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  )١(ملحق رقم 
تقرير جلنة شئون املرأة والطفل خبصوص 

من ) ٢٦(مشروع قانون بتعديل املادة 
  م ١٩٧٥لسنة ) ١٣(القانون رقم 

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 
    .ملوظفي احلكومة 
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  م٢٠٠٧ ديسمرب ٢٧: التاريخ 
  

  شؤون املرأة والطفللجنـة األول لتقريـر ال
   من الفصل التشريعي الثاينالثاين العادي ددور االنعقا

  بشأن
  )٢٦(مشروع قانون بتعديل املادة 
   ملوظفي احلكومة من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد

  
   : املقدمة-أوالً 

  

 ص ل م    ١٠٧( كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقـم         شؤون املرأة والطفل  استلمت جلنة   
  -ط
 والذي مت مبوجبه تكليف اللجنـة بدراسـة         م٢٠٠٧ ديسمرب   ٦املؤرخ يف   ) ٢٠٠٧-١٢-٣

لتقاعـد  من قانون تنظيم معاشات ومكافـآت ا      ) ٢٦(مشروع قانون بتعديل املادة     ومناقشة  
على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنـة             ،ملوظفي احلكومة 

  . الس  ليتم عرضه على خبصوصه
  

 بإرسـال   – مشكورة   –م قامت جلنة اخلدمات مبجلس الشورى       ٢٠٠٧ ديسمرب   ٩وبتاريخ  
طفل يتضمن مرئيـات    تقرير متكامل حول املشروع بقانون املذكور إىل جلنة شؤون املرأة وال          

اجلهات الرمسية اليت متت دعوا من قبل جلنة اخلدمات ، باإلضافة إىل املناقشات اليت دارت يف                
 ديـسمرب  ٤اجتماعات اللجنة حول املشروع بقانون حيث كان اجتماعهـا األول بتـاريخ       

م ، كما أرفقت جلنة اخلدمات يف تقريرها الـرأي          ٢٠٠٧ ديسمرب   ٩م واآلخربتاريخ   ٢٠٠٧
  .  القانوين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
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وعليه ارتأت اللجنة االكتفاء مبا تضمنه تقرير جلنة اخلدمات بالس من مرئيات للوقوف على             
  .رأي اجلهات الرمسية دون احلاجة إلعادة استدعائهم ، وذلك حفاظًا على الوقت واجلهد

  
ـًا    : إجراءات اللجنة-ثاني

  

  :ذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التاليةلتنفيذ التكليف امل
  

 ديـسمرب   ٢٦تـاريخ    ب مشروع القانون املذكور يف اجتماعها اخلامس     تدارست اللجنة    )١(
 .م٢٠٠٧

 
الدكتور حممد عبـداهللا الـدليمي       اللجنة من األمانة العامة بالس       شارك يف اجتماع   )٢(

  .املستشار القانوين لشؤون اللجان
  
 موضوع البحـث    املرئيات املرفقة باملشروع بقانون   دراستها، على   اطلعت اللجنة، أثناء     )٣(

 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي
  

 .   قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون -
 . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
  . مرئيات اهليئة العامة لصندوق التقاعد -
 .  رأةمرئيات الس األعلى للم -
 .  تقرير جلنة اخلدمات ومرفقاته -
 .  مشروع القانون املذكور ومذكرته اإليضاحية -
 

 .حممد رضي حممد السيدة ـانة سر اللجنـتوىل أم •
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ـًاثالث   :رأي اجلهات املعنية: ـ
 
  

 :اهليئة العامة لصندوق التقاعد §
 

لـسنة  ) ١٣(د رقـم    قانون التقاع من  ) ٢٦(ترى اهليئة العامة لصندوق التقاعد تعديل املادة        
 حبيث يكون نص    ١٩٧٥لسنة  ) ١١(من القانون رقم    ) ٢٥( ينطبق على تعديل املادة      ١٩٧٥

  :املادة كالتايل
 نصيبها إىل أبناء    نتقلاإذا تزوجت األرملة أو ماتت بعد وفاة املوظف أو صاحب املعاش            "

 منـهم آل إىل     د أحـد  ن مل يوج  إوبنات املتوىف املستحقني للمعاش بالتساوي فيما بينهم، ف       
  .صندوق التقاعد

وإذا انتقل نصيب األرملة يف املعاش إىل أبناء وبنات املتوىف بسبب زواجها مث ترملـت أو                
طلقت من زوجها األخري، استردت نصيبها يف املعاش طبقاً ألحكام هذا القانون مىت ثبت              

يعادل نـصيبها  عدم تكسبها أو استحقاقها ملعاش تقاعدي عن زوجها األخري بعد وفاته مبا       
  ."يف املعاش وإال استردت الفرق

 هذا التعديل املقترح يأيت متسقاً مع توزيع املعاش على أبناء املوظف املتوىف             كما ترى اهليئة أن   
اخلاص بتوزيـع املعـاش علـى       ) ٤(واالبن املتوىف بالتساوي فيما بينهم وفقاً للجدول رقم         

  .اجلدولاملستحقني دون أي تعارض بني أحكام القانون و
 
 :الس األعلى للمرأة §

  

التعـديل املقتـرح   يف أن  - املرفقة كما ورد يف املذكرة -متثل رأي الس األعلى للمرأة      
ا مع أحكام الدستور والشريعة الف الذكر جاء متفقً    س من القانون ) ٢٦(إجراؤه على املادة    

من مواجهة احلياة سواء ينها ستراتيجية النهوض باملرأة ومتكا  معمتمشيامية كما جاء   الاإلس
قتراح احلكومـة بوجـوب     أما بالنسبة ملا جاء يف ا      . واالقتصادية  االجتماعية تنيمن الناحي 



 )٦٢( 

ة يف  د الـوار  "واجهـا ز "مة  ل بعد ك  "صندوق التقاعد  أو بسبب أيلولته إىل    " إضافة عبارة 
اهلدف من التعديل    يتحقق   فإن الغرض منه هو أن     املشار إليها  )٢٦ (دةاامل الفقرة الثانية من  

 املعاش إذا كـان قـد آل إىل          يف قها أو ترملها لنصيبها   المن حيث استرداد األرملة بعد ط     
 أن هذا االقتراح من شأنه التأكيد على ثبوت          األعلى للمرأة   ويرى الس  .صندوق التقاعد 

يها معاشها   أي يف احلالة اليت آل ف       ، معاشها يف احلالتني   حق املطلقة أو املترملة من استرداد     
د بسبب عـدم وجـود      اليت آل فيها معاشها لصندوق التقاع       أو البنات أو يف احلالة     لألبناء

ف قـد   الاء على أي خ   ضجانب احلكومة من شأا الق     وهذه اإلضافة من  ،  األبناء والبنات 
سترداد املعاش يف الفرض السابق إذا كان سـبق أن آل            ا ينشب حول مدى أحقية املرأة يف     

ـ  - وحبق -فهذه اإلضافة تعين  . لصندوق التقاعدهذا املعاش  س أو غمـوض  ب إزالة أي ل
 .ذا النصعساه أن ينشأ يف تفسري ه

  
ـًا   :رأي اللجنة: رابع

  

  حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر مـن قبـل أعـضاء            مشروع القانون تدارست اللجنة   
والذي جاء  لشورى   مبجلس ا  اللجنة ، واطلعت على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية        

، كمـا اطلعـت علـى     من الناحيتني الدستورية والقانونية    مشروع القانون مؤكدا لسالمة   
  .مالحظات ومرئيات اهليئة العامة لصندوق التقاعد، والس األعلى للمرأة

وقد الحظت اللجنة أن املرئيات اليت تقدمت ا اهليئة العامة للـصندوق التقاعـد للجنـة                
النواب ختتلف عن املرئيات اليت قدمتها للجنة اخلدمات مبجلس الـشورى،  اخلدمات مبجلس  

 حسبما ورد يف مـذكرا      –وبعد املناقشة تبني أن اهليئة العامة لصندوق التقاعد قد ارتأت           
 أنه عند الوفاة فإن العدالة توجب أن يعاد توزيـع نـصيب األرملـة يف املعـاش         –املرفقة  

 صاحب املعاش والدهم املتوىف دون تفرقة بينهم، كمـا أن           بالتساوي بني مجيع أبناء وبنات    
هذا التعديل املقترح يأيت متسقًا مع توزيع املعاش على أبناء املوظف املتوىف واالبن املتـوىف                

 ).٤(بالتساوي فيما بينهم وفقًا للجدولرقم 
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  :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ـًاخامس
  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار          )  ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : كل من

  

ـًا   الدكتورة عائشة سامل مبارك   .١          مقررا أصلي
 مقررا احتياطيا      بـمرية رجـ ساألستاذة  .٢

  
  : توصية اللجنة:  ـًاسادس

  

، فـإن اللجنـة   يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون         
  : توصي مبا يلي

  

من قانون تنظيم معاشات ومكافـآت    ) ٢٦(مشروع قانون بتعديل املادة     املوافقة على    -
 .من حيث املبدأملوظفي احلكومة التقاعد 

توصي اللجنة باملوافقة على مواد املشروع بالتعديالت الواردة تفـصيالً يف اجلـدول              -
  .املرفق

  
  

  
  

               دالل جاسم الزايد                    منـرية بن هنـدي
شؤون املرأة والطفلرئيس جلنة               نائب رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل



 )٦٤( 

  ت ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومةمن قانون تنظيم معاشا) ٢٦(قانون بتعديل املادة مشروع 
نصوص مواد مشروع 
القانون كما وردت من 

  الحكومة 

نصوص المواد كما أقرتھا   وصیة اللجنةت  قرار مجلس النواب
  اللجنة

  

  الدیباجة

  

نحن حمد بن عی سى آل خلیف ة   مل ك     

  .مملكة البحرین

 وعل  ى ،ط  الع عل  ى الدس  تور االبع  د 

 ١٩٧٥ل     سنة ) ١٣(الق     انون رق     م  

ب     شأن تنظ     یم معاش     ات ومكاف     آت 

 التقاعد لموظفي الحكومة وتعدیالتھ،    

ومجل س الن واب     أقر مجلس الشورى  

 وق   د ص   دقنا  ، ن   صھت   ياآلالق   انون 

  :علیھ وأصدرناه
  

  

  الدیباجة

  

  دون تعديل
  

  

  

  الدیباجة

  

الموافق   ة عل   ى ن   ص الدیباج   ة كم   ا   

  .ورد من الحكومة الموقرة
  

  

  

  الدیباجة

  

  دون تعدیل
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نصوص مواد مشروع 
القانون كما وردت من 

  الحكومة 

نصوص المواد كما أقرتھا   وصیة اللجنةت  قرار مجلس النواب
  اللجنة

  

  المادة األولى

  

من ق انون   ) ٢٦(بنص المادة   یستبدل  

تنظ    یم معاش    ات ومكاف    آت التقاع    د 

  لموظفي الحكومة ، النص اآلتي

  

  )٢٦(دة ما

  

إذا تزوجت األرملة أو ماتت بعـد       
املوظف أو صـاحب املعـاش      وفاة  
 أبنائهـا وبناـا   نتقل نصيبها إىل    ا

املستحقني للمعاش بالتساوي فيمـا     
  .بينهم

  

  المادة األولى

  

من ق انون   ) ٢٦(بنص المادة   یستبدل  

تنظ    یم معاش    ات ومكاف    آت التقاع    د 

  :لموظفي الحكومة ، النص اآلتي

  

  )٢٦(ادة م

  

إذا تزوجت األرملة أو ماتت بعـد       
، أو   أو املـستخدم  املوظف  وفاة  

نتقل نـصيبها إىل    صاحب املعاش ا  
 املستحقني للمعـاش    أبنائها وبناا 

فإن مل يوجد   ،  بالتساوي فيما بينهم  

  

  المادة األولى

  

م ادة األول ى    الموافقة عل ى دیباج ة ال     

  دون تعدیل

  

أو أو الم ستخدم  " إضافة عب ارة    •

بع   د عب   ارة  " ص   احب المع   اش  

 ".وفاة الموظف"

أبنائھ  ا وبناتھ  ا  "  إب  دال عب  ارة   •

الواردة في  ال سطر األول م ن         " 

 م ن الم  ادة بعب  ارة  الفق رة األول  ى 

 ."أبناء وبنات المتوفى"

ف   إن ل   م یوج   د " إض   افة عب   ارة  •
أح     د م     نھم آل إل     ى ص     ندوق    

فیم    ا " بع    د عب    ارة  " قاع    دالت

  

  المادة األولى

  

من ق انون   ) ٢٦(یستبدل بنص المادة    

 تنظ    یم معاش    ات ومكاف    آت التقاع    د

  :لموظفي الحكومة ، النص اآلتي

  

  )٢٦(مادة 

إذا تزوجت األرملة أو ماتت بعـد       
أو املــستخدم أو  وفــاة املوظــف

، أنتقل نـصيبها إىل     صاحب املعاش 
 املـستحقني   أبناء وبنـات املتـوىف    

فإن مل للمعاش بالتساوي فيما بينهم،    
يوجد أحد منهم آل إىل صـندوق       
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نصوص مواد مشروع 
القانون كما وردت من 

  الحكومة 

نصوص المواد كما أقرتھا   وصیة اللجنةت  قرار مجلس النواب
  اللجنة

وإذا انتقل نصيب األرملة يف املعاش      
 بسبب زواجها مث    ا وبنا أبنائهاإىل  

ترملت أو طلقـت مـن زوجهـا        
عاش األخري، استردت نصيبها يف امل    

طبقاً ألحكام هذا القانون مىت ثبت      
عدم تكسبها أو استحقاقها ملعـاش      
تقاعدي عن زوجها األخـري بعـد       
وفاته مبا يعادل نصيبها يف املعـاش       

  .وإال استردت الفرق
  

أحد منـهم آل إىل صـندوق       
  .التقاعد

 وإذا انتقل نـصيب األرملـة يف       
إىل أو آل    ا وبنا أبنائهااملعاش إىل   

بسبب زواجهـا   صندوق التقاعد   
مث ترملت أو طلقت مـن زوجهـا        
األخري، استردت نصيبها يف املعاش     

مـا مل   طبقاً ألحكام هذا القـانون      
عن زوجها  تستحق معاشا تقاعديا

األخري بعد وفاته مبا يعادل نـصيبها      
  .يف املعاش وإال استردت الفرق

  
  
  
  
  

الفق     رة ال     واردة ف     ي  " بی     نھم
 .األولى من المادة

" أبنائھ    ا وبناتھ    ا " إب   دال عب    ارة  

ال     واردة ف     ي  ال     سطر األول م     ن   

" الفق  رة الثانی  ة م  ن الم  ادة بعب  ارة    

  "أبناء وبنات المتوفى

  .التقاعد
املعاش وإذا انتقل نصيب األرملة يف      

 بـسبب   أبناء وبنـات املتـوىف    إىل  
زواجها مث ترملت أو طلقت مـن       
زوجها األخري، استردت نصيبها يف     
املعاش طبقاً ألحكام هذا القـانون      
مىت ثبت عدم تكسبها أو استحقاقها   
ملعاش تقاعدي عن زوجها األخـري      
بعد وفاته مبا يعـادل نـصيبها يف        

  املعاش وإال استردت الفرق
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نصوص مواد مشروع 
القانون كما وردت من 

  الحكومة 

نصوص المواد كما أقرتھا   وصیة اللجنةت  قرار مجلس النواب
  اللجنة

  

  یةالمادة الثان
  

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمـل      
به اعتبارا من أول الـشهر التـايل        

  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

  

  المادة الثانیة

  دون تعديل
  

  

  المادة الثانیة

  دون تعديل
  

  

  المادة الثانیة

  دون تعديل
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  م٢٠٠٧سمبر  دی٢٧: التاریخ 
  
  

  دالل جاسم الزايد   احملرتمة/ سعادة األستاذة الفاضلة 
  شئون املرأة والطفل     رئيــس جلنــة 

  
  ١٩٧٥لسنة ) ١٣(من قانون رقم ) ٢٦(مشروع قانون بتعديل املادة : املوضوع 

  .بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة
  
  

  ھ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركات
  

 رئ   یس ال   سید عل   ي ب   ن ص   الح ال   صالح م، أرف   ق مع   الي ٢٠٠٧ ن   وفمبر ٢٠بت   اریخ   

، ن سخة م ن م شروع    )٢٠٠٧ -١١ -٣/  ص ل ت ق٦٨(المجلس، ضمن كتابھ رق م   

 ب شأن تنظ یم معاش ات     ١٩٧٥ل سنة   ) ١٣(م ن ق انون رق م       ) ٢٦(قانون بتعدیل المادة    

ل   ى لجن   ة ال   شؤون   ومكاف   آت التقاع   د لم   وظفي الحكوم   ة، ومذكرت   ھ اإلی   ضاحیة إ    

الت شریعیة والقانونی  ة، وذل  ك لمناق  شتھ وإب  داء المالحظ  ات علی  ھ للجن  ة ش  ؤون الم  رأة   

  .والطفل

  

م، عقدت لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة اجتماعھ ا        ٢٠٠٧ دیسمبر   ٢وبتاریخ    

ال  سابع، حی  ث اطلع  ت عل  ى م  شروع الق  انون الم  ذكور ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة، وذل  ك   

  . واالختصاصیین القانونیین بالمجلسبحضور المستشارین
  

 إل ى ع دم مخالف ة م شروع الق  انون     – بع د المداول ة والنق  اش   –وانتھ ت اللجن ة   

  .لمبادئ وأحكام الدستور



 )٦٩( 

  :توصية اللجنة 

  

) ١٣(م ن ق انون رق م    ) ٢٦(مشروع قانون بتع دیل الم ادة   ترى اللجنة سالمة    

  في الحكوم     ة؛ ب     شأن تنظ     یم معاش     ات ومكاف     آت التقاع     د لم     وظ   ١٩٧٥ل     سنة 

  .من الناحیتین الدستوریة والقانونیة

  

  

  

    حممـد هــادي احللواجـي                                       
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                                                 

 


