
 

 

 
 م۲۰۲۰ دیسمبر ۲التاریخ: 

 
 

 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر األستاذايل ـصاحب املع
 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 
 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

 

السابعة ون بتعدیل المادة مشروع قان تقریر لجنة الخدمات حول یسرني أن أرفع إلى معالیكم 

م بشأن تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ۱۹۷٥) لسنة ۱۳ن من القانون رقم (ی والسبع

 .المعدلة" المقدم من مجلس النواب)(المعد بناء على االقتراح بقانون "بصیغتھ الحكومة 

 رجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.
 

 ،،، فائق االحترامبقبول معالیكم وتفضلوا 
 

             
                                                          

 
 

       المرفقات:                    
 

 تقریر اللجنة.  .۱
 . والقانونیة بمجلس الشورىرأي لجنة الشؤون التشریعیة   .۲
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  .۳
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ةاحملرتم    الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل/    ةسعادة السيد  
اخلدماترئيس جلنة  

وبركاته،السالم عليكم ورمحة اهلل    
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ــم ا ــمنه مت ـــــــ ــر  شـــــــ ــ اد ع ريـــــــ ــتهً و فـــــــ ــته ودرابـــــــ ــا  م اقشـــــــ  رجـــــــ
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 عاريخه

وبركاته،و السالم عليكم ورمحة اهلل  

 علي بن صاحل الصاحل
رئيس جملس الشورى
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  اخلدمات  ملخص تقرير جلنة

 العنوان
) لسنة  ۱۳ن من القانون رقم (عی ون بتعدیل المادة السابعة والسبمشروع قان
 م بشأن تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ۱۹۷٥

أصل مشروع  
 المعدلة" المقدم من مجلس النواب معد بناء على االقتراح بقانون "بصیغتھ  القانون

 اإلحالة إلى اللجنة
 م ۲۰۲۰نوفمبر  ٤
 الفصل التشریعي الخامس  – الثالث دور االنعقاد العادي 

انتھاء اللجنة من 
 المناقشة 

 م ۲۰۲۰نوفمبر   ۳۰
 الفصل التشریعي الخامس  – الثالث دور االنعقاد العادي 

 ) اجتماعات ۳( عدد االجتماعات

العرض على 
 _ _ __  الجلسة

 مضمونھ 
مشروع القانون على جعل قواعد االستبدال النقدي للموظفین یتركز مضمون 

الخاضعین ألحكامھ والمتقاعدین من أصحاب المعاشات متوافقة مع أحكام 
 الشریعة اإلسالمیة الغراء.

 ومادتان دیباجة   بنیة المشروع 

رأي لجنة الشؤون 
التشریعیة  

والقانونیة بمجلس  
 الشورى

 والقانونیة   الدستوریة تینالناحی سالمة مشروع القانون من 

خالصة آراء  
 المعنیةالجھات 

 

 وزارة المالیة واالقتصاد الوطني:   -
 

أكّد ممثلو وزارة المالیة واالقتصاد الوطني تمسكھم بمرئیات الحكومة 
 الواردة في مشروع القانون.

 



۲ 
 

 

 الھیئة العامة للتأمین االجتماعي:   -
 

بّین ممثلو الھیئة العامة للتأمین االجتماعي توافقھم مع مرئیات 

الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون مؤكدین أن النص الحالي 

لنظام االستبدال یحقق الصالح العام، مشیرین إلى أھمیة استدامة 

الصنادیق وتوفر السیولة الالزمة لصرف معاشات المتقاعدین، 

 فالإلسالمیة مصدر رئیسي لجمیع التشریعات  ومؤكدین أن الشریعة ا

حاجة  إلضافة عبارة (وفق الشریعة اإلسالمیة) لكل نظام من األنظمة 

المتبعة، أما فیما یتعلق باالستبدال؛ فلم یرد ذكر للفوائد في نصوص 

القانون المنظمة لھ، إنما یتم الصرف وفق جداول اكتواریة تم وضعھا 

لُمستَبِدل، ومدة السداد، واسقاط جمیع مع األخذ في االعتبار عمر ا

األقساط المتبقیة حال وفاة الُمستَبِدل، منّوھین أن النظام المراد 

استحداثھ لم یتم تحدید ما إذا كان نظام مرابحة، أم تورق، أم قرٍض 

حسن، وجمیع ھذه األنظمة لیست من اختصاص الھیئة وإنما تختص 

العامة للتأمین االجتماعي  بھا جھات أخرى، وقد أضاف ممثلو الھیئة

أن الجداول االكتواریة ھي التي تحدد رأس مال االستبدال، والذي 

یعتمد على المعامل الموجود في الجدول المرافق للقانون باإلضافة 

إلى عمر المستبدل، ومدة السداد المحددة بخمس سنوات أو عشر 

 سنوات أو خمس عشرة سنة.
 

 قرار مجلس النواب

 

 من حیث المبدأ روع القانونالموافقة على مش

 

توصیة اللجنة 
 بمجلس الشورى

 

 من حیث المبدأ  على مشروع القانون  عدم الموافقة
 

 



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 
 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م۲۰۲۰ دیسمبر ۲التاریخ: 
 ) ۱۲(رقم التقریر  
 

 
 تقریر لجنة الخدمات 

م ۱۹۷٥) لسنة ۱۳من القانون رقم ( نیوالسبعمشروع قانون بتعدیل المادة السابعة حول 
 بشأن تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة 

 (المعُد في ضوء االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
 الفصل التشریعي الخامس  -دور االنعقاد الثالث 

 
 مقدمــة:

 

)، أحال ۳د    ٥ص ل خ ت / ف    ٤٤٦، وبموجب الخطاب رقم (م۲۰۲۰  نوفمبر٤ بتاریخ   

صاحب المعالي السید علي بن صالح الصالح رئیس مجلس الشورى الموقر إلى لجنة الخدمات 

م بشأن تنظیم ۱۹۷٥) لسنة ۱۳من القانون رقم ( والسبعینمشروع قانون بتعدیل المادة السابعة 

قانون "بصیغتھ المعدلة" معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعُد في ضوء االقتراح ب 

لمناقشتھ ودراستھ وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ ،  المقدم من مجلس النواب)

 .على المجلس الموقر

 

 

 



 
 

 

نة -   ات الل  جرا

ات التالیة: را كور أعال قام اللجنة با  لتنفی التكلی الم

تیة مشروع القانونتدار اللجنة  )۱( ور في االجتماعات ا  الم

تما  التاریخ اال

 منوفمبر ۹  

 منوفمبر  ۱  ۷

 منوفمبر  ۳  

 منوفمبر  ۳  ۹
 

ا المتعلقة  )۲( ا على الو ت ناء درا لع اللجنة أ روع القانونا ة  بمش وع البح والدرا موض

 والتي اشتمل على ما یلي
 

ة التشریع والرأ القانوني - ی رتا الحكومة و ور وم  مرفق. مشروع القانون الم

ون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشور -  مرفق. رأ لجنة الش

 مرفق .قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون ومرفقاتھ -
 

 

ل منبدعوة من  •  اللجنة شار في االجتماع السابع 
 

م  المن اال

تماع می اال ة العامة للت ی  ال

ف المربا ي یمان م  الرئیس التنفی

هللا العیس ی عب الع ي للشؤون القانونیة عب یر التنفی  الم



۳ 
 

ن ت ال ا لیة   ار ال

رات الوكی  منة أحم را الرمی المساع للتنافسیة والمؤ
ادیة  االقت

مادي ال ال می  ال ائ معلومات عب  أ

ؤون مجلس الشورى والنواب ار   و

ائ م ال لسات حم م ؤون  ائ   أ

 
مانة العامة بالمجلس ات اللجنةشار في اجتماع •  من ا

 
م  المن اال

ة المستشاری القانونیی  ی
كتور  امیال مور الم  المستشار القانون لشؤون اللجان موفق 

ریري س عل ال  باح قانون  م
ؤون اللجان  دار 

م  ا ؤون اللجان  ولة حس   مشر 
ات را و وال  دار الب

یم العی و من ابرا  مشر ب
عالم  دار العالقات وا

اج ل ر ال عالم  ج ائ   أ

 

يــا يةر  -ا و ا ال عية   جلنة الش التشر

المة  ور  ریعیة والقانونیة بمجلس الش ون التش روع القانونرأت لجنة الش من   مش

توریةتین الناحی   والقانونیة. الد

 

 
 



 
 

ـا  اعي   -ال جت م ا ة العامة للت ي  ر ا

 

عادة النظر في  یات الحكومة ب م مع مر ة العامة للتأمین االجتماعي توافق ی لو ال بین مم

یرین إلى  ال العام مش تبدال یحق الص دین أن الن الحالي لنظام اال روع القانون م مش

نادی  تدامة الص میة ا دین أن أ ات المتقاعدین وم ر معاش یولة الالزمة لص وتوفر الس

ریعات ي لجمیع التش یس در ر المیة مص ریعة ا نا  فال الش افة عبارة توجد  ض حاجة  

الم نظمة المتبعة.(وف الشریعة ا  یة) لكل نظام من ا

تبدال   رلم  فأما فیما یتعل باال د یرد ذ و القانون المنظمة لھ إنما  الفوا یتم  في نص

ر و ال ا التي تواریةاالجداول ال فص ع ت ا في االعتبار عمر الم مع  تم وض ل ومدة  بد س

قسا المتبقیة حال وفاة   قا جمیع ا ھ لم المستبدلالسداد وا تحدا ین أن النظام المراد ا  منو

ان نظام مرابحة أ مایتم تحدید  نظمة لیس من  م تور أم قر إذا  ن وجمیع  ا حس

لو  ا مم ر وقد أض ات أ ا ج ة وإنما تخت ب ی ا ال تص ة الا تأمین العامة للی

د على  دال وال یعتم تب ال اال دد رأ م ي التي تح ة  تواری داول اال اعي أن الج االجتم

ضافة إ لى عمر المستبدل ومدة السداد المحددة المعامل الموجود في الجدول المراف للقانون با

نة. نوات أو عشرنوات بخمس  مس عشرة   أو 
 

ني  قتصاد الو ا ارة املالية   رابعـا ر 

روع   یات الحكومة الواردة في مش م بمر ك ني تمس اد الو لو وزارة المالیة واالقتص د مم أ

 القانون.

ـا نة  - ام  ر الل

) لسنة ۱۳من القانون رقم ( والسبعینمشروع قانون بتعدیل المادة السابعة تدار اللجنة      

م بشأن تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء االقتراح بقانون ۱۹۷٥

ات النظر التي دارت حولھ من  "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النواب) تعرض وج وا



٥ 
 

اء اللجنة ني و  قبل أع ة العامة للتأمین االجتماعي ووزارة المالیة واالقتصاد الو ی لي ال مم

ون التشریعیة او  لع اللجنة على رأ لجنة الش ون اللجان وقد ا لمستشار القانوني لش

دا لسالمة  توریة تینمن الناحی  مشروع القانونوالقانونیة بمجلس الشور وال جاء م  الد

 لقانونیة.وا

ولى تناول تعدیل المادة السابعة  مشروع القانونیتأل  ال عن الدیباجة من مادتین ا ف

بشأن تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي  ۱۹۷٥) لسنة ۱۳ن من القانون رقم (ی والسبع

حا ة العامة للتأمین االجتماعي لحقو الموظفین وأ ی تبدال ال ب الحكومة وذل بأن یكون ا

المیة ا مع أحكام الشریعة ا م بنقود متوافق یة.وجاءت  المعاشات في معاشات انیة تنفی  المادة ال

د حكامھ مشروع القانون    ی تبدال النقد للموظفین الخاضعین  إلى أن تكون قواعد اال

المیة الغراء. حاب المعاشات متوافقة مع أحكام الشریعة ا   والمتقاعدین من أ

اء اللجنة  عادة أع حاب الس راء والمالحظات التي أبدی من قبل أ وبعد تدار ا

ون ار القانوني لش تش لص اللجنة إلى الت  والمس یة اللجان  روع  و بعدم الموافقة على مش

تیة  القانون وذل لالعتبارات ا

ا  -  أوال  ل من مشروع القانون  تبدال والقر  یت ندو التقاعد والتأمینات   حی أن  بین نظام اال

ندو تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموج  و مسمى الصندو بعد دم  االجتماعیة ( و

ندو   ۱۹۷٥) لسنة  ۱۳القانون رقم ( بشأن تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة و

وم بقانون رقم (التأمینات االجتماعیة المنشأ بموج قانون التأمین االجتماعي الصادر بالم ) ر

وم بقانون رقم (  ۱۹۷لسنة   نادی ومعاشات التقاعد في   ) لسنة  ۱بموج المر بشأن 



 
 

نظمة التقاعدیة والتأمینیة) الحیة من أ قرو    القوانین وا من  حاب ل  ال یت لموظفین وأ

تیة باب ا  المعاشات التقاعدیة ل

ا  لیس من -أ تصا الصندو  من القرو وفق ) من قانون مصر البحرین ۱  (  ادتینللم  ا

سات المالیة الصادر بالقانون  رقم وتعدیالتھ  وإنما یندر  لسنة  )( المر والم

ا في قان سات المالیة المشار إلی تصا الم اذل ضمن ا  ون مصر البحرین المر ووفق

ان القیود والشرو وتح رقاب ة مللسلس  ار  ا على  ة ذل المصر ویمتنع  الن

سات الحكومیة   ا  الم ا المقررة قانون راض ا  الف ا و  أن تمن أ بغیر ن في قانون إنشا

من القانون رقم ( بشأن تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد  ۱۹۷٥) لسنة ۱۳قرو ولم یت

 ن یخول الصندو من قرو للمستفیدین. أعدیالتھ لموظفي الحكومة وت 

حاب  لإن ما یمنحھ الصندو    -ب االمعاشات التقاعدیة  لموظفین وأ ا   وفق تبدال التي عالج حكام اال

) ضمن المواد ( تبدال المعا  إلى -نی السابعة والسبعمن القانون في الفصل العاشر بعنوان (ا

مان  ة وال ال ا   وإنما ح تأمیني مصدر المباشر ن القانون یقوم علىا ن)  لیس قرض ی ال أ

تبدال   ء منا حاب المعاشات  ج المعاشات قیمة  أو    قیمة المعاشات التقاعدیة المستحقة بالنسبة 

م   دمت م مدة  ل ین ت ا بالنسبة للموظفین ال تحقاق المحسوبة لغایات التقاعد للح في المفتر ا

مار ومقابل التكافل عند رد المبل  ویتحمل المستبدل المعا ت ء اال ا المبل ع ر  نظیر 

تبدالیةلھ قبل أوانھ  تبدال)  ویتم تحدید القیمة اال تبدال  (مقدار مبل اال حس السن ومدة اال

. ل تبدال ورد المبال المستحقة علیھ نتیجة ل ل وق العمل باال  وللمستبدل في أ وق 

ریرة إن ا - ل في القرو أال تسق بوفاة المقتر وقد ورد في الحدی الشری عن أبي 

من معلقة بدینھ حتى ن الدیون تستوفى  عن النبي  أنھ قال (( نفس الم م ف ى عنھ)) ومن  یق

ة المتوفى إعماال  ة إ للقاعدة الشرعیة من تر داد الدیون))(( ال تر فسداد الدیون مقدم  ال بعد 

ة حی  و ح تأمیني تكافلي یسق بالوفاة وال ی من التر تبدال ف ة أما اال على تقسیم التر

مانون) من القانون بشأن تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد  ۱۹۷٥) لسنة ۱۳رقم ( تن (المادة ال



۷ 
 

تبدال بوفاة المستبدل  ویسو معا  تي "تسق أقسا اال لموظفي الحكومة وتعدیالتھ على ا

ا المستحقین عنھ بافترا أنھ لم ی   من معاشھ." ستبدل شی

تبدال بیان الغر من الحصول على   -د المبل المستبدل  أو أوجھ إنفاقھ لم یشتر القانون لغایات اال

تبدال ا في المواد للمستفید متى توافرت الشرو وا حی یمن مبل اال حكام المنصو علی

مانإلى  -نی السابعة والسبعمن ( ة وال ال ال ی ال ور في حین یتعین على  ن) من القانون الم

سات المالیة ا ایات الح االقترا من الم ب تل فصاح عن  صول على القر وتقدیم ما ی

 الغایات.

ا وم التأمین االجتماعي  ال یقوم علیھ  - انی ر ومف قانون وذل الیتعار مشروع القانون مع جو

تیة باب ا  ل

ا النظر إلى القیمة المستبدلة -أ م على أ وم التأمین االجتماعي قا ر ومف (أ قیمة المبل  إن جو

ء من مستحقات المستفیدین من أموال الصندو التي ینبغي دوم  رفھ)ال یتم  ا ج ا على أن

ل القیمة المستبدلة  تبدال عن أ ا ینبغي زیادة قیمة أقسا اال ا ل ا وتنمیت مار ت الحر على ا

ابة مقابل تكافل یحف حقو جمیع المستفیدین من الصندو ویمكن  یادة بم بحی تكون ال

اماتھ ویعد في ال  الصندو تمرار في أداء الت مار ا   ذاتھ تعوی وقمن اال ت ة ا عن فوات فر

. رین من الصندو موال المخصصة لمصلحة المستفیدین ا رفھ للمستفید من ا  المبل ال تم 

تماعیةإن نظام   -ب مینات اال و التقاع والت امن ن م على التكافل والت تناد قا فقرة ا إلى ال ا

) من المادة مان االجتماعي ٥( ( "  تكفل الدولة تحقی ال تور والتي تن على أن  ) من الد

الة  ة أو المر أو العج عن العمل أو الیتم أو الترمل أو الب نین في حالة الشیخو الالزم للموا

م من  دمات التأمین االجتماعي والرعایة الصحیة وتعمل على وقایت م  من ل ل ما ت ن الج برا

 والخو والفاقة".

الق  افة  و ان ا لد  ع العاملین فی دمات التأمین االجتماعي تخ ام الدولة بتوفیر  ا من الت

امی  اعات إل ا النظام ال بموجبھ یتكافل جمیع الالق حكام  ة ا  مستفیدین من النظام في مواج



 
 

مة في ا را العالقة التأمینیة المسا م ویفر النظام على أ ا أ من ار التي یتعر ل

تمویل الصنادی المنشأة بموجبھ والمخصصة للصر على أوجھ االنفا المحددة بالمعاشات 

ا لتل ا ات ووفق الن والمكافآت والتعوی مار یم ت د اال ریة وعوا ات الش ن االشترا حكام ف

ي قیمة المص مار یستحیل أن تغ ت د اال ا الصندو ودون عا بر من مصادر تمویل  در ا

تبدال. اال ایا  ا من حقو وم ا إجمالي المعاشات المستحقة وما یتفرع عن ات وحد  االشترا

مار  - ت د اال ریة وعوا ات الش م على االشترا ي لنظامھ قا ا إن أموال الصندو والبناء ا

ي أ ا و صص لنفع عام محدد وال تختل بغیر ا  موال مخصصة لمصلحة المستفیدین أ أن

ات أی  مة المالیة للصندو وجمیع ما یسدد من اشترا ل ال م من أموال الدولة حی تد ان القا ا 

ا  ات ی ب رورة بین االشترا داد وال تالزم بال تحق علیھ بمجرد  ع عن ملكیة من ا نق

ل أو المساواة بین ما یسدد وما یصر ویتفرع عن ذل أن  ا وال یشتر التما تفادة من واال

ل القیمة المستبدلة   تبدال على أ ا نتیجة وفاة    -زیادة أقسا اال ء من داد أ ج والتي قد ال یتم 

الل فترة السداد تبدال أو  ر للمستبدل ا عن المبل الیعد تعوی   -المستفید الفوریة بعد اال  

موال   ا   المخصصةمن ا ین في الصندو أ أن الحقو التأمینیة ومن لمصلحة مجموع المشتر

ا  ا عن القرو شأن بیعت مة على التكافل والتعاون تختل ب ة قا ا بیعة  تبدال ذات  اال

تال  .     أحكامشأن ا تحقا المعا عند الوفاة عن أحكام المیرا  ا

ا   ا إن النظام القانوني للتأمینات االجتماعیة  - ال تبدال بوجھ  ال یقوم على اعتبارات بوجھ عام واال

د ربویة ولكنھ یقوم على اعتبار منھ فوا ااجتماعی  اتحسابیة لیخشى ت امن ة قوام  فكرة الت

یة رقم (ح والتكافل االجتماعي توریة في الق دت على ذل المحكمة الد  )۱/۱۹وقد أ

تي "    مار ٥ بتاری   إن النظام القانوني للتأمینات االجتماعیة ال یقوم   حی ق  با

تل التي تحكم نظام التأمین الخا ولكنھ یقوم على اعتبار اجتماعي  على اعتبارات حسابیة 

ء التأمین ال  ن المتحمل لع ة ف م ظرو متشاب امن بین من تجمع دا فكرة الت یكون م

 ( ا أداء مقابل التأمین (االشترا رورة المستفید منھ والتأمینات االجتماعیة تقوم على أ بال

یستفید من التأمین بصفة شخصیة أم ال من علیھ  ان الم  ". بصر النظر عما إذا 



۹ 
 

 

 

ي  -سادسـا حتيا ا رر املوضو األصلي  تيار م  ا
 

تیار   ۳۹إعماال لن المادة (        ور اتفق اللجنة على ا لیة لمجلس الش حة الدا ) من الال

 ل من 

و .۱ م ال ال ا  ب ا  ت ا.      ريعاد ا لی  مقررا أ

م  .۲ ور م كتور من یا.  انرحعاد ال  مقررا احتیا

 

نة  -سابعـا  وصية الل
ن اللجنة        روع القانون ف ة مش ناء درا راء أ ات وما أبد من  وء ما دار من مناقش في ض

ي بما یلي  تو
 

م  - أ الموافقة ع ی الماد السابعة  علم حی المب م القانون   والسبعیمشرو قانون بتع

نة ۱۳رقم  المع ف ۱ لس كومة  ف ال ت التقاع لمو ات ومكاف یم معا ن تن م بش

م م مجلس النواب لة المق تھ المع ی ب  .و االقترا بقانون 
 

م،،، ا الال مر معرو عل المجلس الموقر الت  وا

 
 

ا                         الة رم   لــاد عبداهللا الفاض ــورة جهــالدكت           األستاذة 
 رئيس جلنة اخلدمـات                          ائب رئيس جلنة اخلدمات         



 جلنة اخلدمات
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یة  ری ر لجنة ال الت
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  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2020وفمبر ن 10 التاريخ:
 
 

 ةاحملرتم  جهاد عبداهلل حممد الفاضل /الدكتورةسعادة 
 اخلدمات رئيــس جلنة  

 
م 1975( لسنة 13رقم ) قانونالمن السابعة والسبعون مشروع قانون بتعديل المادة الموضوع: 

االقتراح بقانون  في ضوء)المعد بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة 

 .المقدم من مجلس النواب( المعدلة""بصيغته 
 

 تحية طيبة وبعد،،
 
 
 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق م، 2020نوفمبر  4بتاريخ      

من السابعة والسبعون مشروع قانون بتعديل المادة  (3د  5ص ل ت ق/ ف  447م )كتابه رق

)المعد م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة 1975( لسنة 13رقم ) قانونال

إلى لجنة الشؤون  ،المقدم من مجلس النواب( المعدلة""بصيغته االقتراح بقانون  في ضوء

 .الخدمات للجنةته وإبداء المالحظات عليه التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش

 



2 
 

، الخامسعقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا  م2020نوفمبر  9وبتاريخ     

رأي الناقشأأأأ  كما  ،، وقرار مجلس النواب بشأأأأ ن المذكور مشؤؤؤؤروق القانونحيث اطلعت على 

 .للجنة القانوني باحثالقانوني المعد من قبل ال

 

لمبادئ وأحكام  قانونمشؤؤؤؤؤؤؤروق الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

  .الدستور

 

 رأي اللجنة:

( 13رقم ) قانونالمن السابعة والسبعون مشروع قانون بتعديل المادة  ترى اللجنة سالمة     

االقتراح  في ضوء)المعد م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة 1975لسنة 

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية، المقدم من مجلس النواب( المعدلة""بصيغته بقانون 
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ت ق ر ا  جل الن  رار 

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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