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 التأمينية واألقساطأجيل بعض االشرتاكات ت بأداةة فتوى الصادرللقراءة 
     

مشروع قانون بتأجيل بعض كانت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية قد أعدت      

للرغبة استجابة  وذلك ،  ١/٤/٢٠٢٠اعتبارا من  ملدة ستة أشهر التأمينية واألقساطاالشرتاكات 

النتشار فريوس كورونا يف دعم املواطنني والتيسري عليهم يف ضوء اآلثار السلبية األمريية 

 .املستجد

عرض ، فقد إزاء االختالف يف الرأي حول الوسيلة القانونية لتحقيق هذه الغاية النبيلة  و     

 جوازنها مدى م ، خبصوص املشروع املشار إليه عدد من التساؤالت على إدارة الفتوى والتشريع 

يف  من االشرتاكات ة أصحاب األعمالحلص بقرار من جملس اإلدارة  أجيلأن يكون الت

ا لقانون التأمينات وفق - غري اململوك للدولة بالكامل - القطاعني األهلي والنفطي

 صرفه من مبالغوالتأمني ضد البطالة وكذلك ما سبق االجتماعية ونظام التأمني التكميلي 

 مكررا( من القانون األول. ١١٢وفقا للمادة ) مقدما ألصحاب املعاشات التقاعدية
جيل بعض االشرتاكات لتأ ملناسبةسبق أن نشر يف موقع أركان رأي لي بشأن األداة او      

اليت تتوىل املؤسسة  ةالتأمينينظمة ألاخلاصة باالستبدال واملعاش املقدم وفقا ل واألقساط

وقد كان  بقانون، يكون  إلي أن التأجيل يف احلاالت املشار إليهاوذهب هذا الرأي   تنفيذها،

املوضوع هذا  على تساؤل حول ب)الواتس آب(  بسيط وموجز هذا الرأي يف حقيقته هو رد

 .نشره ،  اقرتح أحد األساتذة األفاضل وبعض التغريدات 

من  رائح مهمةشمبعيشة واتصاله  أهمية املوضوع إىلالنشر باإلضافة مما شجع على  ولعل    

النتيجة  فهم مبا يسهل فهمه ومن ثم ،سلوب العرض والعبارات املستخدمة يف أالبساطة  اجملتمع

 تشق على غري املتخصصني.التفصيالت واجلزئيات اليت قد بعيدا عن  اليت مت االنتهاء إليها
 لدى بعض اجلهات خمالف  آخررأي وجود ب العلم مع  الرأي هذا  كتابة متت هوالواقع أن    

ذلك مل مينع من طرح  رأي يكفل  لكن  لنتيجته،ا مبدئي وتبنيهمبل  له  مهوترجيح واألفراد 

، وهو أمر له أهميته  ، باإلضافة إىل حرية البحث العلمييف التعبري عنهحريته واحلق الدستور 

اليت تثريها األزمة املاثلة  باإلشكالياتاملتعلقة يف إثراء اجملال القانوني باالجتهادات والدراسات 

  إجراءات من النواحي القانونية.وسالمة ما اختذ بشأنها من  املختلفةيف اجملاالت 

يكون بقرار من يف احلاالت املذكورة   التأجيل نأإىل فقد انتهت  باالطالع على الفتوىو     

يتطلب  صدور قانون يف هذا  وأن األمر ال إدارة املؤسسة وزير املالية بعد موافقة جملس 

النص على ذلك "  ورود ما ذكرته منإىل يف هذه النتيجة  –امجاال -  واستندت ،  اخلصوص

 هذا احلكم جاءت وعبارات  ااملشار إليه االجتماعية التأمينات قانون من(٥٧املادة) يفصراحة 

دون  التأمينية األقساط الشرتاكات أو ببعض اوال جيوز تقييد هذا احلكم  عامة ومطلقة 

يسري حكمها جبواز  ومن ثم غريها بدون نص صريح يقصرها على بعض االشرتاكات"

ما ورد  قوهلا هذا على يفاستدلت الفتوى ، و وفقا للباب الثالث االشرتاكاتالتأجيل بقرار على 
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لى الرغم من القانون ع(٩١يف املادة )للمبالغ اإلضافية املنصوص عليها إشارة يف هذه املادة من 

مما يؤكد أن احلكم الوارد يف املادة ومل ترد يف الباب الثالث يف الباب السابع "أنها وردت من 

وأضافت الفتوى يف  " يف الباب الثالث فقطاملنصوص عليها  االشرتاكات على رال يقتص( ٥٧)

بعض املبالغ الوزير وبعد موافقة جملس اإلدارة ميلك اإلعفاء من سداد  " أنبيانها ألدلتها 

األقل فمن ميلك سلطة اإلعفاء ميلك من باب االضافية ومن املقرر أن من ميلك األكثر ميلك 

املبالغ أيا كان نوعها أو مسماها"  أو األقساطأو  االشرتاكاتأوىل سلطة تأجيل سداد 

جملس اإلدارة  بناء على اقرتاح بالوزير ناطت أ" اليت( ٨٧بنص املادة )وأكدت الفتوى على رأيها 

هلذا االشرتاكات واملبالغ املستحقة وفقا  أداء يف حتصيلأن يضع الشروط واألوضاع اليت تتبع 

 و " هذه القواعد مبا يسمح بتأجيلهااحلاالت اليت حيددها ومن ثم حيق له تعديل لقانون ويف ا

بالنسبة الشرتاكات التأمني مقررة أيضا   سلطة التأجيل بقرار لفتوى أن اذكرت 

 بنظام ١٩٩٢لسنة (١٢٨) رقم القانونمن  الرابعة املادة التكميلي لوجود نص بذلك يف 

التأمني بالنسبة الشرتاكات  أنه و ، التأجيل بقراربإمكانية   يقضي  التكميلي التأمني

الثالثة من هذا القانون الصادر ادة امل فإن تأجيل االشرتاكات بقرار جيد سنده يف ضد البطالة 

كافة األحكام املقررة وفقا لقانون التأمينات  سريان من قررته وما ٢٠١٣ لسنة( ١٠١برقم )

الفتوى يف استكماهلا  ضحتاملستحقة طبقا هلذا التأمني ،وأو االشرتاكاتاالجتماعية على 

 التأمينات االجتماعية  قانون من( مكررا١١٢وفقا للمادة ) فيما خيص املعاش املقدم ألدلتها 

على إرجاء حديد اجلهة املختصة باملوافقة ص بتخا كانت مل يرد بها حكموإن  " أن هذه املادة

يف  يدخل يف القواعد العامة ألحكامها إال أن هذا االرجاء حتصيل املبالغ اليت سبق صرفها وفقا 

بعد موافقة جملس إدارة املؤسسة يف للوزير السلطة  قانون التأمينات االجتماعية الذي منح 

 تأجيل التحصيل"

حسبما تناقلته وسائل  وقد مت تبين هذا الرأي واختاذ اإلجراءات الالزمة للتأجيل على أساسه    

 اجلهات املختصة.  رمسيا ، وأعلنت عنهاإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي
القواعد  املبادئ و عدد منإىل   ، فإنه من املهم ابتداء اإلشارة وقبل الرد على ما تضمنته الفتوى    

 لتالي:كا هي و، وتفسريهذات الصلة الوثيقة باملوضوع 

 يتقيد  "تدرج القواعد القانونية وهو املبدأ الذي مبقتضاه وجوهره  املشروعية مبتدأ

أن يتعارض مع تشريع فرعي  عجيوز لتشري، فال منه درجة كل تشريع بالتشريع األعلى

إذا أنه   " يتفرع عن ذلك " ودستوري مع تشريع كما ال جيوز أليهما أن يتعارض  ، عادي

أو تعديلها إال بأداة من ذات الدرجة أو من صدرت قاعدة عامة بدرجة معينة فال جيوز الغاؤها 

من الدستور  (٧٢)املادةحني نص يف جاء الدستور مؤكدا هذا املعنى وقد  أعلى منها،درجة 

 أو فيها تعديال يتضمن ال مبا القوانني لتنفيذ الالزمة اللوائحمبراسيم على أن يضع األمري 

 اللوائح إلصدار املرسوم من أدنى  أداة القانون يعني أن زوجيو. تنفيذها من إعفاء أو هلا تعطيال

يف الطعن ١٢/٥/١٩٧٩جبلسة  من احملكمة الدستورية احلكم الصادر-"لتنفيذه الالزمة

 .دستوري  ١٩٧٩( لسنة ١)رقم 



3 
 

 واألشخاصلسلطات اضع مجيع ختهذا املبدأ جتسيدا لسيادة القانون الذي مبوجبه ويعد 

فيها ،  واألمن، مبا يكفله ذلك من حتقيق النظام م القانون العامة واخلاصة يف الدولة حلك

 .حرياتهم و األفرادومحايتها من الفوضى ، وتأمني العدالة و املساواة واحرتام حقوق 

الدرجة على  –تفسري له واي  –يكون التشريع  أنهذا املبدأ  أساسياتمن  أنشك وال     

له تكييف تصرفاتهم وفقًا له ،  للخاضعني، حبيث ميكن من الوضوح واالتساق  الكافية

 ضطراب يف تطبيقه.التفسريه ذلك ، فإنه ال مأمن من حدوث ا أوالتشريع  افتقد فإذا ما
ال ، اذا فيه خروج عن سيادة القانون وغين عن البيان أن ما يصدر باملخالفة ملبدأ املشروعية     

 تنتج آثاره. بصلة وال  للتشريع ، ال متت جمرد اجراءات مادية غري قانونيةيعدو أن يكون 

 

   األلفاظعما تدل عليه   سريانهانطاق حتديد  النصوص وتفسري  يف  عدم االحنراف 

غري مباشر داللة املنطوق" أو بشكل  " سواء بشكل مباشر ااملستخدمة يف صياغتهوالعبارات 

( 67رسوم  بالقانون رقم )من امل (١/بند١)عربت عنه بشكل صريح املادةوهو ما  "داللة املفهوم"

على  تسري النصوص التشريعية"  املدني اليت نصت على أن القانون بإصدار ١98٠لسنة  

وأوضحت املذكرة االيضاحية يف " أو مبفهومهامبنطوقها املسائل اليت تتناوهلا هذه النصوص 

على كل ما يصدق عليه كلمة تشريع بأن ذلك يسري معرض بيانها حلكم هذه املادة 

 سواء كان تشريعا دستوريا أو صادرا من السلطة التشريعية أو تشريعا فرعيا. 

 

 إليه ه عند تفسري نص معني فيجب عدم النظر أنمبعنى  ،بني النصوص  والتوفيق  التقريب

كان وإن أنه  إذ،بشكل منفصل عن باقي النصوص يف  ذات القانون والقوانني األخرى 

 إىل النصوص القانونية ينظرأال   يتعنيأنه معنى يستقل به إال لكل نص قانوني 

قواعد مرتابطة باعتبارها  بل تفرقة اليت ال رابط بينها ، جمموعة من النصوص املباعتبارها 

البعض بإزالة ما يشوب النص املراد  ايفسر بعضه ،  امتآلف ا متماسك اسيجتشكل ن

ويف ذلك  ،ينأى به عن التعارضأو  أو خيصص عمومه أو يقيد إطالقهتفسريه من غموض 

 ٢٠٠٢لسنة ( ١٠)رقم التفسري فيما قررته بشأن طلب ذهبت احملكمة الدستورية 

املسلم به أن التوفيق بني النصوص  أنه " من وغريه إىل ٢٠٠٣ /٢/٢بتاريخ دستوري 

 به يقوم ال الذي الفهم وترجيحكمنهج أصيل يف التفسري يعين التقريب بني النصوص 

 التخصيصأصول التفسري توجب إعمال قواعد  "وأن  واآلخر" أي منهما بني  التعارض

 ال فالنصوص، مبا جيعل بعضها يفسر بعضا، املتبادل بني أحكام الدستور  والتقييد

 باقي داللة ضوء يف منها أي داللة تتأتى وإمنا، اآلخر البعض عن مبعزل بعضها يفهم

مجيعها بوصفها  النصوص إمعان النظر إىل تلكاألمر الذي يتطلب وجوب ،  النصوص

معها متطلبات  تنفلتمتضافرة توجهاتها، مبا ال متآلفة فيما بينها ، متجانسة معانيها، 

 تطبيقها، أو يبتعد بها عن الغاية املقصود منها"

 

األكثر صلة باملوضوع  باإلضافة إىل كونها   القواعد السابقة إلي اإلشارةالسبب يف  و    

من اللجوء ي اعتبارات التفسري املنطقفضال عما تتطلبه   حبثه  واألساس الذي ينطلق منه
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تسوق جربا إليها ، ملا تالحظ من خالل هذه القراءة ة  الفتوى قراء  أنهو ، يف بعض احلاالتإليها 

على حنو ما سيتضح من الرد على  األخرى  التفسري تقيد بقواعدوعدم جتاوز ألغلبها  من

املشروعية ، على مبدأ  الفتوى خرجتف  -باستثناء ما يتصل بالتأمني التكميلي – أسانيدها 

لتفسري اجلانب وقد كان ذلك كافيا حبد ذاته  _ مل تقف على صراحة النصوص ومفهومهاو

 دون النظرة الشاملة ألحكام القانون ، وفسرت املواد اليت تعرضت هلا_ األكرب من املوضوع

ومل تعمل قواعد التخصيص والتقييد  ، طار العام الذي وردت فيهعن سياقها واإل وعزلتها 

أسانيدها حتمل أسباب فجاءت  التفسري ،قواعد عدم االلتزام بتطبيقات لوغري ذلك من  املتبادل

ة ترتب آثارا سلبي غري منطقيةنتائج وكان من الطبيعي أن تقود إىل ،  دحضهاهدمها وحجج 

أن شروعية اليت يفرتض ملوا،  البناء القانوني ألنظمة التأمينات االجتماعية  وتطبيقاتها على

  وحتمل عليها. تبنى عليها كافة التشريعات

بالقدر املستطاع من  الفتوى فيما استندت إليه من أسباب ونتيجة على   للرد فيما يلي بيان و  

 اإلجياز.

بالنسبة لتأجيل حصة أصحاب األعمال من االشرتاكات يف القطاعني األهلي والنفطي  أوال :

 للدولة بالكامل.غري اململوك 

إعماال    لديهم عليهم العاملني اليت يلتزم بأدائها أصحاب األعمال عن املؤمن وهي احلصة     

وكذا وفقا للتأمني ضد البطالة  لباب الثالث من قانون التأمينات االجتماعية ا ألحكام 

 الباب اخلامس  تاشرتاكا تأجيله ال خالف على امكانية أن إذ، ونظام التأمني التكميلي 

  من قانون التأمينات االجتماعية.( ٥٧هذا اخلصوص باملادة )يف لصريح النص الوارد  بقرار

 نورد ما يلي:بقرار لالشرتاكات حمل االستفسار  التأجيل  ردا على أسانيد الفتوى جبوازو

الواردة ضمن تأمني -( من قانون التأمينات االجتماعية ٥٤)( من املادة بيقضي البند ) -１

اخلاضعني ألحكام الباب الثالث من لى ) ـري  عـال تسبأن أحكام هذا التأمني  -الباب اخلامس

 ( هذا القانون

 

أو أعضاء جملس األمة  عمل صاحب لدى العاملون الكويتيونهم واخلاضعون للباب الثالث     

كل شخص ، وصاحب العمل هو القانون  بإصدار   ي األمر األمري مواد من(٢)للمادةوفقا 

يزاوله حرفة أو مهنة له، وكذلك طبيعي أو معنوي يستخدم عماال ويتخذ من العمل الذي 

امللحقة مبيزانية الدولة أو ذات اجلهات احلكومية واهليئات واملؤسسات ذات امليزانيات 

 د( من القانون.فقرة ١وفقا للمادة ) املستقلة واجلهات العامة األخرىامليزانيات 

 

 القطاع يف للعاملنيتأمني الشيخوخة والعجز واملرض والوفاة هو  الثالث الباب وتأمني    

الفصل  ( من١١وفقا للمادة ) وأعضاء جملس األمة والنفطي األهلي والقطاعني احلكومي

، اإلشرتاكات  املستحقة عن املؤمن عليهم املذكورين اليت حتدد يف ) أوال(  القانون األول من

اخلاضع للتأمني وفقا للبند %(من املرتب ١٠شهريا بواقع )ومنها ما يلتزم أصحاب األعمال بأدائه 

 املادة.)ب( من هذه 
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من الفئات اخلاضعني للباب الثالث غري فهو التأمني الذي يسري على أما تأمني الباب اخلامس    

، الذين حتدد املادة  اخلاص حلسابهم العاملون، وهم إمجاال ( من القانون ٥٣احملددة باملادة )

 يؤدونها طبقا ألحكامها وفقا  اليتالفصل األول منه اإلشرتاكات اخلامس يف (من الباب ٥٥)

( املرافق للقانون حسبما خيتارونه 6للنسبة املقابلة لشرحية الدخل الواردة يف اجلدول رقم )

 املنظمة لذلك. األحكامعلى حنو ما تقرره منها 

 

على   سريان أحكام مواد الباب اخلامسعدم ( صرحيا يف ٥٤وملا كان نص املادة)    

 املخاطبني بأحكام الباب الثالث.

 

األعمال يف القطاعني  ببها أصحااليت يلتزم   تأجيل االشرتاكاتحمل البحث هو  وكان     

 . من املخاطبني بأحكام الباب الثالث ،وهملديهمعن املؤمن عليهم العاملني  األهلي والنفطي

 

تسري  ال ( ٦٢(  وانتهاء باملادة )٥٣املادة )من  اخلامس ابتداءأحكام الباب  مؤدى ذلك أن  فإن    

 الذي يقضيمن الباب اخلامس ( ٥٤املادة ) صإعماال لن لباب الثالث بااملخاطبني   يف مواجهة

املادة  وتبعا لذلك عدم سريان  ، تأمني ال هذا طاق سريان أحكام من ن  باستبعادهم صراحة

 يف إمكانية التأجيل بقرار.( حمل استناد الفتوى ٥٧)

 

مساغ و من املسلم به أنه" ال  منطوق النص  لداللة  صارخ  جتاوز والقول بغري ذلك فيه     

وهي ، إعماال للقاعدة األصولية يف هذا الشأن  لالجتهاد يف مورد النص الصريح القطعي "

" متى كان النص واضحا جلي عليه من أنه  قضاء التمييز فيما استقر االقاعدة اليت بين عليه

مبا خيالفه ملا يف ذلك من استحداث حكم مغاير ملراد فال جيوز اخلروج عليه واألخذ املعنى 

إداري بتاريخ  / ١٩٩٨( لسنة ٤٧٦من ذلك احلكم الصادر يف الطعن رقم ) -الشارع "

( ٣رار الصادر بطلب التفسري رقم ) حملكمة الدستورية يف القاليه  ، كما ذهبت ١١/١/١٩٩٩

مبا ورد  األصلحبسب  ملتزمةأن احملكمة من   ١١/٤/٢٠٠٥تفسري دستوري بتاريخ  ٢٠٠٤لسنة 

 عليه النص دون جماوزة له.

  

 حيمل و -كما سبق بيانه –ضمن مواد الباب اخلامس ( املشار إليها ٥٧)وردت املادة   -２

 للباب الثالث(  لغري اخلاضعنيوالوفاة الشيخوخة والعجز واملرض  تأمني) يف عنوان هذا الباب 
 

مشول اخلاضعني للباب الثالث من املؤمن عليهم عدم بوحرفية األلفاظ  تصراحة العبارا وأمام     

 .حبكم خمالف  فإنه ال حمل لإلتيان، الباب اخلامستأمني  بأحكاموأصحاب األعمال 

 

  إليها املشار( ٥٤) لمادةل  الصريح لنصا على الوقوف  فاتها كماومن املالحظ أن الفتوى     

 فاتهافقد ،  على الرغم من أهميته حكمهتوضح  أخرى مواد نصوص وما يتصل بها من
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انتزاع يف  مواده مادة من إىل تستند الذي التأمني  نوانع عبارات صراحةعلى كذلك الوقوف 

 .أحكام القانون وباقيعن صحيح سياقها هذه املادة  ألفاظلبعض 

 

ملا أحكام املواد اليت ترى فيها سندا بالتفصيل وهي تستعرض أن الفتوى  املالحظ من كما     

الباب  تأمني فيما عدا اسم وعنوان كل تأمني كما ورد بالقانون ذكرت  انتهت إليه ،

 . اخلامس 

 حقيقة وصول إىلللفسري  التيف  مسارها مما ساهم يف احنراف  كله ذلك يكون وقد      

 ى النصوص.معن

 

نطاق سريانه، فقد جاء يف حتديد  تأمني الباب اخلامسعنوان  وبقدر الوضوح يف   -３

األحكام فيما عنون به من أنه ) يف  يف حتديد نطاقه أيضا الدرجةالباب السابع على ذات 

 املخاطبني عموم على تسري حبيث العموم من هي فيه الواردة األحكاممبا يعين أن  (العامة

النص الذي  ومن ذلك  مامل يرد نص يقضى بغري ذلك. االجتماعية التأمينات قانون بأحكام

بشأن ميعاد سداد االشرتاكات ( ٧٥يف املادة )ورد بالنسبة للخاضعني  للباب اخلامس 

بالباب السابع فيما خيص ، حيث حيد من عموم األحكام الواردة املستحقة طبقا ألحكامه

 ريد الحقا.سعلى حنو ما  االشرتاكات
 

بعد على أن )حتدد بقرار من الوزير فيجري نصها  القانون ( من ٥٧املادة ) إىلوبالرجوع    -٤

واملبالغ اإلضافية املستحقة   االشرتاكاتسداد وقواعد واجراءات  مواعيدموافقة جملس اإلدارة 

من ( ٩٢و٩١يف املادتني )عليها املنصوص  مبا ال جياوز احلدودعن التأخري يف سدادها وذلك 

 . املذكورة املبالغ من واإلعفاء االشرتاكات سداد تأجيل حاالت وكذاهذا القانون 
 

 عن طريق اجلهات احلكومية واجلمعيات والروابطوجيوز أن يتم حتصيل االشرتاكات     

  عليه يف الفقرة السابقة(وما يف حكمها  وفقا ألحكام القرار املنصوص 

 

من حيث  االشرتاكات سداد نص هذه املادة أن موضوعها األساسي هو ومن الواضح من       

واملبالغ اإلضافية املستحقة نتيجة التأخري يف سداد حتديد ميعاد السداد وقواعده واجراءاته 

 .يف السداداالشرتاكات وتأجيل هذا السداد واإلعفاء من املبالغ االضافية الناجتة عن التأخري 

 

 

من  يقابلهو،  على املخاطبني بأحكام الباب اخلامس يقتصر سريانه  النصهذا وملا كان     

  /فقرة ثانية(٩٣و ٩١و٩٠أحكام املواد )-احلكم اخلاص بالتأجيل  عدا فيما-حيث املوضوع 

مامل يرد نص خاص خبالف عموم املؤمن عليهم  يف شأنسري يت تالواردة يف الباب السابع ال

 .ذلك

و كان الباب الثالث مل يتضمن أحكاما خاصة بتحديد ميعاد االشرتاكات املستحقة      

ه وما يتصل بذلك من مسائل أخرى، فإن األحكام العامة الواردة يف الباب السابع هي وفقا ل
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( من القانون اليت تنص على أن ) ٩٠، ومنها املادة )املخاطبني بالقانون عموم  اليت تسري بشأن

عنه أو لصدور قرار  واجبة األداء يف أول الشهر التالي للشهر املستحقةتكون االشرتاكات 

املؤسسة املنصوص عليه يف املادة السابقة ولو طعن فيه. وتؤدى االشرتاكات على أساس 

 .(من القانون ١٣املرتب كامال وذلك مبراعاة حكم املادة 

بأول  قاطعا حتديدا االشرتاكات سداد ميعاد نصها بصلب حتدداملادة  إىل أن هذهونظرا     

، وال شك األداة بذات يكون أن جيب عليه تعديل أي فإن الشهر التالي للشهر املستحقة عنه ،

جتسيد ملبدأ  هيوهذه النتيجة ، أن تأجيل سداد االشرتاكات يدخل يف إطار هذا التعديل

على بل وداللة املفهوم املوافق، إذ يسري وقواعد التفسري األصولية يف داللة املنطوق  املشروعية

بافرتاض احلاجة للجوء هلذه احلكم املسكوت عنه حكم النص املنطوق املساوي له، 

 القاعدة من التفسري.

 

 األعمال أصحاباملادة السابقة عليها اليت ختاطب  إىل اليت تضمنتها هذه املادة اإلشارةويف     

، ما يدل ني الصادر به يف التأم احملسوبة( من مواد الباب الثالث اليت حتدد املدد غري ١٣واملادة )

 ريانها على الباب الثالث .على س

  

 الباب الشرتاكات بالنسبة مقصودة كانت لو التأجيل إجازةوباألخذ يف االعتبار أن     

يف أسوة مبا تقرر  االشرتاكاتأداء يف  األصل من استثناء باعتبارها خاص بنص لوردت الثالث

املختلفة االجتماعية ت امسلك غري غريب على املشرع يف أنظمة التأمين ، وهو الباب اخلامس

 .خاصيورد ذلك بنص حيث   التأجيل إجازة تنصرف إرادته إىل  عندما

 

أو املشار إليها ( ٩٠) املادة  حكم على الوقوف فاتها الفتوى أن كيف للنظر امللفت نم و     

وهي اليت استعرضت مخس عشرة مادة يف بيان رأيها فأغفلت املادة اليت  حتى اإلشارة إليه

املطلوب تأجيله له أثره يف الوصول إىل نتيجة تتضمن حكما صرحيا مبيعاد السداد 

 منطقية.

 

هو نص عام  املشار إليها  (٥٧يكون القول بأن  نص املادة ) ى ما تقدم،اء علوبن -٥

ومطلق ال يوجد ما يقيده أو يقصر تطبيق حكمه على نوع معني من االشرتاكات 

 إعماال  – الواضح منإذ أنه ، ودالالت املواد السابق بيانهاال يتفق وصريح وال ق واألقساط

 نصوص قيدهت إليها املشار ( ٥7) املادة نص أن -اعد التخصيص والتقييد بني النصوصلقو

وفقا ملا  منهما كل وعنوان اخلامس والباب الثالث الباب من كل سريان نطاق حتدد اليت املواد

 املنظمة املواد عموم من يقيد الذي اخلاص النص هو بذاته كما أنه سبق بيانه، 

بذلك  وهو، وما يتصل بها من أحكام املواد األخرىاملشار إليها ( ٩٠)املادة ومنها لالشرتاكات

من  ( ٩٣و ٩١و٩٠من األصل العام املقرر بشأن االشرتاكات الوارد يف املواد ) استثناء  يكون 

احملكمة وإىل ذلك ذهبت  عليه القياس أو فيه التوسع جيوز الفكذلك  ألنه القانون ، و

"جيب أن يفسر إليه من أن االستثناء السابق اإلشارة  ١979( لسنة ١الدستورية يف الطعن رقم )
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تفسري  ٢٠٠٤لسنة  (٣ رقم )كما ذهبت يف قرارها الصادر بطلب التفسري أضيق احلدود"يف 

"مبا ورد عليه النص دون أن احملكمة مقيدة حبسب األصل  اليه اإلشارةالسابق دستوري 

 جماوزة له أو التوسع يف تفسريه "

 

مواد  باقيعن  هذه املادة املشار إليها  (٥٧املادة )ألحكام  الفتوى يف تفسريها  عزلت -6

دليل  ذكره وفيما تقدم لنصها عن بنيانه املتكاملقانون التأمينات االجتماعية يف جتزئة 

حيث متثل مع ما قبلها وما بعدها من   فيه تالذي وردم العا ارطاإل، كما عزلتها عن  على ذلك 

املسائل  احلصر سبيلعلى ينظم  لتأمني الباب اخلامس الذي مواد  النظام القانوني  

وشروط  من حيث حتديد هذه الفئات، واملوضوعات املتعلقة بالفئات املخاطبة بأحكامه ،

ومنها  وموارده ، هذا التامني خضوعها، وطبيعة اخلضوع، والصندوق املمول ألغراض

( ٥٧)اليت تتناول املادة  ( من القانون٥٥لمادة )وفقا ل تلك الفئاتاملستحقة على  شرتاكاتاال

، ومن ثم التقاعد مكافآت  و املعاشات التقاعديةباإلضافة إىل ،   سالفة الذكر تنظيم أدائها

بصريح  ال ختاطبهمإىل من ملدها هذا اإلطار  يف االستناد اىل ما تضمنته من أحكام  ال جيوز

 النصوص .

 

داللة الفقرة  علىالوقوف   مل يتم ، حيث سيج ذات املادة حتقق يف إطار نهذا العزل إن  بل    

واجلمعيات جتيز حتصيل االشرتاكات عن طريق اجلهات احلكومية الثانية منها واليت 

  تقضي به ما  يف ضوء  للباب الثالث ال ميكن أن يرد مثل هذا احلكم بالنسبة  إذ والروابط، 

سواء  االشرتاكات اءبأد هو امللتزم  صاحب العمل من أن  (٩١و٨٦و١١د )املوا أحكامصراحة 

وأن جزاء اإلخالل بهذا  ،من مرتبات املؤمن عليهم  يف ذلك ما يلتزم به أو ما يلتزم باقتطاعه

له قوبة مبا يعد ع من القانون( ٩١)باملبالغ اإلضافية املنصوص عليها باملادة حتمله  االلتزام هو 

 .على ذلك 

 

، وكذلك التطور  من مواد القانونالقرارات املنفذة للمادة املذكورة  وغريها ومشل العزل      

من ما يتعلق بتأجيل العمل بتأمني الباب اخلامس خالل الفرتة التارخيي هلا وعلى األخص 

فيما عدا  – ١/٣/١986 حتى  ألحكامهوعدم إلزامية اخلضوع  ١/٣/١98١حتى ١/١٠/١977

وأثر ذلك على األحكام املتعلقة  -١/6/١98٥يف الذين مت  اخضاعهم إلزاميااحملامني 

ديد املبالغ حت أساسهو انعدام  األثر،ومن ابسط وجوه هذا  واملبالغ اإلضافية باالشرتاكات

 صحة ذلك . ،والشك يف عدم  اإلضافية

، النصوص التخصيص والتقييد بني و هذا العزل إىل إهدار قواعد التوفيق والتقريبوقد أدى        

  إىل حقيقة حكمها. يتم الوصول  فلم

األخرية على سريان املادة  دليل( ٥٧( يف صلب املادة )٩١ادة )اعتربت الفتوى أن ورود امل -7

كما هو بقرارتأجيل االشرتاكات املستحقة وفقا له على الباب الثالث ومن ثم إمكانية 

كما  "الثالث يف البابومل ترد بالباب السابع أنها وردت على الرغم من  " احلال بالباب اخلامس

حد بهدف وضع  ي ه(  ٩١ ) حلكم املادة اإلشارةن إذ أ وهو استدالل غري سليم  ذكرت ، 
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توقع نتيجة التقاعس عن أداء عقوبة مبثابة  أقصى للمبالغ اإلضافية، اليت يعدها القانون 

للمرسوم بالقانون رقم املستحقة حسبما أفصحت عنه املذكرة االيضاحية  االشرتاكات

بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية، وألنها كذلك فمن  ١٩٩٢لسنة ( ١٢٧)

 تأمني الباب الثالث مل أن على التأكيد. وقد سبق    أن يوضع هلا حد أقصى والالزم  املنطقي

ينجم عن التقاعس يف  وما  سداد االشرتاكات  واجراءات أي أحكام تتعلق مبواعيدتضمن ي

عموم هي األحكام املقررة يف شأن ومن ثم فإن األحكام الواجبة التطبيق  ،آثارذلك من 

 اخلاضعني للقانون. 

 

للوصول إىل النتيجة اليت   من ميلك األكثر ميلك األقل استندت الفتوى إىل قاعدة أن   -8

حمل جواز   ومردود على ذلك أن ، ميلك التأجيل لك اإلعفاء من مي  نأ انتهت إليها باعتبار

( بالنسبة للباب ٥٧يف املادة ) وواضح صريح حكم ، وهو فقط اإلضافية املبالغهو اإلعفاء 

ي حكم أمن البابني  أي /فقرة ثانية( بالنسبة للباب الثالث، ومل يرد يف ٩٣)اخلامس واملادة 

 ميلك من أنميكن القول  كيف هو املطروح والسؤال جييز اإلعفاء من االشرتاكات، 

 ميلك اكاتاالشرت بأداء  االلتزام عدم على عقوبة مبثابة هي اليت اإلضافية املبالغ من اإلعفاء

ومن ثم  ؟ واألساس األصل هياليت  االشرتاكات من اإلعفاء الكل مبا يعنيه ذلك من جواز

 ميلك التأجيل!

 

 أن مبا يذهب إليه من   على درجة عالية من اخلطورة  نتيجة الي السند هذا تبين ويؤدي    

أنظمة متويل يف األساس   وهي لالشرتاكات بالنسبة ز"جائالكل " باعتباره اإلعفاء

صناديقها تواجه اليت تحديات اليف ظل  هلا حياة عصب من متثله مبا ،التأمينات االجتماعية 

، وال هلا تكفلها للخاضعنياملطلوب بني مواردها واملزايا اليت  حتقيق التوازنوقدرتها على 

 أمواهلايف متويل األنظمة املذكورة  وتنمية  لالشرتاكات احليوي دوراليف ضوء  ميكن 

تكون أن  االستقرار االقتصادي واألمن االجتماعي  حتقيق  وأهميتها يفوضرورة استدامتها 

 جواز اإلعفاء منها.  قد اجتهت إىلإرادة املشرع 

ولعل  أن تقرراالعفاء  من االشرتاكاتمن الظروف احلالية، ومل حيدث يف ظروف أشد وطأة      

 إثر الغزو الغاشم أكرب دليل على ذلك.ما حدث 

خرجت على صراحة النصوص وتوسعت قد هذا السند والبناء عليه  نيهاوال شك أن الفتوى بتب     

ه من أحكام خاصة تفيما تضمن هاجتاهلت احلكمة من ويف تفسريها دون مقتضى 

 شرتاكات .باال

واز تعديل القواعد جبللقول القانون  من( ٨٧وفيما يتعلق باالستناد إىل املادة ) -9

 ) هاملادة  تنص على أن هذه ، فإن بقرار بشكل عام االشرتاكاتيف حتصيل أداء اخلاصة 

بناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن يضع جيوز للوزير  استثناء من أحكام املادتني السابقتني

تتبع يف حتصيل وأداء املؤمن عليه والشروط واألوضاع اليت  خاصة حلساب مرتبقواعد 

 وفقا هلذا القانون وذلك يف احلاالت اليت حيددها( واملبالغ املستحقة  االشرتاكات
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املؤمن عليه  مرتب حساب قواعديف شأن  ١٩٧٨( لسنة ٢تنفيذا لذلك القرار رقم )وقد صدر     

 . احلاالت بعض يف

وما عليها من أحكام املادتني السابقتني من استثناء به  والواضح من نص املادة وما بدأت     

 حلساب قواعد وضعهو ، أن موضوعها األساسي من بيان حملل القرار الذي حتيل إليه تضمنته 

املنصوص عليها يف املادتني ضمن احلاالت  تندرج الاليت  االستثنائيةيف بعض احلاالت  املرتب

/ ١املادة )القانون ومنها ما تضمنته  والقواعد العامة املقررة يف  ( السابقتني عليها ٨٦و٨٥)

تلك  املسائل املتعلقة باالشرتاكات املستحقة عنبعا لذلك تنظيم فقره م ( من ذات القانون، و ت

 االشرتاكات ألداء لتحديد مرتب االشرتاك و ليس املقصود وضع قواعدبالتالي  و ، احلاالت

قواعد " فقد استخدم املشرع عبارة ولذلك   ،بالقانون ذاته حمددةعد بشكل عام ألن هذه القوا

  لحاالت املذكورةة لالصادر تنفيذا هلذه املادة حمددجاءت أحكام القرار وقد خاصة..." 

أو اليت يكون مقر عملها كاحلاالت اليت تتقاضى مرتبات مقطوعة يف القطاع احلكومي 

نسبة من األرباح يف خارج أو احلاالت اليت تتقاضى لل ةاحلاالت املبتعثخارج الكويت أو 

وما تطلبه حتديد هذه احلاالت  ،غري ذلك و واإلعارةحاالت الندب القطاعني األهلي والنفطي و

 ومن ثم ،  عناصر املرتب اخلاضعة للتأمني لتحديدقواعد خاصة  ذات الطبيعة اخلاصة من تقرير

املسائل وتنظيم   ، أحكام القانون  تطبيق يف االشرتاكات الذى حتسب على أساسه  املرتب

هلا عموم اليت خيضع باإلحالة إىل األحكام العامة  وحتصيلها االشرتاكاتبأداء املتعلقة 

انتهت إليها  اليتيسند النتيجة  ال املادة  فإن حمل هذهومن ثم  ،يف الباب الثالثاملؤمن عليهم 

 الفتوى.

واالرتباط الفتوى هلذه املادة يتعارض مع داللة ألفاظ وعبارات نصها وقد كان تفسري     

 ( من ذات الباب.9٠املفرتض باملواد السابقة عليها وغريها  كاملادة )

حصة أصحاب األعمال من االشرتاكات جييز تأجيل  خاص ال يوجد نصه أنوكما  -١٠

 يف القطاعني األهلي والنفطي وفقا ألحكام الباب الثالث ، مما يقتضي أن يكون ذلك 

 مليعاد سداد االشرتاكات الوارد يتضمن تعديالشهرأملدة  ستة  التأجيل أن بقانون باعتبار

املؤمن عليهم يف تأمني على يسري الذي  تأمني البطالة  متحقق يف األمرفان ذات ، القانونب

رقم  املادة الثالثة من القانون  أنحيث ،  الباب الثالث من العاملني يف القطاعني األهلي والنفطي

 االشرتاكاتيف شأن تنص على أن )و تسري يف شأن التأمني ضد البطالة ٢٠١٣(لسنة ١٠١)

تطبق ذات   وبالتالي  االجتماعية..(وفقا لقانون التأمينات املشار إليها كافة األحكام املقررة 

 ال  إذ ، اشرتاكات هذا التأمني حصة أصحاب األعمال من سداد لتأجيلالنتيجة بالنسبة 

 . بقانون إال كوني

( لسنة ١٢٨قانون رقم )الالصادر باملرسوم بتأمني التكميلي بنظام ال وفيما يتعلق  -١١

بعد موافقة أن )وحتدد بقرار من الوزير  على منه  فقرة أخرية ( /٤واليت تنص املادة ) ١٩٩٢

 .....( فإنوحاالت تأجيلهاالدورية  واألقساط االشرتاكاتسداد  وإجراءات مواعيدجملس اإلدارة 

 هما كالتالي:  وجهنيحيتمل املوضوع 
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أن ضمري  استنادا إىل عدم جواز تأجيل اشرتاكات هذا التأمني بقرار  ويتجه اىل : األول الوجه

مثاهلا الواضح   و الدورية األقساط وهو ،مذكور أقرب إىل يعود( تأجيلها)الغائب  املتصل يف 

األقساط معطوفة على االشرتاكات ألن  كلمة يف ذلك أنواليؤثر ،  املددضم  قابلقساط مأ

 هو مشول االشرتاكات  املقصود، ولو كان  موضوعاته عددتيفيد  يف النص  ) الواو(رف ح

 األنسب. هو تأجيلهما()لكان النص على  باإلضافة إىل االقساط  حبكم التأجيل

من األصل العام يف وجوب أدائها دوريا ، وتقرير فضال عن أن تأجيل االشرتاكات هو استثناء 

الذي نص جواز التأجيل يتطلب نصا صرحيا بذلك ، كما هو احلال بالنسبة للباب اخلامس 

 االشرتاكات" سداد " حاالت تأجيل ز التأجيل حيث ورد النص على جوا علىصراحه فيه 

 حييل إليه   يالقرار الذحمل على أساس أن التأجيل  بقرار  جوازإىل  يتجه:و لثاني الوجه ا

 من املقصود حسبوالدورية ومن ثم  قساطواأل االشرتاكات لسداد مواعيدالنص هو حتديد 

 ، باعتباره يرد على املواعيد. التأجيل يشملهما  فإن  النص

وفقا من غري املنطقي أن جييز القانون تأجيل اشرتاكات املؤمن عليهم أنه فضال عن  

تأجيل اشرتاكات التأمني  ألحكام الباب اخلامس يف التأمني األساسي اإللزامي وال جييز

بأن  التأمني التكميلي  ه قد يرد على ذلك إال أن،التكميلي االختياري بالنسبة هلم 

ليس  مكنة أو صراحة وهى  اضمناملؤمن عليه  بإرادة كوقف االشرتافرصة  يتيح االختياري  

 ،غين عن التأجيلي مما ، الباب اخلامس يف التأمني اإللزامي للمشرتكني يف  هلا مقابل 

وبإمكان املشرتك اختياريا تعويض ما فاته من حساب مدد الوقف يف االشرتاك عن طريق 

، وهو وضع مشابه لالشرتاك االختياري يف وفقا لألحكام اليت تنظمهاشراء مدد اعتبارية 

وإن كان  االشرتاكات املستحقة حيث ال جتيز أحكامه تأجيل تأمني العاملني يف اخلارج 

 بإمكان املؤمن عليه طلب وقف االشرتاك.

عمليه تتعلق ببناء البيانات املتعلقة أنه سبق للمؤسسة العتبارات  الوجهويسند هذا     

اخلاصة به واعداد القرارات املنفذة له أمني التكميلي واألنظمة اآللية مبرتبات اخلاضعني للت

بالقانون حتى من تاريخ العمل تتقاضاها بتقسيط اشرتاكات املؤمن عليهم  اليت مل أن قامت 

  صدور القرارات التنفيذية.

أداة يف  الوجه الذي يتم ترجيحهأيا كان  ، و جاهته و الوجهنيلكل من  فإن ، وإمجاال    

 بذات أداة تأجيل اشرتاكات الباب الثالثكون يتقتضي أن التأجيل ، فإن اعتبارات املواءمة 

 . بعض األحكام تلعن ذات الفئة منعا 

 مكررا( من قانون التأمينات االجتماعية.  ١١٢املعاش املقدم وفقا للمادة ) ثانيا:

وإن مل يرد على سند من انه  بقرار  حتصيل ما صرف مقدمارجاء إ جواز إليوقد انتهت الفتوى      

ذلك  جتيز يف قانون التأمينات االجتماعية القواعد العامة   ، فإنخاص نص  يف هذا الشأن 

 .وزير بعد موافقة جملس إدارة املؤسسة بقرار من ال

صايف  ربعصرف ) جيوز لصاحب املعاش أن يطلب  هتنص املادة املذكورة على أنحيث و    

على أن يكون  وعشرين شهرا مقدما نمثاعن املعاش التقاعدي  مبا ال جياوز املستحق له 

 .واحدة طوال احلياةملرة  ذلك ويكونصايف املعاش.  ربعبواقع  السداد
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مرة أخرى يف حدود ما يكون قد تبقى من احلد طلب الصرف مقدما  جيوزمن ذلك  واستثناء    

 املشار إليه ( األقصى 

من حيث حتديد ما يصرف مقدما ومدته كافة عناصرها  الواضح من نص املادة  أنأن حيث و    

رات اليت جيوز فيها الصرف املقدم املو ومقدار ما يسدد -حسبما عرب عنه النص –  وسداده

 .حمدد بنص القانون ، ذلك  من االستثناء و

لتعديل مبا يرتتب عليه ل لال حمكان التكييف الصحيح ملوضوع هذه املادة،   وأيا ،فإنه     

التأجيل ، وليس صحيحا أن  القانونإال بذات األداة التى حددتها وهي  ناصرالع يف هذهتغيري  من

هلذه السلطة مع  سند  إذ أنه ال يدخل ضمن السلطة العامة للوزير بعد موافقة جملس اإلدارة 

 وهذا جتسيد آخر ملبدأ املشروعية.، ومقدار التحصيل مدةبتحديد  بالقانون   وجود نص صريح

 

  النتائج املرتتبة على الفتوى ثالثا:

 – عن صحيح قواعد التفسريأدى خروج الفتوى املشروعية فقد   مببدأاملساس   إلي باإلضافة   

 نونقا خلق حالة من التعارض بني أحكام إىل   -فيما عدا ما ورد يف شأن التأمني التكميلي

غري آثار  نتائج غري منطقية و عن ، مما أسفر   إعمال بعضها وإهمال التأمينات االجتماعية 

عن املعنى أنه جيب تفسري النصوص مبا ال خيرجها  واملستقر عليه يف قواعد التفسري، مقبولة 

مبا " حبسب األصل  مقيدوأن املفسر مبا يف ذلك املفسر القضائي  ،عباراتها  ظاهر الذي يبني من

التزاما بصحيح  غاياته له أو التوسع يف تفسريه أو اخلروج عن ورد عليه النص دون جماوزة 

 تفسري دستوري ٢٠٠٤(لسنة ٣التفسري رقم ) القرار الصادر بطلب - " مقتضيات  قواعد التفسري

 حمددات باعتبارها النصوص بني التوفيق"  دوما يتعني ، كما أنهالسابق اإلشارة إليه

منها واآلخر، وأنه املفاد الذي ال يقوم به التعارض بني أي ، وترجيح  بعضلل بعضها ومكمالت

ويؤدي إىل ابطال النص مشوبا بالتناقض إذا وجد أكثر من وجه لفهم املعنى، أحدها جيعل 

إلعمال تعني االلتزام بهذا الوجه ، أعماله إىل واآلخر يرفع هذا التناقض ويؤدي حكمه، 

أن إعمال النصوص خري من اهماهلا" مقتضاه، ما دامت عبارة النص حتتمل هذا الفهم ، حبسبان 

 .السابق اإلشارة إليه  ٢٠٠٢( لسنة ١٠رقم )القرار الصادر من احملكمة الدستورية يف الطلب  –

 ما يلي: الفتوى عمالإالتعارض املرتتب على  أمثلةومن 

 : اليت يستدل بهاادة ذات امل الواردة يف  فقراتالعبارات وال  التعارض بني - أ

لفقرة بني ا ( و٥٧الفقرة األوىل من املادة )لتعارض بني لبالنسبة   كما هو احلال 

 . منهاالثانية 

 ( املشار إليها. 87وكذلك بني عبارات املادة )

 :التعارض بني مواد ذات الباب  - ب

 مواد تأمني الباب اخلامسبني  و (٥٧املادة )بني للتعارض  بالنسبة كما هو احلال 

باإلضافة إىل   ( ٥٤) ( و٥٣بني املادتني )وعلى األخص بني املادة املذكورة وى ،األخر

 عنوان هذا التأمني. العبارات الواردة يف 
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املواد بني  ( و٨٧وعلى األخص بني املادة )السابع الباب  بني مواد  التعارض وكذا 

 من ذات الباب. (٩٣( و)٩١(و)٩٠)

 

 املختلفة. األبوابالتعارض بني مواد        -ج

مواد الباب الثالث والباب بني ( و٥٧رض بني املادة )للتعا احلال بالنسبة  كما هو

 السابع.

 

 

 :ييل ما اهماهلا مت اليت النصوص أمثلة ومن

 

 ( من مواد إصدار القانون٢املادة ) أ.نص

 القانون. أبوابو عناوين (9٠( و)٥٥( و)٥٤( و)٥٣و) (١١)( و ١) ب.نصوص املواد

 

باإلضافة ملا سبق بيانه من - غري املقبولةاآلثار  النتائج غري املنطقية وومن أمثلة 

 ما يلي:  -بني النصوص وإهمال بعضها  التعارضو  عدم املشروعية أمثلة على 

 

سريان أحكام الباب اخلامس على اخلاضعني للباب الثالث ،  - أ

واألحكام املتعلقة حباالت كاألحكام املتعلقة باختيارية اخلضوع 

 إشكاالت يف التطبيق . ذلك من  ه ، مبا يثرياستحقاق املعاش

 

يف الباب اخلامس سريان األحكام اخلاصة بتحديد مقدار املبالغ االضافية  - ب

اختالف يف مقدارها ود مع وجعلى أصحاب األعمال يف الباب الثالث 

حقوق  وأصحاب األعمال ، مبا يثري اضطراب يف حتديد التزامات  تارخييا

 املؤسسة.

 

وغري ذلك من مسائل  اإلضافية  غاملبال وحتديد حتصيل ة اجراءاتعدم صح  -ج

العمل بأحكام الباب اخلامس من باشرتاكات الباب الثالث خالل فرتة تأجيل تتعلق 

اساس حتديد املبالغ   حولجدل    يثريه ذلك منوما  ١٩٨١ /١/٣حتى  ١/١٠/١٩٧٧

 .عن هذه الفرتة وحتصيلهااملذكورة 

 

مواد قانون التأمينات االجتماعية ذات الصلة  أحكام  بعض عدم سالمة  -د

مبا ، فيها من قبيل اللغو  ورد ما  رأو اعتبا ، هلاالقرارات الصادرة تنفيذا  باملوضوع و

 عن اللغو.  وتنزهها  التشريعات التأمينيةميس باستقرار 
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اللتزامات مالية بأداة سابقة يف إمكانية تعديل النصوص املقررة  إجياد   -ـ ه

، مع  تقررها ، مبا ميس بشكل صارخ مببدأ املشروعيةتشريعية أدني من األداة اليت 

وهو ما يعرض األسس اليت بنيت  ،  املستقبلة يفهذه السابقالبناء على ما حيتمل من 

، بل وإمكانية البناء عليها خارج  التأمينات االجتماعية ملخاطر عدةعليها أنظمة 

 إطار هذه األنظمة. 

 

 اخلالصة

 وأصحابواملؤمن عليهم  األعمال أصحابكل ما هو حمدد من التزامات  أن 

 إالال جيوز تعديله  ،على اختالفها االجتماعية التأميناتقوانني املعاشات ب

 .حييل إىل أداة ادنى يف التشريعوجد نص خاص يف القانون ، مامل ي األداةبذات 

 

  فإن من قانون التأمينات االجتماعية  (٥٧)انه نظرا لوجود نص خاص يف املادة

قرار يصدر من وزير املالية بمني الباب اخلامس  يكون أاشرتاكات ت تأجيل

وال يوجد ما  االجتماعية ، للتأميناتاملؤسسة العامة  إدارةبعد موافقة جملس 

العتبارات  وذلك باعتباره التشريع األعلى بقانون قانونا من تقرير ذلكمينع 

من جتميع األحكام ذات الصلة  يف تشريع واحد مبا املواءمة وما تقتضيه 

طبيق هذه النتيجة على توميكن  قبول  يسهل الرجوع إليها وتنفيذها ،

/ فقرة أخرية (  ٤يف املادة )نص الوارد لافسري بأحد وجهي ت  يالتامني التكميل

 بيانه.على النحو السابق   منه

 

 د البطالةضلتأمني وا  ،اشرتاكات الباب الثالثيف  األعمال أصحابصة ح أن، 

-أي منها بشأنأي تعديل  إجراء زال جيواملعاشات  ألصحابعاش املقدم املوكذا 

 بقانون . إال -ا يف ذلك التأجيلمب

 

 


