
 

 

 
 م۲۰۲۰ دیسمبر  ۲التاریخ: 

 
 

 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر األستاذايل ـصاحب املع

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

) من ۱٤٤مشروع قانون بتعدیل المادة (تقریر لجنة الخدمات حول یسرني أن أرفع إلى معالیكم 

م (المعد بناء على ۱۹۷٦) لسنة ۲٤قانون التأمین االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 .المعدلة" المقدم من مجلس النواب)االقتراح بقانون "بصیغتھ 

 رجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.
 

  ،،،فائق االحترامبقبول معالیكم وتفضلوا 
 

             
 

 المرفقات:                   
 

 تقریر اللجنة.  .۱
 . الشورىرأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس  .۲
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  .۳

 

fsaleh
Typewritten Text
2/12/2020



 3د 5ص ل خ ت / ف 442الرقـــم: 
م 2020نوفمــــــــرب  4التاريخ:   

ةاحملرتم    الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل/    ةسعادة السيد  
اخلدماترئيس جلنة  

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،

(  ــــــ  144)املــــــاد   قــــــانوش  ت ــــــ ي يطيــــــن لــــــم مش مرفــــــ  ل ــــــم   ــــــر   
( لســــــــ   24التــــــــم ع االتمــــــــامم النــــــــادر  املر ــــــــوم   ــــــــانوش رقــــــــم )قــــــــانوش 

ــ   م1976 ــ م  ــــ ــ   امل ــــ ــ  ت  امل  لــــ ــانوش   نــــ ــةا    ــــ ــص ااقــــ ــا  ماــــ ــ    ــــ )امل ــــ
  جاس ال واب(.

ــم ا   ــمن   ت ـــــــ ــر   ـــــــ ــ اد   ريـــــــ ــت ً   مـــــــ ــت   درا ـــــــ ــا    اق ـــــــ  رلـــــــ
رمي ــــــم ل ر ــــــ  ماــــــص املجاــــــس يــــــ ل  ومــــــ  مقنــــــا     ــــــ  م ــــــا     ــــــ  

 . اريخ 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،و  

 علي بن صاحل الصاحل
رئيس جملس الشورى
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۱ 
 

  اخلدمات  ملخص تقرير جلنة

) من قانون التأمین االجتماعي الصادر ۱٤٤مشروع قانون بتعدیل المادة ( العنوان
 م ۱۹۷٦) لسنة ۲٤بالمرسوم بقانون رقم (

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

 مضمونھ 
النقدي للموظفین قواعد االستبدال على جعل مشروع القانون 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 تینسالمة مشروع القانون من الناحی 

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.
 وزارة -

 

 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 



 

۱ 

 

 م۲۰۲۰ دیسمبر ۲التاریخ: 
 ) ۱۳(رقم التقریر  
 

 
 تقریر لجنة الخدمات 

) من قانون التأمین االجتماعي الصادر بالمرسوم ۱٤٤مشروع قانون بتعدیل المادة (حول 
 م۱۹۷٦) لسنة ۲٤بقانون رقم (

 النواب)(المعد بناء على االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس 
 الفصل التشریعي الخامس  -دور االنعقاد الثالث 

 
 مقدمــة:

 

)، أحال ۳د    ٥ص ل خ ت / ف    ٤٤۲، وبموجب الخطاب رقم (م۲۰۲۰  نوفمبر٤ بتاریخ   

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

) من قانون التأمین االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ۱٤٤مشروع قانون بتعدیل المادة (

م (المعد بناء على االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس ۱۹۷٦) لسنة ۲٤(

لمناقشتھ ودراستھ وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس ، واب)الن 

 .الموقر

 

 

 



۲ 
 

 

 
ً
 إجراءات اللجنة: - أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:
 

 المذكور في االجتماعات اآلتیة: مشروع القانونتدارست اللجنة  )۱(

 التاریخ االجتماع

 م۲۰۲۰نوفمبر ۹ ٦

 م۲۰۲۰نوفمبر  ۱٦ ۷

 م۲۰۲۰نوفمبر  ۲۳ ۸

 م۲۰۲۰نوفمبر  ۳۰ ۹
 

موضـوع البحث والدراسـة،  بمشـروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراسـتھا على الوثائق المتعلقة  )۲(

 والتي اشتملت على ما یلي:
 

 (مرفق). مشروع القانون المذكور، ومذكرتا الحكومة وھیئة التشریع والرأي القانوني -

 (مرفق). رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى -

 (مرفق) .قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون ومرفقاتھ -
 

 اللجنة شارك في االجتماع السابع كل من:بدعوة من  •
 

 المنصب االسم

 الھیئة العامة للتأمین االجتماعي

 الرئیس التنفیذي إیمان مصطفى المرباطي

 المدیر التنفیذي للشؤون القانونیة عبدالعزیز عبدهللا العیسى



۳ 
 

 وزارة المالیة واالقتصاد الوطني

المساعد للتنافسیة والمؤشرات الوكیل  آمنة أحمد راشد الرمیحي
 االقتصادیة

 أخصائي معلومات عبدالحمید خالد الحمادي

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

 أخصائي شؤون جلسات حمد محمد الطائي

 
 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع •

 

 المنصب االسم

 ھیئة المستشارین القانونیین

 المستشار القانوني لشؤون اللجان موفق سمور المحامیدالدكتور 

 باحث قانوني  محسن علي الغریري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن ھاشم 

 إدارة البحوث والدراسات

 مشرف بحوث منى ابراھیم العید

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم صادق جعفر الحلواجي

 

ا
ً
 : جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي   -ثانيــ

من   مشــروع القانونرأت لجنة الشــؤون التشــریعیة والقانونیة بمجلس الشــورى ســالمة 

 والقانونیة. الدستوریةتین الناحی 

 



٤ 
 

 
 

ا 
ً
 رأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعي:  -ثالثـ

 

بیّن ممثلو الھیـئة الـعاـمة للـتأمین االجتـماعي توافقھم مع مرئـیات الحكوـمة ـبإـعادة النظر في 

ــیرین إلى  ــالح العام، مش ــتبدال یحقق الص ــروع القانون مؤكدین أن النص الحالي لنظام االس مش

ــنادیق  ــتدامة الص ــات المتقاعدین، ومؤكدین أن أھمیة اس ــرف معاش ــیولة الالزمة لص وتوفر الس

حاجة  إلضــافة عبارة توجد ھناك  فال ،الشــریعة اإلســالمیة مصــدر رئیســي لجمیع التشــریعات

 یة) لكل نظام من األنظمة المتبعة.(وفق الشریعة اإلسالم

نظمة لھ، إنما یتم  في نصــوص القانون الم الفوائد یرد ذكرلم  فأما فیما یتعلق باالســتبدال؛  

ل، ومدة  بدِ سـتَ مع األخذ في االعتبار عمر المُ  ،تم وضـعھا التي كتواریةاالجداول الالصـرف وفق 

، منّوھین أن النظام المراد استحداثھ لم الُمستَبِدلالـسداد، واـسقاط جمیع األقساط المتبقیة حال وفاة  

وجمیع ھذه األنظمة لیســـت من  حســـن، إذا كان نظام مرابحة، أم تورق، أم قرٍض  مایتم تحدید 

د أضــــاف ممثلو  ا جـھات أخرى، وـق ا تختص بـھ اـمة للھیـئة الاختصــــاص الھیـئة وإنـم أمین الـع ـت

د على  ذي یعتـم دال، واـل ــتـب ال االســ ة ھي التي تحـدد رأس ـم اعي أن الجـداول االكتوارـی االجتـم

ة الـسداد المحددة المعامل الموجود في الجدول المرافق للقانون باإلـضافة إلى عمر المـستبدل، ومد

 أو خمس عشرة سنة. سنوات أو عشرسنوات بخمس 
 

ا: رأي وزارة املالية واالقتصاد الوطني: 
ً
 رابعـ

أكدّ ممثلو وزارة المالیة واالقتصــــاد الوطني تمســــكھم بمرئیات الحكومة الواردة في مشــــروع  

 القانون.
 

ا
ً
 رأي اللجنة:  - خامسـ

) من قانون التأمین االجتماعي الصادر ۱٤٤بتعدیل المادة (مشروع قانون تدارست اللجنة      

م (المعد بناء على االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" ۱۹۷٦) لسنة ۲٤بالمرسوم بقانون رقم (



٥ 
 

 واستعرضت وجھات النظر التي دارت حولھ من قبل أعضاء اللجنة ، المقدم من مجلس النواب)

لمستشار القانوني وا االجتماعي، ووزارة المالیة واالقتصاد الوطنيممثلي الھیئة العامة للتأمین و 

لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى 

 .والقانونیة الدستوریة تینمن الناحی  مشروع القانونسالمة على والذي جاء مؤكدًا 

استبدال المادة  ھتضمنت المادة األولى مندتین، من دیباجة وما مشروع القانونیتألف 

بأن أجازت   ۱۹۷٦) لسنة  ۲٤) من قانون التأمین االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۱٤٤(

للھیئة العامة للتأمین االجتماعي أن تستبدل بحق المستفید من أصحاب المعاشات في معاشھ مبلغـًا 

بدلة من المعاش، وأن یتم االستبدال في الحدود ووفقـًا للشروط اجمالیـًا یحدد كرأسمال للقیمة الُمست

واألوضاع وفي الحاالت التي یصدر بھا قرار من وزیر المالیة بناًء على اقتراح مجلس إدارة 

الھیئة وأن یتوافق االستبدال مع الشریعة اإلسالمیة، كما أجاز النص للُمستبدل في أي وقت أن 

المتعلقة بذلك والمبالغ الذي  یتضمن الشروط  قرار وزیر المالیة  لوفقـًا  یطلب وقف العمل باالستبدال  

 ، أما المادة الثانیة فجاءت تنفیذیة.التي ترد إلى الھیئة العامة للتأمین االجتماعي في ھذه الحالة

 صحاب المعاشاتأن تكون قواعد االستبدال النقدي لألمشروع القانون إلى  یھدف

  الخاضعین ألحكامھ متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة الغراء.

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة 

والمستشار القانوني لشؤون اللجان، خلصت اللجنة إلى التوصیة بعدم الموافقة على مشروع 

 القانون، وذلك لالعتبارات اآلتیة:
 

صندوق التقاعد والتأمینات ا بین نظام االستبدال والقرض حیث أن  ـً یتضمن مشروع القانون خلط  -أوالً 

تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب ( وھو مسمى الصندوق بعد دمج صندوق االجتماعیة 

بشأن تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق   ۱۹۷٥) لسنة  ۱۳القانون رقم (

) ۲٤ت االجتماعیة المنشأ بموجب قانون التأمین االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (التأمینا

بشأن صنادیق ومعاشات التقاعد في   ۲۰۲۰) لسنة  ۲۱رسوم بقانون رقم (بموجب الم  ۱۹۷٦لسنة  



٦ 
 

للمستفیدین من ال یتضمن صالحیة منح أي قروض  ،)القوانین واألنظمة التقاعدیة والتأمینیة

 أصحاب المعاشات لألسباب اآلتیة:

قانون مصرف البحرین ) من  ٤۱،  ٤۰(  ادتینا للمـً لیس من اختصاص الصندوق  منح القروض وفق -أ

،  وإنما یندرج وتعدیالتھ ۲۰۰٦لسنة  )٦٤(رقم  الصادر بالقانون المركزي والمؤسسات المالیة 

ة ذلك ٍة من القیود والشروط، وتحت رقاب لالمؤسسات المالیة ووفقا لسلسختصاص ذلك ضمن ا

النطاق على المؤسسات الحكومیة بغیر نص في قانون إنشائھا و  الَمْصِرف، ویمتنع خارج ھذا

قانون التأمین االجتماعي ا أن تمنح أي قروض، ولم یتضمن ـً ا ألغراضھا المقررة قانون ـً خالف

ي نص یخول الصندوق منح أ ، وتعدیالتھ۱۹۷٦) لسنة ۲٤بقانون رقم (الصادر بالمرسوم 

 قروض.ال

قانون التأمین االجتماعي ا ألحكام االستبدال التي عالجھا  ـً إن ما یمنحھ الصندوق للمستفیدین  وفق  -ب

  )۱٤۷ إلى-۱٤٤ منفي المواد (،  ، وتعدیالتھ۱۹۷٦) لسنة ۲٤الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

جزء من یقوم على أساس استبدال ا وإنما حق تأمیني مصدره المباشر نص القانون، لیس قرضً 

، ویتحمل الُمستبِدل عند رد المبلغ عبء االستثمار المعاشات المستحقة بالنسبة ألصحاب المعاشات

ومقابل التكافل نظیر صرف ھذا المبلغ لھ قبل أوانِھ، ویتم تحدید القیمة االستبدالیة (مقدار مبلغ 

ستبدال) حسب السن ومدة االستبدال، وللُمستبِدل في أي وقت طلب وقف العمل باالستبدال ورد اال

 المبالغ المستحقة علیھ نتیجة لذلك.

عن أبي ھریرة صَل في القروِض أال تسقط بوفاةِ الُمقتَرض، وقد ورد في الحدیث الشریف إن األ -ج

))، ومن ثم فإن الدیون تستوفى ُمعلَّقَةٌ بدَْیِنھ حتى یُْقَضى عنھنفس المؤمن  ((  قال:  أنھ    ملسو هيلع هللا ىلصعن النبّيِ  

 سداد الدیون مقدمٌ ف ال بعد سداد الدیون))،(( ال تركة إ للقاعدة الشرعیة من تركة المتوفى إعماالً 

لمستحقون على اآلتي : " ا  قانون التأمین االجتماعي) من  ۱٤٦المادة (  تنصو،  على تقسیم التركة

على أساس أن عائلھم لم من معاشھم یسوى استحقاقھم  اعاش الذین استبدلوا جزءً صحاب المعن أ

الرابعة المادة  تنص (  " ، كماوال یجوز لھم استبدال أي جزء من معاشھم ،یستبدل شیئاً من معاشھ
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 بشأن شروط وأوضاع وحاالت االستبدال ۲۰۰۲) تأمینات لسنة ۱قرار رقم (" العشرة) من 

) تأمینات لسنة ۱قرار رقم ( ، المعدل بالدھا مقابل إیقاف العمل باالستبدالوالمبالغ المطلوب ر

تسقط أقساط االستبدال على اآلتي: " ،وزیر العمل والشؤون االجتماعیة " الصادر عن ۲۰۰٥

 "نھ لم یستبدل شیئاً من معاشھ.أل، ویسوى معاش المستحقین عنھ بافتراض ستبدِ بوفاة المُ 

القانون لغایات االستبدال بیان الغرض من الحصول على المبلغ الُمستَبدل  أو أوجھ لم یشترط  -د

حكام المنصوص علیھا في للمستفید متى توافرت الشروط واأل إنفاقھ حیث یُمَنح مبلغ االستبدال

، في والقرارات الوزاریة الصادرة بموجبھ من القانون المذكور  )۱٤۷ إلى -۱٤٤ منالمواد (

فصاح عن غایات الحصول على ؤسسات المالیة اإلعلى طالب االقتراض من المحین یتعین 

 . الكافیة للسداد ضماناتتقدیم الو ،القرض وتقدیم ما یُثِبت تلك الغایات من أوراق ومستندات

یتعارض مشروع القانون مع جوھر ومفھوم التأمین االجتماعي  الذي یقوم علیھ المرسوم بقانون  -ثانیـًا

 لألسباب اآلتیة:وذلك 

لى القیمة المستبدلة على أنھا جزء إإن جوھر ومفھوم التأمین االجتماعي قائم على أساس النظر  -أ

ستثمارھا وتنمیتھا، اا الحرص على  من مستحقات المستفیدین من أموال الصندوق التي ینبغي دومً 

مقابل كون الزیادة بمثابة لذا ینبغي زیادة قیمة أقساط االستبدال عن أصل القیمة المستبدلة بحیث ت

یحفظ حقوق جمیع المستفیدین من الصندوق ویَُمّكن الصندوق من االستمرار في أداء  تكافل

المبلغ الذي تم صرفھ للمستفید   عن فوات فرصة استثمار تعویضـًاذاتھ    الوقتد في  عَ التزاماتھ، ویُ 

 من األموال المخصصة لمصلحة المستفیدین اآلخرین من الصندوق.

ا إلى الفقرة (ج) قائم على التكافل والتضامن، استنادً  صندوق التقاعد والتأمینات االجتماعیةن إ  -ب

تكفل الدولة تحقیق الضمان االجتماعي الالزم ) من الدستور والتي تنص على أن :"   ٥(  من المادة

طالة، كما للمواطنین في حالة الشیخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو الیتم أو الترمل أو الب 

تؤمن لھم خدمات التأمین االجتماعي والرعایة الصحیة وتعمل على وقایتھم من براثن الجھل 

 ."والفاقة والخوف
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من التزام الدولة بتوفیر خدمات التأمین االجتماعي تُخضع العاملین فیھا لدى كافة  ـًاو انطالق

ا ألحكام ھذا النظام الذي بموجبھ یتكافل جمیع المستفیدین من النظام في مواجھة القطاعات إلزامًی 

خطار التي یتعرض لھا أي منھم، ویفرض النظام على أطراف العالقة التأمینیة المساھمة في األ

اشات نفاق المحددة بالمعوجبھ والمخصصة للصرف على أوجھ اإلویل الصنادیق المنشأة بمتم

حكام فإن االشتراكات الشھریة وعوائد االستثمار یمثالن لتلك األ ـًاوالمكافآت والتعویضات، ووفق

المصدر األكبر من مصادر تمویل ھذا الصندوق، ودون عائد االستثمار یستحیل أن تَُغْطي قیمة 

 شتراكات وحدھا إجمالي المعاشات المستحقة وما یتفرع عنھا من حقوق ومزایا كاالستبدال.اال

إن أموال الصندوق والبناء األساسي لنظامھ قائم على االشتراكات الشھریة وعوائد االستثمار،  -ج

وھي أموال مخصصة لمصلحة المستفیدین، أي أنھا خصصت لنفع عام محدد وال تختلط بغیرھا 

كان القائم   ق، وجمیع ما یسدد من اشتراكات أیـًاأموال الدولة حیث تدخل الذمة المالیة للصندومن  

بھا ینقطع عن ملكیة من استحقت علیھ بمجرد سداده، وال تالزم بالضرورة بین االشتراكات 

واالستفادة منھا، وال یشترط التماثل أو المساواة بین ما یسدد وما یصرف، ویتفرع عن ذلك أن 

والتي قد ال یتم سداد أي جزء منھا نتیجة   -یادة أقساط االستبدال على أصل القیمة المستبدلة ز

ا عن المبلغ الذي صرف یعد تعویضً  -وفاة المستفید الفوریة بعد االستبدال أو خالل فترة السداد

للمستبدل من األموال المخصصة لمصلحة مجموع المشتركین في الصندوق، أي أن الحقوق 

مینیة ومنھا االستبدال ذات طبیعة خاصة قائمة على التكافل والتعاون تختلف بطبیعتھا عن التأ

 .    استحقاق المعاش عند الوفاة عن أحكام المیراث أحكامالقروض، شأنھا شأن اختالف 

إن النظام القانوني للتأمینات االجتماعیة بوجھ عام واالستبدال بوجھ خاص ال یقوم على اعتبارات   -  اثالثً  

حسابیة لیُخشى تضمنھ فوائد ربویة ولكنھ یقوم على اعتبارات اجتماعیة قوامھا فكرة التضامن 

) ۱/۲۰۱۹وقد أكدت على ذلك المحكمة الدستوریة في القضیة رقم (ح/والتكافل االجتماعي، 

حیث قضت  باآلتي: " إن النظام القانوني للتأمینات االجتماعیة ال   ۲۰۲۰مارس  ۲٥ تاریخ ب 

یقوم على اعتبارات حسابیة كتلك التي تحكم نظام التأمین الخاص، ولكنھ یقوم على اعتبار 

اجتماعي، مؤداه فكرة التضامن بین من تجمعھم ظروف متشابھة، فإن المتحمل لعبء التأمین ال 



۹ 
 

لضرورة المستفید منھ، والتأمینات االجتماعیة تقوم على أساس أداء مقابل التأمین یكون با

   (االشتراك) بصرف النظر عما إذا كان المؤمن علیھ سیستفید من التأمین بصفة شخصیة أم ال ".

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:  -سادسـ

 

ــورى، اتفقت اللجنة على اختیار   ۳۹إعماالً لنص المادة (        ) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشـ

 كل من :

 مقرًرا أصلیـًا.      ريــسعادة األستــــــاذ صبــــاح سالــم الدوســ .۱

 مقرًرا احتیاطیًا.  انــسعادة الدكتور منصــور محمـد ســـــــــرح .۲
 

ا
ً
 توصية اللجنة:  -سابعـ

في ضــوء ما دار من مناقشــات وما أبدي من آراء أثناء دراســة مشــروع القانون، فإن اللجنة       

 توصي بما یلي:

ــروع ـقانون بتـعدـیل الـمادة ( علىمن حـیث المـبدأ الموافـقة ـعدم  - ) من ـقانون الـتأمین  ۱٤٤مشــ

(المعد بناء على االقتراح م ۱۹۷٦) لســــنة ۲٤االجتماعي الصــــادر بالمرســــوم بقانون رقم (

 .بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
 

 

 



 جلنة اخلدمات
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 الثايناملرفق 
 

رأي لجنة الشؤون التشریعیة 
 والقانونیة

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2020نوفمبر  10 التاريخ:

 

 

 ةاحملرتم  جهاد عبداهلل حممد الفاضل /الدكتورةسعادة 
 رئيــس جلنة اخلدمات 

 
لمرسوم ( من قانون التأمين االجتماعي الصادر با144مشروع قانون بتعديل المادة )الموضوع: 

لمقدم من م )المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" ا1976( لسنة 24بقانون رقم )

 .مجلس النواب(

 

 

 

من ، ضمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق م، 2020نوفمبر  4بتاريخ      

أمين قانون الت( من 144مشروع قانون بتعديل المادة )، (3د  5ص ل ت ق/ ف  443م )كتابه رق

بقانون  م )المعد بناء على االقتراح1976( لسنة 24االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

، وذلك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ىإل، "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

 للجنة الخدمات.ته وإبداء المالحظات عليه لمناقش

 

 

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

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

 .للجنة المساعد مستشار القانونيالقانوني المعد من قبل ال
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لمبادئ وأحكام  قانونمشؤؤؤؤؤؤؤروق اللى عدم مخالفة إ –عد المداولة والنقاش ب –وانت ت اللجنة       

  .الدستور

 

 رأي اللجنة:

الصادر  ( من قانون التأمين االجتماعي144مشروع قانون بتعديل المادة ) ترى اللجنة سالمة  

لمعدلة" م )المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته ا1976( لسنة 24بالمرسوم بقانون رقم )

  .الناحيتين الدستورية والقانونيةمن ، المقدم من مجلس النواب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جلنة اخلدمات
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 الثالثاملرفق 
 

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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