
 

 

 م۲۰۲۰أكتوبر  ۲٦التاریخ: 
 

 
 

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

 
 

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

تقریر لجنة الخدمات بشأن تقریر اللجنة ( السابقة ) بشأن قرار یسرني أن أرفع إلى معالیكم 

مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام القانون 

م، بشأن تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناء ۱۹۷٥) لسنة ۱۳رقم (

 .مقدم من مجلس النواب الموقر)على االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" ال

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.

 

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 

             
 الدكتورة جهاد عبداهللا الفاضل                                                                

 رئيـس جلنــة اخلدمــات                                  
 

 المرفقات:                   
 

 تقریر اللجنة.  .۱
 تقریر لجنة الخدمات السابقة ومرفقاتھ.  .۲







۱ 
 

  اخلدمات  ملخص لتقرير جلنة

 العنوان
مشروع قانون  قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص 

م، بشأن تنظیم معاشات  ۱۹۷٥) لسنة  ۱۳بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (
 ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة  

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

 اإلحالة إلى اللجنة
 م ۲۰۲۰مارس  ۲٥

 الفصل التشریعي الخامس  –  الثانيدور االنعقاد العادي  

انتھاء اللجنة من 
 المناقشة

 م ۲۰۲۰أكتوبر  ۲٦

 الفصل التشریعي الخامس  –  الثالث دور االنعقاد العادي  

 اجتماعات ) ۳( عدد االجتماعات

 ____  العرض على الجلسة

 مضمونھ
استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة  تحقیق المساواة بین المرأة والرجل في 

أي منھما، بحیث یستحق الزوج نصیبـًا من المعاش التقاعدي لزوجتھ  
 المتوفاة دون اشتراط كونھ (عاجًزا). 

 ثالث مواد دیباجة +   بنیة  المشروع

رأي لجنة الشؤون 
التشریعیة 

والقانونیة بمجلس 
 الشورى

 الدستوریة سالمة مشروع القانون من الناحیة 



۲ 
 

 خالصة آراء الجھات
 المعنیة

 المجلس األعلى للمرأة:

ضرورة إخضاع االقتراح لدراسة متأنیة ووافیة من جمیع الجوانب   .۱
القانونیة والمالیة، والتأكد من عدم ترتب األخذ بالمقترحات المطروحة  

 بتعدیل القانون أیة أعباء مالیة إضافیة على صندوق التقاعد.
اقتران االقتراح بضوابط ومعاییر محددة لحاالت استحقاق  ضرورة  .۲

 .الزوج نصیبـًا من المعاش التقاعدي للزوجة المتوفاة

 

 الھیئة العامة للتأمین االجتماعي:

 عدم الموافقة على مشروع القانون لألسباب التالیة: 

إن إقرار مشروع القانون سیترتب علیھ زیادة األعباء المالیة على  .۱
 التقاعد وبالتالي اإلضرار بحقوق المستفیدین منھ.صندوق 

إن معاش الزوجة عند وفاتھا یصرف بالكامل ألبنائھا وبناتھا الذین   .۲
تتوافر فیھم شروط استحقاق المعاش، األمر الذي یعني بأن إدخال الزوج 
ضمن فئات المستحقین بدون شرط العجز سیترتب علیھ مزاحمتھ ألبنائھ  

م وبالتالي االنتقاص من نصیبھم، بالرغم من  في المعاش المستحق لھ
 ثبوت قدرة الزوج على العمل والتكسب.

قرار مجلس 
 روع القانون الموافقة على مش (األول)النواب

قرار مجلس 
 من حیث المبدأ  الموافقة على مشروع القانونعدم  الشورى

قرار مجلس النواب 
 الموافقة على مشروع القانون  (الثاني)

اللجنة توصیة 
 بمجلس الشورى

التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حیث المبدأ على  
 مشروع القانون 

 



 جلنة اخلدمات
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ÓÑÊç’\;ä÷§;
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 ااملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



 

۱ 

 

 م۲۰۲۰أكتوبر  ۲٦التاریخ: 

م التقریر    ) ر
 

ة    اب نة  ال ر الل ر ر جلنة اخلدمات بش   ر
صو  عل قرار جملس النوا بش  ل بع  قرار جملس الشورى  و بتعد مشر قا

و رق   ا ا ال نة ح اعد  ل ت الت ا م ات  ي معا ن في   بش  ملو
د من جم ت املعدلة امل بصي و  ا ا ب ق املعد بنا عل ا ومة   املوقر  لس النواا

اد العاد  ع ر ا ال د عي  - ال  اخلامس الفصل التشر
 

دمــة  م

توبر  ۱۹تاری  ب   ۲  أ ابال، وبموج  م۲ وبناء على   )،۳    ٥  /   تص    ۱۱رقم (  خ

اني المنعقد بتاری   توبر    ۱قرار مكت المجلس في اجتماعھ ال ۲أ م، بخصوص إعا النظر ۲

اني من الفصل  ور االنعقا العا ال ال  ل اللجنة السابقة  ا من ق في التقاریر التي تم إعدا

یس مجلس ال الصال ر اح المعالي السید علي بن  ل  الشورى  التشریعي الخامس أر

قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى الخدمات تقریر اللجنة السابقة بشأن إلى لجنة 

م، بشأن تنظیم ۱۹۷٥) لسنة ۱۳مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (بخصوص 

معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناء على االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" 

امنةوالمتخ في الجلسة  ،  دم من مجلس النواب الموقر)المق حد  الم  ال ر  نعقد یوم ا ۲یسم م، ۱۹

ور االنعقا العا  انيمن  ور، من الفصل التشریعي الخامس ال عا النظر في التقریر الم  ،

مسة أیام من تاریخھ. ا في موعد أقصا   على أن ترفع اللجنة تقریر



۲ 
 

نة-   ات الل  جرا

 :اآلتیةلتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات 
 

تیة )۱( ور في االجتماعات ا  تدار اللجنة القرار الم
 

ا تم م اال  الف الدور التاریخ ر

۲أبریل    ۲۳  ٥ ۲ م۲

۲أبریل   ۱۳ ۲  ٥ ۲ م۲

توبر ۲ ۲ ۲أ  ٥ ۳ م۲
 

 

 

ة اطلعت  )۲( ح والدرا وع ال ا للقرار موض ت را ناء  ا المتعلقة اللجنة أ  بھعلى الو

   یليوالتي اشتمل على ما 

من -  تقریر لجنة الخدمات ( السابقة ) والمت

مـشروع قانون بتعدیل بعض  قرار مجلس النواب بـشأن قرار مجلس الـشورى بخـصوص  •

تنظیم معاشـات ومكافآت التقاعد لموظفي  م، بشـأن ۱۹۷٥) لسـنة  ۱۳أحكام القانون رقم (

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

 ) مرفق( 

مانة العامة بالمجلس ات اللجنةشار في اجتماع -  -  من ا

م   المن اال

یی و اری القا ة المست  ی
مور  امیدالدكتور موفق  و اللجا الم و ل ار القا  المست

ریر س عل ال و  م ا  باح 

و اللجا  ار 
م  ا و اللجا  ولة حس  ر   م

یخ یم ال ة ابرا ر اللجنة المساعد ا  أمی 



۳ 
 

ات و والدرا  ار الب
یم العید و من ابرا ر ب  م

عالم ات وا  ار العال
عالم علي سلمــان محمــدالسید  ائ   أ

عالم السیدة سما عبدالجلیل علي ائ   أ

عالم السید صادق جعفر الحلواجي ائ   أ
 

يـا نـةا   ر الل

قرار مجلس قرار مجلس النواب حو تقریر اللجنة ( السابقة ) بشأن تدار اللجنة   

م، بشأن ۱۹۷٥) لسنة ۱۳أحكام القانون رقم (مشروع قانون بتعدیل بعض الشورى بخصوص 

تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناء على االقتراح بقانون "بصیغتھ 

ارت حولھ ، )الموقر المعدلة" المقدم من مجلس النواب ات النظر التي  تعرض وج من وا

اء اللجنة ل أع ون اللجان ق  .والمستشار القانوني لش
 

اء اللجنة   عا أع حاب الس ل أ راء والمالحظات التي أبدی من ق وبعد تدار ا

ابق لمجل   ابقة  بالتمس بالقرار الس یة اللجنة  الس ل التمس بتو ل اللجنة 

ور والقا ل لالعتبارات   ال و م حی المبدأ، و رو القا بعدم الموافقة عل م

تیة:  ا

 

 

روعأوال:  رو   إن مش فة أنظمة التأمین االجتماعي، والتي تحد ش القانون یتعار مع فلس

حكام  المستح  ا ل واب عند تنظیم من العدید من ال قین للمعا التقاعد للمتوفى، وتت

اء   اعد في حا انتف ا التق ا وق المع ، ومن ا تحقین للمع المس ة ب ة المتعلق انونی الق

عالة ا ،الحاجة ل یل الم ا  وعلى  ن من المعا المستح ل ر نصی ال یتوق 

تح لھ عن والدیھ عند   ی االبن من المعا المس ع نص ما ینق  ، وج ا إذا ت عن والدی

انیة والعشرین. ن ال ھ   بلو



 
 

 
 

ا:  ی تین (ا دأ المساوا المنصوص علیھ في الما ي  ۱) و (٥إن تحقی م تور یقت ) من الد

ا  لق ا (عاما م تحقاق و ا یدعدم من ال ، بل  و أ  ) في معا زوجتھ المتوفا

یر من   اوا بینھ وبین  دأ المس التمس بما ور في القانون الحالي وبخال ذل یختل م

ار أن تحقین باعت روع   المس ال مش ، وقد  واب م بقیو وض تحقین قیدت حقوق جمیع المس

. و تحقا ال را أ ضواب متعلقة با  القانون من إ

  " حرینیة توریة ال دأ  وقد ق المحكمة الد اوا أمام القانون، لیس م دأ المس أن م

ور ال ة جمیع  رور العملیة، وال یقوم على معارض تمیی بین  تلقینیا جامدا منافیا لل

نین  و بالتال عل الموا وعیة، وال ین ل أ مو تند  ا ما یس   م بین

تی  ا ة لن الم الف تور۱ ومخ د ھ   م ال ى عن ا أن التمیی المن ا م  بم

اتھ، بل   ا ل و ر مقص ریعي ال یعت ل تنظیم تش و ما یكون تحكمیا، ذل أن  ا  بموج

ا  را بعین را  لتحقی أ روعیة  ا ا. وتعكس مش ا ل ی ا التنظیم مل ر  یعت

ا من القواعد القانونیة التي یقوم   ا متخ لو رع ل عى المش لحة العامة التي یس ارا للمص إ

ا یال إلی ا التنظیم  ا  توریة  " (حكمعلی حرینیة المحكمة الد یة في ال /  ۱رقم   الق

۲ ا أحكام المحكمة۱ ایا   ، وأی ۲/  ۱رقم ح  في الق نة  ۳/۷رقم ، و ۱۳ لس

یة٥( ا یة۱لسنة ( ٥/۱/۳رقم ، ) ق ا  )) ق

 

ا:  وال ا أن ال ا وقانون ل شرع نفا على زوجتھ وأوال ا تكل   القصر، وال مكل با

ا ا وجة في حیات و ب ل ان ال ر حتى وإن  ا القص ا أو أوال نفا على زوج را  ا معس

ا ل ال یجوز  أو عاج ا  عن العمل، ول وجة بعد وفات ی من معا ال ی نص تخص

ا على حالة  ا في معا زوجتھ قصر و نصی ى ال ، والن الحالي عندما أع و لل

ع  ناء لمعالجة حالة إنسانیة وال یجوز التو ت یل اال عج عن العمل، وجاء ذل على 

 بھ.
 



٥ 
 

 

 

ا روعرابع ی   إن مش نا اء المالیة على الص ع القانون في حا إقرار قد ی إلى زیا ا

تواریة حولھ للوقو على مدى   ة ا را رور إجراء  التقاعدیة، حی ترى اللجنة ض

ا. ی وعلى زیا العج فی یر على الصنا  تأ
 

ا ی  :امس و لنصی في معا زوجتھ المتوفا  تحقا ال  إلى االنتقاص  ترى اللجنة أن ا

م، حی إن المعا                  ضرار بمصالح ا  –من نصی بقیة المستحقین وا وفق

تحقا   -للقانون الناف  م شرو ا ین تتوفر فی ا ال وجة وبنات بناء ال رفھ بالكامل  یتم 

  .  المعا

ر، وإن ھ القص نفا على أبنا و عن ا و مس ن ال رى، ف ة أ م  ومن ج تحقاق ا

م. نفا علی و یخف عنھ عند ا ، بل  و ر بمصلحة ال م المتوفا ال ی  لمعا والدت
 

ا: یكفل قانون األسرة حق الزوج في الحصول على نفقة من أحد األبناء أو جمیعھم في حال   ا

نة ۱۹) من قانون رقم (٦٤المادة (عجزه عن الكـسب، حیث نصـت  بإصـدار  ۲۰۱۷) لـس

نفقة والدیھ إذا ا كان أو صــغیرً ا ر كبیرً على الولد الموـسـ  یجبعلى أن: (  قانون األســرة
 )منھ. لم یكن لھما مال یمكن اإلنفاق

ن القانون رقم ( ، ف ل افة ل نة ۱إض مان االجتماعي ن في ۲) لس أن ال م بش

اعد االجتماعیة   نین للمس ین عن العمل والمس تحقا العاج ة منھ على ا ال الما ال

ابتھ بمر   ا عن العمل بس إ و قد یكون عاج ا القانون، وال ا ل المقرر وفق

ا ی ا أوج لی ن الستین،   یمنعھ  ا ولم یجاوز  رتھ التي یعول س عیشھ أو عی أ من 

ا یعتمد   نفا علیھ وال ما  م با ل مقتدر مل ن الستین ولیس لھ عا ا تجاوز  أو مسن

حوا یستح المساعدات االجتماعیة المقرر في القانون.  علیھ في معیشتھ، ففي  ا
 

 



 
 

 

 

ا ولة الكوی والمملكة العربیة  ابع ریعات  تش ریعات الخلیجیة والعربیة  ل التش  تتواف أ

و لمعا   تحقا ال میة على عدم ا اش نیة ال ر نة عمان والمملكة ا ل یة و عو الس

  . ا بالعج عن العمل أو الكس ان مصاب ، إال إذا   زوجتھ المتوفا
  

ي اللجنة  ،في ضوء ما تقدمو  یة اللجنة ( السابقة ) بالتمس  بالتمستو بالقرار بتو

دأ على  مشروع قانون بتعدیل بعض الساب لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حی الم

م، بشأن تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ۱۹۷٥) لسنة ۱۳أحكام القانون رقم (

دم من مجلس النواب الحكومة (المعد بناء على االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المق

حد المواف  امنة المنعقد یوم ا ر  الموقر)، والمتخ في الجلسة ال ۲یسم م، من ۱۹

اني من الفصل التشریعي الخامس.  ور االنعقا العا ال

 

ـا ي ال حتيا ا رر املوضو األصلي  تيار م  ا

لیة لمجلس ۳۹إعماال لن الما ( حة الدا ل من) من الال تیار   الشورى، اتفق اللجنة على ا
 

مور منالدكت عا .۱ اور م رح ا. د  لی  مقررا أ

ا عا  .۲ تا عبدالو ورا س المن یا. عبدال  مقررا احتیا

 

 

 

 



۷ 
 

 

 

نة رابعـا  وصية الل

راءفي ضوء ما    ي بما ار من مناقشات وما أبد من  ن اللجنة تو  یلي، ف

یة اللجنة  السابقة التمـسك  - بعدم الموافقة   بالقرار الـسابق لمجلس الـشورى بالتمس بتو
م، ۱۹۷٥) لســـنة ۱۳مشـــروع قانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ( على من حیث المبدأ

بشــــأن تنظیم معاشــــات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناء على االقتراح بقانون  
ــیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)،  ة "بصـ امنة المنعقد والمتخ ف الجلس ال

حد الموافق  مبر  یوم ا عقا العا ، م۲۰۱یس ور اال ام  ریع  ال م الف الت

   .الخام

 
 ،،،على المجلس الموقر التخاذ الالزمواألمر معروض 

 
   

ا                            الدكتــورة جهــاد عبداهللا الفاضــل           الة رم   األستاذة 

 رئيس جلنة اخلدمـات                     ائب رئيس جلنة اخلدمات         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

 الثايناملرفق 
 

تقریر لجنة الخدمات السابقة 
 ومرفقاتھ

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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