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نشرة أخبار

»القوى العاملة بالربملان« توافق على إعداد مشروع قانون بشأن ضم 
العالوات اخلمس للمعاشات

املركز االعالمى

وافق��ت جلن��ة الق��وى العامل��ة مبجلس 
الن��واب ، خ��ال اجتماعه��ا الي��وم، م��ع 
احلكومة، على أن يتم إعداد مش��روع 
قان��ون وتقدمي��ه للربمل��ان، لضم��ان حل 
إش��كالية تنفيذ حك��م القضاء بضم 
الع��اوات اخلم��س ألصح��اب املعاش��ات، 
ح��ي يت��م الن��ص عل��ي إع��ادة تس��وية 
معاش��ات األج��ر املتغ��ر احملس��وب وفقا 
لقان��ون التأم��ن االجتماع��ى الص��ادر 
 1975 لس��نة   79 رق��م  بالقان��ون 
املس��تحق اعتب��اًرا م��ن 1 / 7 / 2006 
للمؤم��ن عليه��م الذي��ن تس��رى بش��أنهم 
الع��اوات اخلاص��ة اعتب��اًرا م��ن 1 / 7 / 
2006 وم��ا بعده��ا زي��ادة بواق��ع 80 
% م��ن قيم��ة آخ��ر 5 ع��اوات مل تض��م 
إىل أجره األساس��ى كل حس��ب تاريخ 

خروجه على املعاش حبد أقصى وحتى 
ع��اوة القان��ون 99 لس��نة 2018.

ج��اء ذلك خ��ال اجتماع اللجن��ة اليوم، 
ملناقش��ة طلب إحاطة مقدم من النائبة 
س��والف درويش وكيل اللجنة، بش��أن 
امتن��اع وزي��رة التضام��ن االجتماع��ى 
ع��ن تنفيذ حكم احملكم��ة اإلدارية 
املعاش��ات  أصح��اب  بأحقي��ة  العلي��ا 
األج��ر  مع��اش  تس��وية  إع��ادة  يف 
املتغ��ر ل��ه، وطل��ب إحاط��ة م��ن النائ��ب 
حمم��ود عطي��ة بش��أن ع��دم تطبي��ق 
وزارة التضام��ن االجتماع��ى حك��م 
احملكمة الدستورية العليا خبصوص 
ص��رف اخلم��س ع��اوات املس��تحقة، 
وطل��ب إحاطة مقدم م��ن النائب حممد 

أمحد فؤاد بش��أن ع��دم تنفيذ حكم ضم 
الع��اوات اخلم��س للمحال��ن إىل املع��اش.

وتس��اءل النائ��ب حمم��د ف��ؤاد، عن أس��باب 
ع��دم تنفي��ذ احلك��م، رغ��م أن رئي��س 
اجلمهوري��ة أم��ر بس��حب االستش��كال، 
واحلك��م أصب��ح حكم��ا نهائي��ا، قائ��ا: 
»احلكم عنوان احلقيقة، وما حيدث اآلن 
تغول علي احلكم، فإذا مل تستطع الوزارة 
التنفي��ذ علين��ا تقدي��م تش��ريع لإلل��زام 

بالتنفي��ذ والص��رف«.
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وق��ال النائ��ب عبدالفت��اح حمم��د، أم��ن 
س��ر جلن��ة الق��وى العامل��ة: »الرئي��س 
تدخ��ل يف ه��ذا األم��ر وحس��مه، ملاذا مل 
يت��م الصرف ح��ي اآلن، الزم يتم تقديم 
مش��روع قان��ون ينظ��م عملي��ة الصرف، 
حتى تكون هناك سرعة يف الصرف«.

ب��دوره، ق��ال النائ��ب حمم��د وه��ب اهلل، 
عض��و جلن��ة الق��وى العامل��ة: »ه��ذا 
املوض��وع مه��م، وخي��ص ماي��ن م��ن 
أصحاب املعاش��ات، والن��اس كلها هيأت 
نفس��ها، ولك��ن فوجئن��ا بكرس��ي يف 
الكل��وب م��ن احلكوم��ة«، متابع��ا: 
»من��ذ 1 يولي��و 2006 مل يتضم��ن أي قرار 
ضم عاوات خاصة لألجر املتغر، وقبل 
ه��ذا التاري��خ كان يت��م الض��م بقانون، 
الن��اس كله��ا عنده��ا أم��ل، ه��ل الن��اس 
هتصرف أم ال، عش��رة مليون مستنين، 
وأنا مس��تعد أتقدم اآلن مبش��روع قانون 

قمن��ا بإع��داده بالفعل«.

ب��دوره، ق��ال النائ��ب خال��د عبدالعزي��ز 
ش��عبان، عض��و جلن��ة الق��وى العامل��ة، 
»ض��م هذه الع��اوات اخلاص��ة بدأت من 
ع��ام 1987، وتوقف صدور ق��رار بالعاوة 
حك��م  عه��د  يف   ،2013 س��نة  يف 
اإلخ��وان، ف��كان هن��اك قان��ون يص��در 
دائم��ا بهذا األم��ر، وحاليا يوجد حكم 
حمكمة نهائي وحي االستش��كال ال 
يوقف التنفيذ والرئيس تدخل يف األمر 
وأم��ر بس��حب االستش��كال، انطاق��ا 

م��ن إحس��اس املس��ئول بوقوع غ��ن على 
املواطن، فع��دم تنفيذ احلكم، ميكن 
رفع دعوى بعدم التنفيذ، لكن ال نريد 
ذل��ك، الزم تتح��ل ويصدر ق��رار، ملناش 
عاقة حس��ابات اكتواري��ة، وغرها، 

فرح��وا الناس«.

م��ن جانب��ه، رد عم��ر حس��ن، مستش��ار 
قائ��ا:  االجتماع��ي،  التضام��ن  وزارة 
»العاوات اخلاصة بدأت منذ عام 1987، 
كانت عنصر من عناصر األجر املتغر، 
ال��ذي يش��مل احلوافز والب��دالت واألجر 
اإلض��ايف واألرب��اح وغ��ره، وكان��ت 
الع��اوة اخلاص��ة تدخل األج��ر املتغر 
بكام��ل قيمته��ا يف املع��اش، وهن��اك 
وجمم��وع  األساس��ي،  األج��ر  مع��اش 

املعاش��ن يس��اوي قيم��ة املع��اش«.

وتاب��ع: »كل س��نة زي��ادة س��نوية 
قان��ون ع��ن زي��ادة  املع��اش، وأول  يف 
املعاش��ات بنسبة 80% هو القانون رقم 150 
لس��نة 1988، وامل��ادة الثاني��ة من��ه تنص 
عل��ى أن يض��اف 80 % من قيم��ة العاوة 
اخلاصة ملع��اش األجر املتغ��ر، والتأمن 
االجتماع��ي كان��ا ملتزم��ا باإلضاف��ة 
كل س��نة، ث��م أصبح��ت الع��اوة تضم 
لألجر األساس��ي، مخس عاوات تضاف 
عن��د اخل��روج على املع��اش، كل واحد 
منن��ا عن��ده مخ��س ع��اوات مل تض��م 
لألج��ر األساس��ي، وم��ن 2006/7/1، ص��در 
القانون ومل يتضمن ضم 80 % من العاوة 

اخلاص��ة لألج��ر املتغ��ر، فأصبح��ت هناك 
مش��كلة أنه ال يوجد تشريع بضمها، ال 

يوج��د مع��اش بع��اوة خاصة«.

وزارة  مستش��ار  ق��ال  احلك��م،  وبش��أن 
التضام��ن، إن��ه ص��در حك��م احملكم��ة 
اإلداري��ة العلي��ا النهائ��ي بقب��ول الطع��ون، 
وبتعديل احلكم املطعون عليه ليكون 
بأحقي��ة املدع��ن بإع��ادة تس��وية مع��اش 
األج��ر املتغ��ر هل��م باحتس��اب الع��اوات 
اخلاص��ة غ��ر املضموم��ة للمع��اش عن��د 
خروجهم للمعاش بنسبة 80%، متابعا: »لو 
طبقت احلكم بنصه ومنطوقه سينتقص 
من قيمة املعاش��ات، وال نريد ذلك، فعندي 
معاش��ن أجر متغر وأجر أساسي، كنت 
أخ��د الع��اوات اخلاص��ة بكام��ل قيمتها 
يف متوسط حساب معاش األجر املتغر، لو 
دخلتها بنسبة 80% املعاش ينقص، وحنن ال 
نلتف على احلكم، حنن ملتزمون بتنفيذ 
احلك��م«، مس��تكما: »احلك��م ت��رك 
املوض��وع نفس��ه، ون��ص عل��ى ض��م 80% من 
الع��اوة وأنا كنت هضمه��ا كلها، كدا 
هينتق��ص م��ن املعاش��ات، ورأي اجلمعي��ة 
العمومي��ة لقس��مي الفت��وى والتش��ريع 
مبجل��س الش��عب، انته��ت إىل أن��ه يتع��ن 
تنفي��ذ احلك��م ب��أن حتس��ب الع��اوات 
اخلاصة بنسبة 80% يف األجر املتغر، ومن 
ثم ال يستفيد من هذا احلكم من حسبت 
ل��ه املعاش��ات 100% م��ن قيم��ة الع��اوات 

اخلاص��ة يف األج��ر املتغ��ر«.
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ولف��ت إىل أن ح��ل ه��ذه اإلش��كالية 
وتلبية مطلب أصحاب املعاشات يتطلب 
تعديا تشريعيا تكون فيه نص املادة 
الثانية من القانون رقم 150 لس��نة 1988، 
الي تنص عل��ى أن يضاف 80% من قيمة 

العاوة اخلاصة ملع��اش األجر املتغر.

م��ن جانب��ه ، أش��ار رئي��س صن��دوق 
للعامل��ن  االجتماعي��ة  التأمين��ات 
بالقطاع��ن الع��ام واخلاص س��امى عبد 
اهل��ادى إىل أن مش��روع القان��ون الب��د أن 
ينص عل��ى حتمل خزان��ة الدولة هلذه 
املس��تحقات ولي��س صن��دوق التأمين��ات 
واملعاش��ات، مرجًع��ا ذل��ك إىل قان��ون 
التأمين��ات واملعاش��ات اجلدي��د ال��ذى 
يفض التش��ابك بن اخلزانة والصندوق 
وفق دراسات إكتوارية وضعت أقساطا 
س��نوية يردها الصن��دوق للخزانة ليس 
حمس��وب فيه��ا قيم��ة تل��ك الع��اوات، 

مس��تطرًدا: »ل��ن نتحم��ل أعب��اءه«.

واع��رض ممث��ل وزارة املالي��ة أس��امة 
مصطف��ى، عل��ى حتمله��م تكلف��ة 
تس��ديد هذه األموال ألصحاب املعاشات 
املس��تحقن، خاصة أنهم حتمل��وا أعباء 
ع��ن الصن��دوق ف��ى ع��دد م��ن الس��نن؛ 
حبس��ب قول��ه، ل��رد علي��ه س��امى عب��د 
اهل��ادي، موضًح��ا أن األم��ر حيكم��ه 
قان��ون التأمين��ات اجلدي��د، كم��ا أن 
اخلزانة مس��ئولة عن تس��ديد الزيادات 

الس��نوية وفق��ا للقان��ون.

وافق��ت جلن��ة الق��وى العامل��ة مبجل��س 
النائ��ب  الن��واب الي��وم الثاث��اء برئاس��ة 
مج��ال املراغ��ي، موافق��ة مبدئي��ة عل��ى 
مش��روع قان��ون نقابة أخصائ��ي املكتبات 

واألرش��يف. واملعلوم��ات 

واملق��دم م��ن النائ��ب عب��د احلمي��د كمال 
وذلك إلنش��اء نقابة عامة 
األخصائي��ن  خت��دم 
وأمن��اء املكتب��ات العامة 
يبل��غ  وال��ي  واخلاص��ة 
عدده��ا ما يق��رب من )40( 
أل��ف مكتب��ة بال��وزارات 
واملؤسس��ات  واهليئ��ات 

املختلف��ة مبص��ر.

كم��ال  احلمي��د  عب��د  النائ��ب  وأش��ار 
ألهمية وجود نقابة عامة مستقلة مهنية 
هل��ذه املهن��ة الراقية الي س��وف تس��اعد يف 
تقديم رؤية لتطوي��ر املكتبات بالوزارات 
واهليئ��ات املختلف��ة يف مص��ر كما أكد 
النائ��ب أن النقاب��ة ح��ق دس��توري كفل��ه 
القان��ون، وإضاف��ة نقاب��ة هل��ؤالء العامل��ن 

يعت��رب إضاف��ة اجتماعي��ة دميقراطي��ة 
هام��ة خلدم��ة اجملتم��ع ونش��ر الثقاف��ة 

واملعرف��ة.

حض��ر االجتماع كأل من: د. س��ارة عدلي 
حس��ن ممثًا عن وزارة العدل، إميان أمن 
ممث��اً ع��ن وزارة املالي��ة، د.نيف��ن موس��ى 
الكت��ب  دار  ع��ن  ممث��اً 
والوثائ��ق القومي��ة، د. مس��ر 
وزارة  ع��ن  ممث��ًا  الفق��ي 
التضام��ن االجتماعي، س��يد 
وزي��ر  مستش��ار  دروي��ش 

التضام��ن.

م��ن املنتظ��ر أن يت��م مناقش��ة م��واد القانون 
ال��ذي يتضم��ن ) 67 ( م��ادة و ) 7 ( أب��واب عن 
أهداف النقابة والعضوية، حقوق واجبات، 
تش��كيل النقاب��ة، النظام املال��ي وصندوق 
املعاش��ات، إص��دار تراخي��ص مزاول��ة املهنة 
واألح��كام العام��ة، خال األي��ام القادمة 

متهي��دا لعرضه علي اجللس��ة العامة.
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جلنة القوى العاملة بالربملان توافق على قانون 
أخصائي املكتبات واملعلومات


