.7

العضـــــو الـــــداتور حرـــــد ةـــــا العـــــري .

.2

العضـــــــــــــو حرـــــــــــــد م ـــــــــــــد ا ـــــــــــــداد.

.1

العضــــــــــو بســــــــــام

اعيــــــــــل البن ا ــــــــــد.

.4

العضــــــــــــــو جاةــــــــــــــم حرــــــــــــــد امل ــــــــــــ ـ .

.5

ا لعضـــــــــــــــــو

ـــــــــــــا

ـــــــــــــد ف ـــــــــــــرو.

.2

العضـــــــــــــــو

عـــــــــــة

ـــــــــــد ال عـــــــــ ـ .

.1

العضــــــــــــــو

يلــــــــــــــة علــــــــــــ ـ ةــــــــــــــل ا .

.8

العضــــو الــــداتورة ج ــــاد عبــــدا

.9

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد حبيـــــــــــــمل ا يـــــــــــــا .

.71

العضـــــــــــــو رـــــــــــــد مبـــــــــــــار النعي ـــــــــــ ـ .

.77

العضــــــــــــــــو خالــــــــــد حســــــــــ املســــــــــقط .

.72

العضــــــــــــــو خالــــــــــــــد

ــــــــــــــد املســــــــــــــلم.

.71

العضــــــــــــو حــــــــــــيس رــــــــــــد الرمياــــــــــ ـ .

.74

العضــــــــــــو درويــــــــــ ـ

حرــــــــــــد املنــــــــــــاع .

.75

العضـــــــــــــــــــو دال جاةـــــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.

.72

فــــــــــــــر .

العضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عبــــــــــــــدا

الفا ــــل.

ــــــــــــد ال ــــــــــــوار .

.71

العضــــــــــــو وهــــــــــــوة

.78

العضــــــــــــــو ةــــــــــــــامية خليــــــــــــــل امل يــــــــــــــد.

.79

العضــــــــو الـــــداتور ةـــــعيد حرـــــد عبـــــدا .

.21

العضــــــــــــو

ــــــــــــ صــــــــــــاد الباارنــــــــــــة.

.27

العضـــــــــــــو ةوةـــــــــــــن حـــــــــــــاج

قـــــــــــــو .

.22

العضـــــــــــــو صـــــــــــــاد عيـــــــــــــد

ررـــــــــــــة.

.21

العضــــــــــو عــــــــــاد عبــــــــــدالررن املعــــــــــاودة.

.24

ا لعضـــــــــو عبـــــــــدالررن

شـــــــ ـ .

.25

العضـــــو الـــــداتور عبـــــدالع ي حســـــن حبـــــل.

.22

الع .ــا .

ـــــــــد

العضــو الــداتور عبــدالع ي عبــدا
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.21

العضــــــــــو عبـــــدالوهاس عبدا ســـــن املنصـــــور.

.28

العضــــــــــــــو علــــــــــــــ عيســــــــــــــ حرــــــــــــــد.

.29

العضـــــــو فا

ـــــــة عبـــــــدا بار ال ـــــــوه. .

.11

العضـــــــــــــو فـــــــــــ ـ اد حرـــــــــــــد ا ـــــــــــــاج .

.17

العضـــــــــــو الـــداتور

ـــد علـ ـ حســـن علـ ـ .

.12

العضــــــو الداتور

.11

العضـــــــــو الـــداتور منصـــور

.14

العضــــــــو نانســــــ ـ دينــــــــا يلــــــ ـ خضــــــــور .

.15

العضـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــ ـ ا

ـــــــــــــــود.

.12

العضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ

د عل

دا

ـــد ةـــرحا .

فـــــــــــــــاي .

وقد حضر ا لسة ةعادة السيد عبدا ليل بـراهيم
لــس الشــورى .ه ـ ا وقــد مثــل ا
ا

اعـ .

ريـا األمـ العـام

وم ـة ةــعادة الســيد عيس ـ بــن عبــدالررن

اد ووير ش و اإلعالم وش و جملس الشورى والنواس.
ا ا حضر ا لسة بع

ممثل ا

5

ال الر ية وهم:

 من ووارة املالية:
 - 7السيدة ميا مصطف املربا

ناامل الرايس التنفي

للش و

التأمينية.
 - 2السيد حنور عل األنصار مدير دارة الرقابة واملتابعة.
 - 1السيد عبدال ريم

د بوعال رايس الت طيط االقتصاد

71

االةرتا ي. .
 من ووارة ش و اإلعالم وش و جملس الشورى والنواس:
 - 7السيد عبدالعظيم

د العيد الوايل املساعد لش و جملس

الشورى والنواس.
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 - 2السيد حا جاةم عاشور املستشار القانون .
 - 1السيد عبدا

عبدالررن عبداملل املستشار القانون .

ــ وعدد من مدير اإلدارال ورؤةاء األقسام وموظف الووارة.
 من ديوا ا دمة املدنية:

5

 - 7السيد عاد ح .براهيم مدير عام السياةال واألجور.
د مدير دارة األجور وامل ايا الوظيفية.

 - 2السيد يوةا حرد

 - 1السيد ياةر رمضا عبدالررن املستشار القانون .
 من صندو الع ل (مت
 - 7الداتور براهيم

71

):
د جناح الرايس التنفي .
املستشار القانون .

 - 2السيد وه حسن م

ا ا حضرها الداتور حرد عبدا

ناصر األم

العام املساعد

لل وارد البشرية واملالية واملعلومال ،والداتورة فووية يوةا ا يمل األم
العام املساعد لش و العالقال واإلعالم والباوث ،والسيد عبدالناصر

75
د

الصديق األم العام املساعد لش و ا لسال والل.ا  ،والداتور عصام
عبدالوهاس ال وجن رايس هيئة املستشارين القانوني

با لس ،وحعضاء

هيئة املستشارين القانوني با لس ،ا ا حضرها عدد من مدير اإلدارال
ورؤةاء األقسام وموظف األمانة العامة ،ثم افتتح معال الرايس ا لسة:

21

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا
العاد

الثان

الررن الرحيم ،نفتتح ا لسة الثالثة عشرة من دور االنعقاد
من الفصل التشريع

املعت رين والغااب

الرابع ،ونبدح بتالوة ح اء األعضاء 25

عن ا لسة السابقة .فضل األخ عبدا ليل براهيم

ريا األم العام لل .لس.
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األمني العام للمجلس:
ش رًا ةيد الرايس ،السالم علي م وررة ا
صباح م

ا

وبراا ه ،وحةعد

يعًا ب ل خ  ،اعت ر عن حضور ه ه ا لسة ال من

صاحمل السعادة :حرد براهيم ب اد للسفر خار امل ل ة إلجراء فاوص
بية منّ ا

عليه بالصاة والعافية ،وةيد

امل ل ة ،وجواد عبدا

ياء حيي املوةو للسفر خار

5

عباس لظرف خاص ،وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًا ،وب ا ي و النصاس القانونـ النعقاد ا لسة متوافرًا .وننتقل
اآل

ىل البند التال من جدو األع ا وا اص بالتصديق عل مضبطة 71

ا لسة السابقة ،ف ل هنا مالحظال علي ا؟

(ال توجد مالحظات)
75

الرئيـــــــــــــــس:
ذ قر املضبطة ا ا وردل لي م .وننتقل اآل ىل البند التـال مـن
جــدو األع ــا وا ــاص بالرةــاال الــواردة ،فضــل األخ عبــدا ليل بــراهيم
ريا األم العام لل .لس.

21

األمني العام للمجلس:
ش رًا ةيد الرايس ،الرةاال الواردة :رةالة معال السيد حرد بن
براهيم املال رايس جملس النواس خبصوص ما انت

ليه جملس النواس حو

املرةوم بقانو رقم ( )29لسنة 2175م بتعديل بع

حح ام قانو املرافعال

املدنية والت.ارية الصادر باملرةوم بقانو رقم ( )72لسنة 7917م .وقد متت
حالته ىل

نة الش و التشريعية والقانونية .واالقرتاح بقانو بتعديل بع

حح ام القانو رقم ( )77لسنة 2114م بشأ الفاص الط

لل قبل

ال وا من ا نس  ،واملقدم من حصااس السعادة األعضاء :هالة رم
والداتورة ج اد عبدا
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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25

عبدالع ي حسن حبل ،والداتور
نة ا دمال مع خطار

د عل حسن عل  .وقد متت حالته ىل

نة الش و التشريعية والقانونية ،وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًا ،وننتقل اآل
لناقشة قرير

ىل البند التال من جدو األع ا وا اص 5

نة الش و املالية واالقتصادية خبصوص مشرو قانو بشأ

ويادة الروا مل واألجور يف القطا ا

وم (املعد يف

املقدم من جملس النواس) .وح لمل من األخ

وء االقرتاح بقانو

صاد الباارنة مقرر الل.نة

التوجه ىل املنصة فليتفضل.
71

العضو مسري صادق البحارنة:
ش رًا ةيد

الرايس ،السالم علي م ،وحةعد ا

صباح م

يعًا ب ل خ  ،بداي ًة ح لمل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.
75

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
21

الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )35
25

الرئيـــــــــــــــــس:
ةنبدح لناقشة املبادئ واألةس العامة ملشرو القانو  ،فضل األخ
مقرر الل.نة.
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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العضو مسري صادق البحارنة:
ش رًا ةيد

الرايس ،دارةت الل.نة قرير الل.نة السابقة

خبصوص مشرو بشأ ويادة الروا مل واألجور يف القطا ا

وم (املعد يف

وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواس) ،بعد عاد ه ىل الل.نة بناءً
عل قرار م تمل ا لس يف اجت اعه الثان املنعقد بتاريخ  78حاتوبر 5
2175م ،خبصوص عادة النظر يف مشروعال القوان واملراةيم بقوان اليت
حعدل قاريرها من قبل الل.نة السابقة خال الفصل التشريع الثالث .وبعد
دارس اآلراء واملالحظال اليت حبديت من قبل السادة حعضاء الل.نة؛ خلصت
الل.نة ىل ب ما انت ت ليه الل.نة السابقة بعدم املوافقة من حيث املبدح عل
مشرو بشأ ويادة الروا مل واألجور يف القطا ا

وم (املعد يف

وء 71

االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواس) ،وذل لالعتبارال التالية7 :ــ رى
الل.نة ح الو ع ا ال في ا يتعلق بأةعار النفط والغاو حيتم عل ا
اختاذ التداب

الالومة لضبط املصروفال ،والع ل عل

2ــ ا ا ح الل.نة ب

ومة

رشيد اإلنفا .

ح ه ا املشرو حصله اقرتاح بقانو مقدم من قبل
ومة يف عام 2118م لصياغته يف 75

جملس النواس ،وحنه متت حالته ىل ا

صيغة مشرو قانو  ،ح حنه ححيل قبل قرار ال يادة يف الروا مل يف عام
2177م ،و رى الل.نة ح نسبة ال يادة ةواء اانت حبسمل املشرو األصل
( )%11حو بعد عديل جملس النواس ()%75

ألِ بعد دراةال اقتصادية ،ل ا

رى الل.نة ح ح ويادة يف الروا مل واألجور جيمل ح ختضع ىل دراةة
اقتصادية شاملة وذل لغرض التعرف عل حبعادها املالية واالقتصادية عل
النشا

21

االقتصاد والتض م واملي انية املالية وعل القدرة املالية املستقبلية

للدولة1 .ــ لقد ةعت الل.نة (السابقة) يف دور االنعقاد العاد الثالث من
الفصل التشريع الثالث جاهدة عند مناقشة مشرو قانو املي انية العامة
للدولة  2171و2174م لتاقيق حهداف ه ا املشرو وهو رفع املستوى املعيش
لل وا ن من خال اال فا مع ا
املي انية العامة للدولة للسنت
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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ن 25

 2171و2174م لدعم األةر ا دودة
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املضبطة 71

الدخل (عالوة الغالء) ،والبالغ  271,111,111دينار (مااتا وعشرة مالي
دينار) من ا  715,111,111دينار (مااة وحسة مالي
2171م وب ال املبلغ للسنة املالية 2174م ،وذل

دينار) للسنة املالية

وفقًا للضوابط واملعاي

التالية 711 :دينار ،ل ل رس حةرة ال ي يد دخله عل  111دينار (.)111- 1
و 11دينارًا ل ل رس حةرة ال ي يد دخله عل  111دينار ( .)111- 117و5 51
دينارًا ل ل رس حةرة ال ي يد دخله عل  7111دينار (4 .)7111- 117ــ ةبق
ح حقرل ا

ومة بعد حوار التوافق الو

يف عام 2177م ويادة يف روا مل

القطا العام ،حيث صدر عن صاحمل الس و املل

رايس جملس الووراء

املوقر قرار يف األو من حغسطس يقض ب يادة روا مل املدني والعس ري
بنسبة  %12,5ااد حقص و تناقص بعد ذل مع ار فا الدرجال الوظيفية71 ،
رايس الووراء قرار بتاس

ا ا صدر عن صاحمل الس و املل

املوا ن املتقاعدين لبلغ  15دينارًا ش ريًا5 .ــ ح مشرو القانو
مصادر متويل ه ه ال يادة ،وال ختف

معيشة
يو ح

أث ال االقرتاض لتغطية ال يادة يف

الروا مل لسنوال2 .ــ ح فاقم الع .والدين العام ةوف ي و له أث ةل
عل قدرة الدولة عل االقرتاض من الداخل وا ار  ،وار فا نسمل التض م75 ،
ا ا ح ويادة الروا مل يفرتض ح
التض م و

تم حبسمل املعاي املتعارف علي ا لقياس

اليا املعيشة .وصية الل.نة :يف

وء املناقشال واآلراء اليت

حبديت حثناء دراةة مشرو قانو بشأ ويادة الروا مل واألجور يف القطا
ا

وم (املعد يف

وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواس)؛ فإ

الل.نة وص بعدم املوافقة من حيث املبدح عل مشرو قانو بشأ ويادة 21
الروا مل واألجور يف القطا ا

وم (املعد يف

وء االقرتاح بقانو املقدم

من جملس النواس) ،واألمر معروض عل ا لس املوقر الختاذ الالوم،
وش رًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًا ،هل هنا مالحظال؟ فضل األخت دال جاةم ال ايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
ش رًا ةيد الرايس ،بسم ا
ىل الل.نة عل

الررن الرحيم ،والش ر موصو

قريرها .بالنسبة ىل ه ا املشرو جيمل يضاح بع

األمور

املتعلقة به ،حيث رجع نشأة ه ا املشرو ىل عام 2118م ،وانت ت
الش و املالية واالقتصادية يف جملس الشورى ىل ما انت ت ليه
املالية واالقتصادية يف جملس النواس برف

نة

نة الش و

5

املشرو من حيث املبدح .واملبدح

العام واألةاة يف ح ويادة هو حنه ال يوجد ح شعمل حو موا ن بالتاديد ال
يتطلع ىل مو و ال يادة يف األجر ،وخاصة يف ظل ار فا الرةوم واملصاريا
و

اليا ا ياة املعيشية ،فال يادة مطلمل حةاة ل ل جمت ع .ويف الوقت

الراهن ال وجد ح ح ومة حو ح ةلطة شريعية ال سع لتاقيق مثل ه ا 71
األمر ،ل ن وجد

وابط وحمور ينبغ ح يتم االر

ا

لي ا عند جراء

مثل ه ه التعديالل .حشرنا ىل ح املشرو نشأ يف عام 2118م و عاقمل عليه
قرار ثالث مي انيال ،ويف املي انية العامة اليت حقرل لعام  2175و2172م
اا هنا مطلمل عام لتاس

املستوى املعيش ول نه اا موج ًا ىل

ذو الدخل ا دود .وذوو الدخل ا دود داا ًا هلم عناية ورؤية خاصة ةواء 75
عل مستوى الدولة حو مستوى السلطة التشريعية ،وه ا حق هلم ،وال جد
بشأ ذل  .في ا يتعلق بالرحي القانوني  ،مت لمل رح هيئة التشريع واإلفتاء
القانون  ،ومت ا ل

لمل رح هيئة املستشارين القانوني

اال ا لس انت ت هيئة املستشارين القانوني
يف املي انية العامة للدولة تعلق بأ مشاريع قوان

ىل حنه جيوو فرض ح ويادة
حو مشاريع نشأ لوجمل 21

اقرتاح وال قيد بنص املادة  719من الدةتور ،يف ح
واإلفتاء القانون اا خيتلا ويقو
ي و هنا

وافق مع ا

با لس ،ويف

ح رح هيئة التشريع

نه ال جيوو ه ا الفرض ال عندما

ومة؛ ف ل املشرّ اليوم مقيّد لوافقة ا

ومة

عل ح ويادال حم ال؟! لدينا اآل رحيا متناقضا بشأ ل ال يادة ،هل حيق
لل شرّ ــ من لقاء نفسه ــ ح يأخ بأ مشرو فيه ويادة ويوافق عليه بدو
ح يتطلمل ذل موافقة ا
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25

اال ا لس بأ
يُشرت

بيعة املشاريع اليت رت مل علي ا حعباء مالية ال يفرتض ح
ومة علي ا ،ال حنه يف مو و ال يادال ،ومن مبدح

موافقة ا

املالءمة واملواءمة يف التشريع ،البد ح
عل املو و بسبمل

امة املبلغ ال

ومة

و هنا موافقة من قبل ا

ةي صص هل ا الغرض ،وخاصة يف

مو و املي انية العامة للدولة ،وحنن نعلم ايا يتم التناو عل حمور معينة 5
مثل رفع ةقا حو خف

ةقا ش ء ما حو فتح جماالل وخدمال جديدة

لل وا ن  ،فطاملا ح ال ه ه األمور موج ة لفئة املوا ن
ستل م مصادر متويلية اب ة .هنا

اافة فإن ا

عدد من التساؤالل وردل من حجل

فصيل ه ا البند من الناحية القانونية والتشريعية؛ املشرو عندما نشأ اا
حةاس ال يادة فيه  %11وبعد ذل اقرتح اإلخوة النواس ح ختف
 ،%75وبدا ح
ا

بع

النصوص

النسبة ىل 71

ن وا اة ،هل ش ل القطا

وم فقط بدو املدني والعس ري ؟! النصوص يف ه ا الشأ جاءل

غ وا اة املعا  .وبالتال ــ معال الرايس ــ حنن حمام حمر رايس  ،وهو حنه
عند مناقشة املي انية

يُطرح ه ا التوجه ل يادة األجور بالقوة نفس ا اليت

اانت موجودة يف عام 2118م؛ وال ش ح اإلخوة النواس راعوا حيضًا مسألة 75
الع .يف املي انية ،ومسألة االقرتاض ال ب ال

حقررناه م خرًا حت نغط

الع .يف املي انية وال ي و هنا هاجس التأخ يف صرف الروا مل ،حو ح
نصل ىل مرحلة عدم القدرة عل اإليفاء .من األمور اليت ححمل ح حؤادها حنه
من بعد عام 2118م وبالتاديد يف عام 2177م صدرل عديالل عل الروا مل
وويادال نتي.ة

ومة ،ح

ود اإلخوة يف جملس النواس بالتعاو مع ا

21

بعد قديم ه ا االقرتاح .ويبق ح نتساء اليوم ــ مع احرتام الشديد ــ عن
عدد املوظف

األجانمل العامل

يف ا

ومة ،اليوم عرض الدولة قارير

ض ن ح هنا خدمال حةاةية من املفرتض ح

ول ن

وجه ىل املوا ن

ينتفع من ا األجانمل و ش ل عبئًا ماليًا اب ًا عل الدولة .هنا

بع

األنظ ة حخ ل لسألة ويادة الروا مل ،وخصصت ا بتوجيه مع حبيث ي و
االنتفا األا

من ه ه ال يادة موج ًا ىل املوا ن

جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 71

العامل

لدي ا يف

2172/7/71م

املضبطة 71

25

قطاعا ا ا اصة والعامة .رلا نتار اث ًا عندما نت لم يف ه ه األمور،
وخاصة يف مسألة رف

ح مستاق ي و موج ًا ىل املوا ن ،أل املوا ن

ينتظر ح تم املوافقة عل ه ا املشرو  .حنن مس ولو عن مراعاة عدة حمور
تعلق لثل ه ه ال يادال .وحنا اليوم ح

لم عن نفس  ،انت حةتطيع رف

املشرو وحنا جالسة يف م ان بدو

عليق ،ول ن ححببت ح حو ح بع

5

النقا األةاةية اليت جيمل االلتفال لي ا؛ حنن نعلم ح.م الضغط ال ب
الواقع عل السلطة التشريعية ،وبال ال عل جملس النواس ،هل يقا ا لس
اليوم

د قرار ويادال لل وا ن

حم يقا مع عطاء م تسبال؟! حنن مع

عطاء امل تسبال ،ول ن يف الوقت ذا ه جيمل ح نراع مسألة من حين
ةيتم وف

ه ه املبالغ؟ ه ا الس ا نتا ل مس وليته وعبئه يقع علينا 71

بالدرجة األوىل ،وال مانع من ح نتا ل ح لوم من ح موا ن حو اةتياء حو
عدم ر ا ،ف ا هو واجبنا اليوم يف السلطة التشريعية ،نتا ل مس ولية
قرارا نا ةواء بالرف
ا ام بالتقص

حو القبو  ،والبد حيضًا من قبو ح

عن يف ع لنا حو

أل ه ا هو حساس املوا ن جتاه رغبا ه وما ميسه من

احتيا  ،حما بالنسبة ىل مسألة قدير هل ه ا األمر ةيعود بالنفع حم ال فإننا 75
قلقو بشأ األجيا القادمة ومسألة الع .املست ر واملرتاام واملت ايد يف
املي انية العامة؛ حنن يف مو ع املس ولية عن ا يل القادم وما ةيواجه ،اليوم
لدينا خرجيو ال جيدو فرصًا للتوظيا ،أل ا
عنا من عدد من ا

ومة اليوم ــ حبسمل ما

ال ــ حوقفت التوظيا ،ويف الوقت ذا ه جيمل الع ل

عل ةياةة االةتعا ة عن الع الة األجنبية املوجودة يف البلد ــ واليت نش ر 21
وجودها وخدمت ا للبلد ــ بالع الة الو نية حت

و ه ه امل ايا املالية

موج ة لل وا ن ،وخاصة حنه باال ال عل مقدار الروا مل والعالوال املوج ة
لألجانمل جند ح

لفت ا املالية اب ة .البد ح

و هنا

نظرة حو

ايا مي ننا عادة وجيه الروا مل واملعاشال واألجور وامل صصال ةواء يف
القطا ا

وم حو القطا ا اص .لدينا مشرو قانو قادم اخت ل الل.نة 25

بشأنه قرارًا بعدم املوافقة عليه ،ول ننا لدينا يف ديوا ا دمة املدنية ةياةة
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متعلقة بإعادة هي لة نظيم األجور ،ورفع الرا مل مقابل مستوى األداء املقدم
من قبل العامل ،ح
األخ
ال

جديدة اةتادثت يف السنت

حصبات لدينا معاي

يتواءم مع ا ه ا التعديل .الرح

 ،ومن ةنة 2118م حت اآل
بنته الل.نة موجه بش ل حةاة

الت ويل،

ىل مسألة من حين يأ

ول ننا مل مو يف الوقت ذا ه بأ نضع رؤيتنا بصفتنا ةلطة شريعية ،وال 5
مي ن لنا اليوم القبو

بتقديم مقرتح إلر اء املوا ن

فيستبشرو به وحنن نعلم حنه ةيُرف

برفع األجور

بسبمل الو ع املال الصعمل ،ول ل

البد ح نت ل عن مسألة قديم اقرتاح برفع الروا مل وحنن نعلم ةلفًا عدم
م انية نفي ه ،علينا االجتاه ىل بداال حخرى يستفيد من ا املوا ن و
لدينا القدرة عل

نفي ها و ل ام ا

و

ومة بتوف املصادر الت ويلية هلا ،عل

ح

و متاحة وموج ة ىل املوا ن  .حنا حردل ح حلفت نظر الل.نة ىل ح

هنا

عدة راء و ساؤالل قانونية جيمل االلتفال لي ا ،ومن ا حن م

يت ل وا عن بيعة النصوص اليت ض ن ا املشرو  ،حيث
خبصوص هل ةتستفيد منه فئة معينة من العامل
وهل ةيش ل الشراال اليت متتل في ا ا
فو %57؟ وهل ةيش ل العس ري

هنا

يف القطا ا

71

لبسًا
وم ؟

ومة نسبة معينة من األة م 75

يف

يع قطاعا م؟ نطرح ه ه

التساؤالل ألننا ذا مررنا املشرو وفقًا ألحد اآلراء القانونية من اإلخوا يف
جملس النواس ــ ذا حُخ ب ا الرح القانون ــ ف عن ذل حننا ودنا الروا مل
لقطا ما وحرمنا القطا اآلخر .من ح متت اإلشارة ىل ح املشرو ةوف
يُعرض عل جملس الشورى رحينا الرف

التام ،ول ننا نت ن ح ي و

هنا

و يح لسبمل الرف  ،حنن نستطيع القبو و ر

ليت

فيه اإلخوا يف جملس النواس قرارهم ،وهم يعل و حن م وافقوا عل

برنامج ع ل ح ومة مع  ،وه ا اال فا بين م وب

ا

21

األمر حبساةيته
ومة حيدد ماذا

ةت و عليه السنتا القادمتا  2175و2172م ،وماذا حت ال من ويادال
وم تسبال؟ ه ا معلومٌ ةلفًا ،وبالتال هنا
خبصوص ا اجت اعال بقصد حتس
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 79

ال ث

من األمور عقد 25

املستوى املعيش  ،وعل الرغم من
2172/7/71م

املضبطة 71

شارانا يف التشريع اأةاس ،فإ منبع اال فا عل ال يادال املالية بال ال
ومة املوقرة،

يف الروا مل هو التوافق التام والن اا ب جملس النواس وا

وال ا حدث ه ا التوافق ال مي ن ح ن و عقبة حمام املوافقة عليه حو
قبوله ،و

وافقنا مع ا

ومة بال ال فليس ل ون ا ا

ومة اليت ننتظر

موافقت ا ،و منا ننتظر موافقت ا ألن ا اليوم قو ةوف حويد الروا مل أل لد

5

القدرة عل حت ل مصادر الت ويل ،وبالتال ال نقرر ال يادة ثم نتعثر يف مسألة
دفع الروا مل حو املعاشال ،وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
71

ش رًا ،فضل األخ خالد حس املسقط .

العضو خالد حسني املسقطي:
ش رًا ةيد الرايس ،حش ر األخت دال ال ايد عل ما فضلت به
يف مداخلت ا ،حيث ن ا وفّرل عل ّ ال ث مما انت حود ح ح لع اإلخوة يف
ىل االعتبارال اليت حخ ناها يف 75

ا لس عليه .األخ مقرر الل.نة طر

ا سبا عندما رفعنا وصيتنا بعدم املوافقة عل ه ا املشرو من حيث
املبدح ،وهنا حةباس وم رال حخرى ،و

نرف

رد الرف

حخ نا يف االعتبار ال ث من األمور ،وه ا هو صلمل ع ل

فقط ،بل
نة الش و

املالية واالقتصادية ،وه حننا ننظر يف املوا يع املالية .مثل ا فضلت األخت
الع ي ة دال ال ايد ه ا املشرو مب

عل مقرتح مقدم من قبل اإلخوا يف 21

جملس النواس من 2118م ،واا هنا نو من القرارال الصادرة ــ بع
ه ه القرارال مب

عل حوار التوافق الو

ــ واانت هنا م رمال،

ويف عام 2177م حقرل ويادال حاثر مما اا يتطلع لي ا ه ا املشرو  .حنن
ناقشنا ذل يف حاتوبر 2175م ،واا الو ع ةيئًا ،ورفعنا وصيتنا بعدم
املوافقة عل مشرو القانو  .واليوم حنن يف ش ر يناير 2172م ،ح بعد 25 1
ش ور من مناقشتنا هل ا املو و  ،ولألةا الشديد منر بظرف اقتصاد
حةوح مما انا عليه يف حاتوبر 2175م .حود ا اإلخوا بأرقام موجودة
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وا

لم اليوم عن الو ع املال

يع مطلع علي ا ،ول ن للت ا  ،عندما ح

مل ل ة البارين ،جند ح الع .املتوقع لل ي انية املالية لسنة 2175م عندما
اانت
ومع

سوبة عل  21دوالرًا لل ميل اا لقدار مليار و 411مليو دينار،
ب س األةعار من

قرار ه ه املي انية وصلنا ىل وقعال يف ن اية

2175م بأ الع .ةي و حاثر من مليار دينار حبري  .حنا ح
عن عام 2172م ،حسبنا املي انية عندما انا متفق

مع ا

ا لسا واا الع .املتوقع هو مليارًا و 524مليو دينار
ال ميل  21دوالرًا ،واملتوقع حاليًا مع

لم اآل

5

ومة وحقرها
سوبة عل ةعر

ب س حةعار النفط ح الع .املتوقع

لسنة 2172م ةيصل ىل حاثر من  1مليارال دينار ،اليوم حنا ح

لم عن

جم و ع .لسنيت  2175و2172م يبلغ حاثر من  5مليارال دينار حبري 71 .
خبصوص التا م يف مصروفا نا ،جئنا لالقرتاض واقرت نا االحتياجال
ووصلنا ىل مبلغ من االقرتاض ةوف يصل مع ن اية السنة ا الية ىل 8
مليارال دينار ،ورفعنا الدعم من قبل السلطة التنفي ية عن مواد ا روقال،
واليوم الع .املوجود يف اإليرادال ا

ومية ن

بنسبة  ،%12وقي ة النا ج

ا ل اخنفضت بنسبة  ،%9من حين لنا اليوم ح نعط ويادال لـ 55حلا 75
موظا يع ل لدى القطا العام؟ حنن نت لم اليوم عن ج او يستاق الثناء
ويستاق ح نعطيه نوعًا من ال يادال ،وا ا فضلت األخت دال ال ايد ح
ه هه

وقعال املوظا املوجود ،ول ن عندما ال

و لدينا اإليرادال

الوافية ف يا مي ننا حتقيق ه ه الرغبة؟ بند املصروفال املت ررة يف
املي انية ــ وحنا ذارل من قليل حرقام الع.ووال ــ يش ل النسبة األا من 21
حةباس الع . .علينا اليوم االقرتاض من حجل مشاريع ن وية ُساهم يف ع لية
ن ية مستوى معيشة املوا ن ،وحنن اليوم يف و ع خمتلا متامًا ،حنن لدينا
اليوم

ااقة مالية ونت ن ح

فضل به األخ
وجيمل ح
ول

و ال وقعا نا خا ئة وحال نصل ىل ما

ا ف رو يف ا لسة السابقة وهو الدخو يف نفق مظلم،
و قرارا نا منصبة يف عدم البقاء ويالً يف ه ا النفق املظلم25 ،

نرى النور يف ن اية ه ا النفق جيمل ح نصدر قرارال صالحية
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و صاياية لا في ا ــ لألةا ــ عدم التوجه ىل حتقيق رغبة املوظف

يف

ويادة املعاشال .حنن لدينا حاثر من قطا  ،القطا العام والقطا ا اص،
والف.وة موجودة ب

القطاع  .حعتقد ح الوقت غ

مناةمل ول ن يف

املستقبل جيمل علينا األخ يف االعتبار ال ث من األمور ،فليس من يستاق
هو القطا العام فقط ،و منا ال موا ن حبري

يستاق نوعًا من الرعاية 5

والعناية من قبل السلطة .حنن اليوم يف و ع لألةا قد ح لق عليه س ية
املصيبة ،ول ننا نت ن ح
ا

و األومة حومة م قتة ،حت نتوصل ــ

شاء

ــ ىل الوقت املناةمل الختاذ قرارال مناةبة .حنا حمتن عل اإلخوة

واألخوال حعضاء ا لس ح يدع وا وصية الل.نة بعدم املوافقة عل مشرو
القانو ه ا ،ألنه ةوف ي و يف مصلاة ممل ة البارين ةواء عل املدى 71
القريمل حو املدى البعيد ،وحعتقد حنه قرار مب
ال

عل حصو  ،وه ا هو القرار

يُفرتض علينا اختاذه من خال ا لس ،وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًا ،فضل األخ عبدالررن

د

75

ش .

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
ش رًا ةيد الرايس ،عل

وء مداخليت األخت دال ال ايد واألخ

خالد املسقط  ،حقرتح أجيل نظر املو و مل يد من الدراةة ،فاألخت دال
ال ايد

رحت موا يع م ة جدًا جيمل علينا مناقشت ا ودراةت ا حاثر 21

والتأن يف قرارا نا ،ه ا هو اقرتاح  ،وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًا ،فضل األخ عاد عبدالررن املعاودة.

25

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
ش رًا ةيد الرايس ،الو ع اآل بالنسبة ىل ا لس

صعمل،

فاملوافقة عل مشرو القانو رغم معرفتنا لألرقام امل اورة ليست باألمر
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اليس  ،والرف

حيضًا نفسيًا حمر غ مقدور عليه نظرًا ىل حاجة الناس،

وخاصة يف ظل األو ا ا الية .ا

ومة اانت ت لم داا ًا عن عادة

الدعم ،وليس رفع الدعم ،و عادة الدعم حتتا ىل وقت لدراةت ا ودراةة
ايفية وجيه الدعم لل ستاق  ،في و لرفع الدعم ححيانًا نتااج ةلبية من
ناحية ونتااج جيابية من ناحية حخرى ،وجيمل ح ندرس ايا جنعل رفع 5
الدعم يصمل يف مصلاة املوا ن وليس

د مصلاته .حقرتح ةامل مشرو

القانو ه ا و عطاء ا

ومة وقتًا للنظر يف املتوفر من حموا رفع الدعم

وايفية وجي ا ،حت

عود لل وا ن ما بصيغة مثل ه ا املشرو حو بصيغة

حخرى يتم دارة ا ب ا

ومة وب السلطة التشريعية ،حعتقد ح ه ا قد

ي و حنسمل حت ال نقو

ننا لسنا مع دعم املوا ن ،ول ن جيمل علينا 71

النظر ىل الظروف االقتصادية ا الية و ىل نتااج رفع الدعم ،وننظر ىل
الوعود بإعادة الدعم حو عادة وجيه الدعم وقد صمل بالتال يف مصلاة
املوا ن .في.مل غطية مثل ه ه املقرتحال لا هو حنفع لل وا ن ،وش رًا.
75

الرئيـــــــــــــــــس:
ش رًا ،فضل األخ حرد م د ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
ش رًا ةيد الرايس ،بداية حود ح ح قدم بالش ر ىل األخ خالد
املسقط رايس

نة الش و املالية واالقتصادية با لس عل ه ا التقرير21 .

حعتقد ح مناقشة ه ا املو و جاءل يف الوقت ا طأ واا من املفرتض حال
نناقشه وال ل يعلم األةباس اليت بسبب ا ححتدث عن ه ا الش ء .الل.نة
املوقرة حة بت يف و يح األةباس اليت دعت ىل رف
يف املقابل من ال

مشرو التعديل ل ن

ةيالم؟ جملس الشورى املوقر .جملس النواس حقر ذل

وحنن اآل قد نتا ل مس ولية اختاذ قرار يف وقت غ مناةمل أل الظروف ال 25
س ح ب ل  .حنا حث عل االم األخ خالد املسقط عندما قا في ا لو متت
املوافقة عل ه ا التعديل في.مل ح نشرح ملوظف ا
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األةباس اليت دعت ا لس ىل اختاذ مثل ه ا القرار ،ه ا حوالً .ثانيًا :حعتقد
ومة ــ ا ا ذار

ح هنا شب ة عدم دةتورية يف املو و  ،موظفو ا

األخ خالد املسقط ــ  55حلا موظا ،وموظفو القطا ا اص حليسوا
موا ن

يستاقو ا ل مثل ه ه ال يادال؟ فروا مل القطا ا اص حقل

من روا مل القطا ا

ألن م 5

وم  ،جيمل ح نساند ه ه الفئة ا ل

موا نو  ،فل اذا مني يف ه ا الشأ ؟ حعتقد من األصح والواجمل ح
الل.نة باةرتداد ه ا املشرو للتأن والتباحث مع ا
اإلخوة يف جملس النواس بشأ ه ا املشرو ال

قوم

ومة املوقرة ومع

قدم يف 2118م وحنن اآل

يف عام 2172م فقد مرل  5حو  2ةنوال قريبًا ،ف ا هو ةبمل االةتع.ا ؟
حرى ح نتأن ل

ال يالم جملس الشورى الختاذ قرار مص

املوا ن ةواء يف القطاع ا اص حو ا

لل ث من 71

وم  ،وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًا ،فضل ةعادة األخ عيس بن عبدالررن ا

اد

ووير
75

ش و اإلعالم وش و جملس الشورى والنواس.

وزير شؤون اإلعالم وشؤون جملسي الشورى والنواب:
ش رًا ةيد الرايس ،والش ر موصو

ىل رايس وحعضاء الل.نة

املوقرين عل ما فضلوا به من قرير يل ص نتااج ع ل الل.نة والباث يف
ه ا املو و امل م جدًا .التاريخ ة.ل حاثر من موقا جياب للا ومة 21
للتعا

مع ح ش ء يتعلق بتعديل األجور وويادة الروا مل ،وحاثر من قرار

صدر يف ه ا ا انمل عندما اانت الظروف مالا ة الختاذ مثل ه ا القرار.
ول ن ــ معال الرايس ــ عندما ندخل ا لس التشريع بغرفتيه ونتعامل مع
ح مو و خيص صار املوا ن

والو ن جيمل ح نبتعد عن العوا ا

ونتعامل معه لو وعية وم نية امت ؛ ألننا عندما نغلّمل العا فة عل العقل 25
يف مثل ه ه األمور فسي د ذل
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عل املدى القريمل والبعيد ا ل  .املشرو املعروض علي م وال
جملس النواس املوقر
معه ا

تقدم ا

جاء من

ومة به اف رة مشرو و منا عا ت

ومة ا ا هو حا بقية املشاريع املعرو ة عل السلطة التشريعية

وقد حو ات ا

يشت ل عل دراةة

ومة رحي ا يف ه ا املشرو  .املشرو

اقتصادية مت املة أخ يف جوانب ا أث ال مثل ه ا القرار .املشرو
يأخ يف ا سبا
قراره .املشرو

5

أث مثل ه ا القرار يف الصناديق التقاعدية عندما يتم
يأخ يف ا سبا حيضًا األةس اليت اةتند لي ا لتاديد

النسمل املقرتحة يف ه ا املشرو ا يادة وغ ها .املشرو
ا سبا حيضًا مدى قدرة ا

يأخ يف

ومة عل االلت ام بااللت امال املالية اليت

ةتنتج عن مثل ه ه ال يادة .معال الرايس ،نص املادة  719من الدةتور 71
وا ح وصريح جدًا يف ه ه ا الة ،ح

عديل عل مشرو قانو املي انية

السنوية اليت ش ل اإليرادال واملصروفال يتطلمل اال فا مع ا
ا

ومة.

ومة حو ات موقف ا في ا يتعلق باإليرادال واملصاريا و قدمت

لشرو املي انية ومت قراره من قبل السلطة التشريعية ،اآل ح
املي انية املوجودة يتطلمل حيضًا اال فا
التشريعية .ا
حتتا

مع ا

غي عل

ومة وموافقة السلطة 75

ومة ملت مة باملي انية اليت لدي ا فأ بنود صرف

افية

ىل عديل املي انية وحتتا العودة من جديد ىل السلطة التشريعية

لتاديد الطر اليت ةيتم متويل ه ه ال يادة من خالهلا وه

ما بالل.وء ىل

االقرتاض وقد ي و حمرًا غ مطروح متامًا يف ظل األو ا ا الية ،و ما
املصاريا يف بع

بتقليل بع

البنود حو الباث عن ةبل ةريعة ت فل 21

ب يادة اإليرادال والوفاء ب ه االلت امال .معال الرايس ،موقا ا
ثابت فإذا اا ما ةنقوم به لصار املوا ن
عليه ا

ومة ،ول ن ح نت

وهنا

م انيال فستوافق

قرارال حنن لسنا يف موقع القدرة اآل عل

اإليفاء وااللت ام ب ا و نفي ها في.مل ح ي و رح ا
مثل ه ه األمور ،ورح ا
ىل الل.نة .وا

ومة

ومة مس وعًا يف

ومة وا ح من خال التقارير اليت مت رةاهلا 25

ومة ليست مع املوافقة عل ه ا املشرو  ،وش رًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
ش رًا ،فضل األخ الداتور ةعيد حرد عبدا .

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
ش رًا ةيد الرايس ،ال ل يقدر الظروف االقتصادية الصعبة اليت 5
متر ب ا املنطقة ل ن

ح ساء  :ناقشنا حو مو و قاعد حعضاء السلطة

التشريعية يف األةبو املا

واا لنا رح بتأجيل ه ا املو و  ،حقيقة

امل افآل رلا ال تساوى مع املبالغ اليت ةتتا ل ا الدولة من خال ويادة
األجور والروا مل ،ول ن مت أجيله مل يد من الدراةة .ح فق مع ما فضل به
ةعادة الووير من ح الظروف االقتصادية صعبة جدًا ،ول ن
ش ء م ةا حقيقة ح نقر رف
فضل به األخ عبدالررن

حعتقد حنه 71

ه ا املشرو اليوم وال نتبن القرار ال
ش واألخ عاد املعاودة واألخ حرد ا داد

بتأجيل املو و  .من عام 2118م ىل اآل

يبت يف ه ا املو و  ،واألخ

حرد ا داد ذار ح مناقشة ه ا املو و يف ه ه الفرتة الصعبة خطأ ومن
امل اد حننا ةنرفضه ألننا منر بظروف صعبة ،ولو حننا ناقشناه يف 2171م 75
فلرلا وافقنا عليه؛ حنا حةتغرس أجيله! حنن مدراو ملا متر به الدولة
واملنطقة ال ا من ظروف اقتصادية صعبة ،ول ن ــ حمانة ــ املوافقة عل
رف

املشرو وقد وافقنا يف األةبو املا

خيص السلطة التشريعية ه ا ش ء
األخ عبدالررن

عل

أجيل البت يف مو و

ر جدًا ،وحمتن عل الل.نة ب

رح
21

ش بتأجيل البت يف ه ا املو و  ،وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًا ،فضل األخ

د ف رو.

ا

25

العضو مجال حممد فخرو:
ش رًا ةيد الرايس ،حرجو من اإلخوة ح يتأادوا ح ه ا املشرو
رح يف عام 2118م وحال ينسوا ه ا الش ء ،ومن عام 2118م ىل اآل ــ ا ا
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ذار اإلخوا يف الل.نة ــ رحل عديالل اب ة عل بند الروا مل واألجور،
وةأعط مثاالً واحدًا :عندما قدم ه ا االقرتاح يف عام 2118م اا

ال

الروا مل يف البارين حوال  211مليو دينار فقط ،بين ا اليوم

ال

الروا مل يف البارين مليار و 511مليو دينار .الـ  %11وقت ا اانت عاد 211
مليو دينار واليوم عاد نصا مليار دينار ،ه ا املو و عندما ناقشته

نة 5

الش و املالية واالقتصادية ل.لس النواس رفضته عل اعتبار حنه ال مي ن
ح حتدث قف ال ب ا ا .م ،ولدينا قانو خر ةيأ
حنه يف عام 2177م قامت ا

بعد قليل ذُار فيه

ومة برفع روا مل املوظف لعد  ،%12ل ل

حعتقد ــ ا ا ذارل الل.نة ــ ح ه ا القانو حال عليه الدهر وشرس وقد
انت  ،و ذا اا ح من ال مالء لديه اقرتاح بتاس روا مل املوظف يريد ح

71

يقدمه اآل فليس هنا ما مينع ذل  ،ول ن البد ح يقدمه بش ل عل
صايح .ال مي ن ح نأ

أل ةبمل اا ــ ةواء ةبمل انت اب حو عا ف حو

ر اء لل .اه ــ ونتقدم باقرتاح غ مووو  ،االقرتاح غ املووو يُاّ ل ج ة
معينة من املواونة عبئًا من دو ح حيدد ا

ة األخرى اليت ةتأ

باملورد.

اإلخوة النواس اقرتحوا ويادة الت اليا  211مليو  ،ايا ةنغطي ا؟ غ
معروف ،هل ا السبمل ح ت ا

75

ومة يف ردها يف ذل الوقت بأن ا ال ستطيع

املوافقة عل ذل لعدم وجود األموا  .نفس السبمل ةيبق اآل  ،بقاء ه ا
القانو يف حدرا جملس الشورى ليس له معن  .حعتقد ح علينا ح ن و
واقعي  ،ه ا القانو اتمل يف عام 2118م وحنن اآل يف عام 2172م ،اا
ةي لفنا  211مليو واليوم ةي لفنا  511مليو  ،يف
الوقت

ن لدينا حموا

يع األحوا ذا

21

غطيه ف ا بالنا اآل  ،وبالتال ه ا قانو غ

واقع وغ ع ل  .من يرغمل من ال مالء يف ح يتقدم باقرتاح منطق لتاس
الروا مل فليتقدم به ويعد ح قانو ول ن بش ل منطق وع ل ويب يف
الوقت نفسه ايا ةيتم متويل ه ه ال يادة .السلطة التنفي ية عرف حدودها
وه من ضع املواونة ومن ثم عر

ا علينا إلقرارها ،السلطة التنفي ية لو 25

اا لدي ا مصدر للدخل لقدمت اقرتاحًا بتعديل الروا مل ،بل ال حتتا ىل
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قديم اقرتاح؛ أل

و رايس الووراء وجملس الووراء له ا ق يف عادة النظر

يف جداو الروا مل واألجور وحتسين ا حبسمل الظروف االقتصادية .حمتن عل
ال مالء ممن اقرتحوا أجيله عدم التأجيل ،ه ا القانو لن يرى النور ،فقد
اتمل يف 2118م والظروف االقتصادية غ ل ،وه ا الش ء ال مينع ال من
لم و عا ا من ح ي تمل اقرتاحًا مقنعًا ،وحمتن عليه ح ي تمل 5

وقا و

االقرتاح بش ل منطق وع ل اقتصاديًا وماليًا ،حبيث يب
الروا مل واألجور ب ه النسبة وةوف يعو

حنه ة فع

ا ب ه النسبة .ا ا ذار األخ

خالد املسقط الع .يف عام 2175م جتاوو ما قدرناه حنن مع ا

ومة

ن ا حبوال  41حو  ،%11من  7,5مليار ىل مليار دينار .ايا ةنغطي ا؟!
حمتن عل ال مالء األخ عبدالررن

ش واألخ الداتور ةعيد عبدا

71

واألخ حرد ا داد حال يت س وا باقرتاح م وح يوافقوا عل اقرتاح الل.نة
و ذا اا لدي م اقرتاح خر فليتقدموا به بش ل مووو وةنقا مع م،
وش رًا.
75

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًا ،فضل األخ خالد حس املسقط .

العضو خالد حسني املسقطي:
ش رًا ةيد الرايس ،حش ر األخ

ا ف رو .ححببت ح حذار

اإلخوة ال ين قدموا بطلمل رجا ه ا التقرير ىل الل.نة حنه ال مي ن ح
ي و هنا

21

ح نو من التغي يف وجه الل.نة حو ه ا املو و حتت

الظروف االقتصادية ا الية .ه ا املشرو موجود قبل  8ةنوال من عام
2118م وب
قدم وب

عل حةاس مع

وقد اختلا الو ع متامًا اليوم .ه ا املشرو

عل حةاس وقد اختلا متامًا اليوم ،ه ا املشرو قُدم وبعده قُدمت

ثالث مي انيال ،وحعتقد ح االقرتاح ال
م انه ،و ذا اا
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التوجه ــ عادة النظر يف ال يادة ملوظف القطا العام فأعتقد ح ه ا اقرتاح
موجود ،ومن صلمل ع ل ه ا ا لس التقدم لقرتحال ،وحعتقد ح

قديم

مقرتح بالنسبة ىل ه ا املو و بال ال ةي و حفضل ب ث من األةس
اليت جاء بناء علي ا ه ا املقرتح ال
ةعادة الووير حنه مشرو نياب
ــ حبسمل عل

حتو ىل مشرو قانو  ،وا ا ذار
وافق عليه

نة الش و املالية واالقتصادية 5

ــ ووافق عليه ا لس ،واملعطيال ال ا غ ل وال حرى

ش صيًا ح السنوال القادمة ةي و في ا غي ج ر حبيث خيتلا الو ع
عن الو ع ال

نعيشه حاليًا ،فنان اليوم نعي

قص ة) ،وهنا مثل يقو (مد رجل عل قد
اإليراد ال

مي ن ح يغ

مبدح (الع

بص ة واليد

اف ) ،واليوم ليس لدينا

ه ا املقرتح ــ املشرو حاليًا ــ وحعتقد ح رجاعه 71

ىل حدرا الل.نة لن يغ من وج ة نظرها وةيظل املو و موقوفًا لسنوال
حاثر وقد ي و الرف

حاثر احت الية من القبو  ،وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
75

ش رًا ،فضل األخت دال جاةم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
ش رًا ةيد الرايس ،ححمل ح حب

نقطة واحدة :يف قرير الل.نة

ال ث من التساؤالل اليت اانت متس موا ن ه ا املشرو  ،و ْ اانت
الل.نة مت .ة ىل رف
العملء املال فقط .األخ

ه ا املشرو فإ الرف

جيمل حال يسبمل بظروف 21

سن مرهو واملستشارو القانونيو يف جملس

النواس ــ عل ةبيل املثا ــ حشاروا ىل ح املادة في ا عارض مع نص املادة 29
من قانو ا دمة املدنية اليت ت لم عن جتاوو ن اية املربو  ،وبالتال ماذا
ةي و الو ع ذا اانت هنا ويادة وجتاوو يف الوقت ذا ه؟ القصد من
ال ه ا هو حنه ذا اانت

نة الش و املالية واالقتصادية يف قريرها 25

و عت ش اليال النصوص القانونية فأمتن ح ي و هنا

سبيمل،

فليست الع ة بأ ننشر حننا قدمنا باقرتاح ب يادة الروا مل اعنوا ملشرو
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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القانو وحنن نعلم ح مواد القانو ال مي ن ع اهلا لتعار
حت.مل ويادة عن موظف
التساؤالل اليت انت حمتن

خبالف موظف
ح

خرين .هنا

خ بع

ا حو ألن ا
ال ث

من

االعتبار ،وه ه التساؤالل

والفر يال حبديت في ا حت ج اية ح ينشر ويع ل بالقانو من اليوم التال ،
فقد اانت هنا
مسألة الرف
بع

ش اليال حو ه ا املو و  ْ .اا رح الل.نة متبنيًا 5

فإ ه ا ال مينع ح

سرتةل الل.نة يف قريرها حت ي خ

االعتبار عندما يتم التقدم باقرتاحال مماثلة التف

يف موردها ألنه

حت هيئة التشريع واإلفتاء القانون حشارل ىل حنه البد من ح ينص يف
الديباجة عل قانو املي انية العامة للدولة باعتبار خضو القانو ملي انية
ددة ،وقد قلنا نه يف مثل ه ه األعباء ال ب ة البد ح
موافقة من قبل ا

و هنا

71

ومة ،وبالتال حمتن عل األخ خالد املسقط حت

حصر عل رحيه بعدم املوافقة ــ وأل ه ا التقرير هو قرير نوع خاص ــ ح
ار امل رال القانونية و تم اإلشارة ىل مسألة اإلش اليال القانونية يف
النصوص ،وش رًا.

75

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًا ،فضل األخ جاةم حرد امل

.

العضو جاسم أمحد املهزع:
ش رًا ةيد الرايس ،النا ثقة بأ الل.نة املوقرة ه

نة ذال 21

افاءة و م انية غ عادية يف قراءة األمور املالية بالطر اليت راها مناةبة
وفق الظروف الراهنة اليت متر ب ا البلد .األخ
املوقرة

قصر وا

يع يشيد با

ا ف رو ذار ح ا

ومة

ومة؛ يف عام 2118م عندما و ع

القانو اانت مي انية الروا مل  511مليو واآل يف عام 2172م بلغت مليارًا
و 211مليو  ،وال ل يش د لا حدث من غي ال يف الروا مل وا

يع متفق 25

عل اإلجراءال اليت حدثت ،وال ل ممنت للا ومة ومواقف ا وم ارم ا
عل املوا ن  ،ول ن الظروف اليت متر ب ا املنطقة ــ بل العا بأةره ــ ه
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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ظروف غ عادية ،وه ا القانو موجود يف دراجنا من عام 2118م ،واألخ
ا ف رو يقو نه ذا اا هنا مقرتح جديد يتناةمل والظروف الراهنة
فليقدم .اليوم ال ححد يستطيع ح يتقدم باقرتاح بقانو اا يناةمل الو ع يف
اليوم وال نواام الظروف ونقو  :نرف  ،حنن نعلم

عام 2118م ،ونأ

بالظروف ول ن ا قد تغ بعد ةنة حو ةنت  ،حنن حبقينا القانو  1حو 5 8
ةنوال لدينا نناقشه ونأجله ونأ

به ونعيده ،لنص قليالً ،ملاذا الع.لة؟! ذا

حجلنا نظره ىل بعد ش ر حو ةنة حو ةنت

فلن يقع علينا العتمل ،وحنن لن

ن جله حت نرفضه حو نقبله بل مل يد من الدراةة ،وه ا يتواءم الظروف اليت
متر ب ا البارين والتغ ال اليت حتدث للقرارال اليت ت
ومة واإلجراءال اليت ت

وحنن مع ا

ها ونريد ح

ها ا
حن

وموا نينا؛ املو و حيتا ىل م يد من التأن ا ا هو مسل

ومة،
بلدنا 71

م يف اث

من القرارال اليت اخت متوها با لم وةعة الصدر ،ه ا ما نت ناه من
ا لس ،وش رًا.
75

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًا ،فضل األخ حرد م د ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
ش رًا ةيد الرايس ،حود حنا حعلق عل نقطت  :األوىل ذارها األخ
خالد املسقط رايس الل.نة وه

نه ذا اانت لدي م اقرتاحال فقدموها 21

ىل الل.نة ،وه ا فعالً ما ةيقوم به املت صصو يف ه ا الشأ  ،ونرفع
اقرتاحا نا ىل

نة الش و املالية واالقتصادية ليُنظر في ا .النقطة الثانية

ذارها األخ

ا ف رو ــ وهو خ العارف ــ وه ح ه ا القانو ليس له

قي ة اآل  ،ح ح فااد ه ( ،)zeroوال ما جاء به من متطلبال حققت ا
ا

ومة املوقرة ،ورجاء خاص لألخ خالد املسقط بأال يت س برحيه بعدم 25

اةرتداد ه ا القانو  ،وحعتقد ح معظم اإلخوة ال ين حتدثوا ه ا اليوم لبوا
اةرتداد الل.نة ه ا القانو  ،فلنقم
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املوقرة ــ بإجياد صيغ مقبولة لل .يع حو أجيل ه ا املو و ؛ أل الوقت غ
مناةمل ،وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًا ،فضل األخت ةوةن حاج

5

قو .

العضو سوسن حاجي تقوي:
ش رًا ةيد الرايس ،انت ححد املصو
جملس النواس برف
وجه

وصية

عل ه ا القانو يف

نة الش و املالية واالقتصادية ن ا  ،واا

نة الش و املالية واالقتصادية يف جملس النواس هو الرف

جملس النواس اخت قرارًا باملوافقة عل املشرو ورف
اآل حمام م حرف

ول ن 71

وصية الل.نة ،وحنا

املوافقة؛ ألنه يف ذل الوقت اا الو ع مناةبًا ،حما

اآل فالوقت غ مناةمل ،ةعر برميل النفط يوم حمس خيتلا عن ةعره يف
اليوم ال

قبله وعن ةعره اليوم ،ف ال حيام ين ف

السعر ،وا

يعلم

ايا ةي و ا ا خال ش ر حو ةنة حو ةنت  ،ه ا املشرو حت ذا مت 75
أجيل نظره ىل بعد عام فبعد العام حتتا الدولة ىل النظر يف مشاريع ا اليت
وقفت وحمورها اليت عطلت بسبمل دن حةعار النفط وش و ا ياة اليت
أخرل بسبمل ذل  ،وا ا فضل بع
من خال جملس الووراء ال

األعضاء ح األجور ةتأ

حت لو

لديه صالحية غي جداو الروا مل؛ حنا لست
وصية الل.نة والنظر يف قديم اقرتاح خر 21

مع التأجيل بل مع املوافقة عل
حين ا تاسن الظروف ،وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًا ،هل هنا مالحظال حخرى؟
25

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
بعد ه ا النقاش لدينا وصية الل.نة برف
املبدح ،وهنا

اقرتاح بإعادة مشرو القانو

وةوف نصول حوالً عل

ىل الل.نة مل يد من الدراةة،

عادة مشرو القانو

االقرتاح لوافقت م فسنصول عل

مشرو القانو من حيث
ىل الل.نة و ذا

حيظَ ه ا

وصية الل.نة .هل يوافق ا لس عل

5

عادة مشرو القانو ىل الل.نة مل يد من الدراةة؟

(أغلبية موافقة)
71

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُعاد مشرو القانو

ىل الل.نة .وننتقل اآل

جدو األع ا وا اص لناقشة قرير
خبصوص مشرو قانو بشأ

ىل البند التال من

نة الش و املالية واالقتصادية

عديل جدو الدرجال والروا مل(،املعد يف

وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواس) ،وح لمل من األخ جواد حبيمل
75

ا يا مقرر الل.نة التوجه ىل املنصة فليتفضل.

العضو جواد حبيب اخلياط:
ش رًا ةيد

الرايس ،بدايةً ح لمل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف

املضبطة.

21

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

25

الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )11
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الرئيـــــــــــــــــس:
ةنبدح لناقشة األةس واملبادئ العامة ملشرو القانو  ،فضل األخ
مقرر الل.نة.
5

العضو جواد حبيب اخلياط:
ش رًا ةيد الرايس ،دارةت الل.نة قرير الل.نة السابقة بشأ
مشرو بشأ عديل جدو الدرجال والروا مل (املعد يف

وء االقرتاح بقانو

املقدم من جملس النواس) ،بعد عاد ه ىل الل.نة بناءً عل قرار م تمل
ا لس يف اجت اعه الثان املنعقد بتاريخ  78حاتوبر 2175م ،خبصوص
عادة النظر يف مشروعال القوان واملراةيم بقوان اليت حعدل قاريرها من 71
قبل الل.نة السابقة خال الفصل التشريع

الثالث .وبعد دارس اآلراء

واملالحظال اليت حبديت من قبل السادة حعضاء الل.نة؛ خلصت الل.نة ىل ب
ما انت ت ليه الل.نة السابقة بعدم املوافقة من حيث املبدح عل مشرو بشأ
عديل جدو الدرجال والروا مل (املعد يف

وء االقرتاح بقانو املقدم من

جملس النواس) ،وذل لالعتبارال التالية7 :ــ ح قانو ا دمة املدنية الصادر 75
باملرةوم بقانو ( )48لسنة 2171م ،يف املادة ( )75منه منح رايس جملس
الووراء اختصاص حتديد الروا مل وامل ايا الوظيفية و وابط اةتاقاق ا،
وب ل ا سم ه ا املن ج باملرونة والس ولة يف مسايرة ما يست.د من ظروف
ستدع دخالً ةريعًا ملواج ت ا ،وما يستتبع ذل من ثار عل املي انية ،ومن
ثم فإ رفع الروا مل

بقًا ملشرو القانو يتطلمل مراعاة ا الت

واالقتصادية للدولة ،وذل بالتنسيق مع ا

املالية 21

ومة2 .ــ ح مشرو القانو ال

يتوافق مع العديد من السياةال املالية الواجمل ا باع ا يف اإلدارة املالية للدولة
بفاعلية وافاءة حبسمل املعاي املتبعة دوليًا وخاصة ما يتعلق بأ
ع لية دارة املصروفال متوافقة ىل حدٍ اب مع ةياةال خف
النفقال املت ررة ،والرتاي عل ختصيص ا
لل صروفال االةتث ارية اليت
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

و
و رشيد

ء األا من املوارد املتاحة 25

فل حتقيق التن ية املستدامة عل الصعيدين
( ) 14

2172/7/71م

املضبطة 71

االقتصاد واالجت اع  .وه ا الرح يتفق حيضًا مع رح ا
م ار ا املرفقة مع مشرو القانو 1 .ــ ح ض

ومة املو ح يف

ه ه االلت امال (ال يادة)

اليت هلا ابع االةت رارية بصورة ةنوية ةيرت مل علي ا حت ًا ويادة الع.
السنو نتي.ة األعباء املالية ،وهو ما ةي ثر ةلبًا يف ح.م االةتث ارال،
واخنفاض معدالل الن و واةتنفاد املدخرال املطلوبة لألجيا القادمة ،يف ظل 5
ار فا الدين ا
مشرو القانو

وم ىل حاثر من  %41من النا ج ا ل اإل ال 4 .ــ ح
ل املناقشة

يو ح األةس واملعاي اليت مت االةتناد لي ا

لتاديد نسبة  %21ل يادة الروا مل ،و رى الل.نة ح مشرو القانو
مصادر متويل ه ه ال يادة ،وال خيف
الروا مل لسنوال5 .ــ ح مشرو القانو

يو ح

أث ال االقرتاض لتغطية ال يادة يف
يستند ىل دراةة اقتصادية 71

وااتوارية لل راا املالية لصناديق اهليئة العامة للتأم

االجت اع  ،ذ

جمرد الرغبة يف حتس األو ا املعيشية لل وظف بتعديل جدو الدرجال
والروا مل يستل م التأاد من ةالمة ومالءمة ل

ال يادة مع قدرة اهليئة

العامة للتأم االجت اع عل الوفاء بالت اما ا املستقبلية ومرا ها املال ،
ألِ بعد دراةال 75

و رى الل.نة ح نسبة ال يادة ( )%21من الرا مل األةاة

اقتصادية وااتوارية ،ل ا رى ح ح ويادة يف جدو الدرجال جيمل ح
ختضع ىل دراةة اقتصادية وااتوارية شاملة وذل

لغرض التعرف عل

حبعادها املالية واالقتصادية عل النشا االقتصاد والتض م واملي انية العامة
وعل القدرة املالية املستقبلية للدولة2 .ــ لقد ةعت الل.نة السابقة وا لس
جاهدين عند مناقشة مشرو قانو املي انية العامة للدولة  2171و2174م يف 21
دور االنعقاد العاد الثالث من الفصل التشريع الثالث ىل حتقيق ما يصبو
ليه ه ا املشرو من حهداف وه رفع املستوى املعيش لل وا ن 1 .ــ ةبق ح
حقرل ا

ومة بعد حوار التوافق الو

يف عام 2177م ويادة يف روا مل

القطا العام ،حيث صدر عن صاحمل الس و املل
املوقر قرار رقم ( )54لسنة 2177م بشأ

رايس جملس الووراء

عديل جداو الروا مل يف ا دمة 25

املدنية يف األو من حغسطس يقض ب يادة روا مل املدني
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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املضبطة 71

بنسبة  %12,5ااد حقص و تناقص بعد ذل مع ار فا الدرجال الوظيفية،
ا ا صدر عن صاحمل الس و املل

معيشة

رايس الووراء قرار بتاس

املوا ن املتقاعدين لبلغ  15دينار ش ريًا 8 .ــ ح الل.نة داا ًا اد
فاقم الع .ةوف ي و له أث ةل

مراقبة الدين العام أل

رورة

يف قدرة

الدولة عل االقرتاض والتسديد ،وار فا نسمل التض م ،ا ا ح

عديل 5

جدو الدرجال يفرتض ح يتم حبسمل املعاي املتعارف علي ا لقياس التض م
و

اليا املعيشة .ويف

قانو بشأ

وء املناقشال واآلراء اليت حبديت حثناء دراةة مشرو

عديل جدو الروا مل والدرجال (املعد يف

وء االقرتاح بقانو

املقدم من جملس النواس) ،فإ الل.نة وص بعدم املوافقة من حيث املبدح
عديل جدو الدرجال والروا مل (املعد يف

عل مشرو قانو بشأ

وء 71

االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواس) ،واألمر معروض عل ا لس املوقر
الختاذ الالوم ،وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
75

ش رًا ،هل هنا مالحظال؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل

وصية الل.نة برف

مشرو القانو من حيث 21

املبدح؟

(أغلبية موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُرف

مشرو القانو من حيث املبدح .وننتقل اآل ىل البند التال

من جدو األع ا وا اص لناقشة قرير
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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نة الش و املالية واالقتصادية
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املضبطة 71

خبصوص مشرو قانو بإنشاء صندو دعم الروا مل واملعاشال(،املعد يف
وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواس) ،ومشرو قانو بإنشاء حساس
دعم مستوى معيشة املوا ن

العامل

يف القطا ا اص( ،املعد يف

وء

االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواس) ،ومشرو قانو بإنشاء صندو دعم
األجور واملعاشال(،املعد يف
وح لمل من األخ دروي

وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواس)5 ،

حرد املناع

مقرر الل.نة التوجه ىل املنصة،

فليتفضل.

العضو درويش أمحد املناعي:
ش رًا ةيد

الرايس ،بدايةً ح لمل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف 71

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

75

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

21

(انظر امللحق  /5صفحة )16
الرئيـــــــــــــــــس:
ةنبدح لناقشة األةس واملبادئ العامة ملشرو القانو  .فضل األخ

25

مقرر الل.نة.

العضو درويش أمحد املناعي:
ش رًا ةيد الرايس ،دارةت الل.نة قرير الل.نة السابقة بشأ
مشرو قانو بإنشاء صندو دعم الروا مل واملعاشال (املعد يف
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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وء االقرتاح
املضبطة 71

بقانو املقدم من جملس النواس) ،ومشرو قانو بإنشاء حساس دعم مستوى
معيشة املوا ن

يف القطا ا اص (املعد يف

العامل

وء االقرتاح بقانو

املقدم من جملس النواس) ،ومشرو قانو بإنشاء صندو دعم األجور
واملعاشال (املعد يف

وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواس) ،بعد

عاد ه ىل الل.نة بناءً عل قرار م تمل ا لس يف اجت اعه الثان املنعقد 5
بتاريخ  78حاتوبر 2175م ،خبصوص عادة النظر يف مشروعال القوان
واملراةيم بقوان اليت حعدل قاريرها من قبل الل.نة السابقة خال الفصل
التشريع الثالث .وبعد دارس اآلراء واملالحظال اليت حبديت من قبل السادة
حعضاء الل.نة؛ خلصت الل.نة ىل ب

وصية الل.نة السابقة بعدم املوافقة من

حيث املبدح عل مشرو قانو بإنشاء صندو دعم الروا مل واملعاشال (املعد 71
وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواس) ،ومشرو قانو بإنشاء

يف

حساس دعم مستوى معيشة املوا ن

العامل

يف القطا ا اص (املعد يف

وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواس) ،ومشرو قانو بإنشاء
صندو دعم األجور واملعاشال (املعد يف
جملس النواس) .وذل

وء االقرتاح بقانو املقدم من

لالعتبارال التالية7 :ــ ح مشرو القانو بإنشاء 75

صندو دعم الروا مل واملعاشال ححيل ىل السلطة التشريعية بتاريخ  8يوليو
2119م ،ومشرو قانو بإنشاء حساس دعم مستوى معيشة املوا ن العامل
يف القطا ا اص ،ححيل ىل السلطة التشريعية بتاريخ  21حاتوبر 2119م،
ومشرو قانو بإنشاء صندو دعم األجور واملعاشال ،ححيل ىل السلطة
التشريعية بتاريخ  29مارس 2172م .وقد صدرل عدة قرارال وقوان

بعد 21

قديم ه ه املشروعال من شأن ا رفع الروا مل واملعاشال ،وقد حققت الغايال
اليت قوم علي ا املشروعال بقوان اآلنفة ال ار ومن ا :حــ قانو رقم ()25
لسنة 2177م بشأ رفع ا د األدن ملعاشال ا ا ع ألح ام القانو رقم
( )71لسنة 7915م بشأ
ا
األدن

نظيم معاشال وم افآل التقاعد ملوظف

ومة و عديال ه .س ــ قانو رقم ( )21لسنة 2177م بشأ رفع ا د 25
ملعاشال ا ا ع
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ألح ام قانو
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التأم

االجت اع
2172/7/71م

الصادر
املضبطة 71

باملرةوم بقانو رقم ( )24لسنة 7912م و عديال ه.
2172م بتقرير عالوة حتس
والضبا

صرف لل دني

ــ قرار رقم ( )71لسنة

معيشة ألصااس املعاشال التقاعدية اليت
واألفراد ومتقاعد

القطا ا اص وحعضاء

جملس الشورى والنواس وا الس البلدية ،واملستاق عن م .د ــ قانو رقم
( )71لسنة 2171م باعت اد املي انية العامة للدولة للسنت

املاليت

5 2171

و2174م2 .ــ ح مشرو القانو (بعد دمج املشروعال يف مشرو واحد) و بقًا
للتعديالل اليت حجراها جملس النواس املوقر عل املادة ( )5من املشرو قد
و ع حدًا حدن لل عيشة قدره  111دينار ،ومينح املش و بأح ام ه ا
القانو من العامل
واملعاش ال

يف القطاع

يتقا اه وب

األهل واملتقاعدين ،الفر ب

ا د األدن

األجر

لل عيشة املقدر بـ  111دينار71 .

وبالرجو

ىل القانو ( )21لسنة 2177م بشأ رفع ا د األدن ملعاشال

ا ا ع

االجت اع الصادر باملرةوم بقانو رقم

ألح ام قانو التأم

( )24لسنة 7912م و عديال ه ،يالحظ ح ا د األدن لل عاش هو  211دينار
ش ريًا ،وقد صدر قرار عن جملس الووراء برقم ( )71لسنة 2172م بتقرير
عالوة حتس
والضبا

معيشة ألصااس املعاشال التقاعدية اليت صرف لل دني

واألفراد ومتقاعد

القطا ا اص وحعضاء جملس

75

الشورى

والنواس وا الس البلدية ،واملستاق عن م لقدار  15دينارًا ش ريًا ،ا ا
صدر القانو رقم ( )71لسنة 2171م باعت اد املي انية العامة للدولة للسنت
منح املتقاعدين لوجمل ه ا القانو عالوة

املاليت

 2171و2174م ،ال

حتس

معيشة قدرها  15دينارًا ل ل متقاعد يقل معاشه عن  111دينار21 .

ويتضح مما قدم ح ا د األدن لدخل املتقاعد ةواء يف القطا العس ر
حو ا

وم حو األهل حصبح ال يقل عن  151دينارًا ،وبالتال ال خيضع

ألح ام ه ا املشرو 1 .ــ ح
حصااس الع ل ىل خف

طبيق مشرو القانو ةوف ي د

ىل وجه

حجور العامل لدي م وخاصة العامل ا دد ،مما

ةيا ل الدولة مبالغ اب ة متثل الفر ب

األجور الفعلية واملبلغ ا دد 25

للدعم واملع عنه يف املشرو بـ(ا د األدن لل عيشة ال يقل عن  111دينار).
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املضبطة 71

4ــ يف حالة قرار املشرو ةي د

ىل ار فا مستوى الع .يف املي انية ،ومن

ثم ويادة ح.م املديونية مما ةي ثر يف م شرال التقييم لل نظ ال وامل ةسال
الدولية للو ع املال واالقتصاد لل ل ة .و وص الل.نة بعدم املوافقة من
حيث املبدح عل مشرو القانو بإنشاء صندو دعم الروا مل واملعاشال
(واملعد يف

وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواس) ،ومشرو قانو

بإنشاء حساس دعم مستوى معيشة املوا ن
(املعد يف

العامل

5

يف القطا ا اص،

وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواس) ،ومشرو قانو

بإنشاء صندو دعم األجور واملعاشال(،املعد يف

وء االقرتاح بقانو املقدم

من جملس النواس) ،واألمر معروض عل ا لس املوقر الختاذ الالوم،
71

وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًا ،هل هنا مالحظال؟ فضل األخت دال جاةم ال ايد.
75

العضو دالل جاسم الزايد:
ش رًا ةيد الرايس ،وحش ر حيضًا الل.نة .حنا ح فق مع ما خلصت
ليه الل.نة من نتي.ة بعدم املوافقة عل مشرو القانو  ،ويف الوقت ذا ه لد
بع

النقا

اليت حود و يا ا وه حنه مت دمج املشاريع الثالثة ،ححدها

اا يف عام 2119م ،واملشروعا اآلخرا اانا يف عام 2172م .ححيل
مشرو القانو ىل جملس الشورى يف عام 2174م ،ه ا هو التسلسل ال م
لتل

املشاريع ،ويف املقابل هنا

الع ل يف جما دعم العامل

قانونا خاصا بت

21

 ،وحيضًا ووارة

يف القطا ا اص ،قامت بعدة برامج حه ا

برامج دعم ا امعي  ،وا ل

دعم األجور يف القطا ا اص ،وحيضًا

دع م يف التدريمل والتأهيل لرفع مستواهم الوظيف  .هنا قوان

مساندة

حيضًا مثل قانو الض ا االجت اع  ،وقانو نشاء صندو الع ل؛ خالصة 25
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ذل ه حننا يف وج نا لدعم العامل يف القطا ا اص جيمل علينا ح نب
عل ه ه املشاريع وال امج املرةومة اليت بدحل حتقق حهداف ا .موجود يف ه ا
التقرير ح من
ل

انض ام عدد من املوظف ملثل

ن التطوير يف السلم امل

ال امج لرفع مستواهم الوظيف وحيضًا لرفع درج م يف الوظااا يف

القطا ا اص ،وهنا
ا اص عل االشرتا
ا امعي

قبا شديد حيضًا من املوظف
واالةتفادة من ل

العامل

يف القطا

5

ال امج .يف ححد برامج دعم

ع ل الدولة عل دعم صاحمل الع ل ملدة ةنت من خال دفع مبلغ
املبلغ بعد مض السنة

 211دينار لل وظا ا .ء من الرا مل ،وين ف

األوىل ثم السنة الثانية ،وبعدها يت فل صاحمل الع ل بدفع مبلغ الرا مل
اله .يف الصفاة املتعلقة لواد القانو نرى ح العامل يستاق الدعم بعد 71
مض ةنة من ع له لدى صاحمل الع ل ،يف ح

حننا نعرف حنه يف املشاريع

وال امج اليت ُع ل اليوم و ُنف يبدح منح الدعم لل وظا العامل يف القطا
ا اص ل.رد التااقه بالع ل لوجمل عقد الع ل ال

يتم برامه بش ل

عقد ثالث ما ب ال من الووارة وصاحمل الع ل واملوظا ،وا ل يندر
حتت ا عدة برامج ختضع لـ (مت
نضيا ح

ش ء ــ ح نب

)؛ جيمل علينا ــ ذا حردنا ح حنسن حو 75

عل ه ه املشاريع وال امج لوجمل القوان

والقرارال الصادرة هلا .اليوم البد ح نف ر يف حنه حت الصندو عند نشااه
ةيُش ل له جملس دارة وموظفو  ،ورلا املبلغ ال
الصندو

و دار ه قد يست ل

ةوف يُ صص لتشغيل

مي انية اب ة ،وحنن نعرف عددًا من

الصناديق املنشأة مصادر متويل ا ه اهلبال واالةتث ار ،مثل صندو النفقة 21
ال

يعت د عل اهلبال واإلعانال ول ن حت اآل

ُس.ل ح هبال حو

عانال ألنه ينظر ىل ه ه الصناديق داا ًا بأ علي ا ح عو نفس ا بنفس ا،
واالةتث ار حيضًا بالنسبة لي ا لن ي و
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ال يف االةتث ارال اآلمنة البعيدة عن امل ا ر؛ وبالتال ــ لو حخ نا ب ه
الف رة ــ ةوف ي ثر ذل يف مشاريع قاا ة اآل ويف برامج موج ة يستفيد
من ا ال ث  .ححد ال امج اليت مت و ع ا اليوم يف التقرير املرفق وصل عدد
املستفيدين منه ىل  8111مستفيد يف القطا ا اص ،وه ا ش ء جيد،
وخاصة ح ه الء ــ مقارنة بالتقرير الوارد ــ بدحوا بوظااا متدنية واآل

5

حصباوا يف وظااا ختصصية حو وظااا عليا يف القطا ا اص ،ومعن ذل
حننا وصلنا ىل مرحلة قياس حثر ال امج واملشاريع اليت تبناها الدولة و صرف
علي ا بالتعاو مع القطا ا اص .التوجه اآلخر ال
وا ح يف ه ا املشرو وقد حش

ال يُنصح فيه ــ وهو

ليه يف ححد اآلراء القانونية اليت قيلت يف

ه ا الشأ ــ هو حنه قد حيدث نو من االعت اد عل مبلغ الدعم من قبل 71
الشراال ،ه ا وارد جدًا ،حنن نت لم عن شراال خاصة ا ى ورحبية
قامت لساندة الدولة ،دورها اليوم هو دعم املوظف

يف القطا ا اص،

حنن ال نت لم عن امل ةسال املتوةطة حو الصغ ة ،ول ننا نت لم عن
الشراال ال

ى اليت اةتفادل حيضًا من مساندة الدولة هلا من نشأ ا،

وبالتال ه ه الشراال ال مي ن ح نقدم هلا الدعم للتوظيا يف القطا
ا اص ،بل مس وليت ا اليوم ح
ا اص ،في

ع

75

و عاو يف مسألة التوظيا يف القطا

ن ح يوجه الدعم لل ةسال الصغ ة اليت حتتا

ىل

موظف حبريني  ،ويف الوقت ذا ه حتتا ىل دعم روا مل موظفي ا ،ذ جيمل
علينا عدم األخ بالدعم املطلق ل ل الشراال وامل ةسال ،بل علينا
الرتاي عل ح

ل

الشراال ال ستاق ا صو عل ح دعم ألن ا 21

شراال قامت عل مساندة ودعم الدولة ودورها اليوم هو دعم املوظف يف
القطا ا اص ،ول ل حنا ح فق مع ما وج ت ليه الل.نة من قرار .ولد
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ال ين قل روا ب م عن  111دينار ةواء اانوا

ة ا  :ام عدد الباريني

متقاعدين حو موظف يف القطا ا اص؟ وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

ش رًا ،فضل األخ حيس رد الرميا .

العضو مخيس محد الرميحي:
ش رًا ةيد
املوقرة.

ىل اإلخوة يف الل.نة

الرايس ،والش ر موصو

ن امل رال اليت ةاقت ا الل.نة املوقرة لرف

ه ا املشرو بع

امل رال املو وعية ا ديرة باملالحظة ،ومن ا ما ذار ه الل.نة من ح طبيق 71
ه ا املشرو ةوف ي د

ىل خف

روا مل العامل يف القطا ا اص ىل ما

دو املستوى حت يستطيع ه ا الصندو

را مل العامل

سديد الفر ما ب

وا د األدن لألجر؛ حنا حعتقد ح املواونة ةوف واجه عً .ا ب ه الطريقة.
املادة األوىل من مشرو القانو ه مادة عريفال ،يتضح في ا ح ه ا
املشرو ةوف ي و

ن الصناديق اليت ديرها اهليئة العامة للتأم

االجت اع  ،وا ا هو معلوم ح اهليئة العامة للتأم االجت اع

75

دير اليوم 4

صناديق ،وحعتقد حن ا واجه صعوبال دارية باإل افة ىل الصعوبال املالية،
وخصوصًا مع ال م اهلاال من الع الة واملوظف
ه ه الصناديق .باإل افة ىل ح ذل

الباريني

ال ين يديرو

ةوف يتسبمل يف ع .ااتوار يف

يع ه ه الصناديق ،وبالتال من املنطق جدًا ح

لاق ب ا الصندو

21

ع.ووال اب ة مما يش ل عبئًا اب ًا عل املواونة ،وبالتال فإ الدولة
ه املس ولة عن غطية ح ع .ا ا نصت مواد ه ا املشرو  ،وةوف غط
حيضًا ع .ح صندو خامس هل ه الصناديق ،وحنا حعتقد ح امل رال اليت
ةاقت ا الل.نة يف رف
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الرئيـــــــــــــــس:
ش رًا ،فضل األخ حرد م د ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
ش رًا ةيد الرايس ،اا بود لو ُرح ه ا املو و يف الفرتة 5
اليت انا نستطيع خالهلا قديم مثل ه ه املساعدة إلنشاء ه ا الصندو .
حعتقد ح ه ه الفئة ــ فئة العامل

يف القطا ا اص ــ ه األوىل ب ه

ح املوظف

يف الدولة ليس هلم مثل ه ه ا قو ،

املساعدة ،وه ا ال يع
ول ن

حعتقد حن ا ه الفئة املتضررة من خال ع ل ا يف القطا ا اص.

هنا م ةسال اث ة ستغل ه الء ،وحنا ال حقو

ن ا امل ةسال الو نية 71

البارينية ،بل عل الع س من ذل  ،فامل ةسال الو نية البارينية العاملة
يف ه ا ا ا

قوم بإعطاء الباريني

األولوية يف مثل ه ه األمور ،و قدم

يع املساعدال ،وخاصة الروا مل ،و قدم التدريمل هلم .حعتقد ح ه ه الفئة
فئة م ة من فئال ا ت ع وجيمل علينا االنتباه لي ا و قوق ا ،وهنا
شراال ــ رلا حجنبية ــ ستغل العامل الباري

يف القطا ا اص ،وحنن 75

نس ع ونقرح من خال الصاا ح هنا حمورًا اث ة يتعرض هلا املوا ن،
وجيمل ح ن و معه .اا بود لو ح ا لس املوقر ناق
و ع

ه ا املو و يف

و فيه الظروف االقتصادية اليت متر ب ا الدولة حفضل مما ه عليه

اآل ل نا حيدنا ما مت رحه من نشاء صندو ملساعدة ه الء .جيمل علينا ــ
حت لو وافق ا لس عل ه ه التوصية ــ ح نعط حه ية خاصة ملثل ه الء 21
العامل يف القطا ا اص ،وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًا ،فضل األخت ةوةن حاج
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العضو سوسن حاجي تقوي:
ش رًا ةيد الرايس ،قد ي و رحي خالف راء اإلخوة واألخوال
يف ا لس .اليوم لدينا فاا

يف صندو التأم

د التعطل لقدار 111

مليو دينار ،فلو يتم حخ  %71من ه ا الصندو مناقلة إلنشاء الصندو
اآلخر ل ا ه ا حالً حفضل من رف

و هنا

املشرو  ،لعن حنه قد

حلو حبيث ندعم ه ا الصندو أل ه ا الصندو له حيضًا دواع
قد ساهم يف راحة ومعيشة األش اص املنت

5

نسانية

ليه .يف وج ة نظر ح ي و

هنا دعم شريع من خال ع ل اقرتاح يف ه ا القانو حو اقرتاح قانو خر
بنقل نسبة  %71من صندو التأم
دينار حبري

د التعطل ــ ال

فيه فاا

 111مليو

ــ ىل ه ا الصندو  ،فنسبة  %71لن ثر يف الصندو اآلخر71 ،

عل ح ي و ه ا الصندو موجودًا .ه ا رحي املتوا ع

لس م املوقر،

وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
75

ش رًا ،هل هنا مالحظال حخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
21

فضل األخ مقرر الل.نة بقراءة وصية الل.نة.

العضو درويش أمحد املناعي:
ش رًا ةيد الرايس ،وص الل.نة بعدم املوافقة من حيث املبدح
عل مشرو قانو بإنشاء صندو دعم الروا مل واملعاشال (املعد يف

وء

االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواس) ،ومشرو قانو بإنشاء حساس دعم 25
مستوى معيشة املوا ن

العامل

يف القطا ا اص (املعد يف

وء االقرتاح

بقانو املقدم من جملس النواس) ،ومشرو قانو بإنشاء صندو دعم األجور
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واملعاشال (املعد يف

وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواس) ،واألمر

معروض عل ا لس املوقر الختاذ الالوم ،وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًا ،هل يوافق ا لس عل

مشرو القانو

وصية الل.نة برف

5

من حيث املبدح؟

(أغلبية موافقة)
71

الرئيـــــــــــــــــس:
مشرو القانو من حيث املبدح .قبل ح حنتقل ىل البند

ذ يرف

التال من جدو األع ا ا اوا ل ح حرحمل با

وا

بأبناانا لبة مدرةة البارين ومرافقي م ،مث ن الدور ال
يف رعايت ا ال رمية ألبناانا الطلبة ،و س

م

يعًا

قوم به املدرةة

ال اإلم انيال هلم لا يعود

بالنفع علي م من خال ال يارال امليدانية للتعرف عن قرس عل ة ع ل 75
جملس الشورى ،وهو ما يس م بال ش يف ع ي القدرال واملعلومال يف املواد
الدراةية ،وخباصة مادة املوا نة ،مت ن
والن.اح ،ومرحب
وة الً ب م

ب م ولرافقي م مرة حخرى يف جملس الشورى ،فأهالً

يعًا .وننتقل اآل

لناقشة قرير

هلم االةتفادة ودوام التوفيق

ىل البند التال من جدو األع ا وا اص

نة ا دمال خبصوص مشرو قانو بتعديل املاد

و( )27من القانو رقم ( )71لسنة 7915م بشأ
التقاعد ملوظف ا

ومة( ،املعد يف

(21 )21

نظيم معاشال وم افآل

وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس

النواس) .وح لمل من األخ الداتور منصور

د ةرحا مقرر الل.نة التوجه

ىل املنصة فليتفضل.

25

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
ش رًا ةيد

الرايس ،بدايةً ح لمل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف

املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /4صفحة )87

71

الرئيـــــــــــــــس:
ةنبدح لناقشة املبادئ واألةس العامة ملشرو القانو  .فضل األخ
مقرر الل.نة.
75

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
ش رًا ةيد الرايس ،دارةت الل.نة مشرو قانو بتعديل املاد
( )21و( )27من القانو رقم ( )71لسنة 7915م بشأ
وم افآل التقاعد ملوظف ا

ومة (املعد يف

نظيم معاشال

وء االقرتاح بقانو املقدم

من جملس النواس) ،بعد عاد ه ىل الل.نة بناءً عل قرار م تمل ا لس يف
اجت اعه الثان املنعقد بتاريخ  78حاتوبر 2175م ،خبصوص عادة النظر يف 21
مشروعال القوان

واملراةيم بقوان

اليت حعدل قاريرها من قبل الل.نة

السابقة خال الفصل التشريع الرابع .وبعد دارس اآلراء واملالحظال اليت
حبديت من قبل حصااس السعادة حعضاء الل.نة؛ خلصت الل.نة ىل املوافقة
عل ما انت ت ليه الل.نة السابقة ،وذل لالعتبارال التالية :حــ يتألا املشرو
بقانو فضالً عن الديباجة من ماد  ،ح افت املادة األوىل ح
ىل املاد

ًا جديدًا 25

( )21و( )27من القانو رقم ( )71لسنة  7915بشأ

معاشال وم افآل التقاعد ملوظف
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االجت اعية ىل املعاش التقاعد واملعاش اإلصاب  ،في ا جاءل املادة الثانية
نفي ية .س ــ وي دف املشرو بقانو  ،ىل
(21و )27من قانو

افة ح م جديد ىل املاد

نظيم معاشال وم افآل التقاعد ملوظف ا

ومة،

وذل بإ افة العالوة االجت اعية ىل املعاش التقاعد واملعاش اإلصاب لتع ل
عل حتس حو ا املتقاعدين حصااس الروا مل املتدنية من خال اإلبقاء عل
العالوة االجت اعية لل ستاق ا ا

5

ىل التقاعد ل .وع ا وفقًا للرا مل

األةاة األخ من دو ح اةتقطاعال ،وبدو سويت ا بنسبة معينة ا ا
هو مع و به بالنسبة للرا مل األةاة .
ملشرو القانو رحل اآل 7 :ــ ح
الدةتورية ،ا ا ذهبت ليه
حيث
املساواة ب
ةيرت مل عل

ــ وعليه ،وعند دارس الل.نة
مشرو القانو مشوس بشب ة عدم

نة الش و التشريعية والقانونية با لس71 ،

قرار العالوة االجت اعية ااملة بدو اقتطا ةي د
املوظف

ىل عدم

وعدم حتقيق العدالة يف طبيق حح ام القانو  ،ذ

طبيقه ــ بال يفية اليت يتض ن ا مشرو القانو ــ املساواة ب

يع شرااح املتقاعدين بالرغم من فاول واختالف مدة اشرتاا م يف
يرا ِ التساو يف ا قو

النظام التأمي  ،وعليه فإ مشرو القانو

75

والواجبال واملراا القانونية2 .ــ ح مشرو القانو ةي ل لبدح املساواة ب
امل من علي م يف القطا ا

وم والقطا ا اص ،وةي د

ىل حت ية

عديل القانو رقم ( )24لسنة 7912م املتعلق بالتأم عل العامل يف القطا
ا اص ،حبيث ضاف لي م ه ه املي ة وذل
2118م بشأ اهليئة العامة للتأم

طبيقـًا للقانو رقم ( )1لسنة

االجت اع  ،وفقًا لقاعدة وحيد امل ايا21 .

1ــ ح مشرو القانو خيالا مبدح التالوم ب
االشرتااال وب

مُدد االشرتا

يف نظام التقاعد ،اأةاس الحتساس

ا قو التقاعدية ،حبيث ي يد املعد النس
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مدة االشرتا يف نظام التقاعد4 .ــ ح مشرو القانو ةيضيا حعباء مالية
افية عل صندو التقاعد من خال

افة العالوة االجت اعية ل .وع ا

ىل املعاش التقاعد ل ل املتقاعدين واملستاق عن م ،وذل بواقع الفر
ب

النسبة اليت يتم احتساب ا من ه ه

جم و العالوة االجت اعية وب

العالوة ،بناءً عل ةنوال ا دمة ،ا ا هو مع و به بشأ نسبة املعاش 5
التقاعد من الرا مل األةاة عند اإلحالة ىل التقاعد5 .ــ ح مشرو القانو
قد يش.ع عل التقاعد املب ر مما ةي ثر ةلبـًا يف املرا املال لل يئة
العامة للتأم

االجت اع 2 .ــ ح

املرا املال

لل يئة العامة للتأم

اإل افية السنوية املرت بة عل

طبيق مشرو القانو ةي ثر ةلبـًا يف
االجت اع  ،حيث قدّر الت اليا

افة العالوة االجت اعية ىل املعاش التقاعد

71

حبوال ( )242,281دينارًا يف ةنة األةاس ،ثم ر فع بنسبة جتاوو ()%77
ةنويـًا ،نظرًا ىل الطبيعة الرتاا ية هل ه ال يادة بسبمل اةت رار ححقية
املتقاعدين واملستاق

عن م ،لتصل ىل حوال ( )71,127,582دينارًا يف

السنة العشرين .ويف

رى الل.نة التوصية بعدم املوافقة ،من

وء ال ذل

حيث املبدح ،عل مشرو قانو بتعديل املاد
( )71لسنة 7915م بشأ
ا

( )21و( )27من القانو رقم 75

نظيم معاشال وم افآل التقاعد ملوظف

ومة ،وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

ش رًا ،هل هنا مالحظال؟ فضل األخ حيس رد الرميا .

العضو مخيس محد الرميحي:
ش رًا ةيد

الرايس ،ح وجه بالش ر ىل اإلخوا

ا دمال عل القرار الصاامل ال
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

يف

نة

اخت وه بعدم املوافقة من حيث املبدح عل
( ) 49
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مشرو القانو  ،وذل ألنه مشوس بشب ة عدم الدةتورية ،ف نا عدد من
يدفعوا اشرتااال للعالوة االجت اعية ،بين ا ةي و

املتقاعدين ممن

عديل را ب م التقاعد

عل

وء

اشرتااال للعالوة االجت اعية ممن
املساواة خالالً جسي ًا،

م ه ه العالوة ،وهنا

من يدفع

يتقاعدوا حت اآل  ،وه ا خيل لبدح

افة ىل ا

ةوف تا له اهليئة 5

ل ال ب ال

العامة لصندو التقاعد من خال راام املبالغ املدفوعة للعالوة االجت اعية
عل السنوال القادمة ا ا بيّنت الل.نة ،حيث

النسبة ر فع بنسبة جتاوو

( )%77ةنويـًا ،وه نسبة اب ة جدًا ،ل ل ح م صو
برف

ىل صول الل.نة

ه ا املشرو بقانو من حيث املبدح ،وش رًا.
71

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًا ،هل هنا مالحظال حخرى؟

(ال توجد مالحظات)

75

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل

وصية الل.نة برف

مشرو القانو من حيث

املبدح؟
21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يرف
حنت

مشرو القانو من حيث املبدح .قبل ح نن

ه ه الفرصة ألعرس عن ح يمل الت ان

ال ايد عضو جملس الشورى ورايس
با لس عل اختيارها من قبل حعضاء
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 51

اجت اعنا اليوم

ىل األخت الع ي ة دال جاةم
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