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 (1ملحق رقم )
 

خبصوص  تقرير جلنـة اخلدمات

لسنة  (76مرسوم بقانون رقم )

( من 44بتعديل املادة ) 4102

بشأن  0761( لسنة 01القانون رقم )

التقاعد تنظيم معاشات ومكافآت 

 .ملوظفي احلكومة
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 م5102 مارس 02التاريخ : 

 (8تقرير جلنـة اخلدمات )

( من 44بتعديل املادة ) 4112لسنة  (76خبصوص مرسوم بقانون رقم )
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد  1761( لسنة 11القانون رقم )

 ملوظفي احلكومة

 دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع 

 مقدمــة :

م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح 5162فبراير  61بتاريخ         

( إلى لجنة 6د4/ ص ل خ ت / ف 16الصالح رئيس مجلس الشورى خطاًبا برقم )

( 55المادة )بتعديل  5102لسنة  (76المرسوم بقانون رقم )الخدمات بخصوص 

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد  0762( لسنة 01من القانون رقم )

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات عليه، وإعداد تقرير لموظفي الحكومة

يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر في موعد أقصاه ثالثة 

 أسابيع من تاريخه.  
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 اللجنة :إجراءات  -أوالا 

 :لتاليةلتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات ا

 

تدارستتت اللجنتتة المرستتوم بقتتانون المتتر ور فتتي دور اينعقتتاد العتتادي ا ول متتن  (1)

 ينالمنعقتدوالثتاني عشتر الحتادي عشتر  يهتاالفصل التشريعي الرابع فتي اجتماع

 م.5162مارس  15، وفبراير 54بتاريخ 

 

 أثناء دراستها لمرسوم القانون على :اطلعت اللجنة  (2)

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. )مرفق(  -أ 

 )مرفق( والري اشتمل على: قرار مجلس النواب ومرفقاته. -ب 

 رأي الهيئة العامة للتأمين ايجتماعي. -

 رأي وزارة المالية. -

 بقانون. المر رة اييضاحية المرفقة بالمرسوم   -ج 

 

 شارك في ايجتماع من ا مانة العامة بالمجلس:   (3)

 المستشار القانوني المساعد. السيد علــي عبدهللا العــــرادي -1

 

  السيد أيوب علي طريفتولى أمانة سر اللجنة. 
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ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس: )مرفق(
ا
 ثانيـ

بمجلس الشورى إلى أن المرسوم انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
 بقانون كما ورد سليم من الناحيتين الدستورية والقانونية.

ا: رأي اللجنة:ثالث
ا
 ـ

تدارست اللجنة المرسوم بقانون، وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل 
اطلعت على رأي لجنة و أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني المساعد للجنة.

والذي جاء مؤكًدا لسالمة المرسوم بقانون  بالمجلسالشؤون التشريعية والقانونية 
المذكرة االيضاحية من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على 

اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى وبقانون،  المرفقة بالمرسوم
 عتها لجنة الخدمات بمجلس النواب الموقر الجتماعاتها.مرئيات الجهات التي د

مواد، تضممنت الممادة الولمى     (4)من ديباجة و المرسوم بقانون يتألف 
بشمأن تنظميم معاشمات     3791لسنة  (31) ( من القانون رقم22استبدال المادة )

ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بنص جديد ينظم قواعمد وإجمراءات وكيفيمة    
 .عاش الوزير، وكذلك تسوية كافة ما يترتب على ذلك من مزايما أخمرى  تسوية م

نصت الولى منها على سريان أحكام القانون على  :وتضمنت المادة الثانية فقرتين
أما الفقرة الثانية فنصت على حكم يعالج كيفية تسموية   ،من عين وزيرًا لول مرة

الثالثة أناطت بموزير الماليمة   والمادة  .معاش من عين وزيرًا قبل العمل بالقانون
 .تنفيذيةمادة أما المادة الرابعة فهي  .إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ القانون
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وبدراسة اللجنة للمرسوم بقانون، تبين أن تسوية المعاش التقاعدي للوزير 
  (:أصلحطريقتين )أيهما  قبل صدور المرسوم بقانون، يتم وفق إحدى

% من آخر راتب شهري للوزير في منصب 15إما أن يربط المعاش بواقع  (3)
الوزارة، بشرط أن يكون قد أمضى سنتين في همذا المنصب، ويضاف له 

معاش المستحق له عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة، بشرط أال ال
% من الراتب الساسي الخير في منصب 05يجاوز مجموع المعاشين 

% من آخر راتب سدد عنه 31تصرف له مكافأة بواقع  الوزارة، على أن
االشتراكات وذلك عن مدة خدمته في منصمب الوزارة التي تزيد عن 

 سنتين وبحد أقصى قدره سبع سنوات.

% من الراتب الساسي الخير للوزير في 05يربط له معاش بواقع أو أن  (2)
 منصب الوزارة أيا كانت مدة خدمته.

% من راتبه 05وبذلك يتضح بأن الوزير يحصل على معاش تقاعدي قدره 
الساسي الخير، حتى ولو أمضى في منصبه الوزاري يومًا واحدًا فقط.  لذلك فقد 

 قواعد وإجراءات وكيفية تسوية معاش الوزيرل بتنظيم جديدجاء المرسوم بقانون 
شرة أجزاء من بواقع جزء واحد من ع المعاشيسوى بحيث  ،ومن في حكمه

الراتب الساسي الخير عن كل سنة من سنوات خدمته في منصبه الوزاري، 
أيًا كانت مدتها بشرط  –وُيضاف له معاشًا عن مدة خدمته في غير هذا المنصب 

يحتسب على أساس الراتب الساسي الخير في منصبه  –أال تقل عن سنة كاملة 
 انون. ( من الق25الوزاري ويسوى طبقًا للمادة )
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%( من الراتب  05يشترط أال يتجاوز المعاش أو مجموع المعاشين نسبة )و
%( من هذا الراتب لمن  45المحسوب على أساسه المعاش وأال يقل عن نسبة )

يقضي في منصبه الوزاري سنة كاملة ولم يكن مستحقًا لمعاش آخر، وإذا كان 
ق والحد الدنى لمعاش مستحقًا لمعاش آخر يصرف له الفرق بين المعاش المستح

 الوزير أو ما يستحقه من معاش عن منصبه الوزاري أيهما أصلح. 

على من يعين ن المرسوم بقانون في مادته الثانية على سريان أحكامه وبّي
 به.وزيرًا ومن في حكمه في منصب الوزارة لول مرة اعتبارًا من تاريخ العمل 

بالقانون فيجري عليه ذات ل العمل وبالنسبة لمن عين وزيرًا ومن في حكمه قب
%( من الراتب الساسي الخير  05ى معاشه بنسبة )يسّو الحكم السابق بحيث

 15للوزير في منصبه الوزاري أيًا كانت مدة خدمته، أو يربط له معاش بنسبة )
%( من آخر راتب شهري، بشرط أن يكون قد أمضى سنتين في هذا المنصب 

بشرط  ،له عن مدة خدمته في غير منصبه الوزاري ويضاف له المعاش المستحق
%( من الراتب الساسي الخير في منصب  05أال يجاوز مجموع المعاشين )

 الوزارة، أيهما أصلح. 

م، فيما بين 2534نوفمبر  22صدر بتاريخ وحيث إن المرسوم بقانون قد 
ول من الفصل دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث ودور االنعقاد ال

إذا ( من الدستور، والتي تقرر أنه "10التشريعي الرابع، وذلك وفقًا لنص المادة )
حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة 
حل مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير، جاز 

كون لها قوة القانون، على أال تكون مخالفة للملك أن يصدر في شأنها مراسيم ت
 للدستور.
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ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خمالل  
شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع 
لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فمذذا لمم   
تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بمذلك. وإذا  

 ."عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون

وحيث إنه قد صدر المرسوم بقانون أثناء غيبة مجلسي الشورى والنواب،   
، 2531ديسمبر  23وتم عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى بتاريخ 

خالل الميعاد المنصوص عليه، وحيث إن المرسوم بقانون يتفق مع صحيح 
الدستور، كما وتتوافر فيه مبررات االستعجال والمتمثلة في ترتيبه للحقوق المالية 
للوزراء ومن في حكمهم، بما يضمن استقرار أوضاعهم واطمئنانهم على مستقبلهم 

إلى أن المرسوم بقانون يساهم في بعد خروجهم إلى المعاش التقاعدي. باإلضافة 
تقنين المصروفات التقاعدية، عن طريق تخفيض المعاشات التقاعدية المستحقة 
للوزراء ومن في حكمهم، مما يخفض التبعات المالية المترتبة على الخزانة العامة 

ا كان بصدد تشكيل وزاري جديد، ولّم كانت الحكومةللدولة. وفضاًل عن ذلك فذن 
قانون يتعلق بتعديل قواعد وإجراءات تسوية المعاش التقاعدي لفئة المرسوم ب

إصدار التعديل قبل اإلعالن عن  الوزراء المخاطبين بالتعديل الجديد، فكان لزامًا
التشكيل الوزاري الجديد لضمان سريان التعديل على كل وزير مستجد في التشكيل 

 الوزاري.

المرسوم بقانون رقم افقة على ترى اللجنة التوصية بالموما سبق  في ضوء
 0761( لسنة 01( من القانون رقم )44بتعديل المادة ) 4102لسنة  (76)

  .بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
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ارابع
ا
 :مقرري املوضوع األصلي واالحتياطياختيار  -ـ

اتفقتت اللجنتة علتى ( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى،  93إعمايً لنص المادة ) 

 اختيار  ل من :

 مقرًرا أصليـًا.   األستاذ نــــــوار علــــــي المحمـــــــود سعادة .0

 مقرًرا احتياطًيا.   األستاذ عبدالوهاب عبدالحسن المنصورسعادة  .5

 

اخامس
ا
 توصية اللجنة:  -ـ

قمانون،  ب المرسموم في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 فذن اللجنة توصي بما يلي:

( 44بتعديل الماادة )  4102لسنة  (76الموافقة على المرسوم بقانون رقم ) -
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعاد   0761( لسنة 01من القانون رقم )
 لموظفي الحكومة.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل              نوار علي احملمود       

 رئيس جلنة اخلدمـات                 نائب رئيس جلنة اخلدمات  
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 م7807فبراير  77التاريخ: 

 

 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 
من  (22المادة ) م بتعديل2014( لسنة 76المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي  بشأن 1761( لسنة 13قانون رقم )ال

 .الحكومة

 

 تحية طيبة وبعد،

 

رئيس معالي السيد علي بن صالح الصالح م، أرفق 7807فبراير  07بتاريخ      

المرسوم  من، نسخة (0د  7ص ل ت ق / ف  77)، ضمن كتابه رقم المجلس

( 13قانون رقم )من ال (22المادة ) م بتعديل2014( لسنة 76بقانون رقم )

إلى لجنة  تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بشأن 1761لسنة  ،
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الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة 

 الخدمات.  

 

م، عقتتتتدت لجنتتتتة الشتتتتؤون التشتتتتريعية والقانونيتتتتة 5162فبرايتتتتر  55وبتتتتتاريخ      

وقرار مجلتس النتواب  المرسوم بقانون المر ور، اجتماعها الثامن، حيث اطلعت على

 ورلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

المرستتوم بقتتانون إلتتى عتتدم مخالفتتة  –بعتتد المداولتتة والنقتتا   –وانتهتتت اللجنتتة            

 لمبادئ وأح ام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

الممادة  م بتعمديل2014( لسمنة 76المرسوم بقانون رقمم )ترى اللجنة سالمة      

تنظممميم معاشمممات ومكافمممآت  بشمممأن 1761( لسمممنة 13قمممانون رقمممم )ممممن ال (22)

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، التقاعد لموظفي الحكومة

 

  دالل جاسم الزايد                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 


