عام 2117مع وم
يرأت العديد من ال يادات عل بع

ذلك ا ل

معاشات املتقاعدين»ع وس الي هو :لو

متت املوافقة عل مشرو القانو م 2117م ويبقت ال يادات اما جاء برا
مشرو القانو ع ولو يرأت ال يادات يف األعوام من 2117م ىل 2112م أليس 12
من ح املتقاعد أ يستفيد من ه ه ال يادات؟ أعتقد أ املتقاعد يستح أ
حيصل عل ه ه ال ياداتع وما ع رت به الل .ة من أ ال يادة قد حتققت
هلمع فري يف رأيي ح من حقو املواين املتقاعد .اما أ ما ع رت به
الل .ة يف الب ود  2و 1و 4و 2فيه جحاف حب املتقاعدينع ل لك أيالب
21

اإل وة بعدم املوافقة عل قرار الل .ةع وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًاع فضلي األ ت دالل جاسم ال ايد.
22

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيسع يف البداية نشكر جل ة ا دمات عل
قريرهاع ال ي جاء بتوصية ست.يب لقرار اجمللس .األخ املقرر أشار ىل أنه
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اا األخ عبدالرين السالم

يف مرات عدة قامت جل ة ا دمات ــ وم

عضوًا يف اجمللس ــ بدراسة مشرو القانو ع حيث أعيد ه ا املشرو  1مرات
ىل الل .ة .ومن املسلمات اليت ال خيتلا عليرا أي شخص أ ح املتقاعد يف
القطاعات املختلفة يتمثل يف م حه مكتسبات عي ه عل حتمل األعباء املالية
واملعيشية اما ذار اإل وة األعضاء .املالحظ أنه اث ًا ما نشعر حنن 2
أعضاء السلطة التشريعية با ر من رف

املشروعات اليت تضمن ويادات أو

حت اإلفصاح يف اجللسة عن أسباب الرف ع لكن جيب علي ا أ نتكلم
بشكل صريح حت نكو عل قدر من املس ولية يف اإلفصاح عن رأي ا سواء
باملوافقة أو بالرف  .بال شك أنه ع دما نتحدث عن الع .االاتواري يثار
لدى املواين املتقاعد ساؤل وهو :ملاذا ع دما نتحدث عن مسألة املكتسبات 11
وال يادة يتم يرح مو و الع .االاتواري واألعباء املالية وغ ها من األمور
املتعلقة بر ا اجلانب؟! وأرى أنه من الطبيعي أ يُطرح مو و الع.
االاتواري؛ واملواين ال يعي مسألة األعباء املالية ألنه يوجد قص فيما
خيص نشر البيانات واإلحصاءاتع وحت املواين قد يتأثر من ه ه ال ياداتع
ألنه ــ اما هو وا ح يف التقارير ــ ع دما

اد املكتسبات

داد نسبة 12

االشرتااات أيضًاع وج ء اب من االشرتااات تحمله ا كومة وج ء
ر يضاف ىل ويادة نسبة االشرتااات .قدم اإل وة يف جملس ال واب بر ا
املشرو م عام 2117مع وقد جاء ب اء عل و ع مالي معل يف ذلك الوقتع
ل لك مرت  7س وات م

ذلك الوقت وحت اليوم وقد مت التواف عليه بل

ا كومة وبل جملس ال واب ــ بشكل اص ــ أل اعتماد مسألة التعديالت 21
الدستورية ا الية بل أنه جيب اال فا عل برنامج عمل ا كومة وعل
املي انية العامة للدولة فتحدث لك التوافقات ا ددة سلفًاع حيث نُص يف
الدستور عل

رورة التواف ع حت

ال حتدث أعباء مالية

در يف

املي انياتع وبالتالي ال ميكن في مشرو مت التواف عليه من قبل أعضاء
السلطة التشريعية خبالف واف ا كومةع حيث يضطرو ىل فتح اعتماد 22
ايف يثقل املي انية بأاثر من الع .ال ي عانيه .مما أث اث ًا خبصوص
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ه ا اجلانب هو غي

أنظمة وهيكلة التقاعد .ومن أسباب رفضي هل ا

املشرو أنه البد من الوقوف عل

وافقات معي ة بشأ ما نر ه للمتقاعدين

يف الس وات القادمةع من حيث وف األموال ويف الوقت نفسه البد أ يشعر
املواين بالر ا العام عما قدمه الدولة وما يقدمه أعضاء السلطة التشريعية
من مكتسبات للمتقاعدينع ال أ نث اراهية املتقاعدين ألي جلسة يكو

2

حمور نقاشرا مو و املستحقاتع فما حتق اليوم يفو بكث الـ  21دي ارًا
املقررة لل يادة يف ظل املشرو ال ي اانت فكر ه قائمة عل ويادة  21دي ارًا
فقطع فم رًا مت ختصيص مبلغ  111دي ارًا بعد اعتماد املي انية العامة للدولة
بشررينع وقد أدرجت يف حسابات املتقاعدينع وه ه طوة ميكن طبيقرا
بل فرتة وأ رى ألنه ميكن األ

مبثل ه ه اآلليات ــ و

كن بشكل 11

مستمر ــ حبيث يستفيد م را املتقاعد بل س ة وأ رى .يف الساب شردنا
حتديد مبلغ  721دي ارًاع ولك ا جند اآل أ سقا الرا ب ار فع ىل 1211
دي ارع ومت مشلرم

من املستفيدين من أي نسبة صرف للمتقاعدينع

وبالتالي أعتقد أ ــ اما قال األخ الداتور م صور سرحا ــ الكث من
البيانات واإلحصائيات عن ح.م املستفيدين وح.م ما أنف يف ه ه األمور 12
موجودة ه اع ولك را ــ لألسا الشديد ــ ال ُ شر .يف الوقت نفسه خيش
القطا ا اص من ويادة نسبة االشرتاااتع حيث وجد مواونات خمتلفة
جيب األ

براع و ذا أعطي ا مستحقًا لفئة معي ة في.ب أ ندر أ ه ا

فئة مماثلة يف الو ع املالي جيب أال تأثر من لك ال ياداتع حت
ه ا عدالة ومساواة وعدم

ا

كو

رر بأي يرف من األيراف يتأثر بتطبي

21

مثل ه ه القراراتع وأنا عل ثقة أنه لو يعاد مشرو القانو اآل ىل اإل وا
يف جملس ال واب فإنرم سيتوافقو مع ا مبا س تري ليه من رف

هل ا

املشرو ؛ ألنرم عل علم متامًا بأ ما حتق هو أعل مما استردفه املشرو
وهو  21دي ارًا فقط .حنن أيضًا نُطالب بأ يتم اإلعال عما نص عليه وهو
دراسة وو ع قواعد جديدة ألنظمة املتقاعدين كفل هلم االستفادة واالنتفا
بدو أ طرح بل وقت و ر مشروعات قوانل مت اقضة ومشروعات قوانل
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22

يتم اال فا عل ايفية متويلرا سواء من ا كومة أو أنرا ستردف نسبة
ويادة االشرتا بال سبة ىل األفراد املشرتالع وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًاع فضل األخ عيس بن عبدالرين ا مادي ووير ش و

2

اإلعالم وش و جملسي الشورى وال واب .

وزير شؤون اإلعالم وشؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيسع ال خيتلا اث ا ــ سواء من ميثل ا كومة أو
من هو عضو يف السلطة التشريعية بغرفتيرا وباأل ص يف جملس الشورى ــ 11
عل أ مصلحة املواين فو ال اعتبارع وه ا ما يتصدر أج دة عمل ا وفقًا
للمس ولية الوي ية امللقاة عل عا ق اع ولك ا جيب أيضًا أ نتحمل ه ه
املس ولية بواقعية ون ظر ىل األمور مبو وعية وبت.رد وبعيدًا عن العوايا.
املو و املطروح أمامكم ه ا اليوم مرم جدًا ألنه يتعل بأمر خيص املواي ل
وخيص املتقاعدين ال ين جنلرم ونكن هلم ال التقدير واالحرتام عل ما 12
قدموه من دمات وي ية جليلة عل مدار الس وات الال ي قضوها يف دمة
الوين وساهموا ــ الهلا ــ من أجل رفعته .جيب أ ن ظر ىل األمر ــ اما
قلت سابقًا ــ مبو وعية وحبس املس وليةع فأي قرار نتخ ه اليوم جيب أ
ن ظر ىل بعا ه عل املدى البعيد .خبصوص و ع الص ادي التقاعدية جيب
علي ا ال ظر ىل مو و االستدامة فيراع و ىل ايا ميكن أ

ستمر يف 21

الوفاء بالت اما را .ا كومة بيّ ت رأيرا خبصوص مشرو القانو املطروح
أمامكم وهو أنه جيب أ يُعاد ال ظر فيه من حيث املبدأ لعدة أسباب:
املي انية العامة للدولة فيرا العديد من الربامج املباشرة وغ املباشرةع وه ه
الربامج ُقدم للمواي ل و اصة املتقاعدينع فم

عام 2117م وحت اآل

اا ه ا العديد من القرارات اليت صب يف ه ا االجتاهع ولكن جيب 22
علي ا عادة ال ظر أيضًا يف أي قرار نتخ ه قد ي دي ىل مصروفات مستمرة
قابلة لل يادة بدو أ قابلرا غطية بإيرادات ثابتةع أل ذلك يعب  أن ا نُخطط
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للفشلع في.ب علي ا حتديد اجتاه ا حنو هل نرغب يف ال .اح باالستمرار يف
قديم دمات للمواي ل واملتقاعدين ويف الوفاء بالت اما ا أمامراع أم أ
نتخ اليوم قرارات مب ية عل عوايا وليست مب ية عل أسس وقواعد ثابتة
وبعد ذلك نواجه ا قيقة اليت لن كو يف صاحل املتقاعدين وهي عدم قدرة
ص ادي التأمل االجتماعي عل الوفاء بالت اما را فيما يتعل حبقو ه الء 2
املتقاعدين؟ اختاذ مثل ه ا القرار سي ثر عل املرا املالي للريئة العامة
للتأمل االجتماعي ــ اما أو حت اهليئة من الل ردها عل ه ا املشرو ــ
ول لك حنن نتطلع ىل أ يُعيد جملسكم املوقر ال ظر يف ه ا املشرو ع
وشكرًا.
11

النائب األول للرئيس:
شكرًاع فضلي األ ت وهوة حممد الكواري.

العضو زهوة حممد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيسع السالم عليكمع صباح ا

مجيعًاع بدايةً 12

أشكر الل .ة عل العمل ال ي قامت بهع وأود أ أشيد ب ظام التقاعد
املوجود يف مملكة البحرينع حيث نه من أفضل وأافأ األنظمةع وجيب أ
يكو االم ا ــ استكماالً لكالم ال مالء ــ واقعيًاع وه ا يعترب من األمور
اليت يفرتض علي ا اإلشادة براع ه ا أوالً .ثانيًا :سبب قرار الل .ة برف
املو و من حيث املبدأ هو أل علي ا ــ اما فضل سعادة األخ ووير ش و
اإلعالم وش و جملسي الشورى وال واب ــ أ ن اد أوالً عل
عل االستدامةع ثم

21

رورة ا فاظ

بقاء ه ه الص ادي واستمراريترا هو أحد م شرات

الو ع االقتصادي ال ي يفرتض أ ن تبه ليرا .خبصوص نظام التقاعدع
ه ا بع

امل ايا أعطيت لفرتة معي ةع فقد اا لدي ا وفرة يف ذلك الوقتع

واآل ع ونتي.ة للظروف الراه ةع أعتقد أ علي ا عادة ال ظر فيرا حبيث 22
يكو ه ا

وظيا أمثل هل ه األموال .اما جيب أ يكو االستثمار
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حمددًا حبيث لو يلب ا وياداتع فالقضية ليست او ال يادة ويادة وقتية
و منا هي استمرارية بقاء ه ه الص ادي ع وجيب علي ا أ ن ظر ىل األجيال
املستقبليةع ألن ا ع دما نست ف ه ه الص ادي ع دها جيب أ نضع نصب
أعي ا مستقبل األجيال القادمةع وه ه من األمور املرمةع وبالتالي أنا أشيد
2

بقرار عادة املشرو مل يد من الدراسةع وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًاع فضل األخ أيد مردي ا داد.
11

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سيدي الرئيسع صباح ا

مجيعًاع بداية أود أ أشكر

اإل وا أعضاء جل ة ا دمات عل ه ا التقرير اجليدع اما أود أ أ قدم
بالشكر والتقدير اجل يل ىل اإل وا املتقاعدين مجيعًاع أل دورهم ــ يف
الواقع ــ اا اب ًا يف مية اقتصاد البلد ويف العمل اجلاد ال ي قاموا به
الل عملرم يف خمتلا م سسات الدولة والقطا ا اصع واا بودي أ

12

أؤيد ه ا التعديل بإعطاء ويادة للمتقاعدين يف القطاعل ا كومي
وا اصع ولكن الواقع ال ي عيشه البلد يتطلب م ا مجيعًا ــ اما فضل
سعادة الووير ــ وقفة مو وعية أ

يف االعتبار الو ع االقتصادي ال ي

شرده البلدع و اصة مع هبو أسعار ال فط .اليوم ــ سيدي الرئيس ــ نتحدث
عن أ سعر برميل نفط البحرين أصبح  11دوالرًا للربميلع وه ا ــ يبعًا ــ 21
ي دي ىل لخلة املي انية ونقصا وع .ع وعليه فإن ا نقدر ا لك موقا
ا كومة املوقرةع حيث ن ا منر يف مرحلة استث ائيةع فرمبا تحسن أسعار
ال فط الل فرتة وجي ةع أو الل س ة أو الل أشرر معدودةع وه ا حدث
يف الساب ع حيث ن ل الربميل ىل  11دوالرات ثم ار فع ىل  141دوالرًا ع
واآل ن ل ىل  11دوالرًا .حنن ــ يف الواقع ــ ندافع عن حقو املتقاعدينع 22
ونتم

ــ

شاء ا

ــ أ متر ه ه الفرتة بسالم .اما ا ضح من التقارير

املرفقة فإ ا كومة املوقرة ــ بدو شك ــ دائمًا عمل عل عادة دراسة مثل
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ه ه التقارير وه ه الع.وواتع سواء اانت املسألة تعل بالتقاعد أو بأمور
أ رى .ال ا أمل يف أ مير ه ا الو ع االقتصادي السيء ال ي متر به
امل طقة بسالمع ونأمل ــ

شاء ا

ــ مستقبالً أ يتمكن جملس ا وجملس

ال واب من اختاذ قرارات صب يف مصلحة املتقاعدينع وشكرًا.
2

النائب األول للرئيس:
شكرًاع فضل األخ أيد براهيم بر اد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيسع عقيبًا عل االمي ال ي ذار ه يف الساب ع 11
قرير الل .ة اعتمد عل

فمن املالحظ أ

قرير ص دو التقاعد وص دو

اهليئة العامة للتأمل االجتماعيع وال ي ذار أ ه ا

فالسًا ااتواريًا

بسبب عدم قدرة الص دو الوفاء بالت اما ه أمام املتقاعدينع ه ا األمر
جيرني ىل الوراءع فع د م اقشة دمج الص دوقل عام 2112م ــ ص دو
التقاعد وص دو اهليئة العامة للتأمل االجتماعي ــ قيل ن ا

اهليئة 12

تعرض ىل فالسع وع دما أث ه ا املو و قالوا :الع بل ه ا

فالس

ااتواريع و قرير ا ب

االاتواري أعط

طًا أيرًا يش

ىل أ

الص دو سوف يُفلس يف عام 2111مع وحنن اآل يف عام 2112مع وحت اآل
الص دوقا مستمرا  .أوجه س الي ىل اهليئتل :ماذا يرأ عل
الص دوقل م

عام 2112م حت عام 2112م؟ فرل ماوال ه ا

يرادات
طر 21

ااتوراي قائم عل الص دوقل؟ و ذا اا موجودًا ــ حبسب ما جاء يف قرير
ا ب االاتواري ال ي قال

عام 2111م هو ا ط الفاصل لإلفالس

االاتواري ــ فأين موقع الص دوقل اآل ؟ وشكرًا.
22

النائب األول للرئيس:
شكرًاع فضل األخ عادل عبدالرين املعاودة.
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العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
شكرًا سيدي الرئيسع السالم عليكم ورية ا

وبراا هع أوالً:

من ال قا اليت ال خنتلا عليرا هي( :ال موظا و يالت وظيفته يومًا ىل
ص دو التقاعد مد ولُ)ع ه ا أوالً .ثانيًا :حنن نُ.مع يف سعي ا عل رفع
املستوى املعيشي للمواين البحريب ع وأعتقد أ االم اإل وة يف االجتاهل 2
املختلفل يصب يف اهلدف نفسهع وهو مصلحة البحرين ومصلحة املواينع
ومصلحة استمرار دعم املواين سواء اا موظفًا أو متقاعدًا أو غ ذلك .أنا
أشكر ش.اعة اجلميع سواء اا الرأي م يدًا أو خمالفًاع أل الكل يراعي
مصلحة ه ا البلد واملواينع وال نشك يف نوايا أحد .أود أ أقول
األوىل لل .ة هي اليت علي ا العمل من أجلراع حيث
قرأها أ ونا الداتور سعيد عبدا

املالحظة

ه ه املالحظة اليت 11
اد دعمرا لكل

هي أ الل .ة

ا طوات اليت من شأنرا العمل عل رفع املستوى املعيشي للمتقاعدين.
ص دو التقاعد ــ أقوهلا بكل صراحة ــ يعمل جاهدًا برجاله وموظفيه ونسائه
املخلصل هل ا البلد وا ريصل عل مصلحة املواينع وهم من حياولو من
لا الكواليس السعي من أجل مصلحة املواينع وه ه شرادة نشرد هلم 12
براع ولكن اما ذار األخ أيد بر اد أ ه ا ا ب االاتواري يكوي ا
يف ال يومع وال نعرف له بوصلةع حيث يبيّن ل ا يف
انريارع ويف

ظة أن ا عل شفا

ظة أ رى واف ا كومة عل ويادة! ذ أين االم ا ب

االاتواري؟! ه ا األمر أفقدنا الثقة يف قرير ا ب االاتواريع ألنه يصور
ل ا أحيانًا أن ا عل شفا انريارع بي ما حتصل مباحثات بل ال واب وا كومة 21
فيوافقو عل ال يادة! ذ أين االم ا ب ؟! ه ا ما جيعل ا ال نعتمد عليه
ونثقل عل ا كومة والص دو ع ملاذا؟ ألن ا

نعد نث يف ه ا ا ب ع

ل لك حناول الضغط فلرمبا نستطيع حتصيل شيء للمواي ل بشر
يكو عل حساب اقتصاد البلد ومي انيتهع لك ا نرى أ بع

أال

املشاريع

وجد هلا املي انيات من ه ا وه ا  .فبما أن ا نعمل من أجل املواين وف مبدأ 22
ما نستطيع أ حنققه لرفع املستوى املعيشي للمواين نفعله مبا ال خيل بالب ود
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األ رى والقواعد اليت و عرا اإل وة .ذا اا االم ا ب االاتواري
مطبقًا م عام 2117م فلماذا حصلت ويادات بعد ه ا القانو ؟! ذ ايا
جنمع بل ال ه ه املت اقضات؟! وملاذا يعامل ه ا القانو معاملة خمتلفة
حبيث يتعطل ىل 2112م ويف الوقت نفسه مررنا ويادات الل الس وات
املا ية؟! نقول ــ اما ذار أحد اإل وة األعضاء ــ لتكن ه ا

دراسة 2

ااملة لرفع مستوى املتقاعدين ال أ حيصل عل شيء من ه ا وه ا ع
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًاع فضل األخ الداتور واريا سلطا

العباسي الرئيس 11

الت في ي للريئة العامة للتأمل االجتماعي.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمني االجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيسع بسم ا
صباحكم بكل

الرين الرحيمع أسعد ا

 .أود يف البداية أ أ وجه بالشكر ىل أصحاب السعادة 12

أعضاء اجمللس عل حرصرم واهتمامرم بأمور املواي يل واملتقاعدين عل
وجه ا صوصع وبر ه امل اسبة أود أ أ قدم بالشكر ىل الل .ة املوقرة عل
قريرها ال ي ب لت فيه جردًا اب ًا ومفصالًع وأ ف متامًا مع املربرات اليت
أورد را الل .ة فري مربرات فيرا من الوجاهة والقوةع وحت ال أعيد وأارر
ه ه املربرات فقط أود ايال اجمللس عل نقطة واحدة اد أ أهداف ه ا 21
املشرو قد حتققت عل أرض الواقع .فلو را نا عل ما مت قراره من قبل
اجمللس بالتواف بل السلطة التشريعية وا كومة املوقرة من قرار عالوة
شررية للمتقاعدين بدأت يف عام 2111م مببلغ  72دي ارًاع ومت عديل ه ه
العالوة يف عام 2111م ىل  121دي ارًا .أول نقطة أود أايدها هي أ الفة
ه ه العالوة يف 2112م ستكلا ا
ال قطة الثانية:

انة العامة هي  81مليو دي ار قريبًا22 .

ه ه العالوة شكل ويادة عل املعاش التقاعدي فو ما هو
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مقرتح يف ه ا املشرو ع عل سبيل املثال :لو افرت
يتقا

ا اليوم أ ه ا متقاعدًا

معاشًا شرريًا قدره ألا دي ارع وال سبة العظم أو الشرحية الكربى

من املتقاعدين معاشا رم التقاعدية قل عن األلا دي ارع فمن يتقا

ألا

دي ار سيحصل عل عالوة قدرها  122دي ارًاع وه ه العالوة عادل %1222
ويادة عل املعاش .مثال

ر :لو اا ه ا

متقاعد يتقا

 711دي ار 2

سيحصل عل عالوة قدرها  121دي ارًاع وه ه عب  أاثر من  %21ويادة عل
املعاش الما اانت نسبة ال يادة أعل .

املعاش التقاعديع فكلما اخنف

ال قطة األ رى ما يرحه األخ أيد بر اد من ساؤل حول الو ع االاتواري
لص دو التقاعد أو ص دو التأمل االجتمتاعيع ما اانت حت ر م ه اهليئة
يف الس وات السابقة حتق عل أرض الواقعع ال أعب  به أ الص ادي اآل
مفلسة بل فيرا من األموال واالحتياييات ــ و

11

ا مد ــ اليت كونت عرب

أاثر من  11س ةع واهليئة قوم بإدار را واستثمارها بالشكل الصحيح
واألمثلع ولكن ما أقصده هو أ املصروفات التقاعدية للص ادي جتاووت
يرادا را من االشرتاااتع فالدراسات اانت حت ر من أن ا س صل يف
مرحلة من املراحل ىل أ ه ا الفائ

الس وي ــ ال ي يتحق سابقًا للص ادي

12

ــ سوف ي تريع وبالفعل ه ا األمر قد حتق بال سبة ىل الص دو املدني م
عام 2111م وبال سبة ىل الص دو ا اص م عام 2114مع واآل الص ادي
غطي ه ه ال يادة من
و ستثمر وحتق

الل عوائد االستثمار .ماوالت األصول موجودة

عوائد نغطي برا ال يادة اليت فاقت اإليرادات من

االشرتااات .لو أردمت االيال عل ه ه اإلحصائيات فري موجودة عل موقع 21
اهليئة و ل عل

املوقع ال ثالثة أشررع وبإمكانكم االيال عل

اإليرادات من االشرتااات واملصروفات التقاعديةع وبالفعل سوف الحظو
أ املصروفات قد جتاووت اإليراداتع وشكرًا.
22

النائب األول للرئيس:
شكرًاع فضلي األ ت دالل جاسم ال ايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيسع أحببت أ أش

ىل مو و

ايف وهو أ

ه ا دراسة ملرا البحرين للدراسات والبحوث أجريت بالتعاو مع اإل وا
يف جملس ال واب
نسع

من ليا رم ملسألة ال ظر ىل و ع املتقاعدين؛ حنن اليوم

ىل أ يكو ه ا حرا نوعي للمتقاعدين ال يستردف فقط ويادة 2

الروا ب؛ وه ه الدراسة بيّ ت أ قرابة  %22من املتقاعدين يتقا و معاشات
قاعدية دو مستوى ا د األدن وهو  211دي ارع و %81من املتقاعدين ليس
لديرم أي مصدر د ل

ايفع وغالبية املتقاعدين يعيلو أسرًا اب ة

مكونة من  4أفرادع وأظررت الدراسة أ  %22يعانو أمرا ًا م م ةع و%12
يسك و يف م اول قدمية حباجة ىل رميمع ويسكن  %128يف بيوت يلة 11
للسقو ع وبالتالي نواحي دمة و لبية متطلبات املتقاعدين كمن يف جرات
وم سسات حكومية أ رى لديرا املي انية و ستطيع أ تخ جراءات ختفا
معانا رم .املتقاعد ال يعول نفسه فقط بل يعول أسر ه اليت يرعاها أيضًا .ه ه
الدراسة موجودة وأمت

سليط الضوء عليرا .وعل ما أوصت به اآليةع

وج ء اب من الدراسة يستطيع اإل وا يف جملس ال واب حتريكهع أل
األمر ال حيتا

ىل عديل شريعي بقدر ما حيتا

12

ىل جياد واف مع

ا كومة و ل ام جرات معي ة بتقديم ه ه ا دمةع أبسطرا اإلشارة ىل
اإلعفاء من صم اجل ء املستبدل من املعاش التقاعدي ملن سدد أصل مبلغ
رأ ال املعاش املستبدلع وختصيص بعثة دراسية واحدة جبامعة البحرين
ألب اء املتقاعدع و عفاء املتقاعد مما بق عليه من قرض سكاني ع د قيامه 21
بتسديد  %21من القرضع و وف

أمل صحي للمتقاعدين ال ين قاعدوا

بسبب الع .الكليع ودعم املشروعات الصغ ة اليت يرغب املتقاعدو يف
قامترا من الل قديم قروض سدد عل أقسا
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اآلليات ــ اليت انترت ليرا لك الدراسة ــ ال حتتا ىل الفة مالية عالية يف
اث من األمورع ولكن يف الوقت ذا ه فيرا استفادة مالية بشكل مباشر
وغ مباشر و د ل
املتقاعد .جيب أ

من اإلعفاء والتقليل من املعاناة يف أمل حاجات أسرة
تفتح عقلية املشر للحرا

ال وعي للمتقاعد و ظر ىل

املواين اليت يعاني فيرا ال أ ختت ل فقط يف ويادة الروا ب .اليوم جيب أال 2
نعمل دراسات و دفع عليرا مبالغ ومن ثم رانع يف حل أنرا تضمن ليات
من املمكن أ سرم مساهمة فعالة يف قليل األعباءع وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
11

شكرًاع هل ه ا مالحظات أ رى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
دعونا نسمع رأي األخ الداتور عصام عبدالوهاب الربوجني رئيس 12
هيئة املستشارين القانونيل باجمللس حول هل نصوت اآل عل

وصية الل .ة

أم عل مشرو القانو من حيث املبدأ؟ فضل.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيسع
للرف ع فإ

اا استعراض التقرير يبل اجتاه الل .ة 21

وصية الل .ة ال رائية ناشدت اجمللس عادة ال ظر يف قراره

الساب فيما خيص املوافقة عل مشرو القانو من حيث املبدأع ومعالي
الرئيس أ

موافقة اجمللس عل

عادة م اقشة مشرو القانو من حيث

املبدأع وه ا ما حصل؛ ل لك جيب أ يكو التصويت اآل عل هل يواف
اجمللس عل مشرو القانو من حيث املبدأ أم ال؟ ا قيقة الل .ة
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املضبطة 7

وصية بالرف

بل ناشدت اجمللس عادة ال ظر يف م اقشة املشرو من حيث

املبدأع فبعد امل اقشة يعرض املو و عل التصويت هل يواف اجمللس عل
مشرو القانو من حيث املبدأ أو ال؟ وشكرًا.
2

النائب األول للرئيس:
شكرًاع مع

ذلك أن ا اآل س صوت عل املشرو من حيث املبدأ ما

باملوافقة و ما بالرف ع و ذا صو ا بالرف

فسوف ي تر األمرع و ذا وافق ا

عليه من حيث املبدأ فس تقل ىل م اقشة موادهع وبالتالي املطروح أمامكم
اآل هو التصويت عل

املشرو من حيث املبدأ .فضل األخ الداتور
11

عبدالع ي حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيسع حقيقة الصيغة مربكة نوعًا ماع فري قول
بإعادة ال ظر يف قرار اجمللس الساب فيما خيص املوافقة عل مشرو القانو
من حيث املبدأع يعب  قد كو عادة ال ظر هي التمسك بالقرار الساب ع 12
وا لك ذا وافق ا من حيث املبدأ فرل سيعاد املشرو ىل الل .ة أم ماذا؟
أعتقد أ املشكلة ه ا ليست يف لية التصويت و منا فيما يستتبع التصويتع
وشكرًا.
21

النائب األول للرئيس:
شكرًاع ليست ه ا

أي مشكلةع و ذا صو ا باملوافقة عليه من

حيث املبدأ ما أ ند ل يف م اقشة التقرير و ما أ نعيده ىل الل .ة .فضل
األخ الداتور عصام عبدالوهاب الربوجني رئيس هيئة املستشارين القانونيل
باجمللس.
22
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رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيسع حيث

الل .ة يف قريرها اجلديد

اق

مواد مشرو القانو ع فإنه ذا واف اجمللس عل مشرو القانو من حيث
املبدأ فسيعاد ىل الل .ة لتقدم وصيا را بشأ مواد مشرو القانو ع
2

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًاع فضلي األ ت دالل جاسم ال ايد.
11

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيسع أعتقد أ ه ا

طأ يف اآللية .أوالً:

اجمللس واف عل املشرو من حيث املبدأ سابقًاع وبالتالي جيب أ نصوت
وصية الل .ة بإعادة القرار .اآل مبا أن ا رجع ا بالقرار فلم نصوت

أوالً عل

عليه بعد م اقشت اع فكما قال األخ رئيس هيئة املستشارين القانونيل
باجمللس جيب أ نصوت عل

وصية الل .ة أوالً وبعدها التصويت عل مشرو

القانو من حيث املبدأ باملوافقة أو الرف

12

لكي يكو قرارنا سليمًاع

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًاع ليس ا لكع حنن صو ا يف البداية عل

عادة ال ظر يف 21

قرار اجمللس الساب وفتح ا باب ال قاشع واآل سوف نصوت عل مشرو
القانو من حيث املبدأع فرل يواف اجمللس عل مشرو القانو من حيث
املبدأ؟
22

(أغلبية غري موافقة)
النائب األول للرئيس:
ذ يُرف

مشرو القانو من حيث املبدأ .ون تقل اآل ىل الب د التالي

من جدول األعمال وا اص مب اقشة قرير جل ة ا دمات خبصوص مشرو
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قانو بشأ

قرير ويادة ألصحاب املعاشات واملستحقل ع رم ا ا عل

ألحكام قانو التأمل االجتماعي الصادر باملرسوم بقانو رقم  24لس ة
1271مع (املعد يف
علمو أ ه ا

وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس ال واب) .اما
ثالثة ص ادي ع وه ا املشرو يتعل بالص دو الثانيع

واملربرات اليت ذار را الل .ة لرف
هي املربرات نفسرا لرف

مشرو القانو املتعل بالص دو األول 2

مشرو القانو املتعل بالص دو الثاني .األخ أيد

براهيم بر اد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحرا.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد (مثريًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيسع مت رف

مشرو القانو الساب من حيث 11

املبدأع فما هو مص ه؟ هل ي هب ىل جملس ال واب؟

النائب األول للرئيس:
نعم يعاد ىل جملس ال واب .فضل األخ الداتور سعيد أيد عبدا
12

مقرر الل .ة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيسع بدايةً أيلب ثبيت التقرير ومرفقا ه يف
املضبطة.

21

النائب األول للرئيس:
هل يواف اجمللس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

22

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

(انظر امللحق  /2صفحة )47
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النائب األول للرئيس:
فضل األخ مقرر الل .ة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيسع اما فضل سعادة ال ائب األول للرئيس رأي 2
ومالحظات ومربرات الل .ة هي نفسرا اليت ذارت ع د م اقشة مشرو
القانو ال ي انتري ا م ه للتوع وعليه سأقرأ وصية الل .ة .وصي الل .ة
اجمللس بإعادة ال ظر يف قرار اجمللس الساب فيما خيص املوافقة عل مشرو
القانو من حيث املبدأع و عادة م اقشة األسس واملبادئ اليت يقوم عليرا
مشرو قانو

بشأ

قرير ويادة ألصحاب املعاشات واملستحقل ع رم 11

ا ا عل ألحكام قانو التأمل االجتماعي الصادر باملرسوم بقانو رقم
وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس ال واب).

( )24لس ة ( .1271واملعد عل

واألمر معروض عل اجمللس املوقر الختاذ الالومع وشكرًا.
12

النائب األول للرئيس:
رأي اجمللس يف عادة م اقشة األسس واملبادئ

شكرًاع سوف نأ

اليت يقوم عليرا مشرو القانو ع است ادًا ىل املربرات اليت ذارها األخ مقرر
الل .ةع فرل يواف اجمللس عل

عادة م اقشة األسس واملبادئ اليت يقوم

عليرا مشرو القانو ؟
21

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
هل ه ا مالحظات؟
22

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
هل يواف اجمللس عل مشرو القانو من حيث املبدأ؟

(أغلبية غري موافقة)

2

النائب األول للرئيس:
مشرو القانو من حيث املبدأ .ون تقل اآل ىل الب د التالي

ذ يُرف

من جدول األعمال وا اص مب اقشة قرير جل ة ا دمات خبصوص مشرو
قانو بشأ
ألحكام قانو

قرير ويادة ألصحاب املعاشات واملستحقل ع رم ا ا عل
ظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضبا

وأفراد قوة دفا

11

البحرين واألمن العامع الصادر باملرسوم بقانو رقم  11لس ة 1271م( .املعد
يف وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس ال واب)؛ فضل األخ الداتور سعيد
أيد عبدا

مقرر الل .ة.
12

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيسع بدايةً أيلب ثبيت التقرير ومرفقا ه يف
املضبطة.

النائب األول للرئيس:
21

هل يواف اجمللس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
22

ذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )88
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 17

2112/11/22م

املضبطة 7

النائب األول للرئيس:
فضل األخ مقرر الل .ة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيسع رأي ومالحظات ومربرات الل .ة هي نفسرا 2
اليت ذارت ع د م اقشة مشروعي القانونل الل ين انتري ا م رما للتوع وعليه
سأقرأ وصية الل .ة .وصي الل .ة اجمللس بإعادة ال ظر يف قرار اجمللس
الساب فيما خيص املوافقة عل مشرو القانو من حيث املبدأع و عادة
م اقشة األسس واملبادئ اليت يقوم عليرا مشرو قانو بشأ

قرير ويادة

ألصحاب املعاشات واملستحقل ع رم ا ا عل ألحكام قانو

ظيم 11

معاشات ومكافآت التقاعد لضبا وأفراد قوة دفا البحرين واألمن العامع
الصادر باملرسوم بقانو رقم  11لس ة 1271مع (املعد يف

وء االقرتاح بقانو

املقدم من جملس ال واب) .واألمر معروض عل اجمللس املوقر الختاذ الالومع
وشكرًا.
12

النائب األول للرئيس:
رأي اجمللس يف عادة م اقشة األسس واملبادئ

شكرًاع سوف نأ

اليت يقوم عليرا مشرو القانو ع عل

وء وصية الل .ةع فرل يواف اجمللس

عل عادة م اقشة األسس واملبادئ اليت يقوم عليرا مشرو القانو ؟
21

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
هل ه ا مالحظات؟
22

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
هل يواف اجمللس عل مشرو القانو من حيث املبدأ؟

(أغلبية غري موافقة)

2

النائب األول للرئيس:
ذ يُرف

مشرو القانو من حيث املبدأ .ون تقل اآل ىل الب د التالي

من جدول األعمال وا اص مب اقشة قرير جل ة ا دمات خبصوص مشرو
أحكام القانو رقم  12لس ة 2112م بإنشاء ص دو

قانو بتعديل بع

معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء جملسي الشورى وال واب واجملالس 11
البلدية و ظيم معاشا رم ومكافآ رمع (املعد يف

وء االقرتاح بقانو املقدم

من جملس الشورى) .وأيلب من األخ عبدالوهاب عبدا سن امل صور مقرر
الل .ة التوجه ىل امل صة فليتفضل.
12

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
شكرًا سيدي الرئيسع بدايةً أيلب ثبيت التقرير ومرفقا ه يف
املضبطة.

النائب األول للرئيس:
21

هل يواف اجمللس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
22

ذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /7صفحة )102
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النائب األول للرئيس:
س بدأ مب اقشة املبادئ واألسس العامة ملشرو القانو  .فضل األخ
مقرر الل .ة.
2

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
شكرًا سيدي الرئيسع دارست الل .ة مشرو القانو واستعر ت
وجرات ال ظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء الل .ة واملستشار القانوني
لش و الل.ا واملستشار القانوني املساعد باجمللسع وايلعت الل .ة عل مواد
مشرو القانو وم ار ي ا كومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوني بشأنهع

اما ايلعت الل .ة عل رأي جل ة الش و التشريعية والقانونية باجمللس ال ي 11
جاء م ادًا سالمة مشرو القانو من ال احيتل الدستورية والقانونيةع
واستأنست الل .ة برأي جل ة الش و املالية واالقتصادية باجمللسع وبرأي
اهليئة العامة للتأمل االجتماعي .يردف مشرو القانو بتعديل بع

أحكام

القانو رقم ( )12لس ة 2112م بإنشاء ص دو معاشات ومكافآت التقاعد
ألعضاء جملسي الشورى وال واب واجملالس البلدية و ظيم معاشا رم 12
ومكافآ رمع ىل لغاء ا د األعل

ملعاشات التقاعد ألعضاء السلطة

التشريعية واجملالس البلديةع ال ي يبلغ أربعة الف دي ارع واحتساب املعاش
التقاعدي عل أساس

ر مكافأة ا عة الستقطا االشرتا ع د انتراء

العضوية .ا لكع يردف مشرو القانو ىل جواو يلب
حبد أقص س تل

م مدة افرتا يةع

افيتلع لتصبح املدة أربع س وات ملن أمض مدة ال قل 21

عن س تل يف عضوية اجمللس التشريعي أو البلديع وف الشرو ا ددة يف
مشرو القانو ع واليت يلت م فيرا العضو وا كومة بسداد االشرتااات عن
املدة االفرتا ية ال حبسب حصته بواقع ال سبة املعمول برا وقت قديم يلب
الضم .ومبا أ مو و مشرو القانو ير ب أعباءً مالية

افيةع يلبت

الل .ة االستئ اس برأي جل ة الش و املالية واالقتصادية باجمللس بشأ
مشرو القانو ؛ وقد ذهب الرأي املالي ىل أنه يف ظل الظروف املالية الصعبة
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22

اليت متر برا اململكة جراء االخنفاض الكب يف أسعار ال فطع وار فا
مستويات الدين العام؛ فإ ه ا املشرو سيضيا أعباء مالية جديدة عل
املي انية العامة للدولةع باإل افة ىل أ املواونة العامة للدولة للس تل املاليتل
 2112و2111م

تضمن أي ب ود لتمويل كاليا ه ا املشرو .

ذلك فإ الل .ة أادت

افة ىل

رورة التحق من وافر االعتمادات املالية الالومة 2

لتمويل ه ا املشرو يف حال املوافقة عليه .وبعد م اقشة مشرو القانو ع
وااليال عل امل ارات واملرئيات املقدمةع فإ الل .ة بل املالحظات
اآل ية1 :ــ أ أي عديل يف حتديد االشرتااات التقاعدية وقواعد احتساب
املعاشع جيب أ يب

عل دراسات ااتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة

الفترا املاليةع واملرا املالي للص دو ع ومدى قدر ه عل الوفاء بالت اما ه 11
املستقبليةع وحيث

اهليئة العامة للتأمل االجتماعي أفادت بأنرا قد الفت

ا ب االاتواري بدراسة و قييم ال تائج املتوقعة حال قرار مشرو القانو ؛
فإ الدراسة أسفرت عن أ التعديل ي ثر يف ال فقات أاثر من الد لع مما
ي ثر سلبًا عل الو ع املالي للص دو ع حيث نه من املتوقع أ ي يد مجالي
ال فقات الل س ة عل جممو الد ل مبقدار مثاني س واتع مما يرت ب عليه 12
است فاد عمر الص دو ع ويردد استمراريته2 .ــ ص املادة الثالثة عشرة من
قانو ص دو معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء جملسي الشورى وال واب
واجملالس البلدية عل أ تكفل املي انية العامة للدولة بتغطية أي ع .مالي
يطرأ عل ه ا الص دو نتي.ة طبي أحكام القانو ع وحيث نه قد لت
املي انية العامة للدولة من االعتمادات املخصصة لتمويل ه ه التكاليا 21
اإل افيةع فإ األمر يتطلب جلوء الدولة ىل االقرتاض من امل سسات املالية
لتغطية الع .يف املي انية العامةع مما حيمل ه ه املي انية أعباء جديدة
تضمن ــ

افة ىل ه ه القروض ــ الفوائد املالية املرت بة عليرا1 .ــ ومبا أ

املي انية العامة للدولة عاني عً .ا ماليًا اب ًاع فضالً عن ار فا ح.م الدين
العام وفوائدهع فإنه يكو من الصعب معه حتميل املي انية العامة للدولة 22
امل يد من األعباء املالية اإل افية اليت جاء برا مشرو القانو 4 .ــ
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معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء جملسي الشورى وال واب

ص دو

واجملالس البلديةع ختتلا عن يبيعة الص ادي التقاعدية والتأمي ية األ رىع
من حيث
عا ا

التبعات املالية ال اجتة عن طبي أحكام ه ا القانو قع عل
انة العامة للدولةع حيث تحمل ا كومة الفة القيمة الرأ الية

لفرو االشرتااات بل مدة ا دمة الفعلية ومدة ا دمة االعتبارية ا سوبة 2
ع د التقاعد .ويف

وء ما دار من م اقشات وما أبدي من راء أث اء دراسة

مشرو القانو ع فإ الل .ة وصي مبا يلي :عدم املوافقة من حيث املبدأ عل
مشرو قانو بتعديل بع
ص دو

أحكام القانو رقم ( )12لس ة 2112م بإنشاء

معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء جملسي الشورى وال واب

واجملالس البلدية و ظيم معاشا رم ومكافآ رم .واألمر معروض عل اجمللس 11
املوقر الختاذ الالومع وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًاع هل ه ا مالحظات؟ فضل األخ الداتور عبدالع ي حسن
12

أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيسع أشكر اإل وا يف الل .ة عل ه ا التقرير.
لدي مالحظة وهي أ مشرو القانو ه ا ن اقشه اما لو ا ا ن اق
املشروعات السابقةع يف حل أ مشروعات القوانل السابقة تحدث عن ويادة 21
ألصحاب املعاشات واملستحقل ع رمع بي ما ه ا املشرو يتحدث عن عديل
بع

أحكام ه ا القانو ع ويتحدث عن ليات معي ة موجودة يف القانو ع وال

يتحدث عن ال يادة يف املعاشاتع فر ا

العديد من أعضاء ه ا اجمللس

واجملالس السابقة يشعرو أ ليات ه ا القانو بخس حقوقرم التقاعديةع
ألنرا ليات احتساب غ صحيحةع ألنرا فرض سقفًا معي ًا قد ال يكو
عادالً من وجرة نظر العاملل يف اجملالس الثالثةع يضاف ىل ذلك أ ه ا
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22

املشرو يتحدث عن فئة معي ة وقع عليرم الظلم ألنرم شاراوا يف عضوية
اجمللس لفرتة قص ةع وهم حباجة ىل معاجلة و عرم بشكل خمتلا.
مشرو القانو ه ا يتكو من ثالث موادع وال مادة عاجل أمرًا خمتلفًا
متامًاع وليست هلا عالقة ب يادة املعاشات من حيث املبدأع فاملادة األوىل
2

تحدث عن لية احتساب املعاش ومكافأة التقاعدع حيث نرا ص عل
التالي« :احتساب املعاش من أول فصل شريعي للعضو يضاف له معاش من
الفصل التالي حبد أقص مثا س وات .ويتم احتساب املعاش عل أساس
املكافأة اليت يتقا اها يف ال فصل شريعي»ع مبع

أ اإل وا األعضاء

ال ين أمضوا فصالً شريعيًا واحدًا يستحقو مبوجب ذلك معاشًا قاعديًا
بواقع  %21من قيمة املكافأة الشرريةع املكافأة يكو مقدارها  2111دي ار 11
حبريب ع وبالتالي اهليئة العامة للتأمل االجتماعي حتتسب  %21من قيمة
املكافأة اليت قدر بـ  2111دي ار فيكو ال ا ج  1111دي ار حبريب  .و ذا
أامل العضو فصلل شريعل يستح معاشًا قاعديًا بواقع  %81من
املكافأةع مبع

أنه ذا اانت قيمة املكافأة يف

ر فصل شريعي عمل

فيه ت.اوو  1111دي ار حبريب ع فإ اهليئة العامة للتأمل االجتماعي ال أ
متوسط معاش
و منا أ

12

ر س تل اما هو ا ال يف التأمي ات االجتماعية األ رىع

 %21من مبلغ  2111دي ار حبريب  ــ مكافأة الفصل األول ــ

فيكو ال ا ج  1111دي ار حبريب ع ومن ثم أ

 %11من املكافأة ا الية

له وجتمعرم معًاع و قول ه ه نسبة  %81من املعاش التقاعدي ملن قض فرتة
عمل يف اجمللس من الفصل األول ىل الفصل الرابع! ل لك أعتقد أنه البد من 21
عادة ال ظر يف لية احتساب املعاش التقاعدي واملكافأة يف ه ه املادةع ألنرا
لية ال ستقيمع فري لية غ

عادلةع والتعديل ال ي اقرتح بشأنرا هو

احتساب املعاش التقاعدي ب اء عل

ر مكافأة ا عة الستقطا االشرتا

ع د انتراء العضوية يف

ر فصل شريعي للعضوع وبالتالي ال ميكن أ

نظلم من عمل أربعة فصول شريعية بأ حيتسب له را ب قاعدي من الل 22
مجع  %21من را ب أول فصل شريعي عمل فيه ومجعه مع  %11من را ب
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فصل شريعي عمله فيهع ومن ثم نقول له ه ه نسبة  %81من املكافأة
الشررية .أعتقد أ ه ا األساس غ عادلع وحنن يف ه ا املشرو نتحدث عن
عديل املادة وليس عن ويادة يف املعاش أو نقصانه .ومع قديري لإل وا يف
الل .ة فإنرم

ي اقشوا ه ه املادةع و ي اقشوا سالمة التعديل وما اقرتح يف

املشرو بقانو ع فاآللية هي اليت حباجة ىل عديل .املادة الثانية من مشرو
القانو

2

ص عل أ «جيمع العضو بل املعاشات املستحقة له عن دمة

سابقة واملعاش املستح عن العضوية يف اجمللس بشر أ ال يت.اوو جممو
املعاشل أربعة الف دي ار»ع ه ا و ع سقا أعاله أربعة الف دي ار حبريب ع
وأعتقد أ ه ا

يف جملس الشورى من وصل ىل ه ا السقاع وبالتالي
ر ال يضيا 11

وجوده يف اجمللس يف ه ا الفصل أو الفصل القادم أو أي فصل

ليه شيئًا .ه ا السقا ال ي حدد أعاله مبقدار أربعة الف دي ار أقر مبرسوم
بقانو و ي اق

يف اجمللسلع وبالتالي ن ل ه ا السقا عل رؤوس اع ولو

اانت ه ا م اقشة دميقرايية وم طقية ألمك ا رفع السقا ىل حسة
الف دي ار أو ستة الف دي ار حبيث يكو ه ا م ط  .حنن نتحدث عن
أعضاء يف السلطة التشريعية وأعضاء يف اجملالس البلدية ميثلو سلطة عادل 12
سلطة جملس الووراء املوقر والسلطة القضائيةع فلماذا يعامل عضو جملس
الووراء بشكل خمتلا متامًا عن عضو جملس الشورىع يف حل أ اليرما
ميثال سلطتل دستوريتل؟ وال أدري

اا القضاة ــ مع ال احرتامي

و قديري هلم ــ يعاملو ب فس املعاملةع ولكن ملاذا يفرض سقا عل أعضاء
اجمللسل فقط وعل

أعضاء اجملالس البلدية وال يفرض عل

اجملالس 21

األ رى؟ ذا ا ا نرى أ مجيع ا متساوو يف املراا القانونيةع فالبد أ
يعاد ال ظر يف ه ا السقا .ي بغي ال ظر يف ه ه املادة اونرا مادة وليست
مبدأ به الفة ماليةع ليس ه ا الفة ماليةع و منا ه ا

حقا ح ملن

جيمع بل أمي ل أو قاعدين .املادة الثالثة من ه ا املشرو قد كو هي
مصدر القل ع حيث نرا قول « :ال عضو يبق يف عضوية اجمللس س تل 22
حي له استكمال املدة الباقية الستحقا املعاشع وذلك بشراء املدة املكملة
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الستكمال أربع س وات الالومة الستحقا املعاش التقاعدي .عل أ تحمل
ا كومة سداد حصترا عن املدة املراد شراؤها ويتحمل العضو سداد
حصته»ع ه ه املادة من املمكن أ تم م اقشتراع وأ ي ظر ليرا ليس فقط
من م ظار الكلفةع و منا من م ظار العدالةع ألن ا ذا نظرنا ىل املسألة
بتمعن نرى أ من أمض يف جملس ال واب أو يف جملس الشورى فصالً 2
شريعيًا واحدًا فقط يتقا

اآل را بًا قاعديًا مبقدار  %21من مكافأ ه

من دو أ يسرم بدي ار واحد يف قاعدهع هل ه ا عدالة بل من نعطيه %21
من مكافأة الفصل األول وبل من أ

يف الفصل الثاني وأامل  1س وات؟

أنا ال أدعو ىل قطع ه ا الرا ب ع رمع ولكن هل من العدالة أ من أامل
ثالث س وات ودفع فيرا االشرتا

أ أنظر ليه ب ظرة أ رى وأقول نه ال 11

يستح ع يف حل أ من شار فقط يف الفصل التشريعي األول أعطيه را بًا
قاعديًا مبقدار  %21من املكافأة الشررية للفصل التشريعي األول؟ أقول
ظروا ىل املواد عل حدةع بل نظرمت فقط ىل

لإل وا يف الل .ة أنتم

املشرو اكل من حيث املبدأع ويف يار ا ر ال ي سيشكله عل
اجمللس ذا رفضت مشروعات القوانل السابقةع وأنا ال أجد يف السياسة 12
حرجًاع فا
السابقةع وأنا

ح ع اإل وا فضلوا با ديث عن املتقاعدين يف املشروعات
أناق

األمر معرم عل الرغم من اقت اعي بأنرم أ وا ال

حقوقرمع و ذا اانت ه ا

ويادةع فليس ه ا

من يقا

دها مطلقًاع

ولكن الو ع خمتلا يف ه ا القانو ع الو ع يتعل بعدالة لية احتساب
االشرتا ع ويتعل بآلية و ع سقاع ويتعل مبو و

وا قد ال يكو هلم 21

ح ع وقد يكو هلم أاثر من نصيب وال ي من املمكن أ يساهموا فيه أو
ال يساهمو فيهع وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًاع فضل األخ جواد عبدا

جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 42

22

عباس.

2112/11/22م

املضبطة 7

العضو جواد عبداهلل عباس:
شكرًا سيدي الرئيسع أؤيد وأ ف متامًا مع ما فضل به األخ
الداتور عبدالع ي أبل .من املالحظ حبسب ما هو م اور أ ه ا االقرتاح
صدر عن جملسكم املوقرع ومتت صياغته من قبل ا كومة املوقرة يف
صورة مشرو قانو ع ومن ثم متت أحالته ىل جملس ال واب املوقر لدراستهع 2
ومشرو القانو ه ا يضم بل دفتيه حقوقًا تعل بشرحية اب ة من
املواي ل وهم أعضاء يف جملسي الشورى وال وابع وا قو حمرتمة يف
الدستور والقانو ع فالدستور حيرتم ا قو ع وحيرتم العدالة اليت عب 
ا فاظ عل ا قو ع وجملسكم املوقر و ع قوانل حتكي عن م تر دقة
التشريع و و نظر ه يف صو ا قو ع والسلطة التشريعية بغرفتيرا حريصة 11
ال ا رص عل ا قو  .سيدي الرئيسع املواي و شاراوا يف االنتخابات
الربملانية يف أو األومةع ويف ظل أو ا سياسية وأم ية متأومةع وواجروا
الكث من املتاعب والترديدات والتحدياتع

حوا حبيا رم وحياة أب ائرمع

و حوا بكل ما ميلكو للمشاراة يف االنتخابات ال يابيةع ورأي ا ما حدث
هلم ولعوائلرمع رأي ا من أحرقت سيارا هع ورأي ا من احرت بيته بق ابل حارقةع 12
ورأي ا عر رم للترديدات واالعتداءاتع و شاعة اال رامات واألباييل
واألااذيب

دهمع والكتابة عل م اوهلمع وختوي رم بأبشع األلفاظ ال ابية

والكلمات اجلارحةع ناهيك عن املضايقات واالعتداءات املتكررة عل
م اوهلم ييلة الس وات الثالثع حيث

عوائلرم

يغاُ هلم جفن وهم

يعيشو حتت الترديد والوعيدع بل القل وا وف من الفتك والقدرع راوا 21
م اوهلم وفارقوهاع وذهبوا يبحثو هلم عن مأوى حيتويرم وحيتوي عوائلرمع
فوقعوا يف دوامة الديو وااللت امات املالية اليت أثقلت ااهلرمع ومع ذلك
ظلوا صابرين ومتحملل لتلك األ رارع حيدوهم األمل مع الصرب يف أ س
األمور مبا فيه مصلحة البحرين العلياع ال لشيء فعلوه أو اقرتفوه سوى أنرم
لبوا نداء الوين وقاموا بواجبرم حنوهع حنو وي رم الع ي ع وأجنحوا الت.ربة 22
الربملانية يف ذلك الوقتع وأ جل ما يرجونه هو أ حييوا حياة هادئة ومطمئ ة
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حتفظ ارامترمع وال ن ايد عل ذلكع ف حن ال نستطيع أ نوفيرم حقرمع
مقرتح التعديل ه ا يعطيرم أحقية شراء

فر ا أقل من حقرم يف ا قيقة.
س ة أ رىع فرم هلم ا

يف شراء س ةع ألنرم قضوا ثالث س وات يف

ا دمةع وبالتالي هلم ا

يف شراء س ة من حر ماهلم .سيدي الرئيسع

املقرتح برمته ال يعدو أ يكو حمققًا ملبدأ العدالة واملساواةع اانوا أعضاء 2
ملدة ثالث س وات وسددوا االشرتاااتع وبالتالي هلم ا

يف أ يشرتوا س ة

واحدة وبالتالي يتساوو مع األعضاء ال ين أمضوا أربع س وات يف ا دمةع
وأعتقد أ ه ا املو و يبيعيع وال وجد دواعي
من ح مكتسب هلمع فلماذا ال نعطيرم ا
ماهلم؟ اما أ جملسكم املوقر شر لبع

رمانرم وحرما عوائلرم

يف شراء س ة واحدة من حر
القطاعاتع وعدل قاعدهمع 11

باإل افة ىل ذلك فتح هلم السقاع وبالتالي ال ميكن أ يشر ألولئك وال
يشر هل الء .باإلمكا من
فمشرو القانو ه ا حيتا

الل ه ا التعديل حفظ وصيانة ا قو ع
ىل عديل بع

موادهع أل التعديل سيحفظ

ارامة وقيمة املواين البحريب  أي ما اا ع و ذا

يكن فل جع املشرو

ىل أصله .سيدي الرئيسع ذا أردنا أ نقيس عضو جملس الشورى وال ائب 12
ال ي ي تخبع ف قول

الووير يعل مبرسوم ملكي ملدة  4س واتع وعضو

جملس الشورى أيضًا يعل مبرسوم ملكي ملدة  4س واتع بي ما ال ائب ي تخب
من قبل الشعبع بر ا جيب أ نقيسع ال أ نقيس عضو جملس الشورى مع
موظا ا كومة؛ أل موظا ا كومة خيتلا متامًا عن عضو جملس
الشورى وعن يبيعة عملهع حيث

موظا ا كومة يعمل  22س ة حت

21

يستطيع ا صول عل مستحقا هع بي ما عضو جملس الشورى يعل مدة 4
س وات مبرسوم ملكيع وا لك ال ائب ي تخب من قبل الشعب ملدة 4
س واتع وقياسرما مع املوظا ا كومي هو قياس مع الفار يف رأيي؛ أل
مدة ا دمة ويبيعة العمل ختتلفا ع د ال ائب وعضو جملس الشورى عن
موظا ا كومةع وال ميكن أ نقيس بر ه الطريقة؛ ألنه قياس مع الفار
واستدالل يف غ حمله .ربطب  عالقة مع الكث من اإل وةع والغالبية م رم
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22

وريوا مع األسا وأصبحوا من أعضاء مجعية

ية بعد أ

ية ىل َمبَرّة

انتر أمر اجمللس ال يابيع وهم يبحثو عن قليل من املال ليوفروا ألنفسرم
وألسرهم مكانية العي ع بل

البع

املاليةع ومُطالب من قبل الب و

واملصارف بسداد املستحقات املالية و ال

سيقوم الب ك باختاذ داب

م رم يف دوامة الديو وااللت امات

قانونية حبقه ومقا ا ه لرتاام الديو

وااللت امات املالية عليه بسبب مشاراته يف االنتخاباتع والبع
يقرتض حت يعي

2

م رم

ويوفر ما ميكن وف ه من متطلبات ا ياة الضروريةع

ه ه هي أو ا البع

م رمع فال ميكن جمللسكم املوقر أ يرتارم ــ

وه ه أو اعرم ــ بال وظيفة وبدو را ب قاعدي وبال أي مد ولع وهم
مس ولو عن عوائل وأوالد وعليرم الت امات وديو ومتطلبات معيشة .رجائي 11
من اإل وة واأل وات ال مالء ومن جملسكم املوقر أ يتفرموا الواقع
ويت.اوبوا معه .أما بشأ ما أورده بع

أصحاب السعادة يف جل ة الش و

التشريعية والقانونية من ل ام ا كومة بسداد حصة من االشرتااات عن
مدة ا دمة االفرتا ية اليت يطلب العضو
شكل

مرا فأقول بشأنرا ذا اانت

الالً مببدأ املساواة فإ الل .ة املوقرة ــ جل ة الش و التشريعية 12

والقانونية ــ أيدت سالمة مشرو القانو أوالً من ال احيتل الدستورية
والقانونيةع فلماذا أيدت الل .ة سالمته فيما سب
املساواة؟ لو افرت

ا وجود

ذا اا خمالفًا ملبدأ

الل مببدأ املساواة أقول

األمر ميكن

معاجلته جبعل العضو أو ال ائب هو من يتحمل سداد حصة االشرتااات عن
مدة ا دمة االفرتا ية املضافةع هو وحده فقطع وب لك ال حتمل مي انية 21
الدولة أو ا كومة أي أعباء ماليةع وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًاع فليسمح لي اإل وة واأل وات األعضاء أ أرحب با ي
وا كم مجيعًا بب ا ا يالبات مدرسة البسيتل اإلعدادية للب ات 22
ومرافقيرنع مثم ل الدور ال ي قوم به املدرسة يف رعايترا الكرمية لب ا ا
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يالبات املدرسة واهتمامرا املتواصل ال ي ي اد حرصرا عل

سخ ال

اإلمكانيات هلن مبا يعود بال فع عل ه الء الطالبات من الل ويار رن
امليدانية للتعرف عن قرب عل س عمل جملس الشورىع وهو ما يسرم بال
شك يف ع ي قدرا رن ومعلوما رن يف موادهن الدراسية وخباصة مادة
املواي ة .شاارين لووارة الرتبية والتعليم

سيقرا املتواصل ل .اح ه ه 2

ال يارات امليدانيةع متم ل هلن االستفادة ودوام التوفي وال .احع ومرحبل
برن مرة أ رى ومبرافقيرن يف جملس الشورى .فضلي األ ت دالل جاسم
ال ايد.
11

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيسع نعلم أ ه ا القانو يرم أعضاء السلطة
التشريعية السابقل وا اليل والالحقل أيضًاع أنا مع رف
بقانو ع صحيح أن ا ــ اما ذار األخ جواد عبدا

ه ا املشرو

ــ منثل جل ة الش و

التشريعية والقانونيةع لكن يف التقرير جتدو أ ه ا حتفظًا بوجود شبرة
عدم دستوريةع وأبديت رأيي فيه بصفيت رئيسة الل .ة وا لك األخ أيد 12
ا داد واأل ت سامية امل يدع ولو رأيت سالمة املشرو أث اء نظره يف الل .ة
ورُفع ثم وُجد بعد البحث أ شائبة شوبه فر ا ال مي ع نرائيًا أي عضو يف
السلطة التشريعية من اإلفصاح عن رأيه

غ ت نظر ه و صوصًا يف اجملال

القانونيع وه ا ال جدال فيه .لقي ا ا صاالت من عدد من اإل وة األعضاء
و اصة ممن شاراوا يف االنتخابات التكميليةع ال ين اانوا عل قدر من 21
املس ولية الوي ية للمشاراة يف االنتخابات مبلء راد رمع ودائمًا يف ه ا
اجلانب نست ار أ املس ولية الوي ية ال ي ظر ليرا مبقابلع فر ه مس ولية
وي ية رغم بعات ما قد حيدث أو حدث هلم نتي.ة املشاراةع وقد سب أ
فضل ب لك األخ جواد عبدا ع فالبد أ

كو للشخص مواقفه الوي ية

الصرحية الوا حةع حيث يتحمل مس ولية مشاراته وخباصة يف االنتخابات 22
ال يابيةع وه ا األمر سي اره له التاريخع فاملشاراة قاس دائمًا بالوالء
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الويب  وال يوجد مقياس
أمت

أ

اق

ر هلا .لدي عتب عل جل ة ا دماتع ا ت

عل األقل مسألة وجود شبرة عدم الدستوريةع و اصة أن ا
الالً مببدأ املساواة يف املراا القانونية

بي ا مواي را باعتبار أ ه ا

وحتمل األعباء املاليةع حيث شارا ا معرا يف الرأي بشأ وجود الشبرة مع
هيئة التشريع واإلفتاء القانونيع وه ا األمر لو بُحث لكا ه ا
مل اقشته .أنا أ ف معرم يف بع

مواين التعديل ولك ب  أرى بع

جمال 2
املواين

األ رى قد و عت بشكل ايئع اليوم ع دما أث ت مسألة عدم املساواة
بل الووراء وأعضاء السلطة التشريعية والسلطة القضائية أقول ذا أردنا ذلك
في.ب أ تم مواءمة لك امل اصب حبيث يتم حتديد السقا نفسه ال ي يُحدد
للووراءع ويشمل السلطة التشريعية والسلطة القضائيةع ال ميكن أ يعط

11

سقا مفتوح ونطالب باملساواة واملماثلة! أل السقا غ ا دود ــ يف رأيي ــ
طأ وجيب أال يتم بر ه الطريقةع بل البد أ نسع

ىل عديلهع فلو وافق ا

اليوم عل مشرو القانو ه ا وقل ا مثالً باحتساب املعاش التقاعدي باعتماد
ر مكافأة فيمكن األ

ب لكع لكن القول بتحديد املعاش التقاعدي

بسقا مفتوح فر ا طأع ه ا القانو برمته ــ يف رأيي ــ حيتا ىل عديل 12
حبيث ُراع

أو ا

األشخاص ال ين قد يشاراو

التكميليةع لكن ع دما أقول له

يف االنتخابات

عليه شراء عدد الس وات في.ب أ

أراعي ما سيدفعه ليس عل املدى القص بل عل املدى الطويلع حت ال
يرف

مشرو القانو اليوم وحنمّل ا كومة املس وليةع ذلك

اا األمر

ميس اع حت و اا جيمع ا ــ بصفت ا أعضاء السلطة التشريعية ــ نظامًا 21
أمي يًا قاعديًا

اصًاع فحت األعضاء يف اجملالس البلدية ه ا

بع

املستحقات ال عط هلم بالقدر املتساويع وبالتالي فإ وحيد ه ه االمتياوات
عل األقل بالتماثل القريب
و

رورة مطلوبةع لكن جيب أال تم بر ه الطريقةع

اانت نشأة املقرتح من جملس الشورى ولكن لكل جملس أعضاؤهع

وأنا أعتربه طوة ايئةع وما جيب مراعا ه يف ه ا املشرو هو عديله 22
بالكامل وبشكل مدروسع حبيث جنعل التشريعات املماثلة أ
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األقلع ه ا ما جيب أ ن ظر فيهع وخباصة أن ا اليوم يف الوقت ال ي ندعو
فيه ا كومة ىل رشيد اإلنفا ع جيب أ ن ظر يف امل ايا التقاعدية حبيث
كو متماثلة مع مثيال را بشأ حتديد حد معل أيضًاع حت ال يطرح س ال
الحقًا ملاذا حدد السقا يف ه ا القانو و حيدد يف قانو

ر ميس اجلراو

ا كومي أو الووراء أو غ همع فإذا بدأنا اليوم بالسلطة التشريعية فمن ح

2

اجملالس البلدية املطالبة بسقا غ حمددع ل ا أرى أنه ــ مع احرتامي ألعضاء
اجمللس وماذا يرو بشأنه ــ وجه شريعي ايئع وأرى ما أ يرف

ه ا

املشرو بقانو و ما أ يعاد ىل الل .ةع وال مانع من عديل املواد ذات الصلة
واملساس باألسس اليت بب  عليرا مشرو القانو حت خير عل األقل من
السلطة التشريعية وهو حيمل يف ييا ه املساواة والعدالة يف االحتكام بال سبة 11
ىل قاعد أعضاء السلطة التشريعيةع وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًاع فضل األخ أيد مردي ا داد.
12

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سيدي الرئيسع والشكر موصول ىل اإل وة واأل وات
أعضاء جل ة ا دماتع يف الواقع أنا مع وصية الل .ة لعدة أسبابع أوالً:
الل م اقشة جل ة الش و التشريعية والقانونية ذارنا اما ذارت األ ت
دالل ال ايد أ ه ا  1أعضاء ار أوا وجود شبرة عدم دستورية يف مشرو

21

القانو  .ثانيًا :ع د املوافقة عل مشرو القانو سوف تحمل الدولة بعات
املي انية والتكالياع واما علمو أ الو ع االقتصادي واملالي اآل يف
البلد ال يسمح ب لكع واما ذارت سابقًا أ ه ا هبويًا مستمرًا ألسعار
ال فطع

افة ىل ذلك أ املادة  18من دستور مملكة البحرين ساوت بل

مجيع املواي لع فلماذا مني بل أعضاء جملس الشورى وال واب واملوظفل 22
اآل رين يف الدولة والقطا ا اص؟ ه ا من السادة الووراء من يفو را به
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را ب اإل وة ال واب أو أعضاء جملس الشورىع أعتقد أ قرار الرف

هو

الصحيحع وحنن يف الواقع صو ا عل  1قوانل قبل قليل والرا ختص
املتقاعدينع في.ب أوالً أ نكو قدوة لآل رينع و ذا صو ا عل عدم
مكانية عطاء ويادة فلماذا نطالب حنن بر ه ال يادة؟ أعتقد أنه من األحرى
2

البدء بأنفس اع وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًاع فضلي األ ت سوسن حاجي قوي.
11

العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيسع بداية أود أ أشكر جل ة ا دمات عل
قريرها ال ي قدمته ىل اجمللس املوقرع ا ت يف الساب رافضة للمشرو
رفضًا امًا بدو أي م اقشة بسبب ما متر به البحرين من و ع اقتصادي
ومير به اإلقليم وامل طقة والعا

بأاملهع باإل افة ىل و ع ال فطع الرا

أسباب دعو ىل الرف ع ولك ب  اآل أقول يرج من الل .ة أ سرتد ه ا 12
املشرو و اقشه و لغي ما خيتص حبصة ا كومةع وجتعل من ال ائب أو
العضو ال ي

يكمل مدة  4س وات أ يتحمل االلت امات املالية اافة

لكي يستح املبلغ التقاعدي حت ال نظلم أحدًا .أود أ أقول ما جيول يف
ايري بشأ مو و معلع أنا عضو ساب يف جملس ال وابع رشحت يف
اجمللس الساب أث اء فرتة االنتخابات التكميليةع وما مررت به مر به بع
اإل وة ال مالءع لك ب  أود أ أقول شيئًا واحدًا وهو:

وي ييت وح

للوين ووقويف معه أث اء أومته هو أمر ليس للبيعع فال أقول نب  وقفت وقفة
فارس ش.ا بردف استالم مقابل ل لكع الع ه ا األمر مرفوضع وما منر به
مير به اجلميعع ونرف
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21

نأ

مقابل ل لك أو جيب أال نأ ع فأرجو من جملسكم املوقر عدم

املوافقة عل ذلك؛ أل الوقوف مع الوين هو واجب املواين جتاه وي هع ذ
ه ا الكالم مرفوضع فحب ا لو يعيد اجمللس املوقر ه ا املشرو ىل الل .ة
ويعيد دراسته من ال احية الدستوريةع وا لك من ناحية لغاء حصة
2

ا كومة والت ام ال ائب أو العضو يدفع املستحقات املاليةع وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًاع فضل األخ حيس يد الرميحي.
11

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيسع والشكر موصول ىل اإل وة أعضاء الل .ة
و ىل مجيع من سبقب  يف الكالم خبصوص ه ا املشرو واملشروعات
السابقة .أنا أ فرم متامًا نظرة الل .ة املوقرة الواقعية خبصوص رفضرا
ملشروعات القوانل الثالثة السابقةع ولك ب  أ تلا معرا يف ه ا املشرو

وذلك لعدة اعتبارات .ال شك أ ه ا ــ اما أشارت األ ت دالل ال ايد ــ 12
شبرة عدم دستورية يف اجل ئية املتعلقة بتسديد االشرتااات عن الس وات
االفرتا ية اليت سيقوم العضو أو ال ائب بشرائرا عن الس وات السابقة اليت
قضاها يف اجمللسع وبالتالي ال وجد عدالة أيضًا يف الروا ب التقاعدية لعدد
من أعضاء اجمللسل السابقلع واما علمو أ أعضاء الفصل التشريعي
األول سواء اانوا يف جملس الشورى أو يف جملس ال واب

يسددوا دي ارًا 21

واحدًا عن قيمة أي اشرتا يف التقاعدع وبالتالي هم حصلوا عل نسبة %21ع
وه ا أعضاء أيضًا يف الفصل التشريعي الثاني
وحصلوا عل %81ع م

يسددوا ال س ة واحدة

اريخ صدور القانو يف أغسطس 2112م .ال ميكن

هل ا القانو أ يعاجل حاالت فردية وهي  8حاالت فردية لل واب وحالة ألحد
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أعضاء الشورىع ال شك أ علي ا ال ظر ىل ه الءع و صوصًا أنرم اانوا
أعضاء يف السلطة التشريعيةع وياملا أنه حي للموظا ا كومي شراء 2
س وات افرتا ية فبالتالي ال ل م ا كومة بسداد أي اشرتا عن الس وات
االفرتا ية اليت يشرتيرا املوظا ا كوميع فمن باب أوىل أيضًا أال قوم
ا كومة بسداد أي مبالغ عن الس وات االفرتا ية اليت يشرتيرا أعضاء 2
جملسي الشورى وال وابع وعليرم أ يدفعوا حصترم ااملة .أنا أ ف متامًا
مع ما ذهب ليه ومالئي بشأ

ىل الل .ة مرة أ رى

عادة ه ا املشرو

لدراسة مواده مادةً مادةع وذلك حت خنر به بالصورة اليت ر ي اجلميع.
بال شك أ ه ه مسألة شائكة وليست هيّ ة عل الل .ةع و صوصًا أ
مشرو القانو يعاجل حاالت متعددة .أمت
وسطًا يُر ي مجيع األيرافع ويكو
أ الدولة عاني

عل الل .ة املوقرة أ جتد حالً 11
طوة ىل األمام .أيضًا أ ف متامًا مع

ائقة ماليةع وهي ليست الدولة الوحيدة اليت عاني ه ه

الضائقةع و منا ال امل طقةع وجيب علي ا أ

ذلك بعل االعتبارع وشكرًا.
12

النائب األول للرئيس:
شكرًاع فضلي األ ت وهوة حممد الكواري.

العضو زهوة حممد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيسع أوالً أشكر الل .ة عل

قريرهاع وأنا أ ف

مع ما ورد فيه خبصوص وجود شبرة عدم دستوريةع وذلك

الالً مببدأ 21

املساواة بل أعضاء جملسي الشورى وال واب وأعضاء اجملالس البلدية
واملوظفلع ألنب  أعتقد أ موظفي ا كومة يعملو لفرتات يويلة وال حي
هلم التقاعد ال بعد مرور  12س ةع ذ ه ا بع
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املساواة بل املوظفلع فأمت

عل الل .ة أ

قبل بإعادة مشرو القانو

و عديله وفقًا ملا ورد من عديالت اإل وة ال مالءع وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
2

شكرًاع فضلي األ ت مجيلة علي سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيسع أنا أ ف متامًا مع ما فضل به األخ ال ميل
الداتور عبدالع ي أبلع وا لك مع بع

اجل ئيات اليت فضل برا اإل وة

ال مالء .حنن من الل استقراء ال اآلراء اليت يرحت من قبل ال مالء نرى 11
أنه ال يوجد رف

الي هل ا املشرو ع بل ه ا مالحظات عل بع

وقيل نرا شكل خمالفة دستوريةع وه ا بع

املواد

املالحظات اليت يلب اإل وة

ال مالء عديلراع وبالتالي أنا أ ف مع الرأي القائل بأنه جيب عادة مشرو
القانو ىل الل .ة .ا ت أمت

لو نظرت الل .ة ىل ه ه التعديالت ع دما

اا مشرو القانو أمامراع و صوصًا أ السادة ال واب أجروا بع

12

التعديالت أيضًا عل املقرتح ال ي قدم جملس الشورى بهع وبالتالي اا من
األجدر أ ي ظروا ىل عديالت اإل وة ال وابع ال أ يرف

املشرو من حيث

املبدأ لألسباب اليت سب ذارها .بال سبة ىل مسألة وجود شبرة عدم
دستورية أنا أ ف مع الل .ة يف أنه ال وجود هل ه الشبرةع وه ه الشبرة جيب أ
كو يف املراا القانونية املتماثلةع وو ع ص دو التقاعد ألعضاء 21
جملسي الشورى وال واب هو و ع خمتلا جدًاع وهو ص دو

اص أنشئ

ألعضاء جملسي الشورى وال وابع ولن يستفيد اجمللسا من ص دو التقاعد
بال سبة ىل املوظفل ا كوميل أو العسكريل أو غ همع بل هو ص دو
خمتلا .باإل افة ىل ذلك أ ه الء املوظفل ال ين ربطرم عالقة بر ه
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الص ادي هي عالقة عملع لكن الو ع القانوني ألعضاء السلطة التشريعية
وأعضاء اجملالس البلدية هو ــ باجململ ــ خمتلاع والتالي ال ميكن أ نقول
ه ا شبرة عدم دستورية أل العالقة ليست عالقة حسابيةع مبع

أنه

يفرتض أ كو حسابات املوظفل بر ه الطريقة ل ا جيب أ يكو أعضاء
جملسي الشورى وال واب بطريقة ا ساب ذا را و ال سوف كو ه ا شبرة 2
عدم دستورية! فالتماثل ليس با ساب ولكن باملراا القانونيةع ول لك
أرى أ من األفضل عادة مشرو القانو
االعرتا اتع و ذا اا ه ا

ىل الل .ة لبحث مثل ه ه

أدن شك بوجود شبرة عدم دستورية فإ

التعديالت ومقرتحات التعديل اليت سب يرحرا من قبل اإل وة ال مالء سوف
يل ه ه الشبرةع أنا مع الرأي القائل بإعادة مشرو القانو

ىل الل .ةع 11

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًاع فضلي األ ت الداتورة جراد عبدا

الفا ل.
12

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيسع نظرًا ىل رغبة العديد من اإل وة واأل وات
أعضاء اجمللسع فالل .ة طلب اسرتداد مشرو القانو مل يد من الدراسةع
وشكرًا.
21

النائب األول للرئيس:
شكرًاع هل يواف اجمللس عل يلب الل .ة اسرتداد مشرو القانو ؟

(أغلبية موافقة)
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