املـالحــق

25

ملحق رقم ()1
تقرير جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية خبصوص مشروع
قانون بشأن زيادة الرواتب
واألجور يف القطاع احلكومي
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون
املقدم من جملس النواب).

25

التاريخ 22 :أكتوبر 2102م

التقرير األول للجنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن تقرير اللجنة
(السابقة) خبصوص مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب واألجور يف القطاع
احلكومي (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)
دور االنعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع

مقدمة:
بتاايخ

 81أكتااربخ 5182م ،ربمرجااا خطاباايا خ اام  511ص ل م ق /

ف  4د  ،)5ربنااي ع ى ااا ااخخخ مكتااا خطمج ااع ااث خجتميىااق خطتااينث خطمن ااد بتاايخ
 81أكتاربخ 5182م ،باصارص عىايدا خطن اخ اث مااخرىيو خط ارخن ر رخطمخخ ا م
ب رخن ر رخطتث أُىدو ت يخ خهاي مار بال خط جناس خط ايب س اا ل درخ خ ن ايد خط ايد
خألرل ماار خطلصاال خطتاااخ ث خطتااينثس ااد أخ اال صااي ا المعااال الساايع ي ا ب ا
صااالا الصااالا ر ااي

مج ا

الشااور عطااا طجنااس خطا ا رر خطميط ااس رخ تصاايد س

ت خ خ طجنس خطا رر خطميط س رخ تصيد س خط يب س باأر مشروع قانو بشأ زيااع
الرواتب واألجور ف القطاع الحكوم (المعاع فا ءاوال ارقتاراا بقاانو المقاعم
م مج

النواب) ،طمني اتق ردخخ تق رعىادخد ت خ اخ بااأنق متـمنارعي خأ خط جناس

ط خـق ى ا خطمج ع خطمر خ.

25

ً

أوال :إجراءات اللجنة:
 -0تدخخ و خط جنس ماخرع خط ينرر – آنف خطذكخ – ث خ جتميع  )81بتيخ

55

أكتربخ 5182م.
 -2خب و خط جنس أتني دخخ اتاي طمااخرع خط اينرر مرـارع خطب او رخطدخخ اس ى اا
خطرتيئق خطمت س باي رخطتث خاتم و ى ا مي ث:

 ت خ خ طجنس خطاا رر خطميط اس رخ تصايد س خط ايب س بااأر مااخرع خط اينرر مخ اق)رخطمتـمر:


خخخ مج ع خطنرخا رمخ يتق .مرفق)

 خأ طجنس خطا رر خطتاخ س رخط ينرن س بمج ع خطارخى .مرفق)
 خأ رزخخا خطميط س .مخ ق)
 خأ د رخر خطادمس خطمدن س .مخ ق)
 خأ خطا ئس خط يمس ط تأم ر خ جتميىث .مخ ق)
 خأ ه ئس خ تي رخطتاخ ع .مخ ق)
 خأ ه ئس خطم تايخ ر خط ينرن ر بيطمج ع .مخ ق)
 خأ خطم تايخ خط ينرنث طا رر خط جير .مخ ق)
 خأ خطم تايخ خ تصيد رخطميطث بيطمج ع .مخ ق)

 حءر ارجتماع م مج

الشور كل م :

-0

العكتـور محمـع يبـعهللا العليمـ

المستشار القانـون لشؤو ال جا .

-2

العكتور جعفر محمع الصـــــــا غ

المستشار ارقتصـاعي والمـــــــــال .

 رترطا أمينس ررخ خط جنس السيع محمع رء محمع.

22

ً

ثانيا :رأي اللجنة:
تدخخ و خط جنس تقرير ال جنة السابقة بشأ مشروع بشأ زياع الرواتب
واألجور ف القطاع الحكوم (المعع ف ءوال ارقتراا بقانو المقعم م مج
النواب) ،ب د عىيدتق عطا خط جنس بني ع ى ا خخخ مكتا خطمج ع ث خجتميىق خطتينث
خطمن دا بتيخ

 81أكتربخ 5182م ،باصرص عىيدا خطن خ ث ماخرىيو خط رخن ر

رخطمخخ م ب رخن ر رخطتث أىدو ت يخ خهي مر بل خط جنس خط يب س ا ل خطلصل
خطتاخ ث خطتيطو.
رب د تدخخع خآلخخ رخطم
خ صت ال جنة إلى تبن

يو خطتث أبد و مر بل خط يدا أىـي خط جنسس

ما انتهت إليه ال جنة السابقة بععم الموافقة م حيث

المبعأ ي ى مشروع بشأ زياع الرواتب واألجور ف القطاع الحكوم (المعع ف
ءوال ارقتراا بقانو المقعم م مج
.8

النواب) ،وذلك لاليتبارات التالية:

تخى خط جنس أر خطرـع خط يطث مي ت ق بأ يخ خطنلب رخطغيز

تم ى ا

خط كرمس ختايذ خطتدخب خ خط زمس طـبب خطمصخر يو ،رخط مل ى ا تخا د خإلنليق.
.5

كمي أر خط جنس تنره عطا أر هذخ خطماخرع أص ق خ تخخح ب ينرر م دم مر بل

مج ع خطنرخا ،رأنق تمو ع يطتق عطا خط كرمس ث خط يم 5111م طص يغتق ث ص غس
ماخرع ينرر ،أ

أنق أ ل بل ع خخخ خطز يدا ث خطخرختا ث خط يم  ،5188رتخى

خط جنس أر ن بس خطز يدا رخ كينو

ا خطماخرع خألص ث  )%81أر ب د ت د ل مج ع

خطنرخا  )%82طم تأو ب د دخخ يو خ تصيد س  ،طذخ تخى خط جنس أر أ س ز يدا ث خطخرختا
رخألجرخ جا أر تاـع عطا دخخ س خ تصيد س ايم س رذطك طغخض خطت خف ى ا أب يدهي
خطميط س رخ تصيد س ى ا خطنايب خ تصيد

رخطتـام رخطم زخن س خطميط س رى ا خط دخا

خطميط س خطم ت ب س ط درطس.
.8

طد

و خط جنس خط يب س) ث درخ خ ن يد خط يد

خطتيطو مر خطلصل

خطتاخ ث خطتيطو جيهدا ىند مني اس ماخرع ينرر خطم زخن س خط يمس ط درطس 5188
ر5184م طت

ق أهدخف هذخ خطماخرع رهر خ ع خطم ترى خطم اث ط مرخبن ر مر ا ل

25

خ تليق مع خط كرمس ى ا أر ُصخف خطمب غ خطم دخ ـمر خطم زخن س خط يمس ط درطس ط نت ر
خطميط ت ر  5188ر 5184طدىم خأل خ م دردا خطدال
 581،111،111ميئتير رىاخا م
رام س م

ى را خطغ

) ،رخطبيطغ

ر د نيخ) منق  812،111،111د نيخ ميئس

ر د نيخ) ط نس  5188خطميط س ربذخو خطمب غ ط نس خطميط س  ،5184رذطك ر عي

ط ـرخبب رخطم ي خ خطتيط س:
 811د نيخ

طكل خا خأل خا

ز د دا ق ىر  811د نيخ )811 - 1

 01د نيخ

طكل خا خأل خا

ز د دا ق ىر  011د نيخ )011-818

 21د نيخع خ

طكل خا خأل خا

ز د دا ق ىر  8111د نيخ )8111- 018

.4

بق رأر أ خو خط كرمس ب د رخخ خطترخ ق خطربنث ث خط يم 5188

ز يدا ث خرختا خط بيع خط يم،

و صدخ ىر صي ا خط مر خطم كث خئ ع مج ع

خطرزخخ خطمر خ خخخ ث خألرل مر أغ بع ـث بز يدا خرختا خطمدن ر رخط كخ ر
بن بس  %8.62ك د أ صا رتتني ص ب د ذطك مع خختليع خطدخجيو خطر ل س ،كمي صدخ
ىر صي ا خط مر خطم كث خئ ع خطرزخخ

خخخ بت

ر م اس خطمرخبن ر خطمت يىد ر

بمب غ  02د نيخ ااخ عي.
.2

أر ماخرع خط ينرر طم رـح مصيدخ تمر ل هذه خطز يدا ،ر

الا

تأت خخو خ تخخض طتغب س خطز يدا ث خطخرختا ط نرخو.
..

أر تلي م خط جز رخطد ر خط يم رف كرر طق تأت خ

بث ى ا دخا خطدرطس

ى ا خ تخخض مر خطدخال رخطايخج ،رخختليع ن ا خطتـام ،كمي أر ز يدا خطخرختا
لتخض أر تتم

ا خطم ي خ خطمت يخف ى اي ط يع خطتـام رتكيط ف خطم اس.

25

ً

ثالثا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
عىمااي ع طاانص خطماايدا  ) 83ماار خط ئ ااس خطدخا ااس طمج ااع خطااارخى  ،ختل ااو خط جنااس ى ااا
خات يخ كل مر:
 -0األستاذ سمير صاعق البحارنة

ً

 -2األستـاذ صاعق ييع آل رحمة

مقررا أص يــــــًـا.
ً
مقررا احتياطيـــًا.
ً

رابعا -توصية اللجنة:
ث ـر خطمني ايو رخآلخخ خطتث أبد و أتني دخخ س ماخرع ينرر باأر ز يدا
خطخرختا رخألجرخ ث خط بيع خط كرمث خطم د ث ـر خ تخخح ب ينرر خطم دم مر
مج ع خطنرخا)س إر خط جنس ترصث بمي ث :
يعم الموافقة م حيث المبعأ ي ى مشروع قانو بشأ زياع الرواتب واألجور ف
القطاع الحكوم (المعع ف ءوال ارقتراا بقانو المقعم م مج

واألمر معروض ي ى المج

الدكتور عبدالعزيز حسن أبل

النواب).

الموقر رتخاذ الالزم،،،

خالد حسيـن املسـقطي

نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

25

رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

التاريخ  55 :سبتمبر 5025م
سعادة األستاذ  /خالد حسني املسقطي احملرتم
رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية

الموضوع  :مشروع قانو رقم ( ) لسنة ( ) بشأ زياع الرواتب واألجور ف
القطاع الحكوم (المعع ف ءوال ارقتراا بقانو المقعم م مج

النواب).

تحية طيبة وبعع،،

بتاريخ  12مايو 1121م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم (  205ص ل ت ق  ،)5025 -2 -5 /نسخة من مشروع
قانو رقم ( ) لسنة ( ) بشأ

زياع والرواتب واألجور ف

(المعع ف ءوال ارقتراا بقانو المقعم م مج

القطاع الحكوم

النواب) ،إلى لجنة الشؤون

التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية
واالقتصادية.

وبتاااريخ  5و 12سببمبمم 1121م ،عقاادت لجنااة الشااؤون التشااريعية والقانونيااة
اجتماعيها الثالث واألربعين ،وال ابع واألربعين ،حيث اطلعت على خطماخرع خط ينرر
خطمذكرخ ،رذطك ب ـرخ خطم تايخ خط ينرنث بيطمج ع.

25

رخنتاو خط جنس – ب د خطمدخرطس رخطن يش – عطا ىدم مايطلس ماخرع خط اينرر طمبايد
رأ كيم خطد ترخ.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانو رقم ( ) لسنة ( ) بشأ زياع والرواتب
واألجور ف القطاع الحكوم (المعع ف ءوال ارقتراا بقانو المقعم م مج
النواب) ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

50

ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية خبصوص مشروع
قانون بشأن تعديل جدول
الدرجات والرواتب (املعد يف
ضوء االقرتاح بقانون املقدم من
جملس النواب).

52

التاريخ 22 :أكتوبر 2102م

التقرير الثاني للجنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن تقرير اللجنة
(السابقة) خبصوص مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات
والرواتب (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)
دور االنعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع
مقدمة:
بتاايخ

 81أكتااربخ 5182م ،ربمرجااا خطاباايا خ اام  511ص ل م ق /

ف  4د  ،)5ربنااي ع ى ااا ااخخخ مكتااا خطمج ااع ااث خجتميىااق خطتااينث خطمن ااد بتاايخ
 81أكتاربخ 5182م ،باصارص عىايدا خطن اخ اث مااخرىيو خط ارخن ر رخطمخخ ا م
ب رخن ر رخطتث أُىدو ت يخ خهاي مار بال خط جناس خط ايب س اا ل درخ خ ن ايد خط ايد
خألرل ماار خطلصاال خطتاااخ ث خطتااينثس ااد أخ اال صااي ا المعااال الساايع ي ا ب ا
صااالا الصااالا ر ااي

مج ا

الشااور عطااا طجنااس خطا ا رر خطميط ااس رخ تصاايد س

ت خ خ طجنس خطا رر خطميط س رخ تصيد س خط يب س باأر مشروع قانو بشأ تععيل
جعول العرجات والرواتاب (المعاع فا ءاوال ارقتاراا بقاانو المقاعم ما مج ا
النواب) ،طمني اتق ردخخ تق رعىدخد ت خ خ باأنق متـمنرعي خأ خط جنس ط خـق ى ا
خطمج ع خطمر خ.

55

ً

أوال :إجراءات اللجنة:
 )0تدخخ و خط جنس ماخرع خط ينرر – آنف خطذكخ – ث خ جتميع  )81بتيخ

55

أكتربخ 5182م.
 )2خب و خط جنس أتني دخخ اتاي طمااخرع خط اينرر مرـارع خطب او رخطدخخ اس ى اا
خطرتيئق خطمت س باي رخطتث خاتم و ى ا مي ث:

 ت خ خ طجنس خطاا رر خطميط اس رخ تصايد س خط ايب س بااأر مااخرع خط اينرر مخ اق)رخطمتـمر:


خخخ مج ع خطنرخا رمخ يتق .مرفق)

 خأ طجنس خطا رر خطتاخ س رخط ينرن س بمج ع خطارخى .مرفق)
 خأ خطم تايخ خط ينرنث طا رر خط جير( .مرفق)
 خأ خطم تايخ خ تصيد رخطميطث بيطمج ع .مرفق)

 حءر ارجتماع م مج

الشور كل م :

-0

العكتـور محمـع يبـعهللا العليم

المســتشار القانـون لشؤو ال جا .

-2

العكتور جعفــــر محمع الصــا غ

المستشار ارقتصـاعي والمـــــــــال .

 رترطا أمينس ررخ خط جنس السيع محمع رء محمع.
ً
ثانيا :رأي اللجنة:
تدخخ و خط جنس تقرير ال جنة السابقة بشأ

مشروع بشأ

العرجات والرواتب (المعع ف ءوال ارقتراا بقانو المقعم م مج

تععيل جعول
النواب)،

ب د عىيدتق عطا خط جنس بني ع ى ا خخخ مكتا خطمج ع ث خجتميىق خطتينث خطمن دا
بتيخ

 81أكتربخ 5182م ،باصرص عىيدا خطن خ ث ماخرىيو خط رخن ر

55

رخطمخخ م ب رخن ر رخطتث أىدو ت يخ خهي مر بل خط جنس خط يب س ا ل خطلصل
خطتاخ ث خطتيطو.
رب د تدخخع خآلخخ رخطم
خ صت ال جنة إلى تبن

يو خطتث أبد و مر بل خط يدا أىـي خط جنسس

ما انتهت إليه ال جنة السابقة بععم الموافقة م حيث

المبعأ ي ى مشروع بشأ

تععيل جعول العرجات والرواتب (المعع ف

ارقتراا بقانو المقعم م مج

ءوال

النواب) ،وذلك لاليتبارات التالية:

 .2أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون ( )55لسنة  ،5020في المادة
( )22منه قد منح لرئيس مجلس الوزراء اختصاص تحديد الرواتب والمزايا
الوظيفية وضوابط استحقاقها ،وبذلك اتسم هذا المنهج المرونة والسهولة في
مسايرة ما يستجد من ظروف تستدعي تدخالً سريعًا لمواجهتها ،وما يستتبعه ذلك
من آثار على الميزانية ،ومن ثمة فإن رفع الرواتب طبقًا لمشروع القانون يتطلب
مراعاة الحالة المالية واالقتصادية للدولة ،وذلك بالتنسيق مع الحكومة.
 .5أن مشروع القانون ال يتوافق مع العديد من السياسات المالية الواجب اتباعها في
اإلدارة المالية للدولة بفاعلية وكفاءة حسب المعايير المتبعة دوليًا وخاصة ما يتعلق
بأن تكون عملية إدارة المصروفات متوافقة إلى ح ٍد كبير مع سياسات خفض
وترشيد النفقات المتكررة ،والتركيز على تخصيص الجزء األكبر من الموارد
المتاحة للمصروفات االستثمارية التي تكفل تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد
االقتصادي واالجتماعي .وهذا الرأي يتفق أيضّا مع رأي الحكومة الموضح في
مذكرتها المرفقة مع مشروع القانون.
 .5إن تضمين هذه االلتزامات (الزيادة) والتي لها طابع االستمرارية بصورة سنوية
سيترتب عليها حت ًما زيادة العجز السنوي نتيجة األعباء المالية ،وهو ما سيؤثر
سلبًا على حجم االستثمارات ،وانخفاض معدالت النمو واستنفاد المدخرات
المطلوبة لألجيال القادمة ،في ظل ارتفاع الدين الحكومي إلى أكثر من  %50من
الناتج المحلي اإلجمالي.
 .5إن مشروع القانون محل المناقشة لم يوضح األسس والمعايير التي تم االستناد إليها
لتحديد نسبة  %50لزيادة الرواتب ،وترى اللجنة أن مشروع القانون لم يوضح
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مصادر تمويل هذه الزيادة ،وال يخفى تأثيرات االقتراض لتغطية الزيادة في
الرواتب لسنوات.
 .2إن مشروع القانون لم يستند إلى دراسة اقتصادية واكتوارية للمراكز المالية
لصناديق الهيئة العامة للتأمين االجتماعي ،إذ إن مجرد الرغبة في تحسين
األوضاع المعيشية للموظفين بتعديل جدول الدرجات والرواتب يستلزم التأكد من
سالمة ومالءمة تلك الزيادة على قدرة الهيئة العامة للتأمين االجتماعي في الوفاء
بالتزاماتها المستقبلية ومركزها المالي ،وترى اللجنة أن نسبة الزيادة ( )%50من
الراتب األساسي لم تأت بعد دراسات اقتصادية واكتوارية ،لذا ترى أن أية زيادة
في جدول الدرجات يجب أن تخضع إلى دراسة اقتصادية واكتوارية شاملة وذلك
لغرض التعرف على أبعادها المالية واالقتصادية على النشاط االقتصادي
والتضخم والميزانية العامة وعلى القدرة المالية المستقبلية للدولة.
 .5لقد سعت اللجنة السابقة والمجلس جاهدين عند مناقشة مشروع قانون الميزانية
العامة للدولة  5025و5025م في دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل
التشريعي الثالث إلى تحقيق ما يصبوا إليه هذا المشروع من أهداف وهي رفع
المستوى المعيشي للمواطنين.
 .5سبق وأن أقرت الحكومة بعد حوار التوافق الوطني في العام  5022زيادة في
رواتب القطاع العام ،حيث صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
الموقر قرار رقم ( )25لسنة  5022بشأن تعديل جداول الرواتب في الخدمة
المدنية في األول من أغسطس يقضي بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين بنسبة
 %5562كحد أقصى وتتناقص بعد ذلك مع ارتفاع الدرجات الوظيفية ،كما صدر
عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قرار بتحسين معيشة المواطنين
المتقاعدين بمبلغ  52دينار شهريًا.
 .5إن اللجنة دائ ًما ما تؤكد على ضرورة مراقبة الدين العام ألن تفاقم العجز سوف
يكون له تأثير سلبي على قدرة الدولة على االقتراض والتسديد ،وارتفاع نسب
التضخم ،كما أن تعديل جدول الدرجات يفترض أن تتم حسب المعايير المتعارف
عليها لقياس التضخم وتكاليف المعيشة.
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ً

ثالثا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
عىمااي ع طاانص خطماايدا  ) 83ماار خط ئ ااس خطدخا ااس طمج ااع خطااارخى  ،ختل ااو خط جنااس ى ااا
خات يخ كل مر:
 .0األستاذ جواع حبيب الخياط

ً

مقررا أص يــــــًـا.
ً
مقررا احتياطيـــًا.
ً

 .2العكتور يبعالعزيز حس أبل

رابعا -توصية اللجنة:
ث ـر خطمني ايو رخآلخخ خطتث أبد و أتني دخخ س ماخرع ينرر باأر ت د ل
جدرل خطدخجيو رخطخرختا خطم د ث ـر خ تخخح ب ينرر خطم دم مر مج ع
خطنرخا)س إر خط جنس ترصث بمي ث :
يعم الموافقة م حيث المبعأ ي ى مشروع قانو بشأ تععيل جعول العرجات
والرواتب (المعع ف ءوال ارقتراا بقانو المقعم م مج

واألمر معروض ي ى المج

الدكتور عبدالعزيز حسن أبل

النواب).

الموقر رتخاذ الالزم،،،

خالد حسيـن املسـقطي

نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

التاريخ  52 :ديسمبر 5025م
سعادة األستاذ  /خالد حسني املسقطي احملرتم
رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية

الموضوع  :مشروع قانو

رقم ( ) لسنة ( ) بشأ

والرواتب (المعع ف ءوال ارقتراا بقانو المقعم م مج

تععيل جعول العرجات
النواب).

تحية طيبة وبعع،،

بتاريخ  11يونيو 1122م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم (  2052ص ل ت ق  /ف  5د  ،)5نسخة من مشروع
قانو رقم ( ) لسنة ( ) بشأ تععيل جعول العرجات والرواتب (المعع ف ءوال
ارقتراا بقانو المقعم م مج

النواب) ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،

وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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وبتااااريخ  12ديسبببمم 1122م ،عقااادت لجناااة الشاااؤون التشاااريعية والقانونياااة
اجتماعها الثاني ،حيث اطلعت على خطماخرع ب اينرر ،ر اخخخ مج اع خطنارخا بااأنق،
رذطك ب ـرخ خطم تايخ خط ينرنث بيطمج ع.
رخنتاو خط جنس – ب د خطمدخرطس رخطن يش – عطا ىدم مايطلس ماخرع خط اينرر طمبايد
رأ كيم خطد ترخ.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانو

رقم ( ) لسنة ( ) بشأ

تععيل جعول

العرجات والرواتب (المعع ف ءوال ارقتراا بقانو المقعم م مج

النواب)،

من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
خبصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق
دعم الرواتب واملعاشات (املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)،
ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى
معيشة املواطنني العاملني يف القطاع
اخلاص (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون
املقدم من جملس النواب) ،ومشروع قانون
بإنشاء صندوق دعم األجور واملعاشات
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من
جملس النواب)
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التاريخ 22 :أكتوبر 2102م

التقرير الثالث للجنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن تقرير اللجنة
(السابقة) خبصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب
واملعاشات (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)،
ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة املواطنني العاملني
يف القطاع اخلاص (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس
النواب) ،ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم األجور واملعاشات (املعد يف
ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)
دور االنعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع
مقدمة:
بتاايخ

 81أكتااربخ 5182م ،ربمرجااا خطاباايا خ اام  511ص ل م ق /

ف  4د  ،)5ربنااي ع ى ااا ااخخخ مكتااا خطمج ااع ااث خجتميىااق خطتااينث خطمن ااد بتاايخ
 81أكتاربخ 5182م ،باصارص عىايدا خطن اخ اث مااخرىيو خط ارخن ر رخطمخخ ا م
ب اارخن ر رخطتااث أُىاادو ت يخ خهااي ماار باال خط جنااس خط اايب س ا ا ل خطلصاال خطتاااخ ث
خطتيطوس د أخ ل صي ا المعاال السايع ي ا با صاالا الصاالا ر اي

مج ا

الشاااور عطاااا طجناااس خطاااا رر خطميط اااس رخ تصااايد س ت خ اااخ طجناااس خطاااا رر خطميط اااس
رخ تصااايد س خط ااايب س بااااأر مشاااروع قاااانو بصنشااااال صااانعوق عيااام الرواتاااب
والمعاشاااات (المعاااع فااا ءاااوال ارقتاااراا بقاااانو المقاااعم مااا مج ااا

الناااواب)،

ومشااروع قااانو بصنشاااال حساااب عياام مسااتو معيشااة المااواطني العااام ي ف ا
القطاااع الخااال (المعااع فا ءااوال ارقتااراا بقااانو المقااعم ما مج ا
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النااواب)،

ومشااروع قااانو بصنشاااال صاانعوق عياام األجااور والمعاشااات (المعااع فاا ءااوال
ارقتراا بقاانو المقاعم ما مج ا

الناواب) ،طمني ااتاي ردخخ اتاي رعىادخد ت خ اخ

باأناي متـمنرعي خأ خط جنس ط خـق ى ا خطمج ع خطمر خ.
ً

أوال :إجراءات اللجنة:
 .0تدخخ اااو خط جناااس مااااخرىيو خط ااارخن ر – آنلاااس خطاااذكخ – اااث خ جتمااايع )81
رخطمن د بتيخ

 55أكتربخ 5182م.

 .2خب ااو خط جنااس أتنااي دخخ ااتاي طماااخرىيو خط اارخن ر مرـاارع خطب ااو رخطدخخ ااس
ى ا خطرتيئق خطمت س باي رخطتث خاتم و ى ا مي ث:

 ت خ اااخ طجناااس خطاااا رر خطميط اااس رخ تصااايد س خط ااايب س بااااأر مااااخرىيو خط ااارخن رمخ ق) رخطمتـمر:


خخخ مج ع خطنرخا رمخ يتق .مرفق)

 خأ طجنس خطا رر خطتاخ س رخط ينرن س بمج ع خطارخى .مرفق)
 خأ خطم تايخ خط ينرنث طا رر خط جير( .مرفق)
 خأ خطم تايخ خ تصيد رخطميطث بيطمج ع .مرفق)

 حءر ارجتماع م مج

الشور كل م :

-0

العكتــــور محمــع يبـــعهللا العليم

المسـتشار القانـون لشؤو ال جا .

-2

العكتور جعفــــر محمـــــع الصـا غ

المستشار ارقتصـاعي والمـــــــــال .

 رترطا أمينس ررخ خط جنس السيع محمع رء محمع.
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ً

ثانيا :رأي اللجنة:
تدخخ و خط جنس تقرير ال جنة السابقة بشأ }مشروع قانو بصنشاال صنعوق
عيم الرواتب والمعاشات{ (المعع ف

ءوال ارقتراا بقانو المقعم م مج

النواب) ،ومشروع قانو بصنشاال حساب عيم مستو معيشة المواطني العام ي
ف القطاع الخال (المعع ف ءوال ارقتراا بقانو المقعم م مج

النواب)،

ومشروع قانو بصنشاال صنعوق عيم األجور والمعاشات (المعع ف ءوال ارقتراا
بقانو المقعم م مج

النواب) ،ب د عىيدتق عطا خط جنس بني ع ى ا خخخ مكتا

خطمج ع ث خجتميىق خطتينث خطمن د بتيخ

 81أكتربخ 5182م ،باصرص عىيدا

خطن خ ث ماخرىيو خط رخن ر رخطمخخ م ب رخن ر رخطتث أىدو ت يخ خهي مر بل
خط جنس خط يب س ا ل خطلصل خطتاخ ث خطتيطو.
رب د تدخخع خآلخخ رخطم

يو خطتث أبد و مر بل خط يدا أىـي خط جنسس

ا صو خط جنس عطا تبن توصية ال جنة السابقة بععم الموافقة م حيث المبعأ ي ى
مشروع قانو بصنشاال صنعوق عيم الرواتب والمعاشات (المعع ف ءوال ارقتراا
بقانو المقعم م مج

النواب) ،ومشروع قانو بصنشاال حساب عيم مستو

معيشة المواطني العام ي ف القطاع الخال (المعع ف ءوال ارقتراا بقانو
المقعم م

مج

والمعاشات (المعع ف

النواب) ،ومشروع قانو

بصنشاال صنعوق عيم األجور

ءوال ارقتراا بقانو المقعم م مج

النواب) .وذلك

لاليتبارات التالية:
 -2إن مشروع القانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات أحيل إلى السلطة
التشريعية بتاريخ  5يوليو 5005م ،ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى
معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص ،أحيل إلى السلطة التشريعية بتاريخ
 50أكتوبر  ،5005ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم األجور والمعاشات،
أحيل إلى السلطة التشريعية بتاريخ  55مارس 5025م.
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وقع صعرت يع قرارات وقواني بعع تقعيم هذه المشرويات م شأنها رفع
الرواتب والمعاشات ،وقع حققت الغايات الت تقوم ي يها المشرويات بقواني اآلنفة
الذكر ومنها:
أ -قانون رقم ( )52لسنة  5022بشأن رفع الحد األدنى لمعاشات الخاضعين ألحكام
القانون رقم ( )25لسنة  2552بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة وتعديالته.
ب -قانون رقم ( )55لسنة  5022بشأن رفع الحد األدنى لمعاشات الخاضعين ألحكام
قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )55لسنة 2555
وتعديالته.
ج -قرار رقم ( )20لسنة  5025بتقرير عالوة تحسين معيشة ألصحاب المعاشات
التقاعدية التي تصرف للمدنيين والضباط واألفراد ومتقاعدي القطاع الخاص
وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية ،والمستحقين عنهم.
د -قانون رقم ( )25لسنة  5025باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
 5025و.5025
 -5إن مشروع القانون (بعد دمج المشروعات في مشروع واحد) وطبقًا للتعديالت
التي أجراها مجلس النواب الموقر على المادة ( )2من المشروع قد وضع حدًا أدنى
للمعيشة قدره  500دينار ،ويمنح المشمول بأحكام هذا القانون من العاملين في
القطاع األهلي والمتقاعدين ،الفرق بين األجر والمعاش الذي يتقاضاه وبين الحد
األدنى للمعيشة المقدر بـ  500دينار .وبالرجوع إلى القانون ( )55لسنة 5022
بشأن رفع الحد األدنى لمعاشات الخاضعين ألحكام قانون التأمين االجتماعي
الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )55لسنة  2555وتعديالته ،يالحظ أن الحد األدنى
للمعاش هو  500دينار شهريًا ،وقد صدر قرار عن مجلس الوزراء برقم ()20
لسنة  5025بتقرير عالوة تحسين معيشة ألصحاب المعاشات التقاعدية التي
تصرف للمدنيين والضباط واألفراد ومتقاعدي القطاع الخاص وأعضاء مجلسي
الشورى والنواب والمجالس البلدية ،والمستحقين عنهم بمقدار  52دينارًا شهريًا،
كما صدر القانون رقم ( )25لسنة  5025باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين
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الماليتين  5025و ،5025والذي منح المتقاعدون بموجب هذا القانون عالوة
تحسين معيشة قدرها  52دينارًا لكل متقاعد يقل معاشه عن  500دينار.
ويتضح مما تقدم أن الحد األدنى لدخل المتقاعد سواء في القطاع العسكري أو
الحكومي أو األهلي أصبح ال يقل عن  520دينارًا ،وبالتالي ال يخضع ألحكام هذا
المشروع.
 -5إن تطبيق مشروع القانون سوف يؤدي إلى توجه أصحاب العمل إلى خفض أجور
العاملين لديهم وخاصة العاملين الجدد ،مما سيحمل الدولة مبالغ كبيرة تمثل الفرق
بين األجور الفعلية والمبلغ المحدد للدعم والمعبر عنه في المشروع بـ(الحد األدنى
للمعيشة ال يقل عن  500دينار).
 -5في حال إقرار المشروع سيؤدي إلى ارتفاع مستوى العجز في الميزانية ،ومن ثم
زيادة حجم المديونية مما سيؤثر على مؤشرات التقييم للمنظمات والمؤسسات
الدولية للوضع المالي واالقتصادي للمملكة.

ً

ثالثا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
عىمااي ع طاانص خطماايدا  ) 83ماار خط ئ ااس خطدخا ااس طمج ااع خطااارخى  ،ختل ااو خط جنااس ى ااا
خات يخ كل مر:
 -3األستاذ عرويش أحمع المناي

مقررا أص يــــــًـا.
ً

 -4األستـاذ رءــا يبــعهللا فـــرج

مقررا احتياطيـــًا.
ً

ً
رابعا -توصية اللجنة:
ث ـر خطمني ايو رخآلخخ خطتث أبد و أتني دخخ س ماخرع ينرر بإناي صندرق
دىم خطخرختا رخطم يايو خطم د ث ـر خ تخخح ب ينرر خطم دم مر مج ع
خطنرخا) ،رماخرع ينرر بإناي

يا دىم م ترى م اس خطمرخبن ر خط يم ر ث
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خط بيع خطايص خطم د ث ـر خ تخخح ب ينرر خطم دم مر مج ع خطنرخا)،
رماخرع ينرر بإناي صندرق دىم خألجرخ رخطم يايو خطم د ث ـر خ تخخح
ب ينرر خطم دم مر مج ع خطنرخا)س إر خط جنس ترصث بمي ث :
يعم الموافقة م حيث المبعأ ي ى مشروع قانو بصنشاال صنعوق عيم الرواتب
والمعاشات (المعع ف ءوال ارقتراا بقانو المقعم م مج
قانو بصنشاال حساب عيم مستو
(المعع ف

ءوال ارقتراا بقانو

النواب) ،ومشروع

معيشة المواطني العام ي ف القطاع الخال
المقعم م

مج

النواب) ،ومشروع قانو

بصنشاال صنعوق عيم األجور والمعاشات (المعع ف ءوال ارقتراا بقانو المقعم
م مج

النواب).

واألمر معروض ي ى المج

الدكتور عبدالعزيز حسن أبل

الموقر رتخاذ الالزم،،،

خالد حسيـن املسـقطي

نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

التاريخ  22 :يناير 2112م

سعادة األستاذ  /خالد حسني املسقطي احملرتم
رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية
الموءااوع  :مشااروع قااانو رقاام ( ) لساانة ( ) بصنشاااال صاانعوق عياام الرواتااب
والمعاشااات ( المعاااع فااا ءاااوال ارقتااراا بقاااانو المقاااعم مااا مج ااا
النواب) ومشروع قانو رقم ( ) لسنة ( ) بصنشاال حسااب عيام مساتو
معيشاااة الماااواطني العاااام ي فااا القطااااع الخاااال ( المعاااع فااا ءاااوال
ارقتراا بقانو المقعم ما مج ا

ا لناواب) ،ومشاروع قاانو رقام ( )

لساانة ( ) بصنشاااال ص انعق عياام األجااور والمعاشااات ( المعااع ف ا ءااوال
ارقتراا بقانو المقعم م مج

النواب).

السالم ي يكم ورحمة هللا وبركاته،،
بتاايخ
ري

المج

 84نااي خ 5184م  ،أخ ااق معااال الساايع ي ا ب ا صااالا الصااالا
 ،ـمر كتيبق خ م  1.3ص ل و ق  /ف  8د  ،)4ن اس مر

مشااروع قااانو رقاام ( ) لساانة ( ) بصنشاااال صاانعوق عياام الرواتااب والمعاشااات
( المعع ف ءوال ارقتراا بقانو المقعم م مج

النواب) ومشاروع قاانو

رقم ( ) لسنة ( ) بصنشاال حساب عيم مستو معيشاة الماواطني العاام ي فا
القطااااع الخاااال ( المعاااع فااا ءاااوال ارقتاااراا بقاااانو المقاااعم مااا مج ااا

ا

لناااواب) ،ومشاااروع قاااانو رقااام ( ) لسااانة ( ) بصنشااااال صااانعق عيااام األجاااور
والمعاشاااات

( المعاااع فااا ءاااوال ارقتاااراا بقاااانو المقاااعم مااا مج ااا
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الناااواب) عطاااا طجناااس خطاااا رر خطتااااخ س رخط ينرن اااس ،رذطاااك طمني ااااتق رعبااادخ
يو ى ق ط جنس خطا رر خطميط س رخ تصيد س.

خطم

ربتااايخ

 5.ناااي خ5184م ،ى ااادو طجناااس خطاااا رر خطتااااخ س رخط ينرن اااس

خجتميىاي الحاعي يشر،

و خب و ى ا ماايخ ع خط ارخن ر خطماذكرخا ،ر اخخخ

مج ع خطنرخا باأناي ،رذطك ب ـرخ خطم تايخ خط ينرنث بيطمج ع.
رخنتاااو خط جنااس – ب ااد خطمدخرطااس رخطن اايش – عطااا ىاادم مايطلااس مااايخ ع
خط رخن ر خطمذكرخا طمبيد رأ كيم خطد ترخ.
رأي ال جنة:
تخى خط جنس ا مس مشاروع قاانو رقام ( ) لسانة ( ) بصنشااال صانعوق عيام
الرواتااب والمعاشااات ( المعااع ف ا ءااوال ارقتااراا بقااانو المقااعم م ا مج ا
النواب) ومشروع قانو رقم ( ) لسنة ( ) بصنشااال حسااب عيام مساتو معيشاة
المواطني العام ي ف القطاع الخال ( المعع ف ءوال ارقتراا بقانو المقاعم
ما مج ا

ا لنااواب) ،ومشااروع قااانو رقاام ( ) لساانة ( ) بصنشاااال صاانعق عياام

األجااور والمعاشااات ( المعاااع فاا ءاااوال ارقتااراا بقااانو المقاااعم ماا مج ااا
النواب) ،مر خطني ت ر خطد ترخ س رخط ينرن س.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص
مشروع قانون بتعديل املادتني ()02
و( )16من القانون رقم ( )61لسنة
6791م بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد ملوظفي
احلكومة (املعد يف ضوء االقرتاح
بقانون املقدم من جملس النواب)
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التاريخ 22 :أكتوبر 2102م

التقرير رقم ( )3للجنة اخلدمات بشأن تقرير اللجنة (السابقة) خبصوص
مشروع قانون بتعديل املادتني ( )21و( )21من القانون رقم ( )13لسنة
1791م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة (املعد يف
ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)
دور االنعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع

مقدمة:
بتاايخ

 81أكتااربخ 5182م ،ربمرجااا خطاباايا خ اام  581ص ل خ و /

ف  4د  ،)5ربنااي ع ى ااا ااخخخ مكتااا خطمج ااع ااث خجتميىااق خطتااينث خطمن ااد بتاايخ
 81أكتاربخ 5182م ،باصارص عىايدا خطن اخ اث مااخرىيو خط ارخن ر رخطمخخ ا م
ب رخن ر رخطتث أُىدو ت يخ خهاي مار بال خط جناس خط ايب س اا ل درخ خ ن ايد خط ايد
خألرل ماار خطلصاال خطتاااخ ث خطخخبااعس ااد أخ اال صااي ا المعااال الساايع ي ا با
صالا الصاالا ر اي

مج ا

الشاور عطاا طجناس خطاادميو ت خ اخ طجناس خطاادميو

خط اايب س باااأر مشااروع قااانو بتعااعيل الماااعتي ( )21و( )10م ا القااانو رقاام
( )03لساانة 0792م بشااأ تنماايم معاشااات ومكافااعت التقايااع لمااومف الحكومااة
(المعع ف ءوال ارقتراا بقانو المقاعم ما مج ا

الناواب) ،طمني ااتق ردخخ اتق

رعىدخد ت خ خ باأنق متـمنرعي خأ خط جنس ط خـق ى ا خطمج ع خطمر خ.
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ً

أوال :إجراءات اللجنة:
 .0تدخخ ااو خط جنااس ماااخرع خط ااينرر – آنااف خطااذكخ – ااث خجتميى اااي خ اام )15
ر  )18خطمن د ر بتيخ

 50/51أكتربخ 5182م.

 .2خب و خط جنس أتني دخخ اتاي طمااخرع خط اينرر مرـارع خطب او رخطدخخ اس ى اا
خطرتيئق خطمت س باي رخطتث خاتم و ى ا مي ث:
 ت خ خ طجنس خطادميو خط يب س باأر ماخرع خط ينرر مخ ق) رخطمتـمر: خطاااخأ خطد اااترخ رخط اااينرنث ط جناااس خطاااا رر خطتااااخ س رخط ينرن اااس بمج اااع
خطارخى.
 خأ خطا ئس خط يمس ط تأم ر خ جتميىث.
 خخخ مج ع خطنرخا رمخ يتق.
 حءر ارجتماع م مج

الشور كل م :

.2

الدكبـور محمـد عمـدهللا الدليمي

المسبشار القانوني لشؤون اللجان.

.1

السيد علـــي عمــدهللا العـــــ ادي

المسبشار القانوني المساعد.

.2

السيدة منى إب اهيم العيـــد

الماحثة االجبماعية.

 رترطا أمينس ررخ خط جنس السيع أيوب ي
ً
ثانيا :رأي اللجنة:

طريف رالسيع عانة إبراهيم الشيخ .

تدخخ و خط جنس مشروع قانو بتععيل الماعتي ( )21و( )10م القانو
رقم ( )03لسنة 0792م بشأ تنميم معاشات ومكافعت التقايع لمومف الحكومة
(المعع ف ءوال ارقتراا بقانو المقعم م مج

النواب) ،ب د عىيدتق عطا خط جنس

بني ع ى ا خخخ مكتا خطمج ع ث خجتميىق خطتينث خطمن د بتيخ

50

 81أكتربخ

5182م ،باصرص عىيدا خطن خ ث ماخرىيو خط رخن ر رخطمخخ م ب رخن ر رخطتث
أىدو ت يخ خهي مر بل خط جنس خط يب س ا ل خطلصل خطتاخ ث خطخخبع.
رب د تدخخع خآلخخ رخطم

يو خطتث أبد و مر بل أص يا خط يدا

أىـي خط جنسس خ صت ال جنة إلى الموافقة ي ى ما انتهت إليه ال جنة السابقة،
وذلك لاليتبارات التالية:
 يتألف المشروع بقانون فضالً عن الديباجة من مادتين ،أضافت المادة األولى
حكما ً جديداً إلى المادتين ( )50و ( )52من القانون رقم ( )25لسنة  2552بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ،وذلك بإضافة العالوة
االجتماعية إلى المعاش التقاعدي والمعاش اإلصابي ،فيما جاءت المادة الثانية
تنفيذية.
 ويهدف المشروع بقانون ،إلى إضافة حكم جديد إلى المادتين (50و )52من
قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ،وذلك بإضافة العالوة
االجتماعية إلى المعاش التقاعدي والمعاش اإلصابي لتعمل على تحسين أوضاع
المتقاعدين أصحاب الرواتب المتدنية من خالل اإلبقاء على العالوة االجتماعية
للمستحق المحال إلى التقاعد بمجموعها وفقا ً للراتب األساسي األخير من دون أية
استقطاعات ،ودون تسويتها بنسبة معينة كما هو معمول به بالنسبة للراتب
األساسي.
 وعليه ،وعند تدارس اللجنة لمشروع القانون رأت اآلتي:
 .8عر ماخرع خط ينرر مارا باباس ىدم خطد ترخ س ،كمي ذهبو عط ق طجنس خطا رر
خطتاخ س رخط ينرن س بيطمج ع،
خ تبيع

و عر ع خخخ خط را خ جتميى س كيم س درر

د عطا ىدم خطم يرخا ب ر خطمر ل ر رىدم ت

أ كيم خط ينرر ،عذ

ق خط دخطس ث تبب ق

تختا ى ا تبب ق – بيطك ل س خطتث تـمناي ماخرع

خط ينرر– خطم يرخا ب ر جم ع اخخئح خطمت يىد ر بيطخغم مر تليرو رخات ف مدا
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خخع خطت ير
خاتخخكام ث خطن يم خطتأم نث ،رى ق إر ماخرع خط ينرر طم
ِ
خط رق رخطرخجبيو رخطمخخكز خط ينرن س.
 .5عر ماخرع خط ينرر
رخط بيع خطايص ،ر

ث

ال بمبدأ خطم يرخا ب ر خطم مر ى ام ث خط بيع خط كرمث
د

عطا تم س ت د ل خط ينرر خ م  )54ط نس 830.

خطمت ق بيطتأم ر ى ا خط يم ر ث خط بيع خطايص ،ب و تـيف طام هذه خطم زا
رذطك تبب رعي ط ينرر خ م  )8ط نس  5111باأر خطا ئس خط يمس ط تأم ر
خ جتميىث ،ر ي ع ط يىدا تر د خطمزخ ي.
 .8عر ماخرع خط ينرر ايطف مبدأ خطت زم ب ر خطخختا خطم تمد
خ اتخخكيو رب ر مُدد خ اتخخك ث ن يم خطت يىد ،كأ يع
خطت يىد س ،ب و ز د خطم دل خطن بث

ت يا

ت يا خط رق

ت يق خطم يش ك مي زخدو مدا

خ اتخخك ث ن يم خطت يىد.
 .4عر ماخرع خط ينرر

ـ ف أىبي ميط س عـي س ى ا صندرق خطت يىد مر ا ل

عـي س خط را خ جتميى س بمجمرىاي عطا خطم يش خطت يىد
رخطم ت

طكل خطمت يىد ر

ر ىنام ،رذطك برخ ع خطلخق ب ر مجمرع خط را خ جتميى س رب ر

خطن بس خطتث تم خ ت يباي مر هذه خط را ،بني ع ى ا نرخو خطادمس ،كمي هر
م مرل بق باأر ن بس خطم يش خطت يىد

مر خطخختا خأل ي ث ىند خإل يطس عطا

خطت يىد.
 .2عر ماخرع خط ينرر د اجع ى ا خطت يىد خطمبكخ ممي

تخ

برعي ى ا خطمخكز

خطميطث ط ا ئس خط يمس ط تأم ر خ جتميىث.
 ..عر تبب ق ماخرع خط ينرر
خ جتميىث،

تخ

برعي ى ا خطمخكز خطميطث ط ا ئس خط يمس ط تأم ر

و ت ّدخ خطتكيط ف خإلـي س خط نر س خطمتختبس ى ا عـي س خط را

خ جتميى س عطا خطم يش خطت يىد ب رخطث  )54.،.11د نيخع خ ث نس خأل يع،
تم تختلع بن بس تجيرز  )%88نر رعي ،ن خع خ عطا خطبب س خطتخخكم س طاذه خطز يدا
ب با خ تمخخخ أ

س خطمت يىد ر رخطم ت

 )80،1.8،215د نيخع خ ث خط نس خط اخ ر.
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ر ىنام ،طتصل عطا

رخطث

ر ث ـر كل ذطك تخى خط جنس خطترص س ب دم خطمرخ س ،مر
بتععيل الماعتي

مشروع قانو

( )21و( )10م

القانو

و خطمبدأ ،ى ا
رقم ( )03لسنة

0792م بشأ تنميم معاشات ومكافعت التقايع لمومف الحكومة.
ً

ثالثا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
عىمي ع طنص خطميدا  ) 83مر خط ئ س خطدخا س طمج ع خطارخى  ،ختل و خط جنس ى ا
خات يخ كل مر:
 -0العكتور منصــور محمـــع سرحـــا
 -2ارستاذ فاطمة يبعالجبار الكوهج

ً
رابعا -توصية اللجنة:

مقررا أص يـــــًا.
ً
مقررا احتياط ًيـا.
ً

 عدم الموافقة ،من حيث الممدأ ،على مش وع قانون ببعديل المادتين ()11و( )62من القانون رقم ( )22لسنة 2975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
البقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء االقب اح بقانون المقدم من مجلس
النواب).
واألمر معروض ي ى المج

نوار علي احملمـــود

الموقر رتخاذ الالزم،،،

الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل
رئيس جلنة اخلدمات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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التاريخ 52 :ديسمبر 5025م

سعادة الدكتورة  /جهاد عبداهلل الفاضل احملرتمة
رئيــس جلنــة اخلدمــات

الموضوع :مش وع قانون رقم ( ) لسنة ( ) ببعديل المادتين ( )11و ( )62من
القانون رقم ( )22لسنة  2975بشأن تنظيم معاشات ومكافآت البقاعد لموظفي
الحكومة (المعد في ضوء االقب اح بقانون المقدم من مجلس النواب).
تحية طيبة وبعع،

بتاريخ  25يونيو 5025م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 2052ص ل ت ق  /ف  5د  ،)5نسخة من مش وع
قانون رقم ( ) لسنة ( ) ببعديل المادتين ( )11و ( )62من القانون رقم ()22
لسنة  2975بشأن تنظيم معاشات ومكافآت البقاعد لموظفي الحكومة (المعد في
ضوء االقب اح بقانون المقدم من مجلس النواب) ،إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.
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 54د اامبخ 5184م ،ى اادو طجنااس خطا ا رر خطتاااخ س رخط ينرن ااس

ربتاايخ
خجتميىاي خطتينث،

و خب و ى ا خطماخرع ب ينرر خطمذكرخ ،ر خخخ مج ع خطنارخا

باأنق ،رذطك ب ـرخ خطم تايخ خط ينرنث بيطمج ع.

رخنتاو خط جنس – ب د خطمدخرطس رخطن يش – عطا تأ اد رجااس خطن اخ خطتاث تاخى
عر ماااخرع خط ااينرر تاااربق اااباس ىاادم خطد ااترخ س بمايطلتااق ط ماايدا  )81ماار
خطد ااترخ رخطتااث تاانص ى ااا وخطناايع رخ ا س ااث خطكخخمااس خإلن ااين س ،ر ت اايرى
خطمرخبنرر طدى خط ينرر ث خط رق رخطرخجبايو خط يماس،

تم از ب انام اث ذطاك

ب ابا خطجاانع أر خألصاال أر خط غااس أر خطااد ر أر خط ااداوس ى ااا خىتباايخ أر ع ااخخخ
خط را خ جتميى س كيم س درر خ تبيع
رىاادم ت

د عطا ىدم خطم ايرخا با ر خطمار ل ر

ااق خط دخطااس ااث تبب ااق أ كاايم خط ااينرر ،عذ اا تختا ى ااا تبب ااق -

بيطك ل س خطتث تـمناي ماخرع خط ينرر  -خطم يرخا ب ر جم اع ااخخئح خطمت يىاد ر
باايطخغم ماار تلاايرو رخااات ف ماادا خاااتخخكام ااث خطن اايم خطتااأم نث ،رى ااق ااإر
خخع خطت ير
ماخرع خط ينرر طم
ِ

ث خط رق رخطرخجبيو رخطمخخكز خط ينرن س.
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رأي ال جنة:
تااخى خط جنااس ىاادم ا مس مش ب وع قببانون رقببم ( ) لسببنة ( ) ببعببديل المببادتين
( )11و ( )62مبببن القبببانون رقبببم ( )22لسبببنة  2975بشبببأن تنظبببيم معاشبببات
ومكافآت البقاعد لموظفي الحكومة (المعد فبي ضبوء االقبب اح بقبانون المقبدم مبن
مجلس النواب) ،مر خطني س خطد ترخ س.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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