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املستحقون ملعاش الضمان االجتماعي عن املؤمن
 عليه دراسة مقارنة بني الكويت ومصر

                                                                املحامي بدر �شعد العتيبي

باحث دكتوراه يف القانون اخلا�ص

امللخص:
نظام  حتكم  اأن  يجب  التي  العامة  والأحكام  القانونية  املبادئ  البحث  هذا  يعالج 

جمهورية  اأو  الكويت  دولة  يف  �سواء  عليهم،  املوؤمن  عن  للمعا�س  للم�ستحقني  التاأمني 

ال�ستحقاق وا�ستمراراأحكام  التطبيق و�رشوط  العربية، وذلك من حيث جمال  م�رش 

هذا التاأمني، وحالت وقفه واإ�سقاطه، واجلهة الإدارية التي تقوم بتطبيقه. وقد اعتمد 

الباحث يف بيان ذلك املنهج املقارن بني كل من الت�رشيع امل�رشي ونظريه الكويتي، وذلك 

بهدف بيان اأوجه التفاق والختالف وامل�ساعدة يف اقرتاح نظام قانوين �سامل ومتكامل 

يحقق الآمال املن�سودة والأهداف التي �رشع من اأجلها نظام التاأمني الجتماعي.

 املقدمة: 

اأحكام امل�ستحقني ملعا�س ال�سمان الجتماعي عن املوؤمن عليه  يعد مو�سوع بيان 

امل�ستوى  على  اأو  العملي  الجتماعي  امل�ستوى  على  �سواء  املهمة،  الق�سايا  بني  من 

العلمي، وذلك ب�سبب حجم تاأثريها وتعدد امل�ستفيدين منها، ولذلك فقد حر�ست الدول 

التي  واللوائح  الأنظمة  واإقرار  والقوانني  الت�رشيعات  �سن  على  احلديثة  واملجتمعات 

ت�سعها مو�سع التنفيذ، وذلك يف اإطار نظام اأكرب واأو�سع يتعلق بال�سمان الجتماعي 

ال�سامل الذي يج�سد قيم التكافل الجتماعي، والتي غالبا ما جتد اأ�سا�سها يف الد�ساتري 

واإعالنات حقوق الإن�سان القت�سادية والجتماعية الأممية والعاملية. 

ومعرفة  الوفاة  تاأمني  البحث  هذا  يف  �سنتناول  فاإننا  الأهمية،  هذه  �سوء  ويف 

اأم يف   اأكان ذلك يف م�رش  �سواء  املوؤمن عليهم،  التاأمني عن  لهذا  امل�ستحقني  الأ�سخا�س 

الأمر  هذا  تنظم  والتي  القوانني  هذه  ب�ساأن  الواردة  العامة  الأحكام  فنعر�س  الكويت، 

ووقفه  التاأمني  واأو�ساع  وا�ستمراره  ال�ستحقاق  و�رشوط  التطبيق  جمال  حيث  من 
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و�سقوطه وحالت ا�سرتداده، وذلك وفقا للت�رشيعات والقوانني وبال�ستعانة بكل من 

التاأمني، وذلك يف م�سعى لالإملام  اآراء الفقه والق�ساء يف م�سكالت التطبيق العملي لهذا 

العامة  والأحكام  القانونية  املبادئ  وخا�سة  التاأمني  هذا  تخ�س  التي  اجلوانب  بجميع 

التي نرى باأنه من املهم تطبيقها �سواء يف م�رش اأو يف الكويت.

خطة البحث:

�سعيًا لالإملام بالنظام القانوين لهذا املو�سوع، فقد ق�سمنا البحث اىل مبحث متهيدي 

التمهيدي لأنواع اخلطر الجتماعي الذي  وثالثة مباحث رئي�سية، عر�سنا يف املبحث 

بالأ�سخا�س  للتعريف  الأول  املبحث  خ�س�سنا  ثم  الجتماعي،  ال�سمان  ي�ستوجب 

تناولنا يف  واإثر ذلك  الكويتي،  للت�رشيع  النظام وفقًا  اخلا�سعني وامل�ستفيدين من هذا 

وجمهورية  الكويت  يف  تطبيقه  وجمال  التاأمني  هذا  ا�ستحقاق  ل�رشوط  الثاين  املبحث 

م�رش العربية، واأخريًا تعر�سنا يف املبحث الثالث والأخري لبع�س التطبيقات الق�سائية 

والعملية للم�ستحقني ملعا�س املوؤمن عليه، كما ا�ستمل البحث على خامتة ت�سمنت بع�س 

امل�رشي  الت�رشيع  يف  والعوار  العيوب  اأهم  على  الق�ساء  اإىل  تهدف  التي  التو�سيات 

ونظريه الكويتي.
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مبحث تمهيدي
الخـطـر االجتمـاعـــي

تمهيد: 
مما ل �سك فيه اأن الفرد يتعر�س خالل حياته ومنذ ولدته للعديد من املخاطر التي 

قد تقعده عن العمل وترهق كاهله باأعباء مالية تلقي بظاللها عليه وعلى اأطفاله وعائلته، 

الأعباء  اأو  اأو ل ي�ستطيع حتملها، واأحيانًا ي�سعب معرفة مدى اخل�سائر  قد ل يرغب 

ي�ستحيل  املخاطر  هذه  وبع�س  ذلك،  �سيكون  ومتى  �ستقع  من  وعلى  عليه،  املرتتبة 

املخاطر  اإدارة  فاإن  للخطر،  التعر�س  احتمالية  املخاطر  ت�سمل  وفيما  وقوعها.  منع 

وقوعه،  وبعد  واأثناء  قبل  اخلطر  مع  للتعامل  امل�ستعملة  الإ�سرتاتيجية  جمموع  تعني 

بال�ستعداد ملواجهته اأو ملنعه قبل وقوعه اإن اأمكن ذلك، اأو بال�سيطرة عليه اأثناء حتققه، 

وتخفيفه وا�ستيعاب اآثاره بعد وقوعه. 

ال�سمان  ويحاول  العمل  عن  ومتنعه  الإن�سان  لها  يتعر�س  التي  املخاطر  اإن 

الجتماعي اإدارتها متعددة، بع�سها موؤقت مثل الإ�سابة واملر�س والبطالة، وبع�سها 

التنبوؤ بوقت حدوثها، وميكن  الدائم والوفاة، وتلك املخاطر ل ميكن  العجز  دائم مثل 

اعتبار ال�سيخوخة والتقاعد اأحد هذه املخاطر على الرغم من معرفتنا بتوقيتها املحدد، 

املالية  امل�سادر  وكفاية  وجود  واحتمالية  حياتنا  على  تاأثريها  مدى  نعرف  ل  لأننا 

اأي�سًا على  الالزمة ملعي�ستنا يف فرتة ال�سيخوخة التي قد تطول اأو تق�رش، ويعمم هذا 

دائمة  اأخطار  اإىل  الأخطار  هذه  تق�سيم  وميكننا  الأطفال،  لرعاية  الأم  وتفرغ  الأمومة 

واأخطار موؤقتة، وذلك كما يلي: 

)املوت  الدائم  والعجز  الطبيعي(،  )املوت  الوفاة  وت�سمل  الدائمة،  الأخطار  اأوًل: 

العتباري(، والتقاعد )املوت القت�سادي(.

املر�س،  ب�سبب  املوؤقت  العجز  والإ�سابة،  املر�س  وت�سمل  املوؤقتة،  الأخطار  ثانيًا: 

فاإذا كانت احلياة عامة مليئة باملخاطر على   .
)1(

للعائلة الأمومة والتفرغ  البطالة، 

الأردن  الجتماعية -  ال�سوق والعدالة  اقت�ساد  بني  امل�سنني  حماية  الجتماعي،  ال�سمان  الزعبي،  خالد  حممد  د.   )1(

منوذجًا، درا�سة حتليلية، الطبعة الأوىلعام 2013 دار وائل للن�رش، �س 7.
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امل�ستوى املحلي والدويل، بل على م�ستوى الأفراد واجلماعات، فاخلطر يف التاأمني 

اخلا�س عند الفقهاء الفرن�سيني يعني: كل حادث حمتمل ومولد حلاجة احتمالية 

ويطلق  عنه،  اأثره  واإبعاد  لتوفيق  و�سيلة  يف  التفكري  منه  تقت�سي  الإن�سان،  لدى 

اأم  اأكان حادثًا �سعيدًا  اإذا حتقق �سواء  على احلادث املحتمل املكون للخطر كارثة 

.
)1(

حمزنًا

اإىل �سوره يف  ويف �سوء ما �سبق، �سنعر�س ملفهوم اخلطر لغة و�رشعًا بالإ�سافة 

املطالب التالية: 

املطلب الأول

مفهوم اخلطر واأنواعه

ال�سمان  جمال  يف  كبرية  اأهمية  ذا  اأمرًا  الجتماعي  اخلطر  مفهوم  حتديد  يعترب 

الجتماعي �سواء بالن�سبة لالأطراف امل�ستفيدة اأو املقدمة لذلك اأو املنظمة له وامل�رشفة 

عليه، وهو ي�سمل عدة اأنواع تختلف يف اأحكامها ومقت�سياتها، ونف�سل ذلك على ال�سكل 

التايل: 

الفرع الأول

مفهوم اخلطر لغة و�رشعًا وا�شطالحًا

. واأما اخلطر �رشعًا، 
)2(

اخلطر لغة: هو الإ�رشاف على الهالك، يقال خاطر بنف�سه

فقد كان لفقهاء ال�رشيعة راأي ب�ساأنه، يت�سح على النحو التايل: مل يرد تعبري املخاطر 

اأو اخلطر مبنا�سبة احلديث عن التكافل، بل كان التعبري للحماية من احلاجة اأو العوز، 

اللهم اإل يف التاأمني من املخاطر البحرية، اإل حينما حتدث ابن عابدين – رحمه اهلل – عن 

عقد التاأمني البحري، وكان ذلك يف اأوائل القرن التا�سع ع�رش امليالدي، فقال : »........ 

)1( د. جمال عبد ح�سن ح�سني، احلماية القانونية من املخاطر يف �سوء التاأمينات الجتماعية - درا�سة مقارنة، ر�سالة 

بعدها.  وما  دكتوراه، جامعة طنطا،  2005 م، �س 299 

)2( املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية، الطبعة الأوىل، عام 1997 م، �س 202، خمتار ال�سحاح لالإمام الرازي،  مطبعة 

احللبي بالقاهرة، الطبعة الأوىل، 1994، �س 180. 
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اأما اخلطر من الل�سو�س فهو معلوم له وللتجار، لأنهم ل يعطون مال ال�سوكرة عند 

.
)1(

�سدة اخلوف«

اأكان هذا متمثاًل يف احلاجة  الهالك، �سواء  الإ�رشاف على  اأن اخلطر هو  اإذن يقال 

عنه  ي�ستغني  ل  ما  كل  اإىل  احلاجة  اأم  الفقر،  به  يعني  ما  وهو  للمال،  امللحة  ال�سديدة 

الإن�سان ملعي�سته وحياته، ويالحظ اأن تعبري احلماية من الناحية، اأو العوز يف ال�رشيعة، 

اأخف وطاأة على النف�س من تعبري »املخاطر« اإذ اأن هناك اأ�سياء تكون جديرة باحلماية، 

 .
)2(

ومل يتعر�س اأ�سحابها ملخاطر الآلة، كالأطفال الر�سع

تعريف  عن  تختلف  خا�سة،  طبيعة  له  فمعناه  الجتماعي،  التاأمني  يف  اخلطر  اأما 

اأن يرتتب على وقوعه خ�سارة معينة، وتبعًا  الذي ميكن  التاأمني، وهو يعني احلادث 

لذلك فاإن حتديد ما بعده من الأخطار الجتماعية �سعب وع�سري، ويعزى ذلك اإىل اأن 

�سفة )الجتماعية( ت�ستخدم للدللة على اأمور عدة تعترب بطبيعتها متطورة، وتتغري 

من وقت اإىل اآخر، تبعًا لتطور الأفكار الفل�سفية والت�سورات العامة للحياة، كما تختلف 

ف اخلطر  . ويعرَّ
)3(

اإىل بلد تبعًا لختالف ظروف املعي�سة والتقدم القت�سادي من بلد 

الجتماعي على اأنه كل حدث يجرب الإن�سان على اأن يتوقف عن اأداء عمله ب�سفة موؤقته 

اأن يكون حدثًا ف�سيولوجيًا  املعنى ميكن  اأو نهائية، لذلك فاإن اخلطر الجتماعي بهذا 

يواجه الفرد كاملر�س والعجز وال�سيخوخة واملوت، كما اأنه قد يكون اأي�سًا حدثًا متعلقًا 

اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر   .
)4(

املهني واملر�س  العمل  واإ�سابة  كالبطالة  املهنية  باحلياة 

العمل ال�سناعي بل امتد نطاقه لي�سمل  اأخطار  اخلطر الجتماعي مل يعد قا�رشًا على 

اخلطر  فاإن  وعليه  الزراعي،  والن�ساط  احلرة  واملهن  كالتجارة  املهنية  الأن�سطة  كل 

الجتماعي مل يعد قا�رشًا على ما قد ي�سيب العامل ال�سناعي ول حتى العامل الأجري 

يف اأي قطاع اقت�سادي. لقد ات�سعت فكرة اخلطر الجتماعي لت�سمل كل �سخ�س يوجد 

)1( رد املختار على الدر املختار �رشح تنوير الأب�سار، حممد اأمني ال�سهري بابن عابدين، درا�سة وحتقيق وتعليق ال�سيخ 

عادل اأحمد عبد املوجود، علي حممد معو�س، ج 6، الطبعة الأوىل 1994، �س 281.

)2( د. جمال عبد ح�سن ح�سني، احلماية القانونية من املخاطر يف �سوء التاأمينات الجتماعية، املرجع ال�سابق، �س 300.

املخاطر يف �سوء التاأمينات الجتماعية، �س 299 وما بعدها. من  القانونية  احلماية  ح�سني،  ح�سن  عبد  جمال  د.   )3(

النه�سة  دار  ال�ساد�س،  الجتماعية، اجلزء  الت�رشيعات  الو�سيط يف  الربعي،  اأحمد  الربعي ود. رامي  د.اأحمد ح�سن   )4(

العربية، القاهرة 2009 م، �س 18. 
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قد  ما  يواجه  اأن  له  ي�سمح  ل  �سعيف  اجتماعي  مركز  ويف  اقت�سادية،  تبعية  حالة  يف 

يتعر�س له من خماطر اجتماعية ب�سورة منفردة.

وبناء عليه فاإن اخلطر الجتماعي يعني بح�سب وجهة نظرنا كل حدث يوؤدي اإىل اأن 

يفقد ال�سخ�س عمله، واإىل خف�س م�ستوى معي�سة كل �سخ�س ميار�س ن�ساطًا مهنيًا اأيًا 

كانت طبيعة هذا الن�ساط. ويف �سوء ذلك ميكننا اأن نق�سم اخلطر الجتماعي اإىل طائفتني 

التي  املخاطر  هي  املهنية  فاملخاطر  اإن�سانية،  وخماطر  مهنية  خماطر  املخاطر،  من 

تلحق املوؤمن عليه اأثناء اأدائه لعمله اأو ب�سببه بطريق مبا�رش اأو غري مبا�رش، مثل خطر 

اإ�سابات العمل والبطالة والأمرا�س املهنية. واأما املخاطر الإن�سانية فهي تلك التي تلحق 

كل اإن�سان جمردًا عن �سفته املهنية، والتي تهدد كل �سخ�س يف حياته منذ ميالده، مثل 

العائلية وال�سيخوخة والوفاء،  املهني، والأعباء  املهني والعجز غري  املر�س غري  خطر 

.
)1(

فهي ال�سمان الذى يحتاج اإليه كل اإن�سان ب�سفته الإن�سانية ككائن حي

الفرع الثاين

املخاطر املهنية واحلماية التاأمينية

الإن�سانية،  املخاطر  من  اأكرب  تاأمينية  بحماية  تتمتع  املهنية  املخاطر  اأن  ويالحظ 

اإنتاجه، وذلك  اأداء املوؤمن عليه للعمل وب�سبب  باعتبار اأن اخلطر املهني يحدث ب�سبب 

على خالف اخلطر الإن�ساين الذي ل دخل لعمل املوؤمن عليه يف حدوث اخلطر، وجند 

مظاهر التو�سع يف هذه احلماية الجتماعية تتج�سد وتتمثل يف النقاط  التالية:

اأوًل- من حيث عبء امل�شاهمة يف التاأمني الجتماعي: 

التاأمني من اخلطر املهني يقع على عاتق رب العمل  اأن عبء امل�ساهمة يف  يف حني 

مقابل  عليه  املوؤمن  العامل  اأجر  من  جزء  اأي  اقتطاع  العمل  لرب  يكون  فال  وحده، 

هو  ال�سابق  التاأميني  العبء  اأن  باعتبار   .
)2(

املهني اخلطر  من  التاأمني  عبء  يف  ن�سيبه 

)1( د. اأحمد عبد التواب حممد بهجت، درو�س يف قانون التاأمينات الجتماعية، دار النه�سة العربية، طبعة يناير2002م، 

�س20 وما بعدها.

)2( د. ح�سام الأهواين، املرجع ال�سابق، بند 106، �س 73.
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العمل وحده دون م�ساركة من  يتحملها رب  اأن  يلزم  الذي  الإنتاج  تكاليف  جزء من 

. وجند اأن عبء امل�ساهمة يف التاأمني 
)1(

العامل املوؤمن عليه، وفقًا ملبداأ اأن الغنم بالغرم

من اخلطر الإن�ساين يقع على عاتق كل من رب العمل واملوؤمن عليه، كل بح�سب ن�سيبه 

ب�ساأن  عليه  املوؤمن  ن�سيب  اقتطاع  العمل  رب  على  فيكون  التاأميني،  العبء  حتمل  يف 

اإىل الإدارة القائمة على التاأمني  العبء من اأجره، وتوريده مع ن�سيبه يف نف�س العبء 

.
 )2(

الجتماعي

ثانيًا- من حيث قيود ال�شتفادة من التاأمني:

– اأي �رشط ل�ستفادة  – عادة  اأن الت�رشيعات املقارنة ل ت�سرتط  فعلى الرغم من 

اأو  العمل  �ساعات  من  معينًا  عددًا  اأدائه  مثل  املهني،  اخلطر  من  عليه  املوؤمن  العامل 

الجتماعي مبجرد اإ�سابته اأو مر�سه املهني دون اأن يرتك حتمله لتبعات اخلطر املهني 

 – – عادة  ال�سابقة  الت�رشيعات  اأن  جند  ق�رشت،  مهما  الإ�سابة  على  لحقة  مدة  لأي 

جتري على تعليق ا�ستفادة املوؤمن عليه من اخلطر الإن�ساين على ا�ستيفاء �رشط �سبق 

اأدائه عددًا معينًا من �ساعات العمل وتوريده عددًا معينًا من ال�سرتاكات التاأمينية، اأو 

اأن ي�سرتط عليه عدم ا�ستحقاقه ال�سمان فور حدوث اخلطر له اإل بعد م�سي مدة معينة 

.
)3(

معقولة

ثالثًا- من حيث مقدار التعوي�س عن وقوع اخلطر الجتماعي:  

يف حني اأن مقدار التعوي�س املقرر للخطر املهني يكون مرتفعًا ن�سبيًا، حتى اأن بع�س 

 ،
)4(

الت�رشيعات تغطي خطر اإ�سابة العمل بن�سبة مئوية ت�سل اإىل 100 % من اأجر العمل

اأقل ن�سبيًا فال يغطي يف جميع الأحوال كل  اأن التعوي�س املقرر للخطر الإن�ساين  جند 

اأجر املوؤمن عليه. 

)1( د. اأحمد الربعي، املرجع ال�سابق، �س 849.

)2( د.اأحمد عبد التواب حممد بهجت، درو�س يف قانون التاأمينات الجتماعية، املرجع ال�سابق، �س22.

)3( د. اأحمد عبد التواب حممد بهجت، املرجع ال�سابق، �س23.

)4( د. نبيل حممد عبد اللطيف، نظام التاأمينات الجتماعية يف م�رش ت�رشيعيًا، مطبعةامل�ستقبل ببور�سعيد، طبعة 1987، 

�س 297.
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رابعًا- من حيث ن�شبة العجز امل�شتحق عنه التاأمني الجتماعي:

20% من  اإذا كانت ن�سبة العجز يف التاأمني من اخلطر املهني تكفي اأن تبلغ ن�سبة 

 %  5 حد  اإىل  الأخرى  الت�رشيعات  بع�س  يف  تنخف�س  وقد  العمل،  ك�سب  على   القدرة 

، جند اأن ن�سبة العجز ال�سابقة ب�ساأن اخلطر الإن�ساين يجب اأن تبلغ على الأقل 
)1(

فقط

% اأي ثلثي القدرة على ك�سب العمل حتى يعترب خطر عجز ي�رشف عنه �سمان   66،3
عجز. 

خام�شًا- من حيث طبيعة ال�رشر امل�شتحق عنه التاأمني الجتماعي:  

ب�رشر  العامل  اإ�سابة  مبجرد  ي�ستحق  املهني  اخلطر  عن  الجتماعي  التاأمني  اإن 

، ويلزم ل�ستحقاق التاأمني الجتماعي عن اخلطر الإن�ساين 
)2(

ج�سدي اأيًا كان ولو تافهًا

ال�سابق  احلكم  اأن   
)3(

الفقه من  جانب  ويرى  العجز،  حد  عليه  املُوؤَّمُن  اإ�سابة  تبلغ  اأن 

والبطالة  املر�س  حالتي  احلكم  �سمول  نرىاأن  اأننا  اإل  العمل،  اإ�سابات  يف  ينح�رش 

ما  املهني  لعمله  العامل  اأداء  فلول  للعمل،  املبا�رشة  غري  الإ�سابات  من  باعتبارهما 

اأ�سابه املر�س، ولول رغبة العمل يف بقائه يف مناف�سة ال�سوق مع امل�رشوعات الأخرى 

. 
)4(

ما تخلى عن العمل

)1(  فتعوي�س املر�س يف فرن�سا 50 % من الأجر خالل 31 يومًا الأوىل، واإىل ثلث الأجر بعد املدة ال�سابقة. 

ويف القانون امل�رشي 75  % من الأجر ي�سل اإىل 85 % على خالف تاأمني اإ�سابة العمل 100% �سمن الأجر باعتبار اأن 

للمراأة حقًا يف اإجازة ملدة 14 اأ�سبوعًا. 

انظر يف هذا ال�ساأن: 

د. ح�سام  الأهواين، املرجع ال�سابق، �س 300.  

د. اأحمد الربعي، املرجع ال�سابق، �س 854. 

)2(  د. ح�سن قدو�س، املرجع ال�سابق، �س 2. 

)3(  د. اأحمد الربعي : املرجع ال�سابق، �س 854. 

)4( د. اأحمد عبد التواب حممد بهجت، املرجع ال�سابق، �س 24.
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الفرع الثالث

�شور املخاطر الجتماعية

الأمرا�س  والثاين:  املهني،  اخلطر  الأول:  نوعني،  اإىل  الجتماعي  اخلطر  ينق�سم 

املهنية، ونتناول هذه ال�سور يف النقاط التالية: 

اأوًل- �شور اخلطر املهني:  

وهي تتمثل يف اإ�سابات العمل، واملر�س املهني، والبطالة. فال�سورة الأوىل تتج�سد 

ب�سبب  العامل  بها كل م�سا�س مفاجئ وغري عادي بج�سم  العمل ويق�سد  اإ�سابات  يف 

، ويت�ساوى اأن يكون قد تخلف عنه عجز اأم ل، ويف حالة العجز هل كان 
)1(

اأدائه للعمل

العجز املتولد عن الإ�سابة عجزًا كاماًل اأو جزئيًا؟. وتاأخذ الإ�سابة اأثناء العمل اأو اأثناء 

ذهاب املوؤمن عليه اإىل العمل اأو عودته منه حكم اإ�سابة العمل، طاملا كان املوؤمن عليه قد 

�سلك الطريق الطبيعي دون توقف خالل ذهابه اأو اإيابه من العمل، اإذ لول تواجد املوؤمن 

فتاأخذ  الإ�سابة،  حلقته  ما  منه  عودته  اأو  عمله  مقر  اإىل  ذهابه  ولول  العمل  مبقر  عليه 

حكم اإ�سابة العمل، ونف�س احلكم، اإذا ما اأ�سيب املُوؤَمن عليه مبقر العمل ب�سبب الأعمال 

اإ�سابة  اأن  وجند  جتنيده.  فرتة  خالل  عليه  املوؤمن  ا�ست�سهاد  خالف  على  الع�سكرية 

العمل هي من اأهم املخاطر التي من اأجلها ن�ساأ–اأ�سا�سًا -  نظام التاأمينات الجتماعية، 

ومن قبله نظام التاأمني اخلا�س عن م�سوؤولية رب العمل عن اإ�سابة حادث العمل على 

العامل امل�ساب.  الثابت يف تعوي�س  املدنية وفكرة اخلطاأ  امل�سوؤولية  اإثر ق�سور قواعد 

ولقد كان الباعث على ذلك تزايد خطر الآلة احلديثة على اإثر قيام الثورة ال�سناعية يف 

اأو  اأوروبا، وتزايد �سحاياها من العمال، وعما ن�ساأ عن هذه الإ�سابة من توقف كلي 

جزئي عن العمل؛ مما يعر�س العامل واأ�رشته لنقطاع الأجر، الذي ميثل الدخل الوحيد 

لهم ملدة قد تطول اأو تق�رش. لذلك نرى اأن اإ�سابة العمل ت�ستحق �سمانًا اجتماعيًا اأو�سع 

اأن خطر  اإذ  اآخر، وهو ما �سوف نتناوله با�ستفا�سة فيما بعد،  اأي خطر اجتماعي  من 

اإ�سابة العمل ي�ستحق عنه العامل وفقًا للت�رشيع امل�رشي، ال�سمان ولو كان عمره 18 

اأو م�ستغاًل يف م�رشوعات  اأو طالبًا �سناعيًا  التمرين  �سنة، وحتى لو كان عاماًل حتت 

)1( د. ح�سني من�سور، املرجع ال�سابق، �س 212 وما بعدها، ود. اأحمد عبد التواب حممد بهجت، املرجع ال�سابق، �س24. 
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املخاطر  ب�ساأن  ال�سمان  قواعد  خالف  على  بخدمةعامة،  مكلفًا  اأو  ال�سيفي  الت�سغيل 

اأي�سا  الجتماعية الأخرى )مهنية واإن�سانية(. وي�ستحق العامل امل�ساب باإ�سابة عمل 

اإ�سابته  على  ترتب  ما  اإذا  اخلارج،  يف  منتدبًا  اأو  معارًا  كان  ولو  الجتماعي،  ال�سمان 

الأخرى  الجتماعية  املخاطر  من  ال�سمان  خالف  على  الوفاة،  اأو  م�ستدمي  عجز  هذه 

باب  فتح  َمْن  هو  اإذن  العمل  اإ�سابة  خطر  اأن  جند  ثم  ومن  املر�س.  من  التاأمني  مثل 

ال�سمان الجتماعي للمخاطر الجتماعية الأخرى مثل التاأمني من املر�س وال�سيخوخة 

.
)1(

والوفاة.. اإلخ 

ثانيًا- الأمرا�س املهنية:

ب�سبب  الإن�سان  ج�سم  تلحق  التي  العمل  لإ�سابات  مبا�رشة  غري  �سورة  وهي 

اأدائه للعمل، ولكن لي�س يف �سكل حادثة مفاجئة بل يف �سورة اأعرا�س مر�سية تنتاب 

قد  املهني  فاملر�س  تدريجيًا،  الوقت  مرور  مع  عليه  تظهر  و�سحته،  العامل  ج�سم 

تكون الإ�سابة به بطيئة؛ لأنه يجب عادة انق�ساء فرتة زمنية للتعر�س للعدوى حتى 

م�سابًا  العامل  اعتبار  ميكن  ولذلك  فيه،  وي�ستقر  اجل�سم  مناعة  على  املر�س  يتغلب 

مبر�س مهني على الرغم من  تركه للعمل، اإذا ظهر عليه اأعرا�سه خالل �سنة من تركه 

 .
)2(

للعمل

مفهوم املر�س املهني: 

جند اأن الت�رشيعات املختلفة قد تبنت حتديد مفهوم املر�س املهني باإحدى الو�سائل 

الثالثة الآتية:

الو�شيلة الأوىل- و�شيلة التغطية ال�شاملة:

اإذا ما  ومن خالل هذه الو�سيلة ي�سع امل�رشع تعريفًا عامًا للمر�س املهني، بحيث 

وا�ستحق  مهنيًا  مر�سًا  اعترب  العامل  اأ�ساب  الذي  املر�س  ب�ساأن  التعريف  هذا  توافر 

ال�سمان  بات�ساع مظلة  الو�سيلة  املهني، وتتميز هذه  املقرر عن اخلطر  التعوي�س  عنه 

ولكن  ب�سببه،  اأو  العمل  عن  ناجتًا،  يكون  اأن  ميكن  مر�س  كل  لت�سمل  الجتماعي 

)1( د. اأحمد الربعي، املرجع ال�سابق، �س108.

�س27. ال�سابق،  املرجع  بهجت،  حممد  التواب  عبد  اأحمد  د.   )2(
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ال�سببية بني  اإثبات عالقة  العامل  املوؤمن عليه  اأنه يلقي على عاتق  الأ�سلوب  يعيب هذا 

العمل الذي يوؤديه وبني املر�س الذي اأ�سابه يف كل حالة على حدة، فال�سببية ل تكون 

مفرت�سة، اإل اأنه عمليًا يقع عبء الإثبات هذا على كاهل اللجنة الطبية املخت�سة بالبت 

يف طبيعة املر�س الذي اأ�ساب العامل املوؤمن عليه، فالعامل �سيدعي باأنه اأ�سيب مبر�س 

له �سلة بالعمل، وعلى اللجنة اإثبات العك�س، واأن رابطة ال�سبيبة منقطعة بني الإ�سابة 

.
)1(

التي اأ�سيب بها العامل والعمل الذي يعمل به

الو�شيلة الثانية- و�شيلة اجلداول املزدوجة: 

ما  يح�رش  مزدوجًا  جدوًل  بالقانون  يرفق  امل�رشع  اأن  يف  الو�سيلة  هذه  وتتج�سد 

يعد مر�سًا مهنيًا بالن�سبة لكل ن�ساط مهني ت�سبب يف هذا املر�س، وتتميز هذه الو�سيلة 

باإعفاء العامل امل�ساب من عبء اإثبات رابطة ال�سببية بني املر�س الذي حلقه وبني العمل 

الذى يوؤديه لفرتا�س اأن اإ�سابته باأحد هذه الأمرا�س قرينة قانونية  قاطعة على توافر 

. 
)2(

رابطة ال�سببية بني املر�س والعمل غري قابلة لإثبات العك�س

اأمرا�س  اأورده اجلدول من  اأن ما  اأن اجلدول مغلق، مبعنى  ويعيب هذا الأ�سلوب 

مهنية هي واردة على �سبيل احل�رش ل املثال، فاإذا اأ�سيب العامل املوؤمن عليه مبر�س 

خالف ما ورد باجلدول افرت�س اأنه منقطع ال�سلة بالعمل، واأنه يف حقيقته لي�س مر�سًا 

مهنيًا فال ي�ستحق عنه التعوي�س مهما قدم العامل من اإثباتات عن توافر رابطة ال�سببية 

بني املر�س والعمل، فهي قرينة قانونية قاطعة غري قابلة لإثبات العك�س، وهذا ما ياأخذ 

به القانون امل�رشي. 

الو�شيلة الثالثة- الو�شيلة املزدوجة اأو املختلطة: 

من  كل  مميزات  بني  جتمع  اأنها  اإذ  الو�سائل،  اأف�سل  من  الو�سيلة  هذه  وتعترب 

املهنية  الأمرا�س  من  يعد  ما  يحدد  الو�سيلة  هذه  يف  فامل�رشع   ال�سابقني،  الأ�سلوبني 

ال�سببية  افرت�ست رابطة  اأحدها  العامل  فاإذا حلق  بالقانون،  املرفق  املزدوج  باجلدول 

التاأمني  على  القائمة  الإدارة  جانب  من  العك�س  اإثبات  يقبل  ل  مبا  والعمل  املر�س  بني 

)1( د. ح�سني من�سور، املرجع ال�سابق، �س226.

)2( د. اأحمد عبد التواب حممد بهجت، املرجع ال�سابق، �س28. 
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املزدوج،  باجلدول  وارد  غري  اآخر  مر�س  العامل  حلق  اإذا  اأنه  عن  ف�ساًل  الجتماعي، 

اأي�سًا  فيكون  والعمل،  املر�س  بني  ال�سببية  رابطة  اإثبات وجود  ذلك  مع  للعامل  يكون 

مر�سًا مهنيًا ي�ستحق عنه التعوي�س عن اخلطر املهني مبا يتميز به من مميزات تاأمينية 

عن اخلطر غري املهني، ولذلك منيل اإىل الو�سيلة الأخرية على اأ�سا�س اأنها اأكرث عدالة من 

الو�سيلتني الأوىل والثانية �سالفتي الذكر. 

ثالثا - البطالة:

ويق�سد بها فقد العامل عمله بغري خطاأ ارتكبه، مبعنى اآخر ال�ستغناء عن العامل 

م�ستمرة  ب�سفة  العمل  عن  التوقف  تعني  فالبطالة   ،
)1(

للم�رشوع اقت�سادية  لأ�سباب 

، فقد يتعر�س 
)2(

ب�سبب ل دخل لإرادة العامل فيه األ وهو �سعوبة احل�سول على عمل

مناف�سة  يف  امل�رشوع  ا�ستمرار  اإمكانية  وعدم  كالك�ساد،  اقت�سادية  مل�ساكل  امل�رشوع 

ال�سوق اإل اإذا ا�سطر رب العمل اإىل تخفي�س ثمن ال�سلعة اأو اخلدمة، وهو لن يت�سنى له 

اإل بخف�س نفقات اإنتاجها، فيجد رب العمل نف�سه جمربًا على ال�ستغناء عن العمالة الأقل 

. وقد يكون ذلك منطقيًا بالنظر اإىل 
)3(

كفاءة ل�سغط نفقات الإنتاج وال�ستمرار يف ال�سوق

 – ا�ستغنى عنه  – الذي  للعامل  بالن�سبة  لي�س كذلك متامًا  اأنه  اإل  العمل،  م�سلحة رب 

واأ�رشته، لأن ال�ستغناء عن العامل موؤداه انقطاع الأجر الذي هو دخله ودخل اأ�رشته 

الوحيد، وقد يطول الوقت حلني عثور العامل على عمل اآخر منا�سب، وتاأمني البطالة ل 

يقت�رش اأهميته على وقت الأزمات القت�سادية فقط، ولكن تبدو اأهميته اأي�سًا يف فرتات 

الوقت  هذا  يف  عليهم  للموؤمن  البطالة  تعوي�س  �رشف  عدم  لأن  القت�سادى؛  الرخاء 

موؤداه انخفا�س الطلب على ال�سلع، وبالتايل ال�ستغناء عن مزيد من الأيدي العاملة اأي 

مزيد من البطالة، فال يجب اأن تقت�رش مظلة التاأمني من خطر البطالة على فرتة الأزمات 

يف  الدول  ت�رشيعات  تتفق  ول  اأي�سًا.  الرخاء  فرتة  كذلك  ت�سمل  بل  فقط،  القت�سادية 

)1(  د. ح�سام الأهواين، املرجع ال�سابق، �س 307، ود. ح�سني من�سور، املرجع ال�سابق، �س 293، ود. اأحمد الربعي، 

املرجع ال�سابق، �س783، ود. اأحمد عبد التواب حممد بهجت، املرجع ال�سابق، �س29.  

على  خا�سة  درا�سة  مع  القومي  الدخل  توزيع  واإعادة  الجتماعية  التاأمينات  ال�رشقاوي،  م�سطفى  احلكيم  عبد  د.   )2(

م�رش، ر�سالة دكتوراة، جامعة القاهرة 1995، �س 309. 

)3( د. ح�سن قدو�س، املرجع ال�سابق، �س 2. 
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تقدير تعوي�س البطالة، فبع�س الدول حتدده مببلغ ثابت ل يتغري بتغري الدخل ال�سابق، 

والبع�س الآخر يجعل مبلغ التعوي�س متفاوتًا بتفاوت الأجر الذي كان يتقا�ساه املوؤمن 

عليه قبل تعر�سه خلطر البطالة، وقد تفر�س بع�س الت�رشيعات على رب العمل مكافاأة 

اأنهى  اإذا ما  نهاية اخلدمة كتعوي�س من دفعة واحدة، عالوة على تعوي�سات البطالة، 

 .
)1(

رب العمل العقد مع العامل املوؤمن عليه

ويف اأغلب احلالت ت�سرتط الت�رشيعات املقارنة ل�ستحقاق املوؤمن عليه املتعطل عن 

 – املهني  بالتاأمني من اخلطر  الأحكام اخلا�سة  – ا�ستثناء من  البطالة  العمل تعوي�س 

مبا�رشة،  البطالة  حدوث  وقبل  ال�سرتاكات  من  معني  عدد  دفع  له  �سبق  قد  يكون  اأن 

املوؤمن  كاأن يعمل  التاأمينات الجتماعية،  قانون  التحايل على  انتفاء ق�سد  �سمانًا من 

عليه ب�سكل عر�سي موؤقت حتى ي�ستفيد من تعوي�س البطالة، وتكون هذه التعوي�سات 

- على كل حال - موؤقتة ت�رشف ملدة زمنية معينة كحد اأق�سى حتى ل يرتاخى العامل 

.
)2(

يف البحث عن العمل

ومن هنا جند اأن تاأمني البطالة يعد من �سور اإ�سابة العمل غري املبا�رش، فالعامل 

ي�ساب يف رزقه ب�سبب العامل والرغبات يف خف�س نفقات الإنتاج من جانب رب العمل، 

حتمل  على  العمل  رب  اإجبار  فلزم  الثمن،  هو  يدفع  حتى  العمل  جناه  ذنب  ل  حني  يف 

اأن  لزم  م�رشوعه  ثمرة  يجني  اأنه  فكما  البطالة،  خطر  عن  تعوي�سه  يف  العامل  ن�سيب 

امل�ستغنى  عماله  وعن  نف�سه  عن  البطالة  ا�سرتاكات  دفع  منها  والتي  مغارمه،  يتحمل 

قد  العمل  رب  كان  فاإذا  عدالة؛  الأكرث  الإجراء  وهو  اقت�سادية،  لأ�سباب  خدماتهم  عن 

اأو اعتدائه  ا�ستغنى عن العامل املوؤمن عليه لأخطاء ارتكبها مثل غيابه املكرر بال عذر 

اإىل العمل نف�سه مثل  اأو ل�سبب يرجع  اأو اإخالله بالتزاماته اجلوهرية،  على رب العمل 

البطالة هي ت�رشيح  البطالة، لأن  – فاإننا ل نكون ب�سدد خطر  تعيينه حتت الختبار 

. 
)3(

العامل ل�سبب يخرج عن العامل واإرادته

)1( د. اأحمد الربعي، املرجع ال�سابق، �س 792 وما بعدها.

  .31 �س  ال�سابق،  املرجع  بهجت،  حممد  التواب  عبد  ود.اأحمد  )2( د. ح�سني من�سور، املرجع ال�سابق، �س 301، 

)3( د. اأحمد الربعي، املرجع ال�سابق، �س789 وما بعدها.
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الفرع الرابع

�شور اخلطر الإن�شاين

الأ�رشية،  الأعباء  ال�سيخوخة،  العجز،  املر�س،  الإن�ساين يف  وتتمثل �سور اخلطر 

الوفاة، وهي على النحو التايل:

اأوًل- املر�س غري املهني: 

�سفة  اأكان  �سواء  عليه،  للموؤمن  املهني  بالعمل  ال�سلة  املنقطع  املر�س  به  ويق�سد 

اأثنائه ل يكون  اأم ل، فالعامل املهني الذي ي�ساب باملر�س ل ب�سبب العمل ول  العامل 

فعامل  معينة،  مهنة  املمتهن  غري  الإن�سان  ي�سيب  مر�س  اأي  �ساأن  مهنيًا،  مري�سًا 

الن�سيج الذي ي�ساب بت�سمم الزرنيخ ل يكون م�سابًا مبر�س مهني لعدم وجود �سلة 

بني مر�سه وبني عمله. وتبدو اأهمية خطر املر�س غري املهني يف اأنه يهدد املوؤمن عليه 

على  عالوة  يطول،  قد  الذي  مر�سه  ب�سبب  العمل  عن  لقعوده  دخله  م�سدر  بانقطاع 

املهني  التاأمني من املر�س غري  العالج والدواء، ويتج�سد  زيادة نفقاته ب�سبب تكاليف 

:
)1(

لدى الت�رشيعات املختلفة له يف اإحدى و�سيلتني

الو�شيلة الأوىل- العالج الطبي املبا�رش: 

عليه  املوؤمن  عالج  ال�سحي  التاأمني  على  القائمة  الهيئة  تتوىل  الو�سيلة  هذه  ويف 

ذلك،  اأجل  من  الأطباء  وحتديد  العالجية  املوؤ�س�سات  اإحدى  بتعيني  وذلك  بنف�سها، 

وتوفري اخلدمات الطبية للموؤمن عليهم من اأدوية واأدوات جراحية طبية... اإلخ. وجند 

يف  املري�س  حرية  على  ت�سادر  اأنها  الو�سيلة  هذه  اإىل  وجهت  التي  النقد  �سهام  من  اأن 

اختيار جهة العالج والطبيب.

الو�شيلة الثانية- �رشف نفقات العالج:

ويف هذه الو�سيلة جند اأن اجلهة القائمة على التاأمني ال�سحي ترتك احلرية للموؤمن 

عليه نف�سه يف اختيار الطبيب اأو امل�ست�سفى التي يراها منا�سبة له، وبعد عالجه يرجع 

املوؤمن عليه على هيئة التاأمني بامل�رشوفات التي اأنفقها على العالج والدواء، اإل اأن بع�س 

)1(  د. اأحمد عبد التواب حممد بهجت، املرجع ال�سابق، �س 33.  
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الطبيب  باختيار  عليه  املوؤمن  تقيد  ما  عادة  ال�سابقة  بالو�سيلة  تاأخذ  التي  الت�رشيعات 

املعالج بني اأطباء حمددين اأو العالج باأحد امل�ست�سفيات التي حددتها هيئة التاأمني، اأو األ 

تتجاوز تكاليف العالج والدواء حدًا اأق�سى معينًا. ومن عيوب هذه الو�سيلة اأنها واإن 

اأن املوؤمن  اإل  اأو جهة العالج للموؤمن عليه،  كانت توفر قدرًا من حرية اختيار الطبيب 

التاأمني  هيئة  على  يرجع  اأن  قبل  ابتداء  والدواء  العالج  نفقات  لديه  تتوافر  ل  قد  عليه 

املخت�سة. وب�ساأن املراأة العاملة، من املهم الإ�سارة اإىل اأن احلمل والولدة وفرتة النقاهة 

التاأمني  فاإنه ي�سملهم �سمان  املهني، وبالتايل  املري�س غري  الولدة ي�سملهم حكم  بعد 

الو�سع  وم�رشوفات  الولدة  قبل  الدورية  الك�سوف  م�رشوفات  بتغطية  املر�س  من 

اأن  اإل  الولدة،  بعد  وللطفل  لالأم  ت�رشف  التي  والأدوية  الو�سع،  بعد  بالأم  والعناية 

والو�سع  احلمل  ب�ساأن  اأطول  ا�سرتاك  مدة  ا�سرتاط  على  جتري  املقارنة  الت�رشيعات 

 .
)1(

ل�ستفادة املوؤمن عليها احلامل اأو الوالدة من التاأمني من املر�س غري املهني

بع�س  تفر�س  ما  عادة  الت�رشيعات  فاإن  املر�س  من  التاأمني  نفقات  تزايد  واإزاء 

ال�سرتاطات التي تقيد وحتد من نطاق احلماية التاأمينية للموؤمن عليه من خطر املر�س 

مدة  اأم�سى  اإذا  اإل  املر�س  من  التاأمني  من  عليه  املوؤمن  ا�ستفادة  عدم  مثل  املهني،  غري 

معينة يف العمل قبل اإ�سابته باملر�س. اأما اإذا �سادف مر�س املوؤمن عليه بعد فقده للعمل، 

ل  حتى  ق�سرية،  تكون  عادة  معينة  ملدة  الجتماعي  بالتاأمني  التمتع  ا�ستثناء  فيجوز 

للموؤمن  يتي�رش  وحتى  الجتماعي،  التاأمني  من  عاريًا   - -فجاأة  عليه  املوؤمن  ي�سبح 

عليه العثور خاللها على عمل اآخر منا�سب. كما اأن الت�رشيعات الأخرى ت�سرتط )مهلة 

التعوي�س عن الأجر وم�ساريف  اأو النتظار( والتي موؤداها عدم �رشف  ال�ستحقاق 

العالج والدواء اإل بعد فرتة زمنية من مر�سه، وقد انتقد هذا ال�رشط باأنه يحرم اأ�رشة 

املوؤمن عليه من تعوي�س الأجر يف نف�س الوقت الذي ينقطع عنهم الدخل ب�سبب عدم عمل 

املري�س وهو اأمر غري عادل. قد ي�ساب املوؤمن عليه باأمرا�س ب�سيطة ي�ستغرق �سفاوؤها 

مدة ق�سرية، وموؤدى ذلك عمليا حرمان املوؤمن عليه املري�س من التاأمني من املر�س يف 

الوقت الذي يكون قد �سدد ال�سرتاكات عن تاأمني املر�س، فكيف ي�سدد ال�سرتاك ثم 

يحرم من ال�سمان؟

)1(  د. نبيل عبد اللطيف، املرجع ال�سابق، �س 251. 
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مهلة  م�سي  بعد  املر�س  تعوي�س  ب�رشف  ال�سابقة  النتقادات  تفادي  وميكننا 

ال�ستحقاق اأو النتظار باأثر رجعي من وقت مر�سه ولي�س من وقت انتهاء مدة املهلة 

. وقد ت�سرتط بع�س الت�رشيعات خف�س التاأمني امل�ستحق اإىل ن�سبة معينة من 
)1(

الأخرية

الطبية الأقل  الرعاية  اأ�ساًل لبع�س �سور  اأو عدم �سمانها  م�ساريف العالج والدواء، 

اأو م�ساريف النظارات  اأو عالج الأ�سنان  �رشورة واإحلاحًا مثل الأجهزة التعوي�سية 

.
)2(

الطبية اأو الإقامة بدور النقاهة اأو ثمن بع�س الأدوية الباهظة ال�سعر

ثانيًا- العجز الكلي اأو اجلزئي ل�شبب خارج عن العمل:

جزئية  اأو  كلية  ب�سفة  العمل  على  القدرة  ال�سخ�س  فقد  ال�سورة  بهذه  ويق�سد 

اأن يطراأ له حادث  املهني، ومثال ذلك  اأو عن املر�س  العمل  اإ�سابات  ل�سبب خارج عن 

يفقده ب�رشه اأو اإحدى �ساقيه خارج مقر العمل اأثناء ق�سائه لإجازته اخلا�سة. 

وجند اأن اأهمية التاأمني من خطر العجز تبدو يف فقد املوؤمن عليه دخله لعجزه عن 

اأداء عمله ب�سورة اأو اأخرى، فلزم متتعه بال�سمان الجتماعي ليعو�سه عن دخله الذي 

فقده. 

كما جند اأن التعوي�س يتحدد مبقدار العجز الذي حلق املوؤمن عليه اإذا كان جزئيًا، 

بح�سب  تعوي�سًا  العاجز  منح  اإىل  الت�رشيعات  بع�س  ذهبت  فقد  كليًا  العجز  كان  فاإذا 

بح�سب  التعوي�س  تقدر  الأخرى  الت�رشيعات  وبع�س  يتقا�ساه،  كان  الذي  دخله 

ج�سامة العجز الذي حلقه، واإذا كان قد منعه من القيام حتى بحاجاته ال�سخ�سية اأم ل، 

وت�رشيعات اأخرى ت�سع يف اعتبارها عند تقدير التعوي�س عن العجز مدة خدمة املوؤمن 

ل  الأحوال  كل  ويف  يتحملها.  التي  العائلية  الأعباء  وكذلك  بالعجز،  اإ�سابته  قبل  عليه 

ي�ستفيد املوؤمن عليه العاجز اإل بقدر اأقل من تاأمني املر�س، �سواء من حيث مبلغ التاأمني 

الذي ي�رشف له اأو من حيث عدم ال�ستفادة منه اإل للموؤمن عليه وحده دون اأ�رشته، 

اأو  اأو قلت ج�سامته قطع التعوي�س  اإذا ما انتهى العجز  اأنه وبطبيعة احلال  ف�ساًل عن 

خف�س بدرجة زوال العجز، فهو موؤقت بطبيعته. واأخريًا نرى اأنه يجب األ يقف دور 

)1(  د. اأحمد الربعي، املرجع ال�سابق، �س419 وما بعدها.د. نبيل عبد اللطيف، املرجع ال�سابق، �س 251.  

)2( د. اأحمد عبد التواب حممد بهجت، املرجع ال�سابق، �س 36 . 
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الت�رشيعات عند حد �رشف تعوي�س عن العجز، ولكن يجب اأي�سًا اأن نوؤهل ال�سخ�س 

الذي توقف عن العمل حتى ميكنه العودة للعمل مرة اأخرى، وهذا دور الت�رشيعات يف 

الدول املتقدمة. 

ثالثًا- زيادة الأعباء العائلية: 

يعد  فلم  وحياته،  معي�سته  على  ال�سخ�س  يتكلفه  الذي  الإنفاق  مقدار  به  ويق�سد 

الأعباء  لزيادة  اأي�سًا  �ساماًل  بل  والعمل  الدخل  فقد  على  قا�رشًا  الجتماعي  اخلطر 

العائلية، وتقرير تعوي�س الأعباء العائلية ل�سالح من يعولون، ويت�سع مع ما يتحمله 

لكونه  ال�سخ�سية  اإل م�ساريفه  ال�سخ�س فعاًل من عبء عائلي، فمنهم من ل يتحمل 

اأو  اأعزب، ومنهم من هو متزوج ومل ينجب بعد، ومنهم من هو متزوج ويعول طفاًل 

اأكرث، فاإذا ا�ستحق املوؤمن عليه التعوي�س عن خطر اجتماعي معني اأمل به دون اعتبار 

حتدد  الذي  التعوي�س  مقدار  يكون  لآخر،  �سخ�س  من  املتنوعة  العائلية  الأعباء  لهذه 

يعوزه حتري العدالة الجتماعية والتوزيع العادل للدخول باعتبار اأن هدف التاأمينات 

اإعادة  اأدنى ملعي�سة املوؤمن عليه، واإل لن يتحقق فر�سها يف  الجتماعية هو توفري حد 

توزيع الدخول وحتقيق العدل الجتماعي، فالأكرث عدالة اجتماعية اأن يرتبط التاأمني 

التاأمينات  ت�رشيعات  بع�س  راعته  ما  وهو   ،
)1(

الفعلية ال�سخ�س  بحاجة  الجتماعي 

 1930 عام  البلجيكي  والت�رشيع   1922 عام  النيوزيلندي  الت�رشيع  مثل  الجتماعية 

الغربية  الت�رشيعات  يف  الأثر  اأبلغ  له   كان  والذي   ،1932 عام   الفرن�سي  والت�رشيع 

.
الأخرى والتي اأخذت بال�سمان الجتماعي لالأعباء العائلية بدءًا من عام 1945)2(

واإذا كانت هذه الأعباء العائلية متنح عادة لالأ�رشة كثرية العدد، �رشيطة اأن يكون 

اأن م�سلك  اإل  اأي ن�ساط مهني،  اأو عاجزًا عن مزاولة  املوؤمن عليه يزاول ن�ساطًا مهنيًا 

الت�رشيعات املختلفة قد تباين يف هذا ال�ساأن، فبع�س الت�رشيعات متنح الإعانة بدءًا من 

الطفل الأول، والبع�س الآخر بدءًا من الطفل الثاين اأو الثالث باعتبار اأن الطفل الواحد 

اأمر حمتمل دون اإعانة، وت�ستمر عادة الإعانة اإىل اأن يبلغ الطفل ما مل يتزوج اأو ي�ساب 

�س38.   ال�سابق،  املرجع  بهجت،  حممد  التواب  عبد  اأحمد  د.    )1(

)2(  د. اأحمد ح�سن الربعي، املرجع ال�سابق، �س 124. ود. اأحمد عبد التواب حممد بهجت، املرجع ال�سابق، �س39. 
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بالعجز. وبخالف بع�س الت�رشيعات التي تقيد الإعانة العائلية للمواطنيني فقط حاملي 

مقيمًا  كان  طاملا  لالأجنبي  حتى  الإعانة  هذه  تكفل  الدول  غالبية  فاإن  الدولة،  جن�سية 

باأر�س الدولة، وقد و�سعت بع�س الدول رعايتها لالأعباء العائلية لت�سمل كل من يعول 

غريه فعاًل دون ا�سرتاط رابطة القرابة، فب�سطت كفالتها الجتماعية هذه لالأ�رشة قبل 

الأخرى  الت�رشيعات  بع�س  اأن  بل  حامل،  الزوجة  اأن  يثبت  حتى  طفل  باأي  ترزق  اأن 

منحت هذه الرعاية الجتماعية ملجرد ن�سوء رابطة الزواج وقبل حدوث اأي حمل، اإذا 

كانت الزوجة غري عاملة، وهو ما يطلق عليه باإعانة »الزوجة ربة البيت«، ثم اأطلق عليها 

بعد ذلك باإعانة »الأجر الواحد«، حيث تكون الزوجة ل تعمل. ويكمن الغر�س من وراء 

اإعانة الأعباء العائلية مل  اأن  اأن تتفرغ الزوجة للقيام بالأعباء العائلية، باعتبار  ذلك يف 

تعد تهدف ملواجهة زيادة عدد الأ�رشة بقدر مواجهة كافة الأعباء الأ�رشية ب�سفة عامة، 

والإعانات عادة ما تكون نقدية وقد تكون اأي�سًا عينية مثل توزيع الألبان والفيتامينات 

ووجبات الطعام على مدار�س الأطفال، وقد تاأخذ الإعانات العينية �سكل اإعانة ال�سكن، 

ولكن يف هذه احلالة ت�سرتط عدة �رشوط منها اأن يكون رب الأ�رشة يعول طفلني على 

الأقل، واأن تكون اأجرة �سكنه ت�ستهلك قدرًا معينًا من اأجر عمله، واأل يكون لرب الأ�رشة 

الجتماعي  بال�سمان  ياأخذ  مل  امل�رشي  القانون  اأن  وجند  ذلك،  اأجره  غري  اآخر  دخل 

رفع  �سيا�سة  اإىل  يهدف  الذي  الأمريكي  القانون  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنه  العائلية،  لالأعباء 

الأجور بدًل من منع الإعانات. 

رابعًا- ال�شيخوخة:

يق�سد بها فقد ال�سخ�س القدرة على العمل بنف�س الكفاءة عند بلوغه �سنًا معينة هي 

�سن التقاعد عن العمل، حينها يكون الإن�سان بحاجة اإىل رعاية اجتماعية توفر له بدياًل 

عن الدخل الذي كان يتقا�ساه ويعتمد عليه يف حياته، وهذا احلد الأدنى من م�ستوى 

املعا�س، وقد يحدد على  بلوغه �سن  ال�سابق على  اأ�سا�س دخله  اإما على  املعي�سة يحدد 

مازال  الذي  ال�سخ�س  حاجة  عن  تقل  احلال  بطبيعة  وهي  املعي�سية،  حاجاته  اأ�سا�س 

خدمات  مقابل  اأنه  على  ال�سيخوخة  معا�س  البع�س  ويف�رش  املهني.  ن�ساطه  ميار�س 

املوؤمن عليه ال�سابق والتي قدمها للمجتمع طوال حياته املهنية، واإىل حقه -  بعد كل هذه 

اأن املعا�س بق�سد توفري دخل  اأما التف�سري ال�سائد فهو  اأن ينعم بالراحة،  اخلدمة - يف 
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اأن فقد املوؤمن عليه قدرته البدنية والذهنية على  اأدنى من املعي�سة، بعد  يحفظ له حدًا 

.
)1(

الإنتاج والعمل، اأي مقاباًل للتقاعد عن العمل

خام�شًا- الوفاة:  

اأ�رشته من بعده، مبا  وهو خطر ل يلحق املوؤمن عليه املتوفى نف�سه، ولكن يلحق 

ميثل وفاة املوؤمن عليه من فقد الأ�رشة لرب الأ�رشة العائل لها الذي كانت تعتمد عليه يف 

حياتها اليومية، فلزم تعوي�س الأ�رشة عن فقدها الأجر الذي كان يتقا�ساه املوؤمن عليه 

املوؤمن  املتوفى  الت�رشيعات تتطلب �رشوطًا معينة لإثبات جدية زواج  نف�سه. وغالبية 

املتوفى  اأ�رشة  ت�ستحق  حتى  الجتماعي  التاأمينات  قانون  على  للتحايل  منعًا  عليه، 

معا�س الوفاة واجلنازة، مثال ذلك م�سي مدة معينة من الزواج قبل الوفاة، واأن تكون 

الزوجة بال عمل، واأن تكون لها طفل اأو اأكرث من زوجها املتوفى املوؤمن عليه، واأن تكون 

الدول  ت�رشيعات  مثل  الت�رشيعات  بع�س  كانت  واإذا  وفاته.  عند  معينة  �سنًا  بلغت  قد 

النامية تكتفي بدفع تعوي�س الدفعة الواحدة، والذي عادة ما يكون تعوي�سًا حمدودًا، 

اإل اأن ت�رشيعات الدول املتقدمة حتر�س على منح اأ�رشة املتوفى معا�سًا دوريًا، ي�سمن 

قبل  لالأ�رشة  كان  الذي  امل�ستوى  يقارب  م�ستوى  على  املتوفى  لأ�رشة  م�ستقرة  حياة 

الوفاة  الجتماعي عن  ال�سمان  ب�ساأن  الت�رشيعات  املوؤمن عليه، وتتو�سع بع�س  وفاة 

لي�سمل كل من كان يعولهم املوؤمن عليه املتوفى فعاًل،  مثل والديه اأو اأخويه اأحيانًا، اأكرث 

من ذلك متنح لأ�رشة املتوفى معونة الأعباء العائلية، فاحتياج الأ�رشة يتفاوت بح�سب 

عدد اأفرادها الذين كان يعولهم، وما ي�ستحق لأ�رشة كبرية ل ي�ستحق لأ�رشة �سغرية 

.
)2(

وهكذا 

وعلى هدى ما تقدم فاإن ما يهمنا يف هذا املقام والذي هو مو�سوع بحثنا هو خطر 

فلزم  اليومية،  حياتها  يف  عليه  تعتمد  كانت  من  الأ�رشة  فقد  اإىل  يوؤدي  قد  الذي  الوفاة 

تعوي�سها عن فقدها الأجر الذي كان يتقا�ساه املوؤمن عليه نف�سه، وجند اأن الد�ساتري 

امل�رشية قد حر�ست على اإظهار هذا التاأمني كحق د�ستوري، فقد قررت املادة )38( من 

)1( د. اأحمد ح�سن الربعي، املرجع ال�سابق، �س 508 وما بعدها. 

)2( د. اأحمد عبد التواب حممد بهجت، املرجع ال�سابق، �س43. 
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املعي�سة،  للمواطنني جميعًا م�ستوى لئقًا من  الدولة  » تي�رش  اأن:  1954 على  د�ستور 

ال�سحية والثقافية والجتماعية، كما تي�رش  الغذاء وامل�سكن واخلدمات  اأ�سا�سه تهيئة 

احلرب  ل�سحايا  وتوؤمنه  وال�سيخوخة  والعجز  واملر�س  البطالة  حالت  فى  ذلك 

والكوارث العامة وَمْن يعولون من اأ�رشهم«.

املعونة  اأن: »للم�رشيني احلق فى  1956 على  املادة )21( من د�ستور  كما ن�ست 

خدمات  الدولة  وتكفل  العمل،  عن  العجز  اأو  املر�س  حالة  وفى  ال�سيخوخة  حالة  فى 

العامة وتو�سيعها تدريجيا«. وجاء  التاأمني الجتماعي واملعونة الجتماعية وال�سحة 

د�ستور 1964 باملادة )20( التي اأفادت باأن: »تكفل الدولة خدمات التاأمني الجتماعي، 

وللم�رشيني احلق يف املعونة يف حالة ال�سيخوخة وفى حالة املر�س اأو العجز عن العمل 

التاأمني  الدولة  اأن:»تكفل  على   1971 د�ستور  من   )17( املادة  ون�ست  البطالة«.  اأو 

للمواطنني  وال�سيخوخة  والبطالة  العمل  عن  العجز  ومعا�سات  وال�سحي  الجتماعي 

جميعًا، وذلك وفقًا للقانون«.

كما قررت املادة 17 من د�ستور جمهورية م�رش العربية 2014 باأن: »تكفل الدولة 

الجتماعي  التاأمني  بنظام  يتمتع  ل  مواطن  ولكل  الجتماعي،  التاأمني  خدمات  توفري 

اإعانة  اإذا مل يكن قادرًا على  احلق يف ال�سمان الجتماعي، مبا ي�سمن له حياة كرمية، 

نف�سه واأ�رشته، ويف حالت العجز عن العمل وال�سيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على 

توفري معا�س منا�سب ل�سغار الفالحني، والعمال الزراعيني وال�سيادين، والعمالة غري 

املنتظمة وفقًا للقانون.

 من ناحية اأخرى، جتدر الإ�سارة اإىل اأن اأموال التاأمينات واملعا�سات اأموال خا�سة 

حق  وعوائدها  وهي  العامة،  لالأموال  املقررة  احلماية  واأ�سكال  اأوجه  بجميع  تتمتع 

للقانون،  وفقًا  م�ستقلة  هيئة  وتديرها  اآمنًا  ا�ستثمارًا  وت�ستثمر  منها،  للم�ستفيدين 

وت�سمن الدولة اأموال التاأمينات واملعا�سات«.

اأما يف دولة الكويت فنجد اأن املادة 11 من الد�ستوراحلايل قد ن�ست على اأن: »تكفل 

الدولة املعونة للمواطنني يف حالة ال�سيخوخة اأو املر�س اأو العجز عن العمل، كما توفر 

لهم خدمات التاأمني الجتماعي والرعاية ال�سحية«. وي�سع هذا احلق الد�ستوري على 
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عاتق الدولة التزامًا برعاية الفرد اإن�سانيًا من خماطر البوؤ�س والفاقة وال�سياع، واأ�رشته 

.
)1(

يف حالة وفاته

ملمًا  جاء  امل�رشي،  والت�رشيع  الكويتي  الت�رشيع  من  كاًل  اأن  جند  فاإننا  وعليه 

بجميع اأحكام امل�ستحقني عن املوؤمن عليهم، فحدد كل منهما نطاق تطبيق هذا التاأمني، 

والأ�سخا�س الذين ي�ستحقون هذا التاأمني بعد وفاة املوؤمن عليهم، واأو�سح ال�رشوط 

قيمة  وحدد  التاأمني،  هذا  ل�ستحقاق  عليه  املوؤمن  عن  امل�ستحقني  يف  توافرها  الواجب 

وحالت  التاأمني  هذا  �رشف  فيها  يوقف  التي  احلالت  وبني  لهم،  امل�ستحق  التاأمني 

�سقوطه. 

املبحث الأول 

امل�شتحقون للتاأمني الجتماعي يف الت�رشيع الكويتي

 

ذوي  من  املواطنني  كافة  يغطي  حاليًا  الكويت  يف  الجتماعية  التاأمينات  نظام  اإن 

الن�ساط يف الدولة، اأيًا كان نوع العمل الذي ميار�سونه، فيخ�سع لهذا النظام العاملون 

لدى الغري يف اأي قطاع، كما يخ�سع له الوزراء، واأع�ساء جمل�س الأمة واملجل�س البلدي 

يزاول  من  كل  اأي�سًا  له  ويخ�سع  الأعمال،  اأ�سحاب  حل�ساب  واملتدربون  واملختارون 

ن�ساطًا حل�سابه اخلا�س، مثل التجار وذوي املهن احلرة من اأطباء ومهند�سني وحمامني 

اأو  ترخي�س  مبزاولتها  ي�سدر  التي  املهن  من  اأيًا  يزاولون  ومن  املحال،  واأ�سحاب 

.
)2(

ت�رشيح من ال�سلطة املخت�سة، والكويتيون العاملون باخلارج

2001م، مطبعة امللكة، الكويت،  )1( د.عادل الطبطبائي، النظام الد�ستورى يف الكويت- درا�سة مقارنة، الطبعة الرابعة 

�س 402.

)2( انظر: دليل التاأمينات الجتماعية 1014 ال�سادر من املو�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية بدولة الكويت ، �س 3.
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املطلب الأول

الأ�شخا�س امل�شتفيدون من نظام التاأمينات الجتماعية

اأوًل على  نتعرف  اأن  يتعني علينا  الجتماعي  للتاأمني  امل�ستحقني  قبل احلديث عن 

الأ�سخا�س  ح�رش  وميكننا  النظام،  هذا  من  وامل�ستفيدين  اخلا�سعني  الأ�سخا�س 

اأ�سا�سية،  فئات  اأربع  يف  الكويت  دولة  يف  الجتماعية  التاأمينات  نظام  من  امل�ستفيدين 

وذلك على النحو التايل: 

بالكامل،  للدولة  اململوكة  ال�رشكات  يف  والعاملون  احلكومي  القطاع  موظفو   -1
النيابية،  املجال�س  واأع�ساء  والوزراء  والنفطي  الأهلي  بالقطاعني  والعاملون 

والكويتيون العاملون باخلارج. 

الذين ل يعملون لدى رب عمل.  الكويتيون   -2

حكمهم.  يف  ومن  الع�سكريون   -3

ال�سابقة.  الفئات  عن  امل�ستحقون   -4

فقط،  الكويتيني  على  ينطبق  التاأمينات  قانون  هواأن  واملالحظة  بالذكر  واجلدير 

عدا الأحكام املرتبطة بتعوي�س امل�ستحقني عن املوؤمن عليهم، حيث ل ي�سرتط كونهم 

كويتيني اأو غري كويتيني، و�سوف نتناول كل فئة من هذه الفئات ب�سيء من التف�سيل 

وذلك على النحو التايل:  

الفرع الأول

الفئة الأوىل- الكويتيون الذين يعملون لدى رب العمل

وتتمتع هذه الفئة بكونها متثل القطاع الوا�سع الذي ينطبق عليه الغالب الأعم من 

اأحكام قانون التاأمينات الجتماعية ودون ا�ستثناءات، ولقد ورد الن�س على خ�سوع 

هذه الفئات لأحكام القانون رقم 61 ل�سنة 1976 يف املادة الثانية من قانون الإ�سدار 

باعتبارهم ممن يعملون لدى �ساحب عمل، ويكون التاأمني عليهم اإلزاميًا، حيث جرى 

ن�س هذه املادة على اأن: »ت�رشي اأحكام القانون املرفق على: 
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اأ- الكويتيني الذين يعملون لدى �ساحب عمل واأع�ساء جمل�س الأمة، ويعترب يف حكم 

العامل من يرتبط بعقد تدريب يلزم �ساحب العمل باإحلاقه بالعمل، اأو يلزم املتدرب 

بالعمل لديه حالة اجتيازه فرتة التدريب بنجاح، ويكون التاأمني عليهم اإلزاميًا.   

ب- املوؤمن عليهم الكويتيني امل�سار اإليهم يف املادة 53 من القانون املرفق. 

وي�ستثنى من تطبيق اأحكام هذا القانون الع�سكريون من رجال اجلي�س وال�رشطة 

واحلر�س الوطني وغريهم من اخلا�سعني لأحكام القانون رقم 27 ل�سنة 1961«.

لتاأمني  �سندوق  »ين�ساأ  اأن:  على  الذكر  �سالفة  القانون  من   53 املادة  كما قررت 

ال�سيخوخة والعجز واملر�س والوفاة للفئات الآتية: 

اأ- امل�ستغلني باملهن احلرة. 

وال�رشكاء  التجاري،  ال�سجل  يف  قيدهم  القانون  يوجب  ممن  بالتجارة  امل�ستغلني  ب- 

املت�سامنني وال�رشكاء املتفرغني لالإدارة يف ال�رشكات ذات امل�سوؤولية املحدودة. 

ج- املزاولني لأن�سطة ي�ستلزم ملزاولتها ترخي�س اأو ت�رشيح من ال�سلطة املخت�سة. 

بعد  الوزير  من  قرار  التاأمني  هذا  باأحكام  بانتفاعها  ي�سدر  التي  الأخرى  الفئات  د- 

موافقة  جمل�س الإدارة. 

وحتدد �رشوط واأو�ساع انتفاع الفئات امل�سار اإليها يف البنود ال�سابقة باأحكام هذا 

التاأمني وقواعد ومواعيد واإجراءات الت�سجيل فيه بقرار من الوزير بعد موافقة جمل�س 

الإدارة«. 

الجتماعية  التاأمينات  نظام  من  امل�ستفيدين  من  الأوىل  الطائفة  فاإن  عليه  وبناء 

الكويتي، تتمثل فيما يلي: 

وال�رشكات اململوكة للدولة بالكامل.  احلكومة  موظفي   -1

البلدي.  واملجل�س  الأمة  جمل�س  واأع�ساء  الوزراء   -2

والنفطي.  الأهلي  القطاعني  يف  العاملني   -3
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الفرع الثاين

الفئة الثانية- الكويتيون الذين ل يعملون لدى رب العمل

يف  ال�سرتاك  اإلزامية  على   ،1981 ل�سنة   8 رقم  بالقانون  معدل  ن�ست املادة 56 

هذا التاأمني اإل ملن جاوز �سن اخلام�سة واخلم�سني عند بدء التاأمني فله اخليار، وللوزير 

بعد موافقة جمل�س الإدارة رفع ال�سن املذكور. 

ولقد عامل امل�رشع هذه الفئة مبثل معاملة الفئة الأوىل، حني ن�ست املادة 58 معدلة 

التاأمني  اأن: »يدخل يف ح�ساب مدة ال�سرتاك يف هذا  بالقانون رقم 4 ل�سنة 1984 على 

كل مدة يلتزم املوؤمن ب�سداد ال�سرتاكات عنها، مع اإلزامه برد مكافاأة التقاعد اإن كانت 

قد �رشفت له عنها مع �رشيان اأحكام املادة 27 يف �ساأن �سم مدد اخلدمة، ومع اإمكانية 

ح�ساب مدة خدمة اعتبارية لهذه الفئة«.

الفرع الثالث

الفئة الثالثة- الع�شكريون وَمْن يف حكمهم

اأحكام  وغريهم  ال�رشطة  رجال  من  حكمهم  يف  ومن  الع�سكريني  اأو�ساع  تنظم 

»تتوىل  اأن:  على  ذاته  القانون  من  الأوىل  املادة  وتن�س   ،1980 ل�سنة   69 القانون 

القانون،  هذا  من  ال�سادر  التاأمينات  نظام  تطبيق  الجتماعية  التاأمينات  موؤ�س�سة 

 61 رقم  الجتماعية  التاأمينات  قانون  حددها  التي  لالخت�سا�سات  وفقًا  وذلك 

فئة  �سكلت  ولقد  العام«.  ومديرها  املوؤ�س�سة  ولإدارة  املالية  لوزير   1976 ل�سنة 

الع�سكريني ومن يف حكمها ال�ستثناء الذي ن�ست عليه املادة الأوىل من قانون اإ�سدار 

من  الفئة  هذه  ا�ستثنت  حيث   ،1976 ل�سنة   61 رقم  الجتماعية  التاأمينات  قانون 

اخل�سوع لنظام التاأمينات الجتماعية يف بداياته الأوىل واأخ�سعتها لقواعد وقوانني 

70 ل�سنة  1980 والقانون رقم  69 ل�سنة  تقاعد الع�سكريني الوارد يف القانون رقم 

الكويتي،  الجتماعية  التاأمينات  نظام  �سمن  الفئة  هذه  اإدخال  مت  حيث   ،1980
اأحكامه على  1980 باأن ت�رشي  69 ل�سنة  القانون رقم  املادة الأوىل من  اإذ  تق�سي 

الكويتيني من الفئات الآتية: 
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من رجال اجلي�س وال�رشطة.  الع�سكريني   -1

ال�رشطة.  قوة  اأع�ساء   -2

احلر�س الوطني.  متطوعي   -3

واحلر�س  وال�رشطة  للجي�س  الع�سكرية  واملدار�س  واملعاهد  للكليات  املنت�سبني   -4
الوطني. 

الفعلية.  الع�سكرية  باخلدمة  املوجودين  والحتياطيني  املجندين   -5

املدنيني العاملني بتكليف من احلكومة يف مناطق العمليات احلربية.  -6

ت�رشي  علىاأن  منه  الأوىل  املادة  ون�ست   ،1980 ل�سنة   70 رقم  القانون  جاء  ثم 

اأحكام هذا القانون على الفئتني الآتيتني من الع�سكريني غري الكويتيني.

اأ- الع�سكريني الذين �سبق ا�ستفادتهم من اأحكام القانون رقم 31 ل�سنة 1967 امل�سار 

اإليه ، وهوؤلء ت�رشي يف �ساأنهم جميع اأحكام القانون رقم 70 ل�سنة 1980. 

ب- الع�سكريني من غري الذين ا�ستفادوا من اأحكام القانون رقم 70 ل�سنة 1980، وهي 

املواد ) 7، 8، 9 ( منه. 

وميكننا القول باأن من يخ�سع من الع�سكريني غري الكويتيني للقانون رقم 70 ل�سنة 

والذي عمل به اعتبارًا من 3/1/ 1981 هم اأولئك الذين �سبق ا�ستفادتهم من   ،1980
القانون  مبوجب  األغي  والذي  قانون تقاعد الع�سكريني ال�سابق رقم 27 ل�سنة 1961، 

رقم 70 ل�سنة 1980 على نحو ما ق�ست به املادة الثانية ع�رشة منه.   

وجند اأن الفئة الثالثة واإن اختلفت اأحكام التاأمني املطبق عليها بع�س ال�سيء، فاإن 

التاأمينات  لنظام  اخلا�سعة  الفئات  من  غريها  عن  متيزها  التي  الأحكام  بع�س  هناك 

الجتماعية، ويتجلى ذلك يف النقاط التالية: 

خ�شو�شية نظام التاأمني على الع�شكريني:   -1

الفئات  حتديد  من  ابتداء  وا�سح  وب�سكل  الظهور  يف  اخل�سو�سية  هذه  تتجلى 

اخلا�سعة لهذا النظام يف املادة الأوىل من قانون الإ�سدار، ومرورًا بالعديد من الأحكام 
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التي اأ�سيفت للقانون رقم 61 ل�سنة 1976، وجند اأن من اأهم تلك الن�سو�س التي تعدل 

يف تكوين جمل�س اإدارة موؤ�س�سة التاأمينات الجتماعية ككل  وذلك باإ�سافة ع�سوين لهذا 

املتعلقة  القواعد اجلديدة  اأي�سا  والداخلية، كما جند  الدفاع  املجل�س ممثلني عن وزارة 

باأو�ساع  له موارد ترتبط ب�سكل متميز  بالع�سكريني  باأحكام تكوين �سندوق خا�س 

الع�سكريني، وب�سايف قيمة اللتزمات العتبارية ل�سندوق التقاعد املن�سو�س عليه يف 

القانون رقم 27 ل�سنة 1961 )م 3 / بند ثانيًا( الذي كان ينظم تقاعد الع�سكريني قبل 

�سدور قانون 1980. 

ومن جانب اآخر جند اأنه وردت قواعد خا�سة يف �ساأن �سم مدد فعلية واعتبارية، 

وذلك باملادتني)4 و5()1(.

واملكافاآت والتعوي�شات اخلا�شة بالع�شكريني:   للمعا�شات  – بالن�شبة   2

املعا�سات  ل�ستحقاق  خا�سة  اأحكامًا  ت�سمنت  قد   13 اإىل   7 من  املواد  اأن  جند 

الغيبة  ثبوت  اأو  الوفاة  حالت  يف  التقاعدي  املعا�س  ولكيفية  للع�سكريني،  التقاعدية 

�سنة   15 اأو  الفعلية  اخلدمة  مدة  اأ�سا�س  على  �سحية  لأ�سباب  بالت�رشيح  اأو  املنقطعة 

اأيهما اأكرب، كما ي�ستحق املعا�س عند انتهاء اخلدمة ببلوغ ال�سن املقررة بذلك اأو بالإحالة 

للتقاعد، على اأن تكون مدة اخلدمة 15 �سنة على الأقل، اأو ببلوغ املوؤمن عليه اخلم�سني 

عامًا متى كانت خدمته 15 �سنة على الأقل، فاإن مل يبلغ اخلم�سني عامًا، ينبغي اأن تكون 

مدة اخلدمة ع�رشين عامًا على الأقل، وي�ستحق املعا�س التقاعدي يف هذه احلالت على 

اأ�سا�س 75 % من اآخر مرتب �سهري عن مدة خدمة 15 �سنة، ويزيد املعا�س بن�سبة %2 

عن كل �سنة تزيد عن ذلك بحد اأق�سى 100% من املرتب. 

فاإذا كان ترك اخلدمة بناء على الفقرة 3 من املادة 7 اأي حالة الإحالة للتقاعد بناء 

على امل�ستفيد قبل اأن يبلغ 45 عامًا، ي�ستحق املعا�س على اأ�سا�س 65 % من اآخر مرتب 

�سهري، ويزيد 2% عن كل �سنة تزيد عن ذلك بحد اأق�سى 95% من هذا املرتب . 

)1( �سمري اأحمد �رشف الدين و�سعود �سالح ال�سمري، اأنظمة التاأمني الجتماعي يف الكويت بني النظرية والتطبيق، مرجع 

�سابق، �س250 وما بعدها. ود. جمال فاخر النكا�س ود. عبد الرحمن الر�سون، �رشح اأحكام التاأمينات الجتماعية 

يف الكويت، املرجع ال�سابق، �س 155 وما بعدها. 
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9 و10  ورد فيهما حالت خا�سة ي�ستحق فيها  ومن جانب اآخر جند اأن املادتني 

املعا�س بواقع 100% من اآخر مربوط املرتب املقرر لرتبة املوؤمن عليه متى كان انتهاء 

اخلدمة يرجع اإىل اإ�سابة اأو فقد امل�ستفيد اأثناء تاأدية العمل، اأو ب�سبب حوادث الطريق 

الطبيعي، بل ويف احلالت التي تنتهي فيها اخلدمة نتيجة اإ�سابة امل�ستفيد اأثناء العمليات 

احلربية اأو يف �ساحات القتال، في�ستحق املعا�س بواقع 100 % من اآخر مربوط املرتب 

 13 11 حتى  املقرر للرتبة الأعلى التي تلي رتبة املوؤمن عليه. كذلك ورد يف املواد من 

تقاعديًا،  معا�سًا  فيها  ي�ستحق  ل  التي  احلالت  يف  للتقاعد  خا�سة  مكافاآت  على  الن�س 

اأ�سا�س مرتب �سهر ون�سف من كل �سنة من �سنوات اخلدمة اخلم�س  وحتت�سب على 

التالية، ومرتب �سهرين  ال�سنوات اخلم�س  الأوىل، ثم مرتب �سهرين عن كل �سنة من 

اآخر  اأ�سا�س احل�ساب  التي تزيد على ذلك، ويكون  ال�سنوات  ون�سف عن كل �سنة من 

)كحوادث  ب�سببه  اأو  العمل  تاأدية  اأثناء  له  حادث  ب�سبب  عليه  للموؤمن  �سهري  مرتب 

12 بتعوي�س خا�س يف حالة العجز اجلزئي الذي ل يرتتب  الطريق(. وانفردت املادة 

.
)1(

عليه انتهاء اخلدمة 

ح�سب  الوطني،  احلر�س  اأو  الدفاع  وزارة  التزام  على   15 املادة  ن�ست  وكذلك 

الأحوال، باأداء اإعانة للم�ستفيد الذي تنتهي خدمته بغري الوفاة وتعادل �سهرين. 

كما قررت املادة 17 بحظر اجلمع بني املعا�س امل�ستحق طبقًا للقانون رقم 69 ل�سنة 

اإل يف احلدود   1976 61 ل�سنة  رقم  القانون  لأحكام  طبقًا  امل�ستحق  واملعا�س   1980
وبال�رشوط التي ي�سدر بها قرار من وزير املالية، مع مراعاة ن�س املادة )2( الذي يجيز 

اجلمع بني املعا�س امل�ستحق قبل اإعادة ت�سوية املعا�سات وبني اأي مرتب يتقا�ساه املوؤمن 

عليه من العمل يف القطاعني الأهلي والنفطي. 

)1( انظر يف ذلك تف�سياًل: د. �سالح نا�رش العتيبي، مرجع �سابق، �س 97. 
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الفرع الرابع

الفئة الرابعة- امل�شتحقون عن املوؤمن عليهم واأ�شحاب املعا�س)1(

ل تقت�رش التعوي�سات التي يوؤديها النظام على التاأمينات الجتماعية على املوؤمن 

عليهم اأو اأ�سحاب املعا�س حال حياتهم واإمنا متتد هذه التعوي�سات لت�سمل اأ�رشتيهما 

بعد وفاتهما، طاملا كان من بني الأ�رشتني من كان معاًل اأو يعتمد على املوؤمن عليه اأو 

�ساحب املعا�س يف معي�سته، وهكذا فاإن نظام التاأمني الجتماعي ي�ستمر �سمانه قائمًا 

طاملا توافرت اأ�سباب ا�ستحقاقه ولينتهي اإل بزوال �سبب ال�ستحقاق.  

وجند اأن املادة 63 من قانون التاأمينات الجتماعية قد حددت اأمرين: الأول يتعلق 

بامل�ستحقني يف املعا�س التقاعدي عن املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س ، �سواء اأكانوا كويتيني 

اأو غري كويتيني. والثاين يتعلق بالتاريخ الذي يتعني اأن تتوافر فيه �رشوط ال�ستحقاق 

بالن�سبة للم�ستحقني. وعن الأمر الأول، جند اأن القانون قد حدد امل�ستحقني يف املعا�س 

التقاعدي عن املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س، وح�رشهم وفقًا للقانون الكويتي يف كل 

من:  الزوج اأو الأرامل، الأولد، الوالدين، الأخوة والأخوات، واأولد البن. 

تاريخ  حددت  قد  الذكر  �سالف  القانون  من   63 املادة  اأن  فنجد  الثاين  الأمر  وعن 

الوفاة باعتباره التاريخ الذى يلزم فيه توافر �رشوط ال�ستحقاق بالن�سبة للم�ستحق، 

�سواء �رشف هذا امل�ستحق لن�سيبه يف املعا�س اأو اأن هذا الن�سيب قد ن�ساأ اأ�ساًل موقوفًا، 

كاأن يكون البن امل�ستحق يعمل عندما توفى والده، اأما اإذا كان البن امل�ستحق مثاًل قد 

يكون  ل  فاإنه  املعا�س،  �ساحب  اأو  عليه  املوؤمن  والده  وتوفى  الن�سيب  انتهاء  �سن  بلغ 

�رشوط  �ساأنه  يف  تتوافر  تكن  مل  الوفاة  تاريخ  يف  لأنه  املعا�س؛  يف  لن�سيب  م�ستحقًا 

ال�ستحقاق، اللهم اإل اإذا تبني اأنه كان يف هذا التاريخ عاجزًا عن العمل اأو الك�سب، والبن 

يف هذا الفر�س ل ي�ستحق لن�سيب يف املعا�س حتى لو كان يعتمد يف معي�سته على والده 

املتوفى، وذلك لأنه يفتقد �رشوط  ال�ستحقاق عند حدوث الوفاة وهي الواقعة املن�سئة 

للحق يف الأن�سبة يف املعا�س التقاعدي. 

)1( انظر: �سمري اأحمد �رشف الدين و�سعود �سالح ال�سمري، اأنظمة التاأمني الجتماعي يف الكويت، دار النه�سة العربية 

للن�رش والتوزيع، طبعة 2010/2009، �س 335 وما بعدها.
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املبحث الثاين

ال�رشوط الواجب توافرها يف امل�شتحقني ملعا�س املوؤمن عليه

يف  احلق  عنه  للم�ستحقني  كان   – املعا�س  �ساحب  وهو   - عليه  املوؤمن  توفى  اإذا 

ويراعى  بالقانون،  املرفق  باجلدول  املقررة  والأحكام  لالأن�سبة  وفقًا  معا�س  تقا�سي 

ابتداء ما يلي:

- اإن ا�ستحقاق املعا�س يكون اعتبارًا من اأول ال�سهر الذي حدثت فيه الوفاة، حتى ولو 

وقعت يف اآخر يوم من اأيام ال�سهر.

- ي�ستمد امل�ستحقون عن املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س حقهم يف املعا�س من القانون 

مبا�رشة، ولي�س على اعتبار اأنه تركة.

فاملعا�س  الأن�سبة  وحتديد  املعا�س  ا�ستحقاق  يف  الذكروالأنثى  بني  للتفرقة  جمال  ل   -

لي�س تركة، وبالتايل ل حديث عن اأن للذكر مثل حظ الأنثيني. 

- ولأن املعا�س لي�س تركة فال حمل للحديث عن الو�سية. 

- ل يقوم اختالف الدين �سببًا للحرمان من املعا�س، فيجوز لالأرملة امل�سيحية اأن تكون 

معا�س  ب�سبب  للمعا�س  امل�ستحقون  وينح�رش  امل�سلم،  زوجها  معا�س  يف  م�ستحقة 

املوؤمن عليه وفقًا للقانون امل�رشي يف: - الأرملة - املطلقة - الزوج - الأبناء والبنات 

- الوالدين - الأخوة والأخوات.

للم�ستحقني عنه احلق يف تقا�سي  املعا�س كان  اأو �ساحب  املوؤمن عليه  فاإذا توفى 

3 املرفق، من اأول ال�سهر الذي  معا�س وفقًا لالأن�سبة والأحكام املقررة باجلدول رقم 

والبنات  والأبناء  والزوج  واملطلقة  الأرملة  بامل�ستحقني  ويق�سد  الوفاة.  فيه  حدثت 

والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم يف تاريخ وفاة املوؤمن عليه اأو �ساحب 

املعا�س �رشوط ال�ستحقاق املن�سو�س عليها يف املواد التي قررها القانون.

ل�ستحقاقهم  عليه   املوؤمن  ملعا�س  امل�ستحقني  يف  توافرها  الواجب  ال�رشوط  وعن 

املعا�س، جند اأن القانون قد حدد هذه ال�رشوط، حيث جرى ن�س املادة 63 من قانون 

التاأمينات الجتماعية الكويتي على ما يلي: يكون لكل من الزوج اأو الأرامل، ولالأولد 



املستحقون ملعاش الضمان االجتماعي عن املؤمن عليه دراسة مقارنة بني الكويت ومصر 

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة الرابعة - العدد 14 - يونيو 2362016 237مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة الرابعة - العدد 14 - يونيو 2016

رقم  للجدول  وفقًا  التقاعدي  املعا�س  يف  ن�سيب  البن،  ولأولد  ولالأخوات  وللوالدين 

فيه  وقعت  الذي  ال�سهر  اأول  من  وذلك   ،1992 ل�سنة   127 رقم  بالقانون  املرفق   )1(

وفاة املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س، على اأن يكون الزوج عاجزًا عن الك�سب، اأما البن 

ال�ستثناءات(.  )مع مراعاة بع�س  ال�ساد�سة والع�رشين  بلغ �سن  قد  األ يكون  فينبغي 

وبالن�سبة للبنت فينبغي األ تكون متزوجة، ول�ستحقاق الأب يلزم اأن يعتمد يف معي�سته 

في�سرتط  والأخوات  الأخوة  اأما  اأرملة.  اأو  مطلقة  تكون  اأن  والأم  املتوفى،  البن  على 

ال�رشوط  ا�ستيفاء  املتوفى، مع  الأخ  اعتمادهم يف معي�ستهم على  املعا�س  ل�ستحقاقهم 

الواجب توافرها يف �ساأن البن والبنت. 

ا�ستحقاقه ن�سيبًا يف  بعد  الأب  يتوفى  اأن  البن وبناته  اأبناء  وي�سرتط ل�ستحقاق 

توافر  اإليهم ن�سيبه ب�رشط  الذي توفى، وينتقل  املوؤمن عليه  ابن  لأبيهم وهو  املعا�س 

�رشوط املادة 65 اأو املادة 66، هذا ويثبت اعتماد امل�ستحق يف معي�سته على املوؤمن عليه 

اأو امل�ستحق للمعا�س بناًء على �سهادة من جهة يحددها قرار من الوزير، هذا وقد قررت 

التاأمني  قانون  اإ�سدار  ب�ساأن   1975 ل�سنة   79 رقم  امل�رشي  القانون  من   104 املادة 

الجتماعي على ما يلي: )اإذا توفى املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س كان للم�ستحقني عنه 

احلق يف تقا�سي معا�س وفقًا لالأن�سبة والأحكام املقررة باجلدول رقم 3 املرفق من اأول 

ال�سهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويق�سد بامل�ستحقني الأرملة واملطلقة والزوج والأبناء 

والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم يف تاريخ وفاة املوؤمن عليه اأو 

�ساحب املعا�س �رشوط ال�ستحقاق املن�سو�س عليها يف املواد التالية(.

لن�سيب  م�ستحق  لكل  بالن�سبة  توافرها  الواجب  ال�رشوط  القانون  حدد  ولقد 

م�ستحق  من  تختلف  ال�رشوط  وهذه  املعا�س،  �ساحب  اأو  عليه  املوؤمن  عن  املعا�س  يف 

لآخر. واجلدير بالإ�سارة اأن امل�ستحق يظل م�ستحقًا لن�سيبه طاملا كانت هذه ال�رشوط 

متوافرة يف �ساأنه، فاإن زالت هذه ال�رشوط موؤقتًا اأو ب�سفة دائمة، فاإن هذا الن�سيب قد 

يوقف اأو ينتهي، فاإن انتهى هذه الن�سيب اأو اأوقف يعاد توزيعه على باقي امل�ستحقني. 

وعليه �سنتناول فيما يلي هذه ال�رشوط لكل م�ستحق على حدة وفقا للت�رشيع الكويتي 

ونظريه امل�رشي والأحكام اخلا�سة بكل منهما، وذلك على النحو التايل: 
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املطلب الأول

�رشوط ا�شتحقاق الزوج للمعا�س

زوجته  على  بالإنفاق  يلتزم  َمْن  هو  الزوج  اأن  الغراء  لل�رشيعة  وفقًا  املقرر  من 

اإعالته،  اأو  زوجها  على  بالإنفاق  تلتزم  ل  الأ�سل  بح�سب  فاإنها  الزوجة  اأما  واإعالتها، 

وهي ل تقوم بهذا الإنفاق اإل اإذا كان زوجها غري قادر وعاجزًا عن العمل اأو الك�سب. 

فاإذا توفيت هذه الزوجة، فاإن زوجها الذي ثبت يف حقه هذه ال�سفة ي�ستحق لن�سيب 

يف املعا�س التقاعدي امل�ستحق عنها، ويلزم اأن يثبت عجز الزوج  عن العمل اأو الك�سب 

وي�ستمر  الكويتي،  الجتماعية  التاأمينات  لقانون  وفقًا  امل�سكلة  الطبية  اللجنة  مبعرفة 

عن  العجز  حالة  ا�ستمرت  طاملا  املتوفاة  زوجته  عن  املعا�س  يف  الزوج  ن�سيب  �رشف 

لالإجراءات  وفقًا  احلالة  هذه  ا�ستمرار  من  التحقق  ويكون  لديه،  الك�سب  اأو  العمل 

وال�رشوط التي ي�سدر بها قرار من الوزير، وملا كان �رشط ا�ستمرار عجز الزوج عن 

القانون ل�ستحقاق الزوج لن�سيب  اأو الك�سب هو ال�رشط الوحيد الذي و�سعه  العمل 

يف املعا�س امل�ستحق عن زوجته املتوفاة، لذلك فاإنه ل اأثر لكون الزوج م�ستحقًا ملعا�س 

تقاعدي عن نف�سه اأو لوجود دخل اآخر له اإىل جانب ا�ستحقاق هذا الن�سيب، غاية الأمر 

اأنه يف حالة ا�ستحقاق املعا�س عن نف�سه ون�سيب يف معا�س عن غريه، حيث اإنه بات من 

املعا�س والن�سيب مع حتديد  اإمكانية اجلمع بني  الكويتي  الت�رشيع  املقرر قانونًا وفق 

حد اأق�سى لهذا اجلمع .

الزوج  ا�ستحقاق  �رشوط  حددت  قد   106 املادة  اأن  جند  امل�رشي  الت�رشيع  ويف 

بقولها: اإنه ي�سرتط ل�ستحقاق الزوج ما ياأتي: 

موثقًا.  الزواج  عقد  يكون  اأن   -  1

عقد الزواج قد مت قبل بلوغ املوؤمن عليها اأو �ساحبة املعا�س �سن ال�ستني،  يكون  اأن   -2
وي�ستثنى من هذا ال�رشط احلالت الآتية: اأ- حالة الزوج الذي كان قد طلق املوؤمن 

عليها اأو �ساحبة املعا�س قبل بلوغها �سن ال�ستني ثم عقد عليها بعد هذه ال�سن. ب- 

حالت الزواج التي متت قبل 1975-9-1. 

يكون متزوجًا باأخرى.  األ   -3
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يف  عليها  املن�سو�س  الأرملة  ملعا�س  املقررة  الأحكام  ذات  ال�ساأن  هذا  يف  وي�رشي 

املواد 112 بند 4 ، 113 بند 2 ، 114 فقرة ثانية، وي�سرتط لعودة احلق يف املعا�س األ 

يكون متزوجًا باأخرى يف تاريخ الطالق اأو الرتمل«. 

ومن خالل ذلك فاإنه ي�سرتط ل�ستحقاق الزوج معا�سًا عن زوجته وفقًا للت�رشيع 

امل�رشي ما يلي: 1- اأن يكون عقد الزواج موثقًا. 2- اأن يكون عقد الزواج قد مت قبل 

بلوغ املوؤمن عليها اأو �ساحبة املعا�س �سن ال�ستني. 3- األ يكون الزوج متزوجًا باأخرى. 

ل�سنة   153 القانون  مبوجب  امل�رشي  امل�رشع  ا�ستحدثه  قد  الأخري  ال�رشط  وهذا 

2006 بتعديل بع�س اأحكام قانون التاأمني الجتماعي ال�سادر بالقانون رقم 79 ل�سنة 
ال�رشط  هذا  تقرير  اإىل  امل�رشع  دعت  التي  الأ�سباب  وجاهة  من  الرغم  وعلى   .2006
تعمل،  زوجة  للرجل  فيكون  لال�سرتزاق،  م�سدرًا  الزواج  من  البع�س  يتخذ  ل  حتى 

واأخرى يتقا�سى معا�سًا عنها.   

واجلدير بالذكر والإحاطة اأن املحكمة الد�ستورية العليا امل�رشية قد ق�ست باأحقية 

22 ق. د�ستورية،  83 ل�سنة  الزوج يف ا�ستحقاق معا�س زوجته وذلك يف الدعوى رقم 

اأقام  قد  كان  املدعي  اأن  يف  الوقائع  تتلخ�س  حيث   ،2003 دي�سمرب   14 بتاريخ  وذلك 

الدعوى رقم 96 ل�سنة 1999 عمال كلي اأمام حمكمة جنوب القاهرة البتدائية يطلب 

زوجته  عن  له  معا�س  بتقرير  الجتماعي  للتاأمني  القومية  الهيئة  باإلزام  احلكم  فيها 

املعا�س  لهذا  الوحيد  امل�ستحق  اأنه  على  تاأ�سي�سًا  وذلك  القاهرة،  ببنك  ال�سابقة  املوظفة 

دون باقي الورثة؛ ولأنه عاجز عن الك�سب ولي�س له من دخل �سوى معا�سه امل�ستحق 

يعد  ل  املدعي  اأن  الجتماعي  للتاأمني  القومية  الهيئة  اأبدت  واإذ  م�رش،  ببنك  عمله  عن 

اأنه  ذلك  الجتماعية؛  التاأمينات  قانون  من   106 املادة  مفهوم  يف  الك�سب  عن  عاجزًا 

يتقا�سى معا�سًا عن عمله يف بنك م�رش، فقد دفع املدعي بعدم د�ستورية ن�سي املادتني 

التاأمني الجتماعي، وبعد اأن قدرت حمكمة املو�سوع  قانون  من   4/112 و   2/106
جدية هذا الدفع و�رشحت للمدعي باإقامة الدعوى الد�ستورية فقد اأقامت دعواه املاثلة. 

وحيث اإن املادة 106 من قانون التاأمينات الجتماعية ال�سادر بالقانون رقم 79 ل�سنة 

اأنه: »ي�سرتط ل�ستحقاق  على  تن�س   1977 ل�سنة   25 رقم  بالقانون  معدًل   ،1975
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الزوج ما ياأتي: 

عقد الزواج موثقًا .  يكون  اأن   -1

وفقًا للبيانات املقدمة بطلب �رشف املعا�س،  الك�سب  عن  عاجزًا  الزوج  يكون  اأن   -2
على اأن يوؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتاأمني ال�سحي«. 

اأحكام حظر اجلمع  ا�ستثناء من  اأنه:  املذكور على  القانون  112 من  املادة  وتن�س 

اأو املهنة  املن�سو�س عليه باملادتني )110،111( يجمع امل�ستحق بني الدخل من العمل 

واملعا�س اأو بني املعا�سات يف احلدود الآتية: 

. ...............- 3. ..............-2 . ....... -1 

منتفعة  ب�سفتها  معا�سها  وبني  زوجها  عن  معا�سها  بني  الأرملة  جتمع   -4
باأحكام هذا القانون، كما جتمع بني معا�سها عن زوجها وبني دخلها من العمل اأو املهنة 

وذلك دون حدود«. وقد نعي املدعي على هذين الن�سني فيما ت�سمناه من ا�سرتاط اأن 

يكون الزوج عاجزًا عن الك�سب ل�ستحقاق معا�س عن زوجته، ومتييز الزوجة بتقرير 

امل�ستحق  املعا�س  وبني  معا�سها  اأو  املهنة  اأو  العمل  من  دخلها  بني  اجلمع  يف  اأحقيتها 

فاإنهما يكونان قد خالفا  للزوج عند وفاة زوجته،  عن زوجها دون تقرير ذات احلق 

ما اأوجبه الد�ستور على الدولة من كفالة امل�ساواة بني املراأة والرجل يف ميادين احلياة 

وال�سحي  الجتماعي  التاأمني  خدمات  وكفالة  والقت�سادية،  والجتماعية  ال�سيا�سية 

للقانون،  وفقًا  جميعًا  للمواطنني  وال�سيخوخة  والبطالة  العمل  عن  العجز  ومعا�سات 

والواجبات  احلقوق  يف  جميعًا  املواطنني  بني  امل�ساواة  من  الد�ستور  قرره  ما  وكذلك 

العامة دون متييز يف ذلك ب�سبب اجلن�س اأو الأ�سل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة، الأمر 

املحكمة يف  الد�ستور. وقد ذهبت  40 من   ،  17  ،11 املواد  باأحكام  اإخالًل  الذي ي�سكل 

من  الرابع  البند  لن�س  بالن�سبة  الدعوى  قبول  بعدم  الدفع  عن  اأنه  اإىل  للحكم  حيثياتها 

ين�س  املو�سوعية   الدعوى  يف  املدعي  طلب  اأن  على  تاأ�سي�سًا  الذكر  �سالفة   112 املادة 

اأنه مل يتوافر فيه اأحد �رشوط ا�ستحقاق هذا  على تقرير معا�س له عن زوجته يف حني 

املذكور واملتعلق باجلمع بني  الن�س  فاإن  الك�سب– ومن ثم  العجز عن  – وهو  املعا�س 

املعا�سني ل ينطبق على حالته وتنتفي م�سلحته بالتايل يف الطعن عليه، فاإن هذا الدفع 
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اأن امل�سلحة ال�سخ�سية املبا�رشة  مردود عليه مبا ا�ستقر عليه ق�ساء هذه املحكمة من 

التي تعد �رشطًا لقبول الدعوى الد�ستورية، ومناطها اأن يكون ثمة ارتباط بينها وبني 

امل�سلحة يف الدعوى املو�سوعية، وذلك باأن يكون احلكم يف امل�سائل الد�ستورية لزمًا 

واإذ  املو�سوع،  حمكمة  على  واملطروحة  بها  املرتبطة  املو�سوعية  الطلبات  يف  للف�سل 

للتاأمني  القومية  الهيئة  اإلزام  املدعي  مطالبة  يف  يتمثل  املو�سوعي  النزاع  جوهر  كان 

املعا�س  هذا  بني  اجلمع  يف  بالتايل  واأحقيته  زوجته،  عن  له  معا�س  بتقرير  الجتماعي 

واملعا�س امل�ستحق له عن عمله ال�سابق يف بنك م�رش، فاإن الق�ساء بعدم د�ستورية ن�س 

اإمكانية تقرير معا�س له عن زوجته،  اإليه واإن كان يرتتب عليه  امل�سار   2/106 املادة 

قانون  110 من  املادة  به  تق�سي  ما  ب�سبب  املعا�سني  يتمكن من اجلمع بني  لن  اأنه  اإل 

اأي�سًا  اأكرث من معا�س، وذلك ما مل يق�س  التاأمني الجتماعي والتي حتظر اجلمع بني 

بعدم د�ستورية ن�س املادة 4/112 فيما ت�سمنه من حق الأرملة يف اجلمع بني معا�سها 

القانون دون الزوج، ومن ثم فاإن  عن زوجها وبني معا�سها ب�سفتها منتفعة باأحكام 

م�سلحة املدعي تغدو متحققة يف الطعن على هذا الن�س الأخري. وحيث اإن مبداأ م�ساواة 

اأ�سا�سية  ركيزة  بح�سبانه  جميعها  امل�رشية  الد�ساتري  رددته  القانون  اأمام  املواطنني 

احلقوق  �سون  غايته  الجتماعي،  وال�سالم  للعدل  اختالفها  على  واحلريات  للحقوق 

وباعتباره  ممار�ستها،  تقيد  اأو  منها  تنال  التي  التمييز  �سور  مواجهة  يف  واحلريات 

و�سيلة لتقرير احلماية املتكافئة للحقوق جميعها، اإل اأن جمال اإعماله ل يقت�رش على ما 

كفله الد�ستور من حريات وحقوق وواجبات، بل ميتد - فوق ذلك – اإىل �سور يتعذر 

ح�رشها. واإذا كانت �سور التمييز املجافية للد�ستور يتعذر ح�رشها اإل اأن قوامها كل 

ا�ستبعاد ينال ب�سورة حتكمية من احلقوق والواجبات  اأو  اأو تف�سيل  اأو تقييد  تفرقة 

التي كفلها الد�ستور اأو القانون، �سواء بابتكار اأ�سل وجودها اأو تعطيل تقا�سى اآثارها، 

مبا يحول دون مبا�رشتها على قدم امل�ساواة الكاملة بني املوؤهلني قانونًا لالنتفاع بها، 

تنف�سل  األ  تنظيم  اأي  اأن مناط د�ستورية  املحكمة  املقرر يف ق�ساء هذه  اإن من  وحيث 

ن�سو�سه اأو تتخلف عن اأهدافه، ومن ثم فاإذا قام التماثل يف املراكز القانونية التي تنظم 

وحدة  ذلك  ا�ستلزم  تكونها،  التي  العنا�رش  يف  بالتايل  وت�ساووا  املواطنني  فئات  بع�س 

اأن يتدخل دومًا  امل�رشع عليه  اأن  اأن تظلهم، ولزم ذلك  التي ينبغي  القانونية  القاعدة 
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باأدواته لتحقيق امل�ساواة بني ذوي املراكز القانونية املتماثلة، اأو ملداركة ما فاته يف هذا 

ال�ساأن، وحيث اإنه تطبيقًا ملا �سلف فاإن قانون التاأمني الجتماعي ال�سادر بالقانون رقم 

79 ل�سنة 1975 واإن وحد بني الزوج والزوجة اخلا�سعني لأحكامه �سواء يف حقوقهما 
التاأمينية اأو التزاماتهما املالية، ويف الأ�س�س التي يتم على �سوئها ح�ساب معا�سيهما، اإل 

اأنه حني نظم �رشوط ا�ستحقاق كل منهما للمعا�س امل�ستحق عن الطرف الآخر،اأ�ساف 

بالن�سبة للزوج بن�س املادة 2/106 �رشطًا موؤداه اأن يكون عاجزًا عن الك�سب، ثم قرر 

معا�سها  وبني  زوجها  عن  معا�سها  بني  اجلمع  يف  الأرملة  اأحقية   4/112 املادة  بن�س 

ب�سفتها منتفعة باأحكام هذا القانون، دون تقرير ذات احلق للزوج، وهما الن�سان حمل 

الطعن املاثل، ومن ثم يكون قد اأقام يف هذا املجال تفرقة غري مربرة، خمالفًا بذلك مبداأ 

املحكمة  حكمت  الأ�سباب  ولهذه  الد�ستور،  من   40 املادة  يف  عليه  املن�سو�س  امل�ساواة 

ال�سادر  الجتماعي  التاأمني  قانون  من   106 املادة  من   2 البند  ن�س  د�ستورية  بعدم 

من   112 املادة  من   4 البند  ن�س  د�ستورية  وبعدم   ،1975 ل�سنة  رقم79  بالقانون 

زوجته  عن  معا�سه  بني  اجلمع  يف  الزوج  اأحقية  من  يت�سمنه  مل  فيما  املذكور  القانون 

وبني معا�سه ب�سفته منتفعًا باأحكام هذا القانون، وكذلك اجلمع بني معا�سه عن زوجته 

وبني دخله من العمل اأو املهنة وذلك دون حدود. 

املطلب الثاين

�رشوط ا�شتحقاق البن

65 من القانون الكويتي ال�رشوط الواجب توافرها يف البن حتى  اأو�سحت املادة 

املتوفى،  املعا�س  �ساحب  اأو  عليه  املوؤمن  والده  عن  املعا�س  يف  لن�سيب  م�ستحقًا  يكون 

لهذا  م�ستحقًا  يكون  حتى  والع�رشين  ال�ساد�سة  �سن  بلغ  قد  البن  يكون  باأل  فقررت 

الن�سيب، فاإن كان قد بلغ هذا ال�سن، فاإنه ل يكون م�ستحقًا له اإل اإذا توافر يف �ساأنه ما 

يلي: 

1- اأن يكون عاجزًا عن العمل والك�سب وقت بلوغ هذا ال�سن، ويظل م�ستحقًا للن�سيب 
طاملا ا�ستمرت حالة العجز، ويكون التحقق من ا�ستمرار حالة العجز بقرار ي�سدر 

من اللجنة الطبية املخت�سة. 
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اأكان  التي جتاوز التعليم الثانوي، �سواء  التعليم  مراحل  باإحدى  طالبًا  يكون  اأن   -2
املتخ�س�سة،  باملعاهد  وق�سي  مهنيًا  اأم  باجلامعة  وق�سي  عامًا  العايل  التعليم  هذا 

انتهى  جتاوزها  فاإن  والع�رشين،  الثامنة  امل�ستحق  �سن  جتاوز  عدم  ب�رشط  وذلك 

ن�سيبه، واأعيد توزيعه على باقي امل�ستحقني،اإل اإذا كان بلوغ هذا ال�سن اأثناء ال�سنة 

الدولة  من  له  حفاظًا  الدرا�سية؛  ال�سنة  نهاية  حتى  �رشفه  ي�ستمر  فاإنه  الدرا�سية، 

على حقه يف ا�ستكمال م�سريته التعليمية حتى نهاية العام. 

)ماج�ستري،  عليه  يزيد  اأو  يعادله  ما  اأو  جامعي  موؤهل  على  البن  ح�سل  اإذا   -3
اأو  بعمل  يلتحق  ومل  والع�رشين،  الثامنة  �سن  بلغ  قد  يكون  األ  ب�رشط  دكتوراه( 

الجتماعية،  التاأمينات  قانون  من  اخلام�س  الباب  لأحكام  يخ�سعه  ن�ساطًا  يزاول 

ولعل هذا ال�ستثناء ميثل نوعًا من الو�سائل التي جلاأ اإليها امل�رشع ملجابهة ظاهرة 

البطالة يف غيبة قانون لتغطية خماطر تلك الظاهرة )تاأمني البطالة هذه مت اإ�سافتها 

بالقانون رقم 127 ل�سنة 1992(. 

وي�سرتط ل�ستحقاق البن كذلك اأن يكون معاًل من والده املتوفى حال حياته، فاإن 

تبني اأنه مل يكن كذلك قبل الوفاة، باأن كان يعمل مثاًل فاإن هذا البن واإن كان م�ستحقًا 

لعدم بلوغه �سن ال�ساد�سة والع�رشين قبل الوفاة، اإل اأن ن�سيبه يف املعا�س يوقف طاملا 

ثبت اأنه يعمل، فاإذا اأ�سبح هذا البن مرة اأخرى بدون عمل عاد اإليه ن�سيبه املوقوف 

فاإن  والع�رشين،  ال�ساد�سة  �سن  عام  كاأ�سل  وهو  الن�سيب،  انتهاء  �سن  بلوغ  حتى 

اأ�سحاب الأعمال بالقطاعني الأهلي والنفطي، فاإن ن�سيبه  عمل البن كمتدرب لدى 

يف املعا�س يوقف تعوياًل على اأن املتدرب يف هذين القطاعني يخ�سع لنظام التاأمينات 

الجتماعية، واإن ما يح�سل عليه من �ساحب العمل اأثناء التدريب واإن �سمي مكافاأة 

تدريب اإل اأنه مبثابة املرتب الذي تق�سي قواعد اجلمع - كاأ�سل عام - بعدم جواز 

اجلمع بينه وبني الن�سيب يف املعا�س، اأما اإذا عمل البن كمتدرب يف القطاع احلكومي 

املتدرب يف احلكومة ل  اأن  الفقهاء، على  املو�سوع كان حمل خالف وجدل بني  فاإن 

التاأمينات الجتماعية، وما يح�سل عليه من مال لي�س مبثابة مرتب،  يخ�سع لنظام 

احلكومي،  القطاع  يف  متدربًا  البن  كان  اإذا  املعا�س  يف  الن�سيب  يوقف  ل  ثم  ومن 

التاأمينات  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   1992 ل�سنة   127 رقم  القانون  �سدر  وملا  
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مبن  للقانون  املتدربون  خ�سع  فقد   ،1993/5/1 بتاريخ  به  واملعمول  الجتماعية 

فيهم من يعمل بالقطاع احلكومي، وبالتايل فاإن ن�سيب املتدرب ب�سفة عامة يوقف 

خالل فرتة التدريب.

اإليه الراأي يعترب من جملة م�ستحقي  اأما بالن�سبة للحمل امل�ستكن وعلى ما انتهى 

وبالتايل  حيًا،  انف�ساله  يوم  من  اإل  ي�رشف  ل  ن�سيبه  اأن  اإل  الوفاة،  تاريخ  يف  املعا�س 

يوزع  بل  الوفاة،  عقب  توزيعه  عند  املعا�س  يف  ن�سيب  امل�ستكن  للحمل  يحجز  ل  فاإنه 

املعا�س بالكامل بافرتا�س عدم وجود هذا احلمل، فاإذا ما انف�سل احلمل حيًا عن والدته 

فاإن املعا�س يعاد توزيعه مرة اأخرى بعد اإ�سافة احلمل اإىل امل�ستحقني، وبطبيعة احلال 

�سوف يتاأثر - نتيجة ذلك - كل م�ستحق بعد ولدة هذا احلمل حيًا. واإذا عجز البن عن 

اأو �ساحب املعا�س وكان قد جتاوز �سن  اأو العمل بعد وفاة والده املوؤمن عليه  الك�سب 

املعا�س يف  ال�ساد�سة والع�رشين كقاعدة عامة، وبعد توزيع  الن�سيب وهو �سن  انتهاء 

تاريخ الوفاة على امل�ستحقني الذين توافرت فيهم �رشوط ال�ستحقاق يف هذا التاريخ، 

يتاأثر  ول  الوفاة،  تاريخ  يف  له  ا�ستحقاقه  بافرتا�س  املعا�س  يف  ن�سيبًا  �سي�ستحق  فاإنه 

باقي امل�ستحقني بهذا ال�ستحقاق اجلديد، وتظل اأن�سبتهم كما هي. واإذا طراأ �سبب من 

الأ�سباب التي توؤدي اإىل وقف �رشف ن�سيب البن اأو اأنه قد بلغ �سن انتهاء الن�سيب، 

فاإن على هذا امل�ستحق اأو من ينوب عنه يف ال�رشف اإخطار املوؤ�س�سة بذلك لتقوم بوقف 

�رشف هذا الن�سيب اأو اإعادة توزيعه على باقي امل�ستحقني يف حالة انتهائه.

ويف هذا ال�ساأن جند اأن حمكمة التمييز الكويتية قد ذهبت اإىل اأن امل�رشع حدد على 

�سبيل احل�رش امل�ستحقني يف تقا�سي اأن�سبة من معا�س املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س 

عند وفاته من اأول ال�سهر التايل الذي وقعت فيه الوفاة، وال�رشوط الالزمة لال�ستحقاق، 

ومن بني امل�ستحقني اأولد املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س، وا�سرتطت ل�ستحقاق البن 

العاجز  البن  ال�رشط  هذا  من  وا�ستثنى  والع�رشين،  ال�ساد�سة  �سن  بلغ  قد  يكون  األ 

الثانوية،  جتاوز  التي  التعليم  مراحل  باإحدى  الطالب  اأي�سًا  ا�ستثنى  كما  الك�سب،  عن 

اأو يزيد عليه، وي�سرتط عدم جتاوزه  يعادله  ما  اأو  اأو من ح�سل على موؤهل جامعي 

�سن الثامنة والع�رشين، ومل يلتحق بعمل اأو زاول ن�ساطًا، ويوقف �رشف الن�سيب يف 
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املعا�س اإذا التحق امل�ستحق بعمل، فيما عدا اأرملة املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س بالن�سبة 

 .
)1(

للن�سيب الذي ي�ستحقه بافرتا�س ا�ستحقاقه

ويف الت�رشيع امل�رشي جند اأن املادة 107 قد حددت �رشوط ا�ستحقاق البن بقولها: 

»ي�سرتط ل�ستحقاق البن األ يكون قد بلغ �سن احلادية والع�رشين، وي�ستثنى من هذه 

ال�رشوط احلالت الآتية :

الك�سب. عن  العاجز   -1

موؤهل  على  احل�سول  مرحلة  جتاوز  ل  التي  التعليم  مراحل  باإحدى  الطالب   -2
ال�ساد�سة  �سن  جتاوز  عدم  ب�رشط  يعادلهما،  ما  اأو  البكالوريو�س  اأو  اللي�سان�س 

ل  نهائي  موؤهل  على  ح�سل  من   -3 للدرا�سة.  متفرغًا  يكون  واأن  والع�رشين، 

يجاوز املرحلة امل�سار اإليها بالبند ال�سابق، ومل يلتحق بعمل اأو مل يزاول مهنة، ومل 

يكن قد بلغ �سن ال�ساد�سة والع�رشين بالن�سبة للحا�سلني على موؤهل اللي�سان�س 

املوؤهالت  على  للحا�سلني  بالن�سبة  والع�رشين  الرابعة  و�سن  والبكالوريو�س، 

الأقل «. 

ومن خالل الن�س �سالف الذكر يتبني لنا اأن البن يثبت له احلق يف �رشف معا�س 

هذا  فعند  كاملة،  ميالدية  �سنة   21 اأنه مل يبلغ �سنًا معينة هي �سن  اأو الأم طاملا  الأب 

ال�سن يجب على ال�سخ�س اأن ي�سد حاجاته بنف�سه �سواء باللتحاق بوظيفة اأو مبهنة 

امل�رشع   اأن  اإل  ال�سابقة،  ال�سن  ببلوغ  القانون  بقوة  املعا�س  �رشف  يوقف  لذلك  حرة، 

لعتبارات عدة قرر ا�ستمرار �رشف املعا�س على الرغم من جتاوز هذا القيد الزمني، 

يف حالت بعينها هي:

احلالة الأوىل: حالة البن العاجز عن الك�سب، في�ستمر �رشف املعا�س له دون التقيد 

اإما  العمل  عن  متامًا  قدرته  انعدمت  من  هو  الك�سب  عن  والعاجز  �سنة،   21 ال  ب�سن 

ب�سبب املر�س اأو ب�سبب الإ�سابة. 

)1( انظر: حكم حمكمة التمييز الكويتية  يف الطعن رقم 100 ل�سنة 2006، الدائرة الأوىل اإداري، جل�سة 29/ 2008/4، 

واأي�سًا الطعن رقم 22 ل�سنه 2006 الدائرة الأوىل اإداري جل�سة 20 / 5 / 2008. م�سار اإليهما باملرجع ال�سابق د. 

جمال فاخر النكا�س ود. عبد الرحمن الر�سوان، �س 179.     
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على  احل�سول  مرحلة  جتاوز  التي  التعليم  مراحل  باإحدى  الطالب  الثانية:  احلالة 

موؤهل اللي�سان�س اأو البكالوريو�س اأو ما يعادلهما ب�رشطني: 

والع�رشين. ال�ساد�سة  �سن  جتاوز  عدم   -1

متفرغًا للدرا�سة.  يكون  اأن   -2

مهنة  يزاول  مل  اأو  بعمل  يلتحق  ومل  نهائي  موؤهل  على  ح�سل  من  الثالثة:  احلالة 

اللي�سان�س  ال�ساد�سة والع�رشين بالن�سبة للحا�سلني على موؤهل  ومل يكن قد بلغ �سن 

والبكالوريو�س، و�سن الرابعة والع�رشين بالن�سبة للحا�سلني على املوؤهالت الأقل. 

املطلب الثالث

�رشوط ا�شتحقاق البنت

اأو  عليه  املوؤمن  والدها  عن  امل�ستحق  املعا�س  يف  ن�سيبًا  البنت  ل�ستحقاق  ي�سرتط 

اأن تكون غري  الكويتي من �رشوط،  الت�رشيع  به  ملا جاء  املتوفى وفقًا  املعا�س  �ساحب 

اإذا  اأخرى  مرة  اإليها  ويعود  تزوجت،  اإذا  الن�سيب  هذا  ينقطع  اأو  ويوقف  متزوجة، 

ل  اأنه  للبنت  بالن�سبة  هنا  واملالحظ  ترملت،  اإذا  الن�سيب  اإليها  يعود  وكذلك  طلقت، 

الذي ينتهي ن�سيبه كقاعدة عامة يف  الن�سيب مثل البن  يوجد لها �سن معينة لنتهاء 

�سن ال�ساد�سة والع�رشين، اأما البنت فتظل م�ستحقة طاملا مل تتزوج مهما بلغ �سنها، اإذ 

الأ�سل يف املجتمعات ال�رشقية األ تعمل املراأة، واأن يكفلها ويعولها والدها حال حياته، 

فاإن توفى كان لها ن�سيب يف املعا�س امل�ستحق عنه، ويظل ي�رشف لها طوال حياتها مامل 

تتزوج ويوقف اإذا تزوجت. 

ووقف ن�سيب البنت يف املعا�س امل�ستحق عن والدها املتوفى بزواجها مرده اإىل اأن 

كفالتها واإعالتها تنتقل بالزواج اإىل عاتق زوجها، ويعود اإليها ن�سيبها عن والدها اإذا 

ُطلقت بعد زواجها الذي قد يف�سل ل�سبب اأو لآخر، اأما اإذا توفى زوج البنت واأ�سبحت 

اإليها مرة ثانية.  اأرملة من بعده ، فاإن ن�سيبها يف املعا�س الذي توقف بزواجها يعود 

يف  لن�سيب  م�ستحقة  تكون  األ  فالأ�سل  والدها،  وفاة  عند  متزوجة  البنت  كانت  واإذا 
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املعا�س، وهو يوزع على اأ�سا�س عدم وجودها، فاإذا طلقت هذه البنت اأو ترملت لأول 

له عند  ا�ستحقاقها  بافرتا�س  املعا�س  ت�ستحق ن�سيبًا يف  فاإنها  والدها،  بعد وفاة  مرة 

الوفاة على األ يوؤثر هذا ال�ستحقاق على باقي اأن�سبة امل�ستحقني، واملق�سود بطالق 

يف  يوؤثر  ول  الوالد،  وفاة  بعد  الرتمل  اأو  الطالق  هو  هنا،  مرة  لأول  ترملها  اأو  البنت 

ثانية  اأو ترملت مرة  البنت  اإذا طلقت  اأما  الوفاة،  ال�سابق على هذه  الرتمل  اأو  الطالق 

بعد وفاة والدها، فاإنها ل ت�ستحق ن�سيبًا يف املعا�س، واإذا اأوقف ن�سيب البنت لزواجها 

فتمنح منحة زواج تعادل ن�سيبها يف املعا�س عن �سنة، وت�رشف هذه املنحة عن الزواج 

 .
)1(

لأول مرة فقط 

البنت  ا�ستحقاق  �رشوط  حددت  قد   108 املادة  اأن  جند  امل�رشي  الت�رشيع  ويف 

اأن  األ تكون متزوجة«. وبناء عليه فطاملا  البنت  للمعا�س بقولها:  ي�سرتط ل�ستحقاق 

البنت مل تتزوج اأيًا كان �سنها، وفقًا للت�رشيع امل�رشي، فهي ت�ستحق املعا�س، ويف تربير 

ذلك قيل اأن الأب ملتزم بالنفاق على البنت، وبوفاته يحل املعا�س الذي يح�سل عليه 

الزوج.  اإىل  الإنفاق  انتقل واجب  اإذا  اإل  املعا�س  البنت من هذا  الإنفاق، ول حترم  حمل 

وترتيبًا على ذلك اإذا كانت البنت متزوجة وقت وفاة الأب فاإنها ل ت�ستحق معا�سًا، فاإذا 

عادت مطلقة اأو اأرملة فاإن املعا�س يعود اإىل ال�رشيان. واإذا كانت غري متزوجة وقت وفاة 

الأب، فاإنها ت�ستحق معا�سًا، فاإن تزوجت اأوقف املعا�س، فاإن طلقت اأو ترملت عاد لها 

احلق يف �رشف املعا�س.  وجند اأن امل�رشع امل�رشي مل يقيد حق البنت يف احل�سول على 

املعا�س اإل بقيد وحيد هو األ تكون متزوجة ، ولذا واإزاء �رشاحة الن�س ت�ستحق البنت 

التي مل تتزوج املعا�س ولو كانت تعمل ، املهم هو اأنها غري متزوجة ، اإل اأنه يف هذه احلالة 

يجب تطبيق الأحكام اخلا�سة باجلمع بني املعا�س والأجر.

)1( �سمري اأحمد �رشف الدين و�سعود �سالح ال�سمري، اأنظمة التاأمني الجتماعي يف الكويت بني النظرية والتطبيق، مرجع 

�سابق، �س 342 وما بعدها.
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املطلب الرابع

�رشوط ا�شتحقاق الأرملة

اأو �ساحب املعا�س تظل م�ستحقة  اأرملة املوؤمن عليه  اأن  الكويتي جند  الت�رشيع  يف 

لن�سيبها يف املعا�س عن زوجها، طاملا اأنها مل تتزوج، فاإن تزوجت بعد وفاة زوجها اأو 

توفيت انتهى ن�سيبها يف املعا�س، ويعاد توزيعه على باقي امل�ستحقني. ونالحظ يف هذه 

احلالة اأن الن�سيب يف املعا�س ل يوقف بل ينتهي؛ لأن الأرملة بزواجها بعد وفاة زوجها 

اأخرى لذلك  اإليها هذا الن�سيب مرة  اأن يعود  اأو بوفاتها من بعد وفاته، فاإنه ي�ستحيل 

1992 حكمًا  127 ل�سنة  اأورد القانون رقم  يعاد توزيعه على باقي امل�ستحقني. ولقد 

جديدًا بالن�سبة لالأرملة يق�سي بعودة ن�سيب الأرملة التي تتزوج بعد وفاة زوجها، اإذا 

مل تكن م�ستحقة لن�سيب يف املعا�س عن زوجها الأخري؛ والأرملة اإذا كانت مطلقة قبل 

وفاة زوجها رجعيًا، ووقعت هذه الوفاة يف فرتة عدتها فاإنها ت�ستحق ن�سيبًا يف املعا�س 

عن زوجها، ذلك اأن املراأة يف الطالق الرجعي ل ينتهي عقد زواجها ال�سحيح يف احلال، 

واإمنا �سينتهي يف املاآل عندما تنتهي مدة العدة دون اأن يراجعها زوجها . 

فاإن عقد زواجها  اأو كربى،  بائنًا بينونة �سغرى  املراأة مطلقة طالقًا  اإذا كانت  اأما 

ينتهي يف احلال، وبالتايل فاإنه ل ي�سدق يف �ساأنها و�سف الأرملة بوفاة زوجها ال�سابق، 

ومن ثم فاإنها ل ت�ستحق ن�سيبًا يف املعا�س امل�ستحق عنه. 

ا�ستحقاق  105 قد حددت �رشوط  املادة  اأن  فاإننا جند  الت�رشيع امل�رشي،  واأما يف 

الزواج  يكون  اأن  املطلقة  اأو  الأرملة  ل�ستحقاق  »ي�سرتط  بقولها:  املطلقة  اأو  الأرملة 

موثقًا اأو ثابتًا بحكم ق�سائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج، ولوزير 

التاأمينات بقرار ي�سدره حتديد م�ستندات اأخرى لإثبات الزوج اأو الت�سادق يف بع�س 

احلالت التي يتعذر فيها الإثبات بالو�سائل �سالفة الذكر«. في�سرتط بالن�سبة لالأرملة 

اأن يكون عقد الزواج اأو الت�سادق على الزواج قد مت قبل بلوغ املوؤمن عليه اأو �ساحب 

املعا�س �سن ال�ستني، وي�ستثنى من هذا ال�رشط احلالت الآتية:

قد طلقها قبل بلوغ �سن  املعا�س  �ساحب  اأو  عليه  املوؤمن  كان  التي  الأرملة  حالة   -1
ال�ستني ثم عقد عليها بعد هذا ال�سن.
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املعا�س قد تزوج بها بعد بلوغه  �ساحب  اأو  عليه  املوؤمن  يكون  التي  الأرملة  حالة   -2
رغم  طلقها  م�ستحقة،  مطلقة  اأو  اأخرى  زوجة  له  يكون  األ  ب�رشط  ال�ستني،  �سن 

اإرادتها بعد بلوغه �سن ال�ستني، وكانت ل تزال على قيد احلياة. 

- حالت الزواج التي متت قبل العمل بهذا القانون. 

- وي�سرتط ل�ستحقاق املطلقة املعا�س ال�رشوط التالية:

- اأن يكون قد طلقها رغم اإرادتها.

- اأن يكون زواجها باملوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س قد ا�ستمر مدة ل تقل عن ع�رشين �سنة. 

- األ تكون بعد طالقها من املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س قد تزوجت من غريه.

- األ يكون لديها دخل من اأي نوع يعادل قيمة ا�ستحقاقها يف املعا�س اأو يزيد، فاإذا كان 

اأنه  الفرق، على  لها معا�س مبقدار  فاإنه يربط  الدخل يقل عما ت�ستحقه من معا�س 

اإذا كانت قيمة كل من الدخل واملعا�س تقل عن ثالثني جنيهًا فريبط لها من املعا�س 

بالقدر الذي ل يجاوز معه قيمة الدخل واملعا�س معًا هذا احلد ، ويف جميع الأحوال 

يرد على الأرملة يف حالة وجودها، واإذا مل توجد فريد على الأولد«.  

ل�ستحقاق  ي�سرتط  امل�رشي  الت�رشيع  اأن  ال�سابق  الن�س  خالل  من  لنا  يت�سح 

الأرملة املعا�س �رشطني: الأول ويتمثل يف اأن يكون الزواج موثقًا اأو ثابتًا بحكم ق�سائي 

اإقرار  به  – ويق�سد  الزواج  على  الت�سديق  اأو  الزواج  عقد  يكون  اأن  والثاين:  نهائي، 

الزوجني بقيام حالة الزواج بينهما يف تاريخ �سابق على حترير وثيقة الزواج – قد  مت 

قبل بلوغ املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س �سن ال�ستني.

اأما املطلقة فاإنه ي�سرتط ل�ستحقاقها املعا�س ال�رشوط الآتية: 

ال�رشط الأول: اأن يكون الزواج موثقًا اأو ثابتًا بحكم ق�سائي نهائي. 

ال�رشط الثاين: اأن يكون الطالق قد مت رغم اإرادة الزوجة. 

ال�رشط الثالث: اأن يكون زواجها باملوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س قد ا�ستمر مدة ل تقل 

عن ع�رشين �سنة. 
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املعا�س قد تزوجت  اأو �ساحب  املوؤمن عليه  األ تكون بعد طالقها من  الرابع:  ال�رشط 

من غريه. 

ال�رشط اخلام�س: األ يكون لديها دخل من اأي نوع يعادل قيمة ا�ستحقاقها يف املعا�س 

اأو يزيد، فاإذا كان الدخل يقل عما ت�ستحقه من معا�س فاإنه يربط لها معا�س مبقدار 

الفرق، على اأنه اإذا كانت قيمة كل من الدخل واملعا�س تقل عن ثالثني جنيهًا فريبط لها 

من املعا�س بالقدر الذي ل يجاوز معه قيمة الدخل واملعا�س معًا هذا احلد. ويف جميع 

الأحوال يرد على الأرملة يف حالة وجودها، واإذا مل توجد فريد على الأولد. 

املطلب اخلام�س

�رشوط ا�شتحقاق الأب 

عن  املعا�س  يف  لن�سيب  الأب  ل�ستحقاق  القانون  ي�سرتط  الكويتي  الت�رشيع  يف 

اأن يكون معتمدًا عليه يف معي�سته حال حياته، ومن ثم فلم ي�ساأ امل�رشع  ولده املتوفى 

يف  ن�سيبًا  له  قرر  حيث  ولده،  وفاة  بعد  عليه  الإنفاق  م�سدر  من  الوالد  هذا  يحرم  اأن 

املعا�س امل�ستحق عن هذا الولد ، اأما اإذا كان الوالد غري معتمد يف معي�سته على ابنه، كاأن 

يكون له مرتب من عمل يقوم به، فاإنه ل يكون م�ستحقًا لن�سيب يف املعا�س امل�ستحق عن 

ولده، ول ي�سرتط يف العتماد على املعي�سة هنا ويف باقي الفرو�س الأخرى الذي يلزم 

فيها هذا ال�رشط اأن يكون هذا العتماد كليًا، واإمنا يكفي اأن يكون هذا العتماد جزئيًا؛ 

ذلك اأن �رشط العتماد يف املعي�سة قد ورد بالقانون يف عدة مواد مطلقًا دون قيد، الأمر 

الذي ي�ستفاد منه اأن مثل هذا ال�رشط يكون متوافرًا �سواء اأكان العتماد يف املعي�سة كليًا 

اأم جزئيًا، ويثبت العتماد يف املعي�سة حتى يكون الأب م�ستحقًا لن�سيب يف املعا�س عن 

ولده، ب�سهادة ت�سدر يف هذه ال�ساأن من اجلهة التي يحددها قرار ي�سدره الوزير، وهي 

غالبًا ما تكون وزارة ال�سوؤون الجتماعية، التي تعد بحثًا اجتماعيًا عن حالة هذا الأب، 

وتنتهي فيه اإىل ما اإذا كان الأب معتمدًا على ولده يف معي�سته من عدمه، واملهم اأن تثبت 

اأو �ساحب املعا�س،  اأن هذا العتماد يف املعي�سة كان قبل وفاة املوؤمن عليه  يف ال�سهادة 

وينتهي ن�سيب الأب بوفاته، ويعاد توزيعه على باقي امل�ستحقني. 
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اأما يف الت�رشيع امل�رشي فنجد اأن القانون مل  ي�سع �رشوطًا ل�ستحقاق الأب معا�سًا 

عند وفاة ولده املوؤمن عليه، وبذلك ي�ستحق الأب للمعا�س عن ابنه املتوفى، حتى لو مل 

يكن يعوله بالفعل، على خالف ما هو متبع يف الت�رشيع الكويتي، فالأب وفقًا للت�رشيع 

امل�رشي ي�ستحق املعا�س عند وفاة البن حتى ولو مل يكن يعوله بالفعل، بل حتى ولو 

 .
)1 (

مل يكن ملتزمًا بالإنفاق عليه قبل وفاته

املطلب ال�شاد�س

�رشوط ا�شتحقاق الأم

ولدها  معا�س  يف  لن�سيب  الأم  ل�ستحقاق  القانون  ي�سرتط  الكويتي  الت�رشيع  يف 

�رشط  اأن  اأي  وفاته،  قبل  مطلقة  اأو  اأرملة،  تكون  اأن  املعا�س،  �ساحب  اأو  عليه  املوؤمن 

ال�ستحقاق هنا، األ تكون الأم متزوجة قبل وفاة ابنها، لأنها اإذا كانت متزوجة فاإنها 

�ستكون يف كفالة زوجها الذي يلتزم بالإنفاق عليها، اأما اإذا كانت مطلقة اأو اأرملة قبل 

وفاة ابنها فاإنها �ستكون معالة منه حال حياته، ومن ثم فاإنه يثبت لها ن�سيب يف معا�سه 

بعد وفاته؛ ل�سمان مورد لها لالإنفاق منه، فاإذا تزوجت الأم بعد وفاة ابنها فاإن ن�سيبها 

يف املعا�س يوقف، ويعود اإليها اإذا طلقت، اأما اإذا تزوجت الأم بعد وفاة ابنها، ومات عنها 

زوجها وترملت فاإن ن�سيبها املوقوف بالزواج يعود اإليها مرة ثانية، فاإذا تزوجت مرة 

الأم  كانت  واإذا  اأي�سًا.  اإليها  يعود  الن�سيب  هذا  فاإن  ترملت  ثم  ن�سيبها  وانقطع  ثانية 

 ، عنه  امل�ستحق  املعا�س  يف  لن�سيب  م�ستحقة  تكون  ل  فاإنها  ولدها  وفاة  عند  متزوجة 

فاإذا طلقت اأو ترملت لأول مرة بعد وفاة ابنها فاإنها متنح ن�سيبًا يف املعا�س بافرتا�س 

ا�ستحقاقها له عند الوفاة، وعلى األ يوؤثر ذلك على اأن�سبة باقي امل�ستحقني.  واملالحظ 

كان  فلو  البن،  وفاة  بعد  مرة  لأول  الرتمل  اأو  الطالق  حالة  يف  مينح  الن�سيب  اأن  هنا 

طالقًا ثانيًا اأو ترماًل ثانيًا، فاإن هذا الن�سيب ل مينح، والطالق اأو الرتمل املوؤثر يف هذا 

الفر�س هو ما يقع اأو يحدث بعد وفاة البن حتى لو �سبقه قبل الوفاة اأكرث من طالق اأو 

ترمل اآخر لالأم. 

النه�سة  دار  ال�ساد�س،  الت�رشيعات الجتماعية، اجلزء  الو�سيط يف  الربعي،  اأحمد  الربعي ود. رامي  د.اأحمد ح�سن   )1(

العربية، 2009 م، �س 938. 



املحامي بدر �سعد العتيبي

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة الرابعة - العدد 14 - يونيو 2502016 251مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة الرابعة - العدد 14 - يونيو 2016

الأم معا�سًا  القانون مل  ي�سع �رشوطًا ل�ستحقاق  اأن  الت�رشيع امل�رشي جند  ويف 

الأم للمعا�س حتى لو كانت متزوجة من  املوؤمن عليه، وبذلك ت�ستحق  ابنها  عند وفاة 

للت�رشيع  وفقًا  فالأم  الكويتي،  الت�رشيع  يف  �ساري  هو  ما  بخالف  املتوفى،  والد  غري 

امل�رشي ت�ستحق املعا�س عند وفاة البن حتى ولو مل يكن يعولها بالفعل، بل حتى ولو 

 .
)1 (

كانت يف ع�سمة رجل يلتزم بالإنفاق عليها

املطلب ال�شابع

�رشوط ا�شتحقاق الأخ والأخت

عن  املعا�س  يف  لن�سيب  الأخت  اأو  الأخ  ل�ستحقاق  ي�سرتط  الكويتي  الت�رشيع  ويف 

اأخيها ذات ال�رشوط التي ت�سرتط بالن�سبة لالبن اأو البنت على ح�سب الأحوال، في�سرتط 

بالن�سبة لالأخ األ يكون قد بلغ �سن ال�ساد�سة والع�رشين، وي�ستمر �رشف هذا الن�سيب 

التعليم  التي تلي مرحلة  التعليم  باإحدى مراحل  الأخ  اإذا كان  الثامنة والع�رشين  حتى 

الثانوي، وي�ستحق هذا الن�سيب كذلك اإذا تبني اأن الأخ كان عند وفاة اأخيه عاجزًا عن 

الك�سب اأو العمل، وي�سرتط يف الأخت اأن تكون غري متزوجة عند وفاة اأخيها، فاإن كانت 

متزوجة فاإنها ل تكون م�ستحقة لهذا الن�سيب، وي�سرتط كذلك بالن�سبة لالأخ والأخت 

اأن يكونا معتمدين يف معي�ستهما على اأخيهما املتوفى، ويثبت هذا العتماد يف املعي�سة 

عن  اأخيه  وفاة  بعد  الأخ  عجز  واإذا  والعمل،  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  من  ب�سهادة 

الك�سب اأو العمل بالغًا ما بلغت �سنه، فاإنه ي�ستحق ن�سيبًا يف املعا�س بافرتا�س ا�ستحقاقه 

له عند الوفاة، ول ي�سرتط يف هذا الفر�س اأن يكون الأخ معتمدًا على اأخيه يف معي�سته. 

وكذلك فاإن الأخت ت�ستحق ن�سيبًا يف املعا�س بعد وفاة اأخيها اإذا طلقت اأو ترملت لأول 

مرة بعد وفاة اأخيها، ول ي�سرتط كذلك يف هذا الفر�س اأن يثبت اعتماد الأخت على اأخيها 

يف معي�ستها، ومنح الأخ اأو الأخت لن�سيب يف املعا�س يف الفر�س الأخري ل يوؤثر يف اأن�سبة 

باقي امل�ستحقني اإذ تظل اأن�سبتهم كما هي. 

النه�سة  دار  ال�ساد�س،  الجتماعية، اجلزء  الت�رشيعات  الو�سيط يف  الربعي،  اأحمد  الربعي ود. رامي  د.اأحمد ح�سن   )1(

العربية، 2009 م، �س 938. 
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الأخ  ا�ستحقاق  �رشوط  حددت  قد   109 املادة  اأن  جند  امل�رشي،  الت�رشيع  ويف 

�رشوط  اإىل  بالإ�سافة   – والأخوات  الأخوة  ل�ستحقاق  “ي�سرتط  بقولها:  والأخت 

– اأن يثبت اإعالة املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س اإياهم وفقًا  ا�ستحقاق الأبناء والبنات 

الأخوة  فيعترب  التاأمينات”،  وزير  من  قرار  بها  ي�سدر  التي  والأو�ساع  لل�رشوط 

والأخوات من امل�ستحقني للمعا�س، �سواء اأكانوا اأخوة اأ�سقاء اأم غري اأ�سقاء - اأخوة لأب 

يلي:  ما  للمعا�س  والأخوات  الأخوة  ل�ستحقاق  وي�سرتط  لأم،  – اأخوة 

ال�رشط الأول: وهو خا�س بالأخوات، باأل تكون الأخت متزوجة، فبالزواج ينتقل عبء 

اإليها احلق يف �رشف املعا�س  اأو ترملت عاد  اإىل زوجها، فاإذا طلقت الأخت  اإعالة املراأة 

والعك�س �سحيح. 

يكون  الإعالة  تلك  وثبوت  املعا�س،  لطالب  عليه  املوؤمن  اإعالة  ثبوت  الثاين:  ال�رشط 

ب�سهادة اإدارية. 

ال�رشط الثالث: وهو خا�س بالأخوة الذكور، ويتمثل باأل يكون قد بلغ �سن احلادية 

والع�رشين مع ذات ال�ستثناءات اخلا�سة باحلق يف ال�ستمرار يف �رشف املعا�س وهي 

كما يلي:

التقيد  له دون  املعا�س  الك�سب، في�ستمر �رشف  العجز عن  حالة  الأوىل:  احلالة 

ب�سن 21.

مرحلة  جتاوز  ل  التي  التعليم  مراحل  باإحدى  طالبًا  يكون  اأن  الثانية:  احلالة 

احل�سول على موؤهل اللي�سان�س اأو البكالوريو�س اأو ما يعادلهما ب�رشط عدم جتاوز 

�سن ال�ساد�سة والع�رشين، واأن يكون متفرغًا للدرا�سة. 

احلالة الثالثة: من ح�سل على موؤهل نهائي ل يجاوز املرحلة امل�سار اإليها بالبند 

ال�سابق، ومل يلتحق بعمل اأو يزاول مهنة ومل يكن قد بلغ �سن ال�ساد�سة والع�رشين 

بالن�سبة للحا�سلني على موؤهل اللي�سان�س والبكالوريو�س و�سن الرابعة والع�رشين 

بالن�سبة للحا�سلني على املوؤهالت الأقل. 
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املطلب الثامن

�رشوط ا�شتحقاق ابن البن

جدهم  عن  املعا�س  يف  ن�سيبًا  وبناته  البن  ابن  ل�ستحقاق  الكويتي  قررالت�رشيع 

الأبناء  با�ستحقاق  اخلا�سة  ال�رشوط  املتوفىذات  املعا�س  �ساحب  اأو  عليه  املوؤمن 

والبنات وذلك يف حالتني: 

املعا�س  �ساحب  اأو  عليه  املوؤمن  جدهم  وفاة  قبل  والدهم  توفى  اإذا  الأوىل:  احلالة 

البن  ا�ستحقاق  �رشوط  الوالد  هذا  �ساأن  يف  تتوافر  وكانت  املعا�س،  عنه  امل�ستحق 

لن�سيب يف املعا�س عن والده، كاأن يكون قد توفى قبل انتهاء �سن الن�سيب، اأي قبل 

والع�رشين  الثامنة  �سن  قبل  توفى  قد  كان  اأو  والع�رشين،  ال�ساد�سة  �سن  يبلغ  اأن 

وكان ل يزال طالبًا باإحدى مراحل التعليم التي تلي مرحلة التعليم الثانوي، اأو اأنه 

توفى وكان عاجزًا عن العمل اأو الك�سب.  

اأن يكون قد ا�ستحق ن�سيبًا يف املعا�س عن  اأن يتوفى والدهم بعد  احلالة الثانية: 

والده املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س املتوفى، وكان ل يزال م�ستحقًا لهذا الن�سيب 

اأي اأنه مل يتوافر يف �ساأن هذا الن�سيب �سبب من اأ�سباب النتهاء قبل الوفاة، واملهم يف 

ا�ستحقاق اأبناء الأبناء وبناته اأن يثبت اإن كان معاًل من قبل جدهم حال حياته، اأي 

اأن يكون هذا الوالد قد ا�ستحق ن�سيبًا يف املعا�س عن اجلد بعد وفاته لأنه كان معاًل 

منه من قبل، وب�رشط اأن تقع وفاة الوالد وكان ل يزال �ساحب ن�سيب يف املعا�س 

جدهم  عن  املعا�س  يف  لن�سيب  وبناته  الأبناء  اأبناء  وا�ستحقاق  اجلد.  عن  امل�ستحق 

املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س ما هو اإل تطبيق لفكرة الو�سية الواجبة امل�ستقاة من 

ال�رشيعة الإ�سالمية.  

املطلب التا�شع

امل�شتحقون يف معا�س املفقود

موؤقتًا  ي�رشف  باأن  الكويتي  الجتماعية  التاأمينات  قانون  من   74 املادة  قررت 

املرتتب  املعا�س  يف  منهم  كل  ن�سيب  يعادل  ما  عليه  املوؤمن  فقد  حالة  يف  للم�ستحقني 
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املوؤمن  على  يعرث  حتى  امل�ستحقني  اأن�سبة  �رشف  وي�ستمر  عليه،  املوؤمن  وفاة  على 

عليه حيًا اأو ميتًا اأو حكمًا، ما مل ي�سدر حكم من الق�ساء بثبوت وفاته، فاإذا عرث على 

املوؤمن عليه حيًا قطعت هذه الأن�سبة املوؤقتة يف املعا�س، اأما اإذا عرث عليه ميتًا اأو �سدر 

حكم من الق�ساء بثبوت وفاة املوؤمن عليه، فاإن هذا الن�سيب املوؤقت يف املعا�س يوقف، 

وي�رشف للم�ستحقني يف تاريخ ثبوت الوفاة ن�سيب يف املعا�س باعتباره معا�س وفاة 

حقيقية ل يوقف ول ينتهي اإل اإذا حتقق يف �ساأنه اأحد اأ�سباب اإيقاف اأو انتهاء الن�سيب 

وفقًا لكل م�ستحق على حدة. واإذا ما تبني اأن املوؤمن عليه قد فقد اأثناء عمله اأو ب�سببه 

فاإنه ي�رشف للم�ستحقني بالإ�سافة اإىل الأن�سبة يف معا�س الوفاة ما يعادل ن�سيب كل 

منهم يف )املعا�س الإ�سابي( باعتبار اأن الوفاة ناجتة عن اإ�سابة عمل اأثناء اأداء العمل 

اأو ب�سببه. 

حالت وقف �رشف معا�س املوؤمن عليه وفقًا للت�رشيع امل�رشي: 

جتد هذه احلالت اأ�سا�سها القانوين يف املادة 111 من الت�رشيع امل�رشي والتي جاء 

فيها: »يوقف �رشف معا�س امل�ستحق يف احلالت الآتية: 

1- اللتحاق باأي عمل واحل�سول منه على دخل �ساٍف ي�ساوي قيمة املعا�س اأو يزيد 
جمموع  ال�سايف  بالدخل  ويق�سد  الفرق،  اإليه  �رشف  املعا�س  عن  نق�س  فاإذا  عليه، 

الجتماعي  التاأمني  ا�سرتاكات  يف  ح�سته  من  خم�سومًا  العامل  عليه  يح�سل  ما 

وال�رشائب يف تاريخ التحاقه بالعمل، ثم يف يناير من كل �سنة. 

على  تزيد  ملدة  لوائح  اأو  بقوانني  منظمة  جتارية  غري  اأو  جتارية  مهنة  مزاولة   -2
هذه  مزاولة  ترك  حالة  يف  املعا�س  �رشف  يف  احلق  ويعود  مت�سلة،  �سنوات  خم�س 

املهنة اعتبارًا من اأول ال�سهر التايل لتاريخ ترك املهنة«. 

ويف �سوء هذا الن�س يت�سح لنا اأن احلالت التي يوقف فيها �رشف املعا�س تتمثل 

فيما يلي: 

اأو القطاع  اأو القطاع العام  – �سواء يف احلكومة  احلالة الأوىل: اللتحاق باأي عمل 

اخلا�س – واحل�سول منه على دخل �ساٍف ي�ساوي قيمة املعا�س اأو يزيد عليه، فاإذا 

نق�س الدخل عن املعا�س �رشف اإليه الفرق، والدخل ال�سايف هو جمموع ما يح�سل 
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عليه العامل خم�سومًا منه ح�سته يف ا�سرتاكات التاأمني وال�رشائب امل�ستحقة على 

الدخل يف تاريخ التحاقه بالعمل ثم يف يناير من كل �سنة. 

احلالة الثانية: وهي مزاولة مهنة جتارية اأو غري جتارية منظمة بقوانني اأو لوائح.

امل�ستحق لعمل يدر عليه دخاًل  اأن امل�رشع قد فرق بني حالة ممار�سة  لنا  ويت�سح 

وحالة من يزاول مهنة جتارية اأو غري جتارية، ويبدو الفارق اأوًل من حيث وقف 

امل�رشع للمعا�س فور التحاق امل�ستحق بعمل يدر عليه دخاًل بينما ل يوقف املعا�س 

يف حالة مزاولة مهنة جتارية اأو غري جتارية، اإل بعد انق�ساء فرتة من الزمن تزيد 

على خم�س �سنوات مت�سلة. ولعل احلكمة من وراء ذلك اأن امل�رشع قدر اأن امل�ستحق 

الأموال  بع�س  لبذل  الأمر  اأول  يف  ي�سطر  جتارية  غري  اأو  جتارية  مهنة  يزاول  اإذ 

يح�سل  حتي  فرتة  مرور  الأمر  يتطلب  وقد  وا�ستثمارات،  م�رشوفات  �سورة  يف 

امل�ستحق على ما اأنفقه من راأ�س املال، ويدر امل�رشوع عليه دخاًل، وقد قدر امل�رشع 

بعد  اإل  املعا�س  اإيقاف  امل�رشع  يقرر  مل  لذلك  �سنوات   خم�س  تبلغ  الفرتة  هذه  اأن 

فوات هذه املدة، اأما بالن�سبة ملن ميار�س عماًل، فاإنه يح�سل على راتبه، منذ ال�سهر 

اعتبارًا  اأنه  اأخرى موؤداها  اأقام تفرقة  امل�رشع  بالعمل، لكن  الذى يلتحق فيه  الأول 

مهنة  يزاول  الذي  للم�ستحق  بالن�سبة  املعا�س  يقف  اخلم�س  ال�سنوات  انق�ساء  من 

جتارية اأو غري جتارية، وبغ�س النظر عن حقيقة دخله، ولو كان هذا الدخل اأقل من 

قيمة املعا�س، ول يوؤدي له الفارق على غرار امل�ستحق الذى يزاول عماًل، وتبدو هذه 

التفرقة منطقية وعادلة ، فهي املقابل ل�ستمرار امل�ستحق الذي زاول مهنة جتارية 

اأو غري جتارية، يف النتفاع باملعا�س، طيلة خم�س �سنوات منذ بدء ن�ساطه، ويالحظ 

اأن اأحكام الوقف ال�سابقة ل ت�رشي يف احلدود التي ي�سمح فيها امل�رشع باجلمع بني 

 .
)1(

املعا�س والدخل

النه�سة  دار  ال�ساد�س،  الجتماعية، اجلزء  الت�رشيعات  الو�سيط يف  الربعي،  اأحمد  الربعي ود. رامي  د.اأحمد ح�سن   )1(

العربية، 2009 م، �س 948. 
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حالت قطع املعا�س وفقًا للت�رشيع امل�رشي: 

تقرر املادة 113 حالت قطع املعا�س، والتي تتم يف احلالت التالية: 

زال  متى  املعا�س  ينقطع  لذلك  يورث  ل  فاملعا�س  امل�ستحق:  وفاة  الأوىل-  احلالة 

املعا�س  �رشف  عدم  الوفاة  على  يرتتب  قد  اأنه  ويالحظ  بالوفاة،  ا�ستحقاقه  �سبب 

لأحد يف حالة عدم وجود اأي م�ستحق وفقا لل�رشوط املقررة قانونا.    

هذه  يف  املعا�س  قطع  وحكمة  الأخت:  اأو  البنت  اأو  الأرملة  زواج  الثانية-  احلالة 

احلالة وا�سحة ، فا�ستحقاق املعا�س بالن�سبة لهذه الفئة �سببه اأن املوؤمن عليه كان 

ملتزمًا بالنفاق عليهن، فاإذا زال �سبب ال�ستحقاق باأن انتقل بالتفاق اإىل الزوج، 

مل يعد هناك مربر لال�ستمرار يف �رشف املعا�س، وت�ستحق الأخت اأو البنت يف هذه 

احلالة منحة الزواج وفقا لل�رشوط املقررة قانونا. 

احلالةالثالثة- بلوغ البن اأو الأخ �سن احلادية والع�رشين: 

وي�ستثنى من ذلك احلالت الآتية : 

- العاجز عن الك�سب حتى زوال حالة العجز. 

ال�ساد�سة  اأو تاريخ بلوغه �سن  اأو مزاولته مهنة  التحاقه بعمل  الطالب حتي تاريخ   -

ال�ساد�سة  الذي يبلغ �سن  الطالب  اأقرب، وي�ستمر �رشف معا�س  اأيهما  والع�رشين 

والع�رشين خالل ال�سنة الدرا�سية حتى نهاية تلك ال�سنة. 

- احلا�سل على موؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل اأو مزاولته مهنة اأو تاريخ بلوغه 

البكالوريو�س  اأو  اللي�سان�س  على  للحا�سلني  بالن�سبة  والع�رشين  ال�ساد�سة  �سن 

اأي  الأقل  النهائية  املوؤهالت  على  للحا�سلني  بالن�سبة  والع�رشين  الرابعة  و�سن 

التاريخني اأقرب. 

عدا  ما  اأكرب،  معا�س  ا�ستحقاق  �رشوط  امل�ستحق  يف  توافرت  اإذا  الرابعة:  احلالة 

الإخالل بقواعد اجلمع بني املعا�سات.
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حالت عودة احلق يف املعا�س: 

يف  وتتمثل  عنه،  قطع  ملن  املعا�س  يف  احلق  عودة  اإن�سانية  لعتبارات  امل�رشع  قرر 

 :
)1 (

احلالت التالية

احلالة الأوىل- عودة احلق يف املعا�س للبنت والأخت التي ترتمل اأو تطلق:

تقرر املادة 114 من القانون اأنه اإذا طلقت اأو ترملت البنت اأو الأخت منح كل منهما 

ما ي�ستحق له من معا�س بافرتا�س ا�ستحقاه يف تاريخ وفاة املورث، ويالحظ اأن تطبيق 

اإثبات  اإىل  هذا احلكم ل يثري �سعوبة بالن�سبة للبنت فهي ت�ستحق املعا�س دون حاجة 

بالن�سبة  فيتوفر  بناته  على  بالنفاق  ملتزم  الأب  لأن  بالفعل،  يعولها  كان  املتوفى  اأن 

لهن �رشط الإعالة القانونية. اأما بالن�سبة لالأخت فالأمر خمتلف، حيث اإنها ل ت�ستحق 

اإدارية، ولذلك فعلى  املعا�س اإل باإثبات اأن املتوفى كان يعولها بالفعل مبوجب �سهادة 

الرغم من عدم تطرق امل�رشع اإىل هذا املو�سوع، فاإن من املفهوم اأن هذا ال�رشط قائم، 

فلو كانت الأخت يف كنف اأخيها )املوؤمن عليه( يعولها اإعالة فعلية عند وفاته، فا�ستحقت 

املعا�س، ثم تزوجت فقطع عنها فال بد من عودته مرة ثانية اإذا طلقت اأو ترملت، ولكن 

اإذا كانت الأخت متزوجة وقت وفاة املوؤمن عليه، اأي عند وفاة اأخيها،  ال�سعوبة تبدو 

ت�ستحق  هل  احلالة،  هذه  ففي  قانونية،  اإعالة  يعولها  الذي  زوجها،  كنف  يف  وكانت 

املعا�س اإذا طلقت اأو ترملت؟ 

الجابة يف هذه احلالة بالنفي، فهي ل ت�ستحق معا�سًا، لأنها مل تكن يف حالة اإعالة 

اأنها ل ت�ستحق وفقا للقواعد العامة لأن  فعلية من جانب اأخيها املتوفى من جهة، كما 

ال�ستحقاق،  �رشوط  قبل  من  فيه  توافرت  �سخ�س  اإىل  يعود  اأنه  يعني  املعا�س  عودة 

وهذه ال�رشوط مل تتوافر يف الأخت املتزوجة عند وفاة اأخيها املوؤمن. وقد اأكدت املذكرة 

الإي�ساحية للقانون ذلك بقولها: »مع مراعاة توافر �رشوط ا�ستحقاق املعا�س بالن�سبة 

ت�ستحق  فاإنها  الوفاة  عند  معا�سًا  ت�ستحق  مل  الأخت  اأو  البنت  كانت  فاإذا  منهم«.  لكل 

معا�سًا يقدر مبا كان ي�ستحق لها من معا�س يقر ا�ستحقاقه يف تاريخ وفاة املوؤمن، وذلك 

دون امل�سا�س باأن�سبة باقي امل�ستحقني، وتاريخ عودة املعا�س يف حالة وفاة الزوج يكون 

)1( د.اأحمد ح�سن الربعي ود. رامي اأحمد الربعي، الو�سيط يف الت�رشيعات الجتماعية، املرجع ال�سابق، �س 950 وما بعدها. 
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منذ تاريخ الوفاة، اأما يف حالة الطالق فيكون ا�ستحقاق املعا�س من تاريخ انق�ساء عدة 

املوؤمن  معا�س  يف  ال�ستحقاق  عدم  اأ�سا�س  وهي  خاللها،  م�ستمرة  النفقة  لأن  الطالق، 

عليه. 

احلالة الثانية- عجز البن اأو الأخ على الك�شب بعد وفاة املوؤمن عليه: 

ويالحظ اأن هذه احلالة تت�سمن فر�سني: 

وفاة  وقت  البن  اأو  لالأخ  بالن�سبة  ال�ستحقاق  �رشوط  تتوافر  األ  الأول:  الفر�س 

املوؤمن عليه، فال ي�ستحق معا�سًا، ولكنه قد ي�ساب بعجز عن الك�سب يف حلظة لحقة 

لذلك، فقرر امل�رشع له ا�ستثناء احلق يف املعا�س. 

عليه،  املوؤمن  وفاة  عند  للمعا�س  م�ستحقًا  البن  اأو  الأخ  يكون  اأن  الثاين:  الفر�س 

ولكنه يبلغ �سن الر�سد اأو ال�سن املقرر قانونًا يف حالة متابعته لدرا�سة، فيقطع عنه 

اأي�سًا مينح  املعا�س، ويف هذه احلالة  اإليه  املعا�س ثم ي�ساب بعد ذلك بعجز، فيعاد 

امل�سا�س  دون  املورث  وفاة  تاريخ  يف  ا�ستحقاقه  بافرتا�س  معا�سًا  البن  اأو  الأخ 

بحقوق املنتفعني.  

احلالة الثالثة- عودة حق الأرملة التي تزوجت يف املعا�س:

عن  ملعا�س  م�ستحقة  تكن  ومل  ترملت  اأو  طلقت  اإذا  املعا�س  يف  الأرملة  حق  يعود 

اإذا ما تزوجت مرة ثانية فاإن الزواج الثاين يقطع عالقتها  زوجها الأخري، فالأرملة 

نهائيًا بالزوج، فعلى اأي اأ�سا�س يعود اإليها معا�س الزوج الأول؟. لقد كان من املنطقي 

اأن يقرر امل�رشع عودة احلق اإىل الأرملة يف املعا�س املقرر لأبيها املوؤمن عليه املتوفى اأو 

اأخيها؛ لأن الأب والأخ تظل عالقتهم بالبنة والأخت قائمة حتي لو تزوجت اأو طلقت 

الزوج  وفاة  عند  الأول  الزوج  معا�س  يف  اإليها  احلق  بعودة  القول  ولكن  ترملت،  اأو 

اأنه لو اأجنبت الزوجة  الثاين هو قول يناق�س املنطق والعتبارات القانونية، خا�سة 

ا�ستقطاع جزء  القدمي  ا�ستحقاقها للمعا�س عن زوجها  الزوج اجلديد فاإن معنى  من 

من دخل اأولد الزوج القدمي لالنفاق على اأولد الزوج اجلديد؛ لذلك فاإن امل�رشع قد 

األ تكون م�ستحقة  الأول وهو  الزوج  ملعا�س  الأرملة  ل�ستحقاق  و�سع �رشطًا هامًا 

ملعا�س عن الزوج الأخري، فلو كانت م�ستحقة ملعا�س عن الزوج الأخري حتى لو كان 
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ت�ستحق  ل  فاإنها  الأول،  الزوج  معا�س  من  اقت�ساوؤه  لها  يحق  مما  اأقل  املعا�س  هذا 

معا�سًا عن الزوج الأول لأن �رشوط ال�ستحقاق مل تتوافر فيها ول ينطبق بالن�سبة 

لها ن�س املادة 110، والتي حتدد قواعد عدم جواز اجلمع بني اأكرث من معا�س، وذلك 

لأنها )الأرملة( مل يتوافر يف جانبها ا�ستحقاق اأكرث من معا�س بل هي ل ت�ستحق اإل 

معا�س الزوج الثاين فقط. 

احلالة الرابعة- موا�شلة البن اأو الأخ لتعليمه:

مينح البن اأو الأخ الذي مل تكن تتوافر فيه �رشوط ا�ستحقاق املعا�س يف تاريخ وفاة 

املورث والتحق باإحدى مراحل التعليم التي ل جتاوز مراحل احل�سول على اللي�سان�س 

معا�س  من  له  ي�ستحق  كان  ما  والع�رشين  ال�ساد�سة  �سن  يبلغ  ومل  البكالوريو�س،  اأو 

القانون  اأن  اإىل هذه احلالة  بالن�سبة  املذكور، ويالحظ  التاريخ  ا�ستحقاقه يف  بافرتا�س 

يقرر اإعادة توزيع معا�س باقي امل�ستحقني على اأ�سا�س ا�ستحقاق البن اأو الأخ ملعا�س 

بعد قطع معا�سه، يرد على من ا�ستنزل هذا املعا�س من ن�سيبه. 

احلالة اخلام�شة- املجند الذى يقف اأجره:

باقي  على  يرد  مل  الأخ  اأو  للولد  امل�ستحق  املعا�س  كان  اإذا  اأنه   116 املادة  قررت 

امل�ستحقني بعد قطعه يعاد �رشفه اإليه يف حالة اإيقاف �رشف اأجره اأثناء فرتة التجنيد 

يكون  اأن  هذا  لإعمال  وي�سرتط  والع�رشين،  ال�ساد�سة  �سن  يبلغ  مل  طاملا  الإلزامية 

ل ي�رشي هذا  الإجبارية، ولذلك  التجنيد  املجند موقوفًا ويكون ذلك خالل فرتة  اأجر 

احلكم يف فرتة ال�ستبقاء اأو ال�ستدعاء لأن جهة العمل تلتزم ب�رشف الأجر خالل هذه 

الفرتات، كما ي�سرتط اأي�سًا األ يرتتب على قطع املعا�س رد قيمة املعا�س املقطوع على 

باقي امل�ستحقني، اأما لو كان املعا�س قد رد على م�ستحق اآخر فاإنه ل يعاد للمجند.

.
)1 (

واأخريًا ي�سرتط لعودة احلق يف املعا�س األ يتعدى املجند �سن 26 �سنة

)1( د.اأحمد ح�سن الربعي ود. رامي اأحمد الربعي، الو�سيط يف الت�رشيعات الجتماعية، املرجع ال�سابق، �س956. 
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وفقًا  املعا�شات  اأو  واملعا�س  املهنة  اأو  العمل  من  الدخل  بني  اجلمع  �رشوط 

للت�رشيع امل�رشي:

حظر  هو  الجتماعي  التاأمني  قانون  من   110 املادة  لن�س  وفقًا  الأ�سل  كان  اإذا 

اجلمع بني اأكرث من معا�س، لكن امل�رشع امل�رشي خفف يف بع�س احلالت ولعتبارات 

معينة من حدة هذا الأ�سل، حيث ن�س يف املادة 112 على اأنه: )ي�ستثنى من نطاق حظر 

اجلمع بني املعا�س امل�ستحق والراتب اأو الدخل الآخر من العمل احلالت الآتية: 

احلالة الأوىل: تتمثل يف اأن يجمع امل�ستحق بني الدخل يف املعا�س يف حدود مائة جنيه 

�سهريًا، وذلك مع عدم الإخالل باحلق يف اجلمع بني املعا�س والدخل مبا يزيد على 

وكان  م    1975/9/1 على  ال�سابقة  ال�ستحقاق  حلالت  بالن�سبة  املذكور  احلد 

للم�ستحق هذا احلق. 

جنيه  مائة  حدود  يف  املعا�سات  بني  امل�ستحق  يجمع  اأن  يف  تتمثل  الثانية:  احلالة 

�سهريًا، ويكمل املعا�س اإىل هذا املقدار بالرتتيب امل�سار اإليه يف املادة 110 من قانون 

الزوج  عن  امل�ستحق  املعا�س   - نف�سه  عن  امل�ستحق  املعا�س  الجتماعي.  التاأمني 

اأو الزوجة- املعا�س امل�ستحق عن الوالدين- املعا�س املت�سحق عن الأولد - املعا�س 

امل�ستحق عن الأخوة والأخوات. 

احلالة الثالثة: وتتج�سد يف اأن يجمع الأولد بني املعا�سني امل�ستحقني عن والديهم 

دون حدود، وتتفق يف هذه احلالة مع العدالة، فالأب والأم دفعا اأق�ساط ال�سرتاك يف 

التاأمني طوال فرتة عملهما ، ولذا يكون من حق الأولد احل�سول على مبالغ التاأمني 

التي دفعها كل من الأب والأم، والقول بغري ذلك يعد اإثراء بال �سبب.  

كما اأن حق الأولد يف اجلمع بني معا�س الأب يتفق مع الفكرة التي ترى اأن املعا�س 

يرتبط بقدر الدخل، اأي ي�ستهدف تعوي�س ما ُفِقَد من دخل، فالوالدان اللذان يعمالن 

اأ�سا�سه امل�ستوى الجتماعي لالأ�رشة، وا�ستمرار  اأجر يتحدد على  يح�سالن على 

.
)1(

هذا امل�ستوى لالأولد يقت�سي اجلمع بني املعا�سني تعوي�سًا عن الأجرين

)1(  د.حممد اأبوزيد، مرجع �سابق، �س 141. 
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وي�رشي هذا احلكم يف �ساأن الإعانة امل�ستحقة للولد العاجز عن الك�سب وفقًا للمادة 

اإليهما.  امل�سار  املعا�سني  عن  مكررًا   103

زوجها  عن  معا�سها  بني  جتمع  الأرملة  اأن  جند  احلالة  هذه  ويف  الرابعة:  احلالة 

عن  معا�سها  بني  جتمع  كما  القانون،  هذا  باأحكام  منتفعة  ب�سفتها  معا�سها  وبني 

زوجها وبني دخلها من العمل اأو املهنة وذلك دون حدود. 

املعا�س  بني  امل�ستحق  يجمع   71 املادة  مراعاة  مع  والأخرية:  اخلام�شة  احلالة 

 .
)1 (

امل�ستحق له عن �سهر واحد وذلك بدون حدود

املبحث الثالث

تطبيقات عملية ب�شاأن امل�شتحقني ل�رشف املعا�س 

يف ظل اأحكام الق�شاء والفتوى والت�رشيع
 

ذهبت اجلمعية العمومية لق�سمي الفتوى والت�رشيع يف عدة فتاوى لها اإىل اأن املفقود 

ميت.  اأم  حي  اأهو  معلوم  وغري  مكانه  يعرف  ول  اأخباره،  انقطعت  الذي  الغائب  هو 

حياته  كانت  واإن  فقده،  قبل  عليها  كان  الذي  احلال  با�ست�سحاب  حيًا  املفقود  ويعترب 

حينئذ غري موؤكدة، وهذه احلال موؤقتة بطبيعتها، فاإما اأن يظهر املفقود حيًا اأو ت�ستمر 

غيبته حتى يحكم باعتباره ميتًا، بعد م�سي املدة الالزمة قانونًا– وفقا لن�س املادة 21 

حلالة  من�سئًا  حكمًا  املفقود  مبوت  احلكم  ويعترب   .  1929 ل�سنة  من القانون رقم 25 

قانونية جديدة هي حالة الوفاة، ول ترتتب اآثاره اإل من تاريخ �سدوره، ويرتتب على 

ذلك وعلى اعتبار املفقود حيًا مدة فقده اأن اأمواله وكل م�ستحقاته تبقى على ذمته، فال 

اإل املوجودون وقت احلكم، كما تبقى زوجته  اإل بعد احلكم مبوته، ول يرثه  توريث 

على ع�سمته ما مل يحكم القا�سي بتطليقها منه، اإن طلبت الطالق وتوافرت ال�رشوط 

القانونية، كذلك فاإنه جتب عليه يف ماله نفقة زوجته واأقاربه مدة الغيبة. 

)1( د. حممود �سالمة : التاأمينات الجتماعية ، مرجع �سابق ، �س  371 وما بعدها . 
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وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�سة، يعترب املفقود ...... حيًا مدة فقده )غيبته( 

 ،1961 �سنة  اأبريل  من   27 يف  مبوته  احلكم  �سدور  من  اعتبارًا  اإل  ميتًا  يعترب  ول 

باعتباره احلكم املن�سئ حلالة الوفاة، ومن ثم يتعني ربط املعا�س املقرر قانونًا لزوجته 

تقدمتا بطلبه يف  قد  اأنهما  اإليه، مادام  امل�سار  تاريخ �سدور احلكم  اعتبارًا من  وابنته، 

املواعيد التي ن�س عليها املر�سوم بقانون رقم 37 ل�سنة 1929 اخلا�س باملعا�سات، كما 

يكون من حقهما اأي�سًا �رشف متجمد املعا�س امل�ستحق ملورثهما عن مدة غيبته اعتبارًا 

 ،1961 �سنة  اأبريل  27 من  ميتًا يف  باعتباره  تاريخ احلكم  اإىل   1956 يناير  من �سهر 

وذلك باعتبار اأن هذا املتجمد من اأموال مورثهما التي توؤول اإىل ورثته مبوته، ب�رشط اأن 

يتقدما باإعالم �رشعي يفيد انح�سار اإرث املذكور فيهما، هذا ب�رشف النظر عما تق�سي 

اإليه، من �سقوط احلق يف  1929 امل�سار  37 ل�سنة  اأحكام املر�سوم بقانون رقم  به من 

املعا�س اإذا ا�ستمر عدم املطالبة به ثالث �سنوات من تاريخ اآخر �رشف؛ ذلك اأنه اإذا ثبت 

اأن عدم املطالبة كان نا�سئًا عن حادث قهري، فاإن احلق فيه ل ي�سقط، وملا كان املذكور 

ا�ستطالت حتى  الهالك،  1956 غيبة يغلب عليه فيها  يناير �سنة  اعتبارًا من  قد تغيب 

حكم مبوته يف 27 اأبريل �سنة 1961، ومن ثم فاإن هذه الغيبة تعترب حادثًا قهريًا مانعًا 

من املطالبة مب�ستحقاته يف املعا�س، وبالتايل فاإنه ل حمل للقول ب�سقوط هذه امل�ستحقات.  

وابنتها  املذكورة  لل�سيدة  امل�ستحقة  النفقة  متجمد  ب�رشف  يتعلق  وفيما   -2
مبقت�سى احلكم ال�سادر ل�ساحلهما، فاإنه ولئن كانت املادة الأوىل من القانون رقم 111 

ل�سنة 1951 يف �ساأن عدم جواز توقيع احلجز على مرتبات املوظفني وامل�ستخدمني اأو 

 43 رقم  بالقانون  – معدلة  خا�سة  اأحوال  يف  اإل  حوالتهم  اأو  مكافاآتهم  اأو  معا�ساتهم 

املبالغ  على  حجز  توقيع  اأو  خ�سم  اإجراء  يجوز  »ل  اأنه:  على  تن�س   –  1962 ل�سنة 

الواجبة الأداء من احلكومة .. ب�سفة مرتب اأو اأجر اأو راتب اإ�سايف اأو حق يف �سندوق 

ادخار اأو معا�س اأو مكافاآت اأو اأي ر�سيد من هذه املبالغ، اإل فيما ل يجاوز الربع، وذلك 

الواردة يف  اأن جمال تطبيق احلماية  اإل    «  ... لنفقة حمكوم بها من جهة الخت�سا�س 

الن�س امل�سار اإليه، يكون حال حياة املوظف ول ميتد اإىل ما بعد وفاته، فكافة م�ستحقاته 

– ومنها املرتب اأو املعا�س تعترب تركة يجوز احلجز عليها اأو التنازل عنها طبقًا للقواعد 
العامة، ذلك اأن الغر�س الذي تغياه ال�سارع من هذا الن�س هو حماية املوظف فقط، فاإذا 
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اإليه هو ا�ستثناء من  مات انح�رشت عنه هذه احلماية، كما اأن ما ورد يف الن�س امل�سار 

القاعدة العامة التي تق�سي باأن جميع اأموال املدين �سامنة للوفاء بديونه، ومن ثم فاإنه 

ينبغي عدم التو�سع يف تطبيقه. 

متجمد  وكان  الديون،  �سداد  بعد  اإل  تركة  ل  هي  الأ�سولية  القاعدة  كانت  وملا 

النفقة امل�ستحق لل�سيدة املذكورة وابنتها يعترب دينًا لهما قبل مورثهما املذكور، ومن 

ثم يتعني �رشف هذا املتجمد لهما بالكامل من متجمد املعا�س امل�ستحق ملورثهما، ول 

يجوز الحتجاج باملادة اخلام�سة من القانون رقم 1 ل�سنة 1962 التي تن�س على اأن: 

»ي�رشف بالكامل اإىل من �رشفت اإليهم املبالغ امل�سار اإليها يف املادتني 1 و 2 ما يكون قد 

جتمد من مبالغ ا�ستحقت للمتوفى قبل وفاته، ومل ت�رشف اإليه خالل حياته ول تعترب 

تلك املبالغ تركة« ، ذلك اأن هذا القانون ل ي�رشي اإل على ما وقع من وفيات منذ العمل 

به يف اأول يناير �سنة 1962، ول ي�ستفيد ورثة املتوفني قبل العمل به من اأحكامه، وملا 

كان احلكم مبوت املفقود املذكور قد �سدر يف 27 من اأبريل �سنة 1961،اأي قبل العمل 

بالقانون امل�سار اإليه،ومن ثم فاإن هذا القانون ل ي�رشي يف خ�سو�س هذه احلالة؛ لذلك 

انتهى راأي اجلمعية العمومية اإىل ما ياأتي: 

اأوًل: يتعني ربط املعا�س املقرر قانونًا لزوجة وابنة املرحوم ... اعتبارًا من احلكم بوفاته 

يف 27 من اأبريل �سنة 1961. 

ثانيًا: �رشف متجمد املعا�س امل�ستحق لل�سيد املذكور عن فرتة غيبته، اعتبارًا من يناير 

�سنة 1956 اإىل تاريخ احلكم باعتباره ميتًا يف 27 من اأبريل �سنة 1961. 

ثالثًا: �رشف كامل متجمد النفقة امل�ستحقة لل�سيدة املذكورة وابنتها، من متجمد املعا�س 

 331/4/ امل�سار اإليه، دون التقيد بحدود الربع. )الفتوى رقم 675 ملف رقم 86 

يف 12 من يوليه �سنة 1965(. 

واجلدير بالذكر والإحاطة يف هذا املقام اأنه يف خ�سو�س �ساحب ال�سفة يف احل�سول 

اإىل ما يلي: »..ومن  اأن املحكمة الإدارية العليا ذهبت يف حكم هام لها  على معا�س جند 

ولطلبات  للدعوى  القانوين  التكييف  اأن  املحكمة  هذه  ق�ساء  يف  املقرر  من  اإنه  حيث 

اخل�سوم فيها اأمر ي�ستلزمه اإنزال حكم القانون ال�سحيح على واقع املنازعة، ويخ�سع 
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بهذه املثابة لرقابة الق�ساء الإداري الذي ينبغي عليه يف هذا ال�سبيل اأن يتق�سي طلبات 

اخل�سوم وميح�سها وي�ستجلي مراميها مبا يتفق والنية احلقيقية من وراء اإبدائها دون 

الوقوف عند ظاهر املعنى احلريف لها اأو بتكليف اخل�سوم لها، فالعربة باملقا�سد واملعاين 

اإل بحقيقة ونية واإرادة اخل�سوم  ولي�س بالألفاظ واملباين، ول التزام يف هذا التكييف 

ولي�س مبا ي�سوغون به طلباتهم، ويتقيد هذا التكييف بحكم القانون فح�سب ولي�س مبا 

يزعمه اخل�سوم من اأ�سانيد لطلباتهم، ويخ�سع تكييف املحكمة للدعوى لرقابة حمكمة 

الطعن، ويكون لها اأن تزن ما انتهى اإليه التكييف الوارد يف احلكم املطعون فيه مبيزان 

عليها  ترتتب  التي  القانونية  امل�سائل  من  الدعوى  تكييف  م�ساألة  اأن  باعتبار  القانون، 

ولية املحكمة واخت�سا�سها وح�سم �سالمة ما تق�سي به املحكمة يف هذا اخل�سو�س، 

احلكم  اإىل  ت�ستند  املدعية  اإن  حيث  ومن  الدعوى.  مو�سوع  يف  به  تق�سي  ما  ومالءمة 

1985/1/5 يف  ال�سخ�سية بجل�سة  لالأحوال  الكلية  الإ�سكندرية  ال�سادر من حمكمة 

اأجرته  الذي  اأحوال �سخ�سية، والت�سحيح  1983 م�ستاأنف  409 ل�سنة  الدعوى رقم 

املحكمة بجل�سة 1986/11/3، باإ�سافة عبارة )وارثة لزوجها العميد متقاعد / ....( 

اإىل ا�سم املطعون �سده الثالث )الطاعنة(، وعبارة »املقيم مع والدته« اإىل ا�سمي ولديها 

التاأمني  اإدارة  باإلزام  احلكم  لتطلب  واخلام�س،  الرابع  �سدهما  املطعون  القا�رشين، 

معا�س  يف  ن�سيبها  القا�رشين  ولديها  مع  لها  توؤدي  باأن  امل�سلحة  للقوات  واملعا�سات 

زوجها العميد املرحوم/ ....، وما يرتتب على ذلك من اآثار، اأخ�سها ا�ستمرار �رشف 

املنازعة،  فاإن  ذلك،  على  املرتتبة  املالية  الفروق  و�رشف  قا�رشيها،  مع  لها  املعا�س 

معا�س  يف  لن�سيب  املدعية  ا�ستحقاق  مدى  يف  منازعة  تكون  اأن  تعدو  ل  هذه،  واحلالة 

اإذا كانت زوجة له، يف تاريخ وفاته ح�سبما  املرحوم عميد متقاعد /... ،  يف �سوء ما 

تذهب املدعية، اأو كانت مطلقته يف هذا التاريخ، ح�سبما هو ثابت من الأوراق اخلا�سة 

باملعا�س التي اأودعتها اإدارة التاأمني واملعا�سات للقوات امل�سلحة ملف الدعوى، واإذ ذهب 

احلكم املطعون فيه مذهبًا مغايرًا، وق�سى بعدم قبول الدعوى، لنتفاء القرار الإداري، 

تنفيذًا  امل�سلحة  للقوات  واملعا�سات  التاأمني  اإدارة  املدعية تطلب من  اأن  اإىل  منه  ا�ستنادًا 

حلكم لي�س �سادرًا يف مواجهتها، ومل تكن طرفًا يف اخل�سومة ال�سادر فيها، فاإنه يكون 

قد اأخطاأ يف تطبيق القانون، الأمر الذي يتعني معه احلكم باإلغائه، وباإعادة الدعوى اإىل 
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حمكمة الق�ساء الإداري )دائرة الإ�سكندرية( للف�سل فيها جمددًا بهيئة مغايرة واإبقاء 

الف�سل يف امل�رشوفات. )الطعن رقم 1706 ل�سنة 38 ق . عليا بجل�سة 1998/3/28 

م الدائرة الثالثة(. 

اإن قانون التقاعد والتاأمني واملعا�سات  اأنه: ومن حيث  اإىل  كما ذهبت ذات املحكمة 

44 منه على  املادة  1975 ين�س يف  ل�سنة   90 بالقانون رقم  ال�سادر  امل�سلحة  للقوات 

اأن: »ي�سرتط ل�ستحقاق الأرملة اأو املطلقة اأن يكون عقد الزواج موثقًا..... ، وي�سرتط 

بالن�سبة للمطلقة ما ياأتي: 

 ......  )1

ع�رشين  عن  تقل  ل  مدة  ا�ستمر  قد  املعا�س  �ساحب  اأو  باملنتفع  زواجها  يكون  اأن   )2
�سنة«. 

ومن حيث اإن مفاد هذا الن�س، اأن امل�رشع ا�سرتط ل�ستحقاق املطلقة يف املعا�س اأن 

يكون عقد الزواج موثقًا، واأن يكون زواجها باملنتفع اأو �ساحب املعا�س قد ا�ستمر ملدة ل 

تقل عن ع�رشين �سنة. واإذا ما ثبت توثيق عقد الزواج، فاإن مدة هذا العقد ميكن للمطلقة 

اإثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، وذلك يكون خا�سعًا لرقابة املحكمة، فاإذا اقتنعت 

الزواج ملدة ل تقل عن ع�رشين  ا�ستمرار مدة عقد  اأدلة لإثبات  املحكمة مبا قدمت من 

�سنة، واأجابت املطلقة لطلبها يف ا�ستحقاق املعا�س. ومن حيث اإن الثابت من الأوراق اأن 

 285544 .... مبوجب عقد موثق برقم  – قد تزوجت من  – املطعون �سدها  املدعية 

بتاريخ 1969/3/16 وقد طلقت منه بتاريخ  1994/12/2، ومن ثم تكون مدة هذا 

الزواج الثابتة مبوجب العقد املوثق اأقل من ع�رشين �سنة ، اإل اأن املدعية قدمت لإثبات اأن 

مدة زواجها ا�ستمرت اأكرث من ع�رشين �سنة ، �سهادة ميالد ر�سمية لبنتها من مطلقها 

ذلك  املدعية  عللت  وقد   ، املذكور، والثابت منها اأن تاريخ ميالدها هو 1974/5/21 

باأنها كانت متزوجة عرفيًا قبل توثيق عقد الزواج، وذلك على عادة القبائل البدوية يف 

ذلك الوقت، ومن ثم يكون زواج املدعية قد ا�ستمر ملدة اأكرث من ع�رشين �سنة، وتوافر 

اإن  حيث  ومن  اإليه.  امل�سار  القانون  من  بذلك مناط ا�ستحقاقها املعا�س وفقًا للمادة 44 
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القانون،  احلكم املطعون فيه قد ق�سى مبا تقدم فاإنه يكون قد �سادف �سحيح حكم 

ح�سينا من الإلغاء. )الطعن رقم 473 ل�سنة 44 ق جل�سة 2003/3/22(.

كما ذهبت اأي�سًا ذات املحكمة اإىل اأنه: »ومن حيث اإن املادة 5 من القانون رقم 79 

ل�سنة 1975 باإ�سدار قانون التاأمني الجتماعي تن�س على اأنه: »على وزير التاأمينات 

اإ�سدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون، وذلك خالل �ستة اأ�سهر 

ال�سادر  الجتماعي  التاأمني  قانون  من    117 املادة  وتن�س  به«.  العمل  تاريخ  من 

بالقانون رقم 79 ل�سنة 1975 معدلة بالقانونني رقمي 93 ل�سنة 1980، 107 ل�سنة 

اأنه: »ي�ستحق مبلغ التعوي�س الإ�سايف يف احلالت الآتية: على   1997

اأ- .....

ب- انتهاء خدمة املوؤمن عليه بالوفاة. 

ج- وفاة �ساحب املعا�س مع عدم وجود م�ستحقني. 

حدده  من  اإىل  للوفاة  ا�ستحقاقه  حالت  يف  الإ�سايف  التعوي�س  مبلغ  ويوؤدى 

املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س قبل وفاته، ويف حالة عدم التحديد يوؤدى اإىل الورثة 

ال�رشعيني ..«. 

املطعون �سدهم  َعمَّ  اأن  الأوراق  الثابت من  اإنه ملا كان ما تقدم، وكان  ومن حيث 

بتاريخ  اإقرارًا  حياته  حال  ووقع  قنا،  حمافظة  عام  بديوان  يعمل  كان   ...  / املرحوم 

الإ�سايف  التعوي�س  مبلغ  اإليها  ليوؤدى   – �سدها  املطعون   – عينها   1991/6/20
بتاريخ  قنا  حمافظة  عام  �سكرتري  من  الإقرار  هذا  واعتمد  الوفاة،  عند  عنه  امل�ستحق 

تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  وفاته  حتى  هذه  رغبته  على  عليه  املوؤمن  وظل   ،1991/6/26
اآنف  اإقراره  يف  الواردة  برغبته  العتداد  يتعني  فاإنه  ثم  ومن   ،1993/10/3 بتاريخ 

يغري  ول  �سدها،  املطعون  اإىل  عنه  امل�ستحق  الإ�سايف  التعوي�س  مبلغ  الذكر، و�رشف 

105( والتي ذكرت اجلهة  اإفراغ املوؤمن عليه رغبته هذه يف ال�ستمارة)  من ذلك عدم 

ا�سرتط  قد   1977 ل�سنة   214 رقم  الوزاري  القرار  من  العا�رشة  املادة  باإن  الإدارية 

 79 117 من القانون رقم  لالعتداد برغبة املوؤمن عليه التي يبديها اإعماًل لن�س املادة 

ل�سنة 1975 �رشورة اإفراغها يف ال�ستمارة امل�سار اإليها، بح�سبان اأن ن�س املادة اآنفة 
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الذي   1977 ل�سنة   214 الوزاري رقم  القرار  العا�رشة من  املادة  الذي حددته  ال�سكل 

عليه  يرتتب  ل   ،105 ال�ستمارة  يف  اأي  طعنها،  تقرير  يف  الإدارية  اجلهة  اإليه  اأ�سارت 

بطالن رغبة املوؤمن عليه كما يف احلالة املاثلة خا�سة واإن الأوراق قد خلت من ثمة دليل 

47 ق  8616 ل�سنة  القانون. )الطعن رقم  اأو حتايل على  �سحيح على حدوث تالعب 

جل�سة 2005/5/28(.  

ويف حكم هام للمحكمة الإدارية العليا امل�رشية انتهت فيه اإىل اأن امل�ستحقة معا�سًا عن 

املرحوم والدها ل يجوز وقف املعا�س ملجرد ا�سرتاكها يف تاأ�سي�س �رشكة ذات م�سوؤولية 

اأعمال ال�رشكة، حيث ل يعترب ذلك مزاولة منها ملهنة  حمدودة، مادامت مل ت�سرتك يف 

جتارية يف حكم تطبيق املادة 11 من قانون التاأمني الجتماعي تتيح للهيئة وقف �رشف 

  .)2005/4/16 جل�سة  ق  املعا�س املقرر لها. ) الطعن رقم 12207 ل�سنة 47 

اأن  وق�ساء  فقهًا  امل�ستقر  اإن  حيث  »من  اأنه:  اإىل  العليا  الإدارية  املحكمة  ذهبت  كما 

اأثرها  يقت�رش  ول  مطلقة،  حجية  لها  تكون  الد�ستورية  الدعوى  يف  ال�سادرة  الأحكام 

على اخل�سوم يف تلك الدعوى، واإمنا ميتد اأثرها اإىل الكافة واإىل جميع �سلطات الدولة، 

التي ترتتب على احلكم بعدم د�ستورية ن�س  واإنه كان على امل�رشع عند بيانه لالآثار 

ت�رشيعي اإعمال الأثر الفوري للحكم، اإل اأن موؤدى ذلك ل يعني اأن يقت�رش عدم تطبيق 

الن�س على امل�ستقبل فح�سب، واإمنا ين�سحب باأثر رجعي اإىل الوقائع والعالقات ال�سابقة 

على �سدور احلكم، على اأن ي�ستثنى من هذا الأثر الرجعي احلقوق واملراكز التي تكون 

قد ا�ستقرت عند �سدوره بحكم حاز قوة الأمر املق�سي اأو بانق�ساء مدة التقادم، فاإن 

كان احلق املطالب به قد انق�سى بالتقادم قبل �سدور حكم املحكمة الد�ستورية انتفى 

ب�ساأنه جمال اإعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الد�ستورية، ومن حيث اإنه ملا كان امل�رشع 

قد ن�س يف املادة 140 من قانون التاأمني الجتماعي على انق�ساء احلق يف املطالبة باأي 

ا�ستحقاقها،  على  �سنوات  خم�س  مب�سي  القانون  ذلك  لأحكام  طبقًا  م�ستحقة  مبالغ 

107 ل�سنة  فاإن مبالغ املعا�سات امل�ستحقة اإعماًل حلكمة املادة الأوىل من القانون رقم 

1987 والتي م�سى على ا�ستحقاقها اأكرث من خم�س �سنوات قبل �سدور حكم املحكمة 
وينتفي  بالتقادم،  بها  املطالبة  يف  احلق  �سقط  قد  يكون  اإليه،  امل�سار  العليا  الد�ستورية 

ب�ساأنها جمال اإعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم د�ستورية القانون رقم 1 ل�سنة 1991، 
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ومن حيث اإنه ملا كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق اأن املطعون �سده قد اأُحيل اإىل 

من  الأوىل  املادة  حكم  من  امل�ستفيدين  من  وكان  املعا�س اعتبارًا من 29 /1987/4، 

عن  معا�سه  رفع  يف  بحقه  للمطالبة  ين�سط  مل  اأنه  اإل   ،1987 ل�سنة   107 رقم  القانون 

الأجر املتغري اإىل 50% من متو�سط اأجر ت�سوية هذا املعا�س، وا�ستمر على هذا النحو 

على  مقبول  دليل  ثمة  من  الأوراق  وخلت   ،1991 ل�سنة   1 رقم  القانون  اأدركه  حتى 

مطالبته بحقه هذا قبل تاريخ رفع دعواه ال�سادرة فيها احلكم املطعون فيه، ومن ثم 

فاإن قواعد التقادم اخلم�س ت�رشي على املبالغ امل�ستحقة له اإعماًل لن�س املادة الأوىل من 

القانون رقم 107 ل�سنة 1987، فال ت�رشف له قيمة املبالغ الناجتة عن ت�سوية معا�سه 

عن الأجر املتغري اإعماًل ملا تقدم اإل عن اخلم�س �سنوات ال�سابقة على رفع دعواه، اأي 

اعتبارًا من 1990/6/3، ول وجه للقول باأن التقادم ل ي�رشي اإل بعد �سدور احلكم 

1991، بح�سبانه كاأنه ي�سكل مانعًا قانونيًا من  1 ل�سنة  بعدم د�ستورية القانون رقم 

املطالبة بهذا املعا�س،اإذ مل يكن هناك ما يحول ماديًا ول قانونيًا دون مطالبة املطعون 

.1991 ل�سنة   1 القانون رقم  الطعن بعدم د�ستورية  �سده بحقه هذا، وولوج طريق 

قد  فيكون  تقدم،  ما  بغري  الثاين  �سقه  يف  ق�سى  قد  فيه  املطعون  احلكم  اإن  حيث  ومن 

وباأحقية  بتعديله  الق�ساء  متعينًا  وتاأويله  القانون،  تطبيق  يف  واأخطاأ  ال�سواب،  جانب 

الأجر  اإعادة ت�سوية معا�سه عن  املرتتبة على  املالية  الفروق  املطعون �سده يف �رشف 

املتغري اعتبارًا من 1990/6/3 مبراعاة اأحكام التقادم اخلم�س. )الطعن رقم 58 ل�سنة 

.)2004/12/18 جل�سة   44

وقد ذهبت اجلمعية العمومية لق�سم الفتوى والت�رشيع مبجل�س الدولة امل�رشي اإىل 

اأ�سا�سه ا�سرتاكات التاأمني، وهو كل  اأن: »امل�رشع حدد مفهوم الأجر الذي توؤدى على 

ما يح�سل عليه املوؤمن عليه من جهة عمله الأ�سلية لقاء عمله الأ�سلي، وي�سمل نوعني، 

اأولهما: الأجر الأ�سا�سي وهو الأجر املحدد لوظيفة العمل يف جدول املرتبات، وثانيها: 

الأجر املتغري وهو باقي ما يح�سل عليه املوؤمن عليه، وقد �رشح امل�رشع باأن هذا الأجر 

ي�ستمل على احلوافز، ثم عهد اإىل وزير التاأمينات اإ�سدار قرار يحدد فيه قواعد ح�ساب 

عنا�رش هذا الأجر، ف�سدر القرار رقم 75 ل�سنة 1984 – امل�سار اإليه – واأورد حوافز 

الإنتاج �سمن هذه العنا�رش متى ح�سل عليها العامل نظري ما بذله من جهد للنهو�س 
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بعمله، وتقررت وفق نظام مو�سوعي، ويف قانون العمل – امل�سار اإليه – عهد اإىل وزير 

بها  املحكوم  املبالغ  ثلثي ح�سيلة  الت�رشف يف  بتنظيم  اأن ي�سدر قرارًا  العاملة  القوى 

وخ�س�س   ،1989 ل�سنة   32 رقم  القرار  ف�سدر  العمل،  قانون  اأحكام  خمالفات  عن 

يقومون  الذين  العاملة  القوى  مبديريات  العاملني  على  لل�رشف  منها   %  20 ن�سبة 

القواعد  �سوء  يف  املبالغ  هذه  حت�سيل  ومتابعة  املحا�رش  وحترير  الدوري  بالتفتي�س 

املقرتحة، وهذه الن�سبة ل تعدو اأن تكون من قبيل حوافز الإنتاج التي ت�رشف للعاملني 

لقاء قيامهم على حت�سيل املبالغ املحكوم بها عن خمالفات اأحكام قانون العمل، وبهذه 

املثابة فهي تعد من عنا�رش الأجر املتغري الذي يلزم اأداء ا�سرتاكات تاأمني عنها للهيئة 

القومية للتاأمني الجتماعي. 

العاملني  اأن   – النزاع  طريف  بني  خالف  بال   – الثابت  كان  وملا  تقدم  مبا  وهديًا 

املبالغ  حت�سيل  على  القائمني  من  الأحمر،  البحر  مبحافظة  العاملة  القوى  مبديريات 

حافزًا  تعد  فهي  ذلك،  لقاء  منها  ن�سبة  لهم  وي�رشف  العمل،  قانون  وفق  بها  املحكوم 

عنها  التاأمني  ا�سرتاكات  خ�سم  يلزم  والتي  املتغري،  اأجرهم  عنا�رش  �سمن  يدخل 

وتوريدها اإىل الهيئة القومية للتاأمني الجتماعي )�سندوق التامني الجتماعي للعاملني 

الفرتة  عن  امل�ستحقة  ال�سرتاكات  قيمة  ال�سندوق  هذا  قدر  واإذ  احلكومي(،  بالقطاع 

التاأخري يف  اإ�سايف عن فرتة  % مبلغ   1،5 اإليها  2000/8 م�سافًا  1997/8 حتى  من 

ال�سداد، مببلغ 15250،31 جنيهًا، وجاء تقديره من واقع �سجالت ال�رشف التي حتت 

يد املديرية املذكورة، فمن ثم تلتزم باأداء هذا املبلغ لذلك ال�سندوق. )فتوى رقم 72 يف 

  .)2006/7/28

ومن حيث اإنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق اأنه بتاريخ 1995/1/26 

 1995/4/8 من  اعتبارًا  الطاعنة  خدمة  باإنهاء  �سدر القرار رقم 274 ل�سنة 1995 

175 ل�سنة  القانون رقم  القانوين املقرر لرتك اخلدمة، وكان قد �سدر  ال�سن  لبلوغها 

الجتماعي مت�سمنًا  التاأمني  قانون  من   160 املادة  من  الرابعة  الفقرة  بتعديل   1993
رفع احلد الأق�سى للر�سوم املن�سو�س عليها فيها اإىل جنيه بدًل من خم�سني قر�سًا، ثم 

 ،1995/11/11 1995 بتاريخ  81 ل�سنة  �سدر بعد ذلك قرار وزير التاأمينات رقم 

ون�ست مادته الأوىل على اأن �سهرين ون�سف عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة الفعلية، 
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ال�ستقالة  اأو  العجز  اأو  الوفاة  اأو  التقاعد  �سن  لبلوغ  اخلدمة  انتهاء  حالت  يف  وذلك 

التي�سريية، اأو حالت ال�ستقالة التي تعامل معاملة بلوغ �سن التقاعد .. على اأن يخ�سم 

منها مبلغ املكافاأة امل�ستحقة وفقًا لأحكام التاأمني الجتماعي«، ون�ست مادته اخلام�سة 

الر�سم  اإليه  املرحل  احل�ساب  من  امل�ستحقة  املكافاأة  فرق  بقيمة  »يخ�سم  اأن:  على 

املن�سو�س عليه باملادة 160 من قانون التاأمني الجتماعي امل�سار اإليه مبوازنة كل من 

�سندوق التاأمني الجتماعي«.  

كما ن�ست املادة ال�سابقة منه على اأن يعمل به اعتبارًا من 1996/1/1 املوجودين 

باخلدمة يف هذا التاريخ، وبتاريخ 1996/5/29 �سدر قرار وزير التاأمينات رقم 59 

ل�سنة 1996 ون�س يف املادة الثانية منه على اأن ي�ستبدل بن�س املادة ال�سابعة من القرار 

القرار  هذا  اأحكام  »ت�رشي  الآتي:  الن�س  اإليه  امل�سار   1995 ل�سنة   81 الوزاري رقم 

الهيئة بعد  1995/12/31، ومن يلتحقون بخدمة  بالن�سبة للموجودين باخلدمة يف 

هذا التاريخ«.  

 79 رقم  بالقرار  املعدل   1995 ل�سنة  ومن ثم فاإن قرار وزير التاأمينات رقم 81 

ل�سنة 1996 اآنف الذكر فيما ت�سمنه من تقرير ميزة تاأمينية جديدة للعاملني القائمني 

املن�سو�س عليه  اإليه  املرحل  تنزل من احل�ساب  الجتماعي  التاأمني  قانون  تنفيذ  على 

160 من القانون املذكور، وق�رشه ال�ستفادة منها على العاملني املوجودين  يف املادة 

يف اخلدمة 1995/12/31 ومن يلحق بها بعد ذلك، يكون �سادرًا ممن ميلك قانونًا، 

ويف حدود ال�سلطة التقديرية املقررة له مبقت�سى ن�س املادة 160 امل�سار اإليها، والتي 

عدم  وقاعدة  ومتفقًا  الر�سم،  اإليه  املرحل  للح�ساب  املايل  الر�سيد  �سوء  يف  ميار�سها 

رجعية القرارات الإدارية، وبالتايل يكون طلب الطاعنة التي اأحيلت اإىل املعا�س بتاريخ 

فيه رقم 81 ل�سنة 1995 امل�سار اإليه،  املطعون  القرار  �سدور  قبل  اأي   1995/4/8
�سحيح  قانوين  �سند  على  قائم  غري  مبوجبه  املقررة  امليزة  من  الإفادة  طلب  فيكون 

قرار  �سدر   1980/6/11 بتاريخ  اأنه  بالأوراق  الثابت  اأن  مبراعاة  رف�سه،  ويتعني 

وزير التاأمينات الجتماعية رقم 35 ل�سنة 1980 ب�ساأن حتديد اأوجه �رشف ح�سيلة 

التاأمني الجتماعي، مت�سمنًا تخ�سي�س ن�سبة  الر�سم املرحل حل�ساب خا�س بهيئتي 

اجتماعية وثقافية و�سحية  اإنتاج وتقرير خدمات  من هذه احل�سيلة ل�رشف حوافز 
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بالهيئة املطعون �سدها، ونفاذًا لذلك اأ�سدرت اجلهة الإدارية املطعون �سدها قرارات 

عام 1981 والأعوام التالية ب�رشف حوافز اإنتاج بن�سب ثابتة اأو حوافز اإنتاج بن�سب 

ومل  الجتماعي،  التاأمني  قانون  تنفيذ  على  القائمني  للعاملني  الإجنازات  بقدر  حتدد 

تنكر الطاعنة اإفادتها من هذه احلوافز اأثناء قيامها باأعباء وظيفتها، ومن حيث اإنه بناء 

1995 وقد �سدر متفقًا واأحكام  81 ل�سنة  على ما تقدم فاإن القرار املطعون فيه رقم 

اأركان  اأحد  بذلك  وينتفي  الإدارية،  اجلهة  جانب  من  اخلطاأ  ركن  ينتفي  فاإنه  القانون 

جل�سة  ق   45 ل�سنة   1730 ل�سنة   1730 رقم  )الطعن  للتعوي�س.  املوجبة  امل�سوؤولية 

 )2002/11/20

خدمته  انتهت  الذي  عليه  للموؤمن  اأن�ساأ  قد  امل�رشع  اأن  اإىل  املحكمة  ذات  ذهبت  كما 

 %50 مركزًا قانونيًا بالن�سبة للمعا�س امل�ستحق له عن الأجر املتغري، وذلك برفعه اإىل 

الثالثة  ال�رشوط  اإذا كان يقل عن ذلك وتوافرت  املعا�س  ت�سوية هذا  اأجر  من متو�سط 

التالية: 

العامل قد انتهت يف احلالة املن�سو�س عليها يف البند 1 من املادة 18  اأن تكون خدمة   -1
من القانون رقم 79 ل�سنة 1975، وهي انتهاء اخلدمة لبلوغ �سن التقاعد املن�سو�س 

اأو لبلوغه �سن ال�ستني بالن�سبة للموؤمن عليهم  – املعامل به،  عليه بنظام التوظيف 

بالبندين ب، ج من املادة رقم 2 من قانون التاأمني الجتماعي. 

يف  وم�ستمرًا   1984/4/1 يف  املتغري  الأجر  عن  م�سرتكًا  عليه  املوؤمن  يكون  اأن   -2
ال�سرتاك حتى تاريخ اإنهاء خدمته. 

للموؤمن عليه يف تاريخ توافر واقعة ا�ستحقاق املعا�س مدة ا�سرتاك فعلية  يكون  اأن   -3
عن الأجر الأ�سا�سي مقدارها 240 �سهرًا على الأقل. 

فاإذا توافرت هذه ال�رشوط ل�ساحب املعا�س �سار يف مركز قانوين يجعل من حقه 

هذا  ت�سوية  اأجر  متو�سط  من   %50 اإىل  املتغري  الأجر  عن  له  امل�ستحق  املعا�س  رفع 

املاثل،  الطعن  اإنه بانزال ما تقدم على وقائع  القدر، ومن حيث  اإذا قل عن هذا  املعا�س 

فاإنه يتبني من الأوراق اأن الطاعن اأحيل اإىل املعا�س بتاريخ 1996/1/5 وله مدة خدمة 

فعلية تزيد عن 240 �سهرًا، وكان م�سرتكًا عن الأجر املتغري من 1984/4/1 وا�ستمر 
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ال�رشوط  توافر  يعني  النحو  هذا  على  والأمر  املعا�س،  اإىل  اأحيل  حتى  ال�سرتاك  يف 

الثالثة �سالفة الإ�سارة يف حالة الطاعن، ول ينال مما تقدم ما ذهبت اإليه اجلهة الإدارية 

القانون  من  الأوىل  املادة  حكم  من  ال�ستفادة  �رشوط  توافر  عدم  من  �سدها  املطعون 

رقم 107 ل�سنة 1987 �سالفة الإ�سارة حل�سول الطاعن على اإجازة خا�سة يف الفرتة 

وبالتايل  ال�سرتاكات،  عنها  ي�سدد  ومل   ،1990/10/18 حتى   1989/10/27 من 

اإن ذلك مردود عليه باأن  اإذ  ل يكون م�ستمرًا يف ال�سرتاك حتى تاريخ انتهاء خدمته، 

حقه  من  عليه  املوؤمن  حلرمان  �سببًا  اخلا�سة  الإجازة  من  يجعل  مل  التاأميني  امل�رشع 

التاأمني  قانون  من   126 املادة  اأن  ذلك  يدعم  املتغري،  الأجر  معا�س  على  احل�سول  يف 

اخلا�سة  الإجازات  »مدد  اأن  على  الن�س  ت�سمنت   1975 ل�سنة   79 رقم  الجتماعي 

بدون اأجر يلتزم املوؤمن عليه بح�سته وح�سة �ساحب العمل يف ال�سرتاكات، وذلك اإذا 

رغب يف ح�سابها �سمن مدة ا�سرتاكه يف التاأمني .....، ويف حالة عدم الأداء ل حت�سب 

مدة الإجازة �سمن مدة ال�سرتاك يف التاأمني. 

املوؤمن عليه له حرية الختيار يف  املادة فاإن  وبالتايل فاإنه وفقًا ل�رشيح ن�س هذه 

�سداد ال�سرتاكات من عدمه عن مدة الإجازة اخلا�سة بدون اأجر، والأثر املرتتب على 

عدم اأداء ال�سرتاكات مدة الإجازة هو عدم احت�ساب مدة الإجازة اخلا�سة �سمن مدة 

الأجر  يف  ا�سرتاكه  مدة  ح�ساب  عند  للطاعن  بالفعل  هذا  مت  وقد  التاأمني،  يف  ال�سرتاك 

املتغري – وقد مت�سك الطاعن – وهو ما مل تنفيه اجلهة الإدارية – باأنه ا�ستمر بعد اأن 

اأي  خدمته،  انتهاء  تاريخ  حتى  املتغري  الأجر  عن  ال�سرتاك  �سداد  يف  الإجازة  من  عاد 

الطعن رقم   ( انتهاء اخلدمة قد حتقق ب�ساأنه.  اأن �رشط ال�ستمرار يف ال�سرتاك حتى 

 .)2002/1/26 جل�سة  ق   46 ل�سنة   3287

وذهبت ذات املحكمة اأي�سا اإىل اأنه: »ومن حيث اإنه باإنزال ما تقدم على وقائع الطعن 

املاثل، وملا كان الثابت من الأوراق اأن املطعون اأحيل اإىل املعا�س يف 1984/6/27 وكان 

م�سرتكًا عن اأجره املتغري يف 1984/4/1 وا�ستمر ا�سرتاكه يف هذا الأجر حتى تاريخ 

انتهاء خدمته، كما واأن له وقت حتقق واقعة ا�ستحقاق املعا�س بانتهاء خدمته يف التاريخ 

�سالف الإ�سارة اإليه مدة ا�سرتاك فعلية تزيد على 240 �سهرًا، فمن ثم يكون من حقه 

اإليه املحكمة  انتهت  اأ�سا�س ما  1987 على  107 ل�سنة  القانون رقم  اأحكام  الإفادة من 
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 34 1991 يف الق�سية رقم  1 ل�سنة  الد�ستورية العليا من عدم د�ستورية القانون رقم 

الواجب توافرها  اأن توافرت يف �ساأنه ال�رشوط  13 ق د�ستورية، وبالتايل وبعد  ل�سنة 

لرفع املعا�س عن الأجر املتغري له، يتعني اأن يرفع هذا املعا�س اإىل 50% من متو�سط اأجر 

 107 1987/7/1 تاريخ العمل بالقانون رقم  ت�سوية هذا املعا�س، وذلك اعتبارًا من 

ل�سنة 1987،مع ما يرتتب على ذلك من اآثار وفروق مالية. ومن حيث اأن ق�ساء هذه 

امل�سار  املحكمة قد جرى على اأنه واإن كان قرار وزير التاأمينات رقم 75 ل�سنة 1984 

اإليه قد اأجاز للمن�ساأة التي يتبعها املوؤمن عليه بالتفاق مع التنظيم النقابي بها يف حالة 

وجوده –اأداء ا�سرتاكات التاأمني الجتماعي عن عنا�رش الأجر املتغري املن�سو�س عليها 

100% من الأجر املتغري ال�سنوي اعتبارًا  75% اأو  5 من القرار بن�سبة  يف املادة 1 بند 

من 1984/4/1 فاإن ذلك مردوده �رشورة حتقيق رغبة جماعية من جميع العاملني 

املوؤمن عليهم باملن�ساأة على حكم املادة الثانية من القرار، بح�سبان اأن التنظيم النقابي 

ميثل اإرادة اأو م�سلحة جميع العمال، ومن ثم فاإنه اإذا ما اأعلنت املن�ساأة موافقتها على 

اأداء ا�سرتاكات التاأمني الجتماعي عن عنا�رش الأجر املتغري املن�سو�س عليها يف البند 

100%، ووافق  75% اأو  بن�سبة   1984 ل�سنة   75 القرار رقم  )1( من  املادة  )5( من 

وقيامها  املن�ساأة  موافقة  على  منهم  اأحد  يعرت�س  مل  اأو  ذلك  على  عليهم  املوؤمن  جميع 

فعاًل بخ�سم ا�سرتاكات التاأمني الجتماعي الالزمة مبا ينبئ عن توافر الرغبة اجلماعية 

للموؤمن عليهم، فاإنه يتحقق بذلك التفاق الالزم لإعمال مقت�سى حكم املادة الثانية من 

القرار رقم 75 ل�سنة 1984 اآنف الذكر. 

اأنه مت فعاًل– وقبل رفع  الأوراق  الثابت من  اإنه ملا كان ما تقدم وكان  ومن حيث 

�سده  املطعون  تقا�ساها  التي  والإ�سافية  الجتماعية  العالوات  –اإخ�ساع  الدعوى 

العلمية  الريادة  مكافاأة  وكذلك   ،1984/12/12 وحتى   1984/4/1 من  الفرتة  يف 

الأجر  ل�سرتاك   1985/12/12 وحتى   1984/12/1 من  اعتبارًا  تقا�ساها  التي 

املتغري، وت�سوية معا�سه عن الأجر املتغري على هذا الأ�سا�س، ومن ثم يكون طلبه يف هذا 

اخل�سو�س غري قائم على �سند �سحيح من الواقع.

التي تقا�ساها يف  العلمية  الريادة  اإخ�ساع مكافاأة  املطعون �سده  ومن حيث طلب 

التي �رشفت له  امل�ساهمة  الفرتة من 1984/4/1 وحتى 1984/11/30، ومكافاآت 
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الزائدة  التدري�س  ومكافاآت   ،1985 واأكتوبر  ومايو  عن دوري مايو واأكتوبر 1984، 

اأكتوبر، نوفمرب، دي�سمرب1984، يناير، فرباير،  اأبريل، مايو،  الن�ساب عن �سهر  عن 

ومايو1985 ل�سرتاك اأجره املتغري وت�سوية معا�سه عن الأجر املتغري وفقًا لذلك، فاإن 

اأن  املطعون �سده،  املرفقة �سورها مبذكرات  الأوراق وامل�ستندات خا�سة  الثابت من 

التي  الإدارية  اجلهة  قبل  من  عنها  اجلماعي  ال�سرتاك  يتم  مل  العلمية  الريادة  مكافاأة 

ال�سرتاك اجلماعي  يتم  1984/12/1، ومل  اعتبارًا من  اإل  املطعون �سده  بها  يعمل 

ا�سرتاك  حت�سيل  يتم  مل  كما   ،1987 مايو  دور  من  اعتبارًا  اإل  امل�ساهمة  مكافاأة  عن 

تبد  ومل   ،1986/85 الدرا�سي  العام  من  اعتبارًا  اإل  التدري�س  مكافاأت  عن  جماعي 

رغبة جماعية من العاملني باجلهة التي كان يعمل بها املطعون �سده حل�سم ا�سرتاكات 

اإليها يف الفرتة ال�سابقة على قيام  التاأمني الجتماعي عن عنا�رش الأجر املتغري امل�سار 

بيانه،  ال�سالف  الوجه  التاأمني الجتماعي عنها على  ا�سرتاكات  جهة عملهم بتح�سيل 

ومن ثم ينتفي التفاق الالزم لإعمال حكم املادة الثانية من القرار رقم 75 ل�سنة 1984 

بالن�سبة لعنا�رش الأجر املتغري اآنفة الذكر، وي�سحى طلب املطعون �سده اإعادة ت�سوية 

اأ�سا�س اإخ�ساع تلك املكافاآت ل�سرتاك الأجر املتغري يف  معا�سه عن الأجر املتغري على 

غري  عنها  جماعية  ا�سرتاكات  بتح�سيل  ال�سابقة  عمله  جهة  قيام  على  ال�سابقة  الفرتة 

الثانية  املادة  حكم  اإعمال  �رشوط  حتقق  –لعدم  القانون  من  �سحيح  �سند  على  قائم 

من قرار وزير التاأمينات رقم 75 ل�سنة 1984 بالن�سبة لعنا�رش الأجر املتغري امل�سار 

اإليها، ي�ساف اإىل ذلك اأن الثابت اأن املطعون �سده مل يدرج ا�سمه �سمن خطة التدري�س 

خالل العام الدرا�سي 1986/85 لإحالته للتحقيق وجمازاته ثم نقله اإىل املعهد الفني 

لل�سيارات بوادي حوف. )الطعن رقم 7965 ل�سنة 44 ق جل�سة 2004/2/7(. 

للعاملني  اأجاز  امل�رشع  »اأن  اإىل:  العليا ذهبت فيه  الإدارية  للمحكمة  ويف حكم هام 

اإجازة خا�سة بدون مرتب طلب �سم مدد الإجازة �سمن مدد  الذين يح�سلون على 

اأنه  املوؤمن عليه، غري  تقدير  الأمر على  املعا�س، بحيث يتوقف  املح�سوبة يف  خدمتهم 

اأن يبدي رغبته قبل قيامه بالإجازة  املدد  اإذا رغب يف ح�ساب تلك  املوؤمن  يتعني على 

فقد  عليهم  املوؤمن  على  تخفيفًا  اإنه  حيث  ومن  الغر�س،  لهذا  اأعد  خا�س  منوذج  على 

مدد  ح�ساب  يف  الرغبة  اإبداء  واأجاز   96 ل�سنة   48 رقم  التاأمينات  وزير  قرار  �سدر 
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غايته  ميعاد  يف  التاأمينات  يف  ال�سرتاك  مدة  �سمن  اأجر  بدون  اخلا�سة  الإجازات 

ب�رشط اأن يكون املوؤمن عليه يف اخلدمة حتى هذا التاريخ، واإل فاإن   ،1996/12/31
اآخر موعد لإبداء تلك الرغبة يكون �سدر اليوم ال�سابق لتحقق واقعة ال�ستحقاق ملزايا 

تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة، مبعنى اآخر فاإن اإبداء الراأي يكون يف موعد غايته 

ما  على  وبناًء  اأقرب.  الأجلني  اأي  اخلدمة  لإنهاء  ال�سابق  اليوم  اأو   ،1996/12/31
اأثناء مدة خدمته  اأن املطعون �سده كان قد ح�سل  الأوراق  الثابت من  تقدم وملا كان 

على اإجازة خا�سة بدون مرتب يف الفرتة من 1994/9/6 حتى 1996/7/31 وهو 

اليوم ال�سابق على اإحالته للمعا�س يف 1996/8/1، ومل يكن قد اأبدى الرغبة يف ح�ساب 

كذلك  واحلال  فاإنه   ،1996/10/28 تلك املدة �سمن مدة ال�سرتاك يف التاأمني اإل يف 

 ،1996/12/31 وهو   1996 ل�سنة   48 رقم  القرار  يف  املحدد  امليعاد  من  ي�ستفاد  ل 

بح�سبان اأن �رشط ال�ستفادة من هذا امليعاد هو وجوده باخلدمة خالل فرتة �رشيان 

امليعاد، اأما وقد انتهت خدمته يف 1996/8/1 فقد �سقط حقه يف اإبداء الرغبة املذكورة، 

ويكون طلبه غري قائم على �سند قانوين وخليقًا بالرف�س. )الطعن رقم 4410 ل�سنة 

  .)2005/4/30 جل�سة  ق   46

وبخ�سو�س اإ�سكالت معا�سات الع�سكريني عند نقلهم اإىل وظائف مدنية، جند اأن 

املحكمة الإدارية العليا قد ذهبت يف هذا ال�ساأن اإىل اأنه: »ومن حيث اإنه مو�سوع الدعوى 

1964 يف �ساأن املعا�سات واملكافاآت والتاأمني والتعوي�س  فاإن القانون رقم 116 ل�سنة 

على  القانون  هذا  اأحكام  »ت�رشي  اأنه:  على  الأوىل  املادة  يف  ين�س   ، امل�سلحة  للقوات 

املنتفعني الآتيني بعد املوجودين باخلدمة وقت العمل به والذين يعينون بعد العمل به: 

اأ- ال�سباط العاملني بالقوات امل�سلحة. 

ب- �سباط ال�رشف وامل�ساعدين وذوي الرواتب العالية من  �سباط ال�سف واجلنود 

بالقوات امل�سلحة الرئي�سية والفرعية. 

الرئي�سية  امل�سلحة  بالقوات  حكمهم  يف  ومن  املجندين  واجلنود  ال�سف  �سباط  ج- 

والفرعية وبوحدات الأعمال الوطنية، يف حدود الأحكام اخلا�سة بهم الواردة بهذا 

القانون. 
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د- ال�سباط و�سباط ال�سف واجلنود الحتياط امل�ستدعني للخدمة بالقوات امل�سلحة يف 

حدود الأحكام اخلا�سة بهم الواردة بهذا القانون. 

ه- املكلفني بخدمة القوات امل�سلحة يف حدود الأحكام اخلا�سة بهم الواردة بهذا القانون. 

بهذا  بهم  الواردة  اخلا�سة  الأحكام  حدود  يف  امل�سلحة  بالقوات  املدنيني  العاملني  و- 

القانون. 

ز- متطوعي احلر�س الوطني يف حدود الأحكام اخلا�سة بهم الواردة بهذا القانون. 

ويعترب يف حكم املجندين اإلزام �سباط ال�سف واجلنود الذين يعاملون من الناحية 

خدمة  م�ستجدي  اأم  عاديني  متطوعني  اأكانوا  �سواء  اإلزامًا  املجندين  معاملة  املالية 

بالراتب العادي من املجندين الإلزاميني اأو من املتطوعني العاديني اأو الطلبة املتطوعني 

يف املن�ساآت التعليمية بالقوات امل�سلحة، مع مراعاة اأحكام املادة 76 فيما يخت�س بالطلبة 

املتطوعني بهذه املن�ساآت. 

وين�س يف املادة 6 منه على اأن: » ت�ساف ال�سمائم الآتية اإىل مدة اخلدمة احلقيقية 

عند ح�ساب املعا�س اأو املكافاأة: 

اأ- مدة م�ساوية ملدة اخلدمة يف زمن احلرب، وحتدد احلرب بقرار من رئي�س اجلمهورية. 

ويحدد نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اأفراد القوات امل�سلحة الذين يكونون قد 

ا�سرتكوا يف الأعمال احلربية ....«. 

املن�سو�س  الإ�سافية  ال�سمائم ومدد اخلدمة  اأن: »ت�ساف  72 على  املادة  وتن�س 

عليها باملادتني 6 و7 من هذا القانون اإىل مدد خدمة ال�سباط و�سباط ال�سف واجلنود 

تقاعدهم  عند  مكافاآتهم  اأو  معا�ساتهم  ح�ساب  يف  العموميني  املوظفني  من  الحتياط 

للقوات  ال�سباط  �سوؤون  اإدارة  وتخطر  العام،  القطاع  اأو  احلكومية  اخلدمة  من  نهائيًا 

والهيئات  وامل�سالح  الوزارات  �سنويًا  املخت�سة  الع�سكرية  ال�سجالت  واإدارة  امل�سلحة 

طبقًا  اخلدمة  مدة  عن  لها  التابعة  القت�سادية  والوحدات  العامة  واملوؤ�س�سات  العامة 

اأحكام  »ت�رشي  اأن:  على  لأحوال ال�ستدعاء وخدمة هوؤلء الأفراد«. وتن�س املادة 73 

 74 املادة  يف  وجاء  امل�سلحة«.  القوات  بخدمة  املكلفني  الأفراد  على   70،71،72 املواد 
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الإ�سافية  واملدد  ال�سمائم  حيث  من  امل�سلحة  بالقوات  املدنيون  العاملون  يعامل  »اأن 

القوات  بخدمة  املكلفني  الحتياط  الأفراد  معاملة   7 و   6 باملادتني  عليها  املن�سو�س 

امل�سلحة«.

رئي�س  اأ�سدر  الذكر  اآنفة   ،1964 ل�سنة   116 رقم  القانون  من   6 للمادة  وتطبيقًا 

اجلمهورية القرار رقم 807 ل�سنة 1971، ون�س يف املادة الأوىل على اأن: »تعترب اخلدمة 

بالقوات امل�سلحة خدمة حرب من 1967/6/5 بالن�سبة جلميع اأفراد القوات امل�سلحة 

املعاملني بالقانون رقم 116 ل�سنة 1964 امل�سار اإليه، ون�س يف املادة الثامنة على اأن: 

»يتحدد تاريخ انتهاء مدة احلرب بقرار ي�سدر من رئي�س اجلمهورية«. 

وي�ستفاد من هذه الن�سو�س اأن امل�رشع قرر باأن ت�ساف مدة اخلدمة الفعلية عند 

ح�ساب املعا�س اأو املكافاأة مدة م�ساوية ملدة اخلدمة يف زمن احلرب الذي يحدده رئي�س 

اجلمهورية بداية من يونية 1967، وي�ستفيد من هذا احلكم طوائف حمددة من العاملني 

الطوائف  وهذه  احلرب،  زمن  يف  امل�سلحة  القوات  يف  باخلدمة  يقومون  الذين  املدنيني 

ح�رشها امل�رشع يف ثالث: 

الأوىل: وت�سمل ال�سباط و�سباط ال�سف واجلنود الحتياط من املوظفني العموميني. 

الثانية: وت�سم املكلفني بخدمة القوات امل�سلحة. 

الثالثة: فتجمع املوظفني والعمال املدنيني الذين يعملون بالقوات امل�سلحة. 

واإذا كان احلكم اخلا�س مب�ساعفة مدة احلرب يف املعا�س اأو املكافاأة بالن�سبة للفئة 

الأوىل من العاملني املدنيني، ين�رشف وفقًا لإرادة امل�رشع اإىل ال�سباط و�سباط ال�سف 

انتهاء  حقهم  يف  امل�رشع  يفرت�س  الذي  العموميني،  املوظفني  من  الحتياط  واجلنود 

خدمتهم الع�سكرية مبا فيها مدة ال�ستبقاء، ثم ا�ستدعاوؤهم للخدمة بالقوات امل�سلحة 

فيها  مبا  الإلزامية  اخلدمة  مدة  بني  زمني  فا�سل  وجود  يفرت�س  اأي  احتياط،  كاأفراد 

امل�رشع  ملا كان ق�سد  اأنه  اإل  واإذا كان ذلك كذلك  ال�ستدعاء،  ال�ستبقاء وبني مدة  مدة 

من الن�س اعتبار �سمائم احلرب من املدة املح�سوبة يف املعا�س بغري توقف على طلب 

من �ساحب ال�ساأن، ول على مقابل يوؤديه عنها هو م�ساعفة مدة اخلدمة احلقيقية التي 

ق�ساها العامل. 
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من ثم، ويف �سوء هذه الغاية فاإن امل�رشع مل ين�رشف ق�سده اإىل حرمان املجندين 

الذين ي�ستبقون باخلدمة الع�سكرية ب�سبب النقل اإىل الحتياط من ح�ساب مدة اخلدمة 

الع�سكرية ومدة ال�ستبقاء، والتي تق�سى يف زمن احلرب، م�ساعفة يف املدة املح�سوبة 

للمعا�س، ي�ستوي يف ذلك اأن يكونوا قد عينوا باحلكومة قبل جتنيدهم اأو اأثنائه اأو بعد 

ومن   ،1964 ل�سنة  انتهاء خدمتهم الع�سكرية، بل جاءت ن�سو�س القانون رقم 116 

على  موؤكدة  امل�سلحة،  القوات  معا�سات  ب�ساأن   ،1975 ل�سنة   90 رقم  القانون  بعده 

امل�ستبقني  املجندين  ومعاملة  الحتياط  ال�سباط  معاملة  املجندون  ال�سباط  يعامل  اأن 

ب�سبب دواعي اخلدمة معاملة الأفراد الحتياط. 

جندوا  قد  كانوا  �سدهم(  )املطعون  املدعني  اأن  الثابت  كان  وملا  ذلك،  على  وبناء 

وكانت  لالحتياط،  النقل  ب�سبب  الع�سكرية  باخلدمة  ا�ستبقوا  ثم  الع�سكرية،  للخدمة 

مدة خدمتهم الع�سكرية يف زمن احلرب، اأي منذ اخلام�س من يونيو �سنة 1967، وقبل 

انتهاء حالة احلرب، ثم عينوا بالهيئة املدعى عليها )الطاعنة( ، فمن ثم فاإنه يكون من 

اإذ ذهب احلكم املطعون  حقهم ح�ساب هذه املدة م�ساعفة يف املدة املح�سوبة للمعا�س، 

فيه اإىل هذا فاإنه يكون قد اأ�ساب حكم القانون، ويغدو الطعن عليه غري قائم على �سند 

من القانون حريًا بالرف�س، وتلزم الإدارة بامل�رشوفات. )الطعن رقم 3870 ل�سنة 37 

ق – جل�سة 1998/6/27(. 

تنفيذ  ب�ساأن  تعليمات  امل�رشية  الجتماعي  للتاأمني  القومية  الهيئة  اأ�سدرت  ولقد 

بجل�سة  ال�سادر  د�ستورية  ق   31 ل�سنة   36 رقم  العليا  الد�ستورية  املحكمة  حكم 

التاأمني  قانون  من   105 املادة  من  الثانية  الفقرة  ن�س  د�ستورية  بعدم   2011/1/1
�رشط  اإن  يلي:  ما  قررت  حيث   ،1975 ل�سنة   79 رقم  بالقانون  ال�سادر  الجتماعي 

نهائي  ثابتًا بحكم ق�سائي  اأو  الزواج موثقًا  املعا�س هواأن يكون  الأرملة يف  ا�ستحقاق 

منها  الزواج  توثيق  عدم  على  العادة  جرت  قد  التي  للحالت  ال�رشعي  الإعالم  اأو 

ال�رشط.  هذا  �سوى  اأخرى  �رشوط  باأية  يعتد  ول   ،)2002 ل�سنة   24 رقم  )تعليمات 

اعتبارًا  الذي توفى  املعا�س  اأو �ساحب  املوؤمن عليه  اأرملة  التعليمات على  وتطبق هذه 

من 2011/1/9، كما �سبق واأن اأ�سدرت ذات الهيئة تعليماتها ب�ساأن اإجراءات تنفيذ 

ل�سنة   79 رقم  بالقانون  ال�سادر  الجتماعية  التاأمينات  قانون  من   39 املادة  اأحكام 
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قانون  من   39 املادة  ن�ست  حيث   ،1984 ل�سنة   47 رقم  بالقانون  املعدل   1975
 47 رقم   بالقانون  املعدلة   75 ل�سنة   79 رقم  بالقانون  ال�سادر  الجتماعي  التاأمني 

ل�سنة 1984 على اأن: »يفرت�س عدم انتهاء خدمة املوؤمن عليه يف حالة انتقاله من اأحد 

الآخر ولو كان  ال�سندوق  اإىل قطاع يتبع  التاأمينات  التابعة لأحد �سندوقي  القطاعات 

�ساحب حق يف معا�س عن املدة الأوىل وت�سوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت 

مدة ا�سرتاكه جميعًا يف �سندوق واحد. 

ويلتزم ال�سندوق الذي يتبعه يف تاريخ انتهاء خدمته مب�ستحقاته عن جميع مدة 

التي  املكافاأة  اأو  التعوي�س  اأو  املعا�س  يف  �سندوق  كل  ويتحمل  التاأمني،  يف  ا�سرتاكه 

ق�ساها املوؤمن عليه فيه اإىل مدة ال�سرتاك الكلية، ويوؤدي ال�سندوق الأول اإىل ال�سندوق 

من  قرار  به  ي�سدر  جلدول  وفقًا  مقدرة  املعا�س،  يف  لن�سيبه  الراأ�سمالية  القيمة  الآخر 

املوؤمن  اأدى  التي  املدد  التاأمني  هذا  يف  ال�سرتاك  مدة  �سمن  وتدخل  التاأمينات.  وزير 

يف  ومن  الأعمال  اأ�سحاب  على  الجتماعي  التاأمني  لقانون  وفقًا  ا�سرتاكًا،  عنها  عليه 

حكمهم، ال�سادر بالقانون رقم 108 ل�سنة 1976، اأو وفقًا لقانون التاأمني الجتماعي 

1978، وحتدد قواعد   50 ل�سنة  للعاملني امل�رشيني يف اخلارج ال�سادر بالقانون رقم 

�سم املدد امل�سار اإليها وكيفية ح�سابها يف املعا�س بقرار من رئي�س اجلمهورية بناء على 

عر�س وزير التاأمينات. وتنفيذًا لأحكام الفقرتني الأوىل والثانية من املادة �سالفة الذكر 

1977 بجداول تقدير القيمة الراأ�سمالية  146 ل�سنة  �سدر قرار وزير التاأمينات رقم 

للمعا�سات التي يوؤديها اأحد �سندوقي التاأمينات اإىل ال�سندوق الآخر. 

كما �سدر قرار رئي�س اجلمهورية رقم 62 ب�ساأن القواعد التي تتبع يف هذه احلالت 

 59 59 ل�سنة  التاأمينات رقم  التاأمينات الجتماعية ، وقرار وزير  اأنظمة  لالنتقال بني 

ل�سنة 1986 ب�ساأن حتديد اجلهة امللتزمة باأداء امل�ستحقات التاأمينية يف حالت النتقال 

بني اأنظمة التاأمني الجتماعي ون�سيب كل جهة يف التعوي�س اأو املعا�س، وحتديد القيمة 

الراأ�سمالية للمعا�س، وذلك تنفيذًا لأحكام الفقرة الثالثة من املادة �سالفة الذكر. 

لذلك ي�سرتعي النظر مراعاة ما يلي: 

اأوًل: يف حالة النتقال من اأحد القطاعات التابعة لأحد �سندوقي التاأمينات اإىل قطاع 
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ب�ساأن    1977 ل�سنة   15 التعليمات رقم  اإ�سدار  للهيئة  الآخر: �سبق  ال�سندوق  يتبع 

ال�سادر بالقانون رقم  التاأمني الجتماعي  39 من قانون  املادة  اأحكام  اإجراءات تنفيذ 

1975 قبل تعديله بالقانون رقم 47 ل�سنة 1984 ب�ساأن تعديل بع�س اأحكام  79 ل�سنة 
قانون التاأمني الجتماعي وزيادة املعا�سات. وملا كان القانون 47 ل�سنة 1984 ال�سادر 

ب�ساأن تعديل بع�س اأحكام قانون التاأمني الجتماعي ال�سادر بالقانون رقم 79 ل�سنة 

75 وبزيادة املعا�سات قد ا�ستحدث نظام املكافاأة وكذا نظام الأجور املتغرية. ومبنا�سبة 
البيانات  ت�سجيل  يف  الآيل  احلا�سب  وا�ستخدام  بالهيئة  واملعلومات  العمل  نظام  تطور 

اأ�سدرت  املوحد،  التاأميني  الرقم  اإعطائهم  ت�سجيل  وب�ساأن  عليهم،  للموؤمن  التاريخية 

اأ�سدرت  كما  ال�سرتاك،  مدد  ت�سجيل  ب�ساأن   1986 ل�سنة  الهيئة التعليمات رقم 10 

التعليمات رقم 38 ل�سنة 1986 ب�ساأن ا�ستيفاء منوذج البيانات التاريخية املعدلة، وقد 

ت�سمن البند ثالثًا منها حتت عنوان »بيانات متداخلة مع الأجر الأ�سا�سي« قواعد تق�سيم 

العام  والقطاعني  احلكومي  القطاع  بني  املتغري  الأجر  احتياطي  مقابل  املح�سوبة  املدد 

لقيمة الحتياطي بنظام الدخار، كما �سدرت  املقابلة  للمدة  بالن�سبة  واخلا�س، وكذا 

عن  الحتياطي  حتويل  بيانات  منوذج  ا�ستيفاء  ب�ساأن   86 ل�سنة   39 التعليمات رقم 

الأجور املتغرية والدخار. 

ويف �سوء ما ت�سمنه قرار وزير التاأمينات رقم 146 ل�سنة 1977 وتعليمات الهيئة 

امل�سار اإليها يراعى ما يلي: 

الإجراءات التي تتخذ فور انتهاء مدة ا�سرتاك املوؤمن عليه دون ا�ستحقاق �رشف   -1
احلقوق التاأمينية: 

اأ- بالن�سبة للعاملني بالقطاع العام: يتم ا�ستيفاء ملف التاأمني اخلا�س باملوؤمن عليه 

ويرفق به ن�سخة من قرار اإنهاء اخلدمة، وحت�رش املبالغ امل�ستحقة عن املوؤمن 

الأق�ساط  وعدد  الق�سط  ونوع  قيمة  اإي�ساح  مع  عليه  املتبقية  والأق�ساط  عليه 

من  الأ�سا�سية  البيانات  �سحيفة  وت�ستوفى  التق�سيط،  انتهاء  وتاريخ  املتبقية 

نهاية  مكافاأة  �سداد  مراعاة  مع  املرفق   1 رقم  للنموذج  وفقًا  �سور   3  + اأ�سل 

اخلدمة يف حالة ا�ستحقاقها، واإرفاق �سورة ال�ستمارة 10 د بامللف. 
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ب- بالن�سبة للعاملني يف القطاع اخلا�س: لدى ورود اإخطار اإنهاء اخلدمة اإىل مكتب 

من  والتحقق  بالعامل  اخلا�س  التاأمني  ملف  مراجعة  يقت�سي  املخت�سة  الهيئة 

ا�ستيفائه، وكذا التحقق من �سداد مكافاأة نهاية اخلدمة يف حالة ا�ستحقاقها، ثم 

ا�ستيفاء �سحيفة البيانات الأ�سا�سية. 

له مدة ا�سرتاك �سابقة  الذي  عليه  املوؤمن  ا�سرتاك  بدء  لدى  تتخذ  التي  الإجراءات   -2
لدى ال�سندوق الآخر وفقًا لقانون اآخر:

ا�سرتاكه  مدة  ببيانات  واخلا�س  املرفق   2 رقم  النموذج  عليه  املوؤمن  ي�ستويف  اأ- 

3 �سورة بالن�سبة   ( اأ�سل و2 �سورة  التي تتبع ال�سندوق الآخر من  ال�سابقة 

للعاملني يف القطاع اخلا�س(. 

رقم  النموذج  من  ن�سختني  يرفق  اأن  اخلا�س  القطاع  يف  العمل  �ساحب  على  ب- 

والتي تر�سل اإىل مكتب  اجتماعية  تاأمينات   1 رقم  ال�ستمارة  مع  اإليه  امل�سار   2
التاأمينات الجتماعية املخت�س. 

ج- على مكتب التاأمينات الجتماعية املخت�س بالن�سبة للعاملني يف القطاع اخلا�س 

اأو جهاز التاأمني الجتماعي »بالن�سبة للعاملني يف القطاع العام« اإر�سال ن�سخة 

من منوذج رقم 2 امل�سار اإليه اإىل اجلهة احلكومية ال�سابقة ملوافاته مبلف التاأمني 

الجتماعي اخلا�س باملوؤمن عليه عن مدة ال�سرتاك ال�سابقة. 

للدولة  الإداري  التاأمني الجتماعي بوحدات اجلهاز  اأجهزة  اأي�سًا على  ويتعني 

والهيئات العامة اتخاذ الإجراءات امل�سار اإليها بالفقرة ال�سابقة باإر�سال النموذج 

املخت�س ح�سب  الجتماعية  التاأمينات  اأو مكتب  العام  القطاع  اإىل وحدة   2 رقم 

الأحوال ملوفاتها مبلف التاأمني اخلا�س بالعامل. 

البيانات  �سحيفة   1 رقم  النموذج  »اأ�سل«  بحفظ  اجلهة  تقوم  اأن  يقت�سى  د- 

على  النموذج  ذلك  �سور  يف  الت�رشف  ويتم  عليه،  املوؤمن  ملف  يف  الأ�سا�سية 

بالن�سبة  واملعا�سات  للتاأمني  العامة  الهيئة  اإىل  ن�سخة  تر�سل  الآتي:  الوجه 

بالهيئة  ال�سابقة  املدة  اإدارة  اأو  العامة،  والهيئات  احلكومية  باجلهات  للعاملني 

اإىل  ن�سخة  واخلا�س،  العام  للقطاعني  بالن�سبة  الجتماعية  للتاأمينات  القومية 
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اأو  احلكومية  باجلهة  الجتماعي  التاأمني  بجهاز  حتفظ  ن�سخة  عليه،  املوؤمن 

بح�سب  املخت�س  التاأمينات  مبكتب  اأو  العام  القطاع  وحدة   اأو  العامة  الهيئات 

الأحوال. 

التاأمني  ملف  يرفق  الطالبة،  اجلهة  اإىل  الجتماعي  التاأمني  ملف  ورود  لدى  هـ- 

اأو  احلكومية  باجلهة  الجتماعي  التاأمني  جهاز  ويقوم  اجلديد،  الجتماعي 

الهيئات العامة اأو القطاع العام باإخطار ق�سم الأجور ببيان الأق�ساط امل�ستحقة 

على املوؤمن عليه، وفقًا ملا يت�سح من امللف اخلا�س به، مع اإي�ساح مدة الق�سط 

�سجالت  يف  البيانات  بتلك  للتاأ�سري  وذلك  التق�سيط،  نهاية  وتاريخ  وقيمته 

الأجور ومرعاة اقتطاعها من الأجر، كما يقوم مكتب التاأمينات املخت�س باإخطار 

�ساحب العمل يف القطاع اخلا�س بالبيانات املتقدمة. 

�رشف  ا�ستحقاق  اأو  عليه  املوؤمن  خدمة  انتهاء  مبنا�سبة  تتخذ  التي  الإجراءات   -3
املعا�س اأو التعوي�س: 

الدفعة  تعوي�س  اأو  املتغري،  والأجر  الأ�سا�سي  الأجر  من  كل  املعا�س  تق�سيم  اأ- 

عليه  املوؤمن  كان  التي  املدد  اأو  املدة  بن�سبة  ال�سندوقني  بني  واملكافاأة  الواحدة 

تابعًا خاللها لكل منهما مع مراعاة ما ت�سمنته التعليمات. 

لل�سندوق  تبعيته  بعد  عليه  املوؤمن  من  حت�سيلها  ا�ستمر  التي  الأق�ساط  اإي�ساح   -2
جهة  مبعرفة  القتطاع  ونهاية  بداية  وتاريخ  وقيمته  الق�سط  نوع  حيث  الأخري، 

العمل الأخرية واإجمايل املح�سل. 

واملعا�سات  التعوي�سات  اأق�ساط  تقوم  اخلا�س  بالقطاع  للعاملني  بالن�سبة  ب- 

مبكاتب التاأمينات الجتماعية بالإجراءات امل�سار اإليها بالبند1. 

التعوي�سات  واأق�سام  العام  القطاع  بوحدات  الجتماعي  التاأمني  اأجهزة  تقوم  ج- 

واملعا�سات مبكاتب التاأمينات بالن�سبة للعاملني بالقطاع اخلا�س باتخاذ ما ياأتي:

العامة  الهيئة  تديره  »الذي  الآخر،  ال�سندوق  لن�سيب  الراأ�سمالية  القيمة  حتديد   -1
للتاأمني واملعا�سات«، يف املعا�س عن الأجر الأ�سا�سي واملعا�س عن الأجر املتغري وفقًا 

لقرار وزير التاأمينات رقم 146 ل�سنة 1977. 
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اأو عنا�رش الأجور  1 من قيمة املكافاأة  اإليه يف  2- حتديد ما يتحمله ال�سندوق امل�سار 
املتغرية مقابل احتياطي الدخار اأو الأجور املتغرية حتى84/4/1 وفقًا ملا ت�سمنته 

تعليمات الهيئة رقم 39 ل�سنة 1986 امل�سار اإليه اأو تعوي�س الدفعة الواحدة وفقًا 

لأحكام املادة 26 من القانون رقم 79 ل�سنة 75 باإ�سدار قانون التاأمني الجتماعي 

اأو تعوي�س الدفعة الواحدة امل�ستحقة وفقا للمادة 27 من ذلك القانون. 

امل�ستحقة على اخلزانة العامة التي متثل القيمة الراأ�سمالية ملا يخ�س  املبالغ  3- حتديد 
اخلزانة العامة يف مكونات املعا�س. 

وفوائدها  الأخرية  اجلهة  مبعرفة  »املح�سلة  اخلا�سة  الأق�ساط  اإجمايل  حتديد   -4
با�ستخدام اجلدول املرفق. 

 2+1 جمع  حا�سل  من  وذلك  الآخر،  ال�سندوق  على  امل�ستحق  ال�سايف  حتديد   -5
مطروح منه 3. 

واإر�سال ن�سختني منه اإىل  و�سورتني  اأ�سل  من  املرفق   3 رقم  النموذج  ا�ستيفاء   -6
الإدارة املخت�سة »اإدارة املدة ال�سابقة« برئا�سة الهيئة واإرفاق ن�سخة مبلف العامل. 

د- تقوم الإدارة املخت�سة برئا�سة الهيئة مبراجعة النموذج رقم 3 ح�سابيًا وفنيًا،  

التي  الهيئة  اإىل  منه  ن�سخة  وتر�سل  خا�س  �سجل  يف  بياناته  ت�سجيل  تتوىل  كما 

تدير ال�سندوق الآخر باعتبارها مطالبة بال�سداد. 

جتميع  ويتم  اآخر،  �سجل  يف  ترد  التي  املطالبات  بقيد  املخت�سة  الإدارة  تقوم  هـ- 

بيانات ال�سجالت امل�سار اإليها كل �سهر وجترى ت�سوية م�سرتكة بني الإدارتني 

املخت�ستني بكل من الهيئتني، وتلتزم الهيئة املدنية ب�سداد الر�سيد املدين خالل 

ع�رشة اأيام من تاريخ انتهاء الت�سوية. ولقد �سدر قرار وزير التاأمينات رقم 59 

ل�سنة 1986 ب�ساأن حتديد اجلهة امللتزمة باأداء امل�ستحقات التاأمينية يف حالت 

وحتديد  املعا�س  اأو  التعوي�س  يف  جهة  كل  ون�سيب  التاأمني  اأنظمة  بني  النتقال 

القيمة الراأ�سمالية للمعا�س، وتنفيذًا لأحكام هذا القرار يراعى ما يلي: 

التاأمني  قوانني  اأحد  تطبيق  جمال  من  عليه  املوؤمن  انتقال  التطبيق:  جمال  يف   -1
الجتماعي اأرقام 79 ل�سنة 75 باإ�سدار قانون التاأمينات الجتماعية،اأو 108 ل�سنة 
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يف حكمهم، اأو 50  ومن  الأعمال  علىاأ�سحاب  الجتماعي  التاأمني  �ساأن  يف   1986
اأو  1978 باإ�سدار قانون التاأمني الجتماعي للعاملني امل�رشيني  يف اخلارج  ل�سنة 

تطبيق قانون اآخر من هذه القوانني. 

باإ�سدار   1975 ل�سنة   90 رقم  القانون  تطبيق  جمال  من  عليه  املوؤمن  انتقال  ب- 

القانون  تطبيق  جمال  اإىل  امل�سلحة  للقوات  واملعا�سات  والتاأمني  التقاعد  قانون 

رقم 108 ل�سنة 76، اأو القانون رقم 50 ل�سنة 1978. 

�ساأنها:  يف  ي�رشي  التي  احلالت   -2

اأ- احلالت التي مت النتقال فيها اعتبارًا من 1984/4/1. 

ب- احلالت التي مت النتقال فيها قبل 1984/4/1 ومل يبِد املوؤمن عليه الرغبة يف 

حتويل الحتياطي عن املدد ال�سابقة. 

املدد  عن  الحتياطي  حتويل  يف  رغبته  عليه  املوؤمن  فيها  اأبدى  التي  احلالت  ج- 

ال�سرتاك  مدة  على  عليه  املوؤمن  موافقة   1984/4/1 حتى  تتم  ومل  ال�سابقة، 

مقابل مبلغ الحتياطي املحول. 

الراأ�سمالية  القيمة  وحتديد  املعا�س،  اأو  التعوي�س  يف  جهة  كل  ن�سيب  حتديد   -3
للمعا�س: يحدد عبء كل �سندوق اأو ح�ساب عن مدة ال�سرتاك التي تتبعه، ويراعى 

اجلمهورية  رئي�س  بقرار  عليها  املن�سو�س  التاأمينية  احلقوق  ح�ساب  قواعد  اتباع 

رقم 62 /86 مع اتخاذ الإجراءات الآتية: 

اأ- تقوم مكاتب التاأمينات با�ستيفاء النموذج رقم 3 املرفق لتحديد عبء ال�سندوق اأو 

احل�ساب الآخر، وذلك على النحو امل�سار اإليه بالبند اأول »حالة النتقال من اأحد 

القطاعات التابعة لأحد �سندوقي التاأمينات اإىل قطاع يتبع ال�سندوق الآخر«، واإذا 

كانت اإحدى مدد ال�سرتاك ال�سابقة تتبع �سندوق التاأمني واملعا�سات تتم املطالبة 

بالقيمة الراأ�سمالية للمعا�س اأو تعر�س الدفعة الواحدة وفقًا لالإجراءات املو�سحة 

بذلك البند. 

ب- اإذا كانت اإحدى مدد ال�سرتاك تخ�سع للقانون رقم 108 ل�سنة 76 اأو القانون 
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رقم 50 / 78، يرفق بيان تدرج فئات دخل ال�سرتاك اعتبارًا من بدء ال�سرتاك. 

ج- ي�ستخدم يف ح�ساب القيمة الراأ�سمالية للمعا�س اجلداول اأرقام » 1-2-3 « املرفقة 

اإليه.  امل�سار   86 ل�سنة  بقرار وزير التاأمينات رقم 59 

من   1 املادة  اإن  حيث  من  اإنه   « اىل:  الكويت  بدولة  والت�رشيع  الفتوى  ذهبت  كما 

املر�سوم الأمريي رقم 1960/3 بقانون معا�سات ومكافاآت التقاعد للموظفني املدنيني 

الكويتيني  وامل�ستخدمني  املوظفني  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�رشي   « اأن:  على  تن�س 

املعينني على وظائف دائمة ......«. 

ومن حيث اإن املادة )5( بند )ب( من ذات املر�سوم بالقانون تن�س على اأن: 

» ي�ستحق املوظف اأو امل�ستخدم معا�سًا تقاعديًا متى ق�سى يف اخلدمة.

اأ- .......... 

العمل  الكامل عن  اأو العجز  الوفاة  انتهاء اخلدمة ب�سبب  اإذا كان  ب- خم�س �سنوات 

بقرار من الهيئة الطبية املخت�سة«.  

وامل�ستفاد من ذلك اأنه لكي ي�ستحق املوظف معا�سًا تقاعديًا يتعني اأن يكون قد اأم�سى 

باخلدمة مدة خم�س �سنوات اإذا كان انتهاء اخلدمة ب�سبب الوفاة اأو العجز الكامل. 

 1957/9/11 من  �رشطيًا  كان  املتقدم  املرحوم  اأن  الأوراق  يف  الثابت  اإن  وحيث 

املر�سوم  لأحكام  خا�سعًا  يكون  فاإنه  بالوفاة  خدمته  وانتهت   ،1966/1/10 حتى 

ل�سنة   27 رقم  القانون  لأحكام  ولي�س  الذكر،  �سالف  بالقانون   60/3 رقم  الأمريي 

القانون  �سدور  قبل  لوفاته  للع�سكريني  التقاعد  ومكافاآت  معا�سات  ب�ساأن   1961
 1968/5/26 قبل   من  به  واملعمول  ال�رشكة  نظام  ب�ساأن   1968 ل�سنة   23 رقم 

التقاعد  ومكافاآت  معا�سات  قانون  اأحكام  �رشيان  على  منه   107 املادة  ن�ست  اأن  اإىل 

للع�سكريني 27 ل�سنة 1961 على من تنتهي خدمته من رجال ال�رشطة. 

وحيث اإن املذكور ح�سل على اجلن�سية الكويتية يف 1965/5/19 وانتهت خدمته 

بالوفاة يف 1966/1/10، فمن ثم فاإنه مل ي�ستحق معا�سًا تقاعديًا؛ حيث مل مت�س على 

بند   )5( املادة  الكويتية خم�س �سنوات وفقا لن�س  خدمته بعد ح�سوله على اجلن�سية 
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)ب( من املر�سوم الأمريي رقم 1960/3 بالقانون �سالف الذكر، وترتيبًا على ذلك فقد 

�رشفت له مكافاأة نهاية اخلدمة فقط مببلغ 507/495 د.ك.

196 باإ�سدار قانون التاأمينات  61 ل�سنة  وحيث اإن الأمر الأمريي بالقانون رقم 

الجتماعية قد ن�س يف املادة 17 منه على اأن: 

»ي�ستحق املعا�س التقاعدي يف احلالت الآتية: 

انتهاء خدمة املوؤمن عليه ب�سبب الوفاة اأو العجز الكامل اأو وقوع اأيهما خالل مدة ل 

الباب اخلام�س من  انتهاء اخلدمة، ولو مل يكن خا�سعًا لأحكام  جتاوز �سنتني من تاريخ 

هذا القانون اأو لأحكام قانون معا�سات التقاعد للع�سكريني رقم 69 ل�سنة 1980 ........ «. 

القطاع  انتهاء اخلدمة يف  » تعاد ت�سوية حالت  اأن:  129 منه على  املادة  ون�س يف 

القانون،  من   )17( املادة  من  )1و2(  البندين  يف  عليها  املن�سو�س  لالأ�سباب  احلكومي 

اإليه،  1960 امل�سار  والتي مل ي�ستحق عنها وفقًا لأحكام املر�سوم الأمريي رقم 3 ل�سنة 

القانون.  ال�ساد�س من هذا  الباب  الأول من  الثالث والف�سل  الباب  وذلك طبقًا لأحكام 

وفيما عدا حالت الوفاة اأو العجز الكامل ت�سرتد املكافاأة التي �سبق اأن اأديت على اأق�ساط 

�سهرية وفقًا للجدول رقم )3( املرافق لهذا القانون«.  

ال�سابقة  املواد  اأحكام  »ل يرتتب على تطبيق  اأن:  ( منه على   130  ( املادة  كما ن�س يف 

�رشف فروق مالية عن الفرتة ال�سابقة على العمل باأحكام الباب الثالث من هذا القانون«.

ومن حيث اإن املادة )107( من الأمر الأمريي بالقانون رقم 61 ل�سنة 1976 �سالفة 

مبقت�سى  املقررة  احلقوق  من  اأي  بطلب  دعوى  رفع  يجوز  ل  اأن:  على  تن�س  الذكر 

اأحكام هذا القانون اإل بعد مطالبة املوؤ�س�سة بها كتابة خالل خم�س �سنوات من التاريخ 

الذي تعترب فيه هذه احلقوق واجبة الأداء، وتعترب املطالبة باأي من هذه احلقوق مطالبة 

بباقيها، وينقطع �رشيان امليعاد املن�سو�س عليه يف الفقرة ال�سابقة بالن�سبة للم�ستحقني 

جميعًا اإذا تقدم اأحدهما بهذا الطلب«. 

وامل�ستفاد من ذلك اأن املوظف الذي انتهت خدمته ب�سبب الوفاة اأو العجز الكامل، اأو 

وقع اأيهما خالل مدة ل جتاوز �سنتني من تاريخ انتهاء اخلدمة، ومل يكن خا�سعًا لأحكام 

الباب اخلام�س من القانون رقم 61 ل�سنة 1976 باإ�سدار قانون التاأمينات الجتماعية، 
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ي�ستحق  فاإنه   ،1980 ل�سنة   69 رقم  الع�سكريني  ومكافاآت  معا�سات  قانون  لأحكام  اأو 

ون�س   ،)17( املادة  عليها  ن�ست  التي  الأخرى  احلالت  اإىل  بالإ�سافة  التقاعدي  املعا�س 

1و2 من املادة )17( �سالفة الذكر  اإعادة ت�سوية احلالت الواردة بالبندين  امل�رشع على 

1960/3، وذلك طبقًا  ملن مل يكن م�ستحقًا ملعا�س وفقًا لأحكام املر�سوم الأمريي رقم 

لأحكام الباب الثالث والف�سل الأول من الباب ال�ساد�س، كما قرر امل�رشع عدم �رشف اأي 

فروق مالية ترتتب على تطبيق اأحكام تلك املواد عن الفرتة ال�سابقة على العمل باأحكام 

الباب الثالث من القانون، ومن ثم ووفقًا ملا تقدم فاإن املذكور اأ�سبح من املخاطبني باأحكام 

املادتني 129، 130 من القانون رقم 61 /1976 �سالف الذكر، وبالتايل كان على حق يف 

اأن تعاد ت�سوية حالته بافرتا�س ا�ستحقاق املعا�س التقاعدي اعتبارًا من 1976/10/1، 

بطلب  امل�ستحقني  تقدمي  تاريخ  حتى  له  امل�ستحق  على  طراأت  التي  الزيادات  اإ�سافة  مع 

�رشفه وفقًا لالأن�سبة ال�رشعية لهم واحلا�سل بتاريخ 2001/8/20. 

العامة  املوؤ�س�سة  مبذكرة  جاء  ملا  وفقًا  اأ�سفرت  قد  الت�سوية  تلك  اإن  حيث  ومن 

للتاأمينات الجتماعية عن الآتي: 

وحتى   1977/10/1 من  الفرتة  عن  د.ك   54/998 الأرملة/....مبلغ   -1
735 د.ك م�سى على ا�ستحقاقه خم�س   / 050/826 2001/11/30 منه مبلغ 

�سنوات عن الفرتة من 1977/10/1 حتى 1996/8/31 . 

 1977/10/1 من  الفرتة  عن  د.ك   1/  558/616 مبلغ  ي�ستحق  البن/......   -2
الن�سيب  انتهى  ثم  بعمل،  للتحاقه  ن�سيبه  اأوقف  حيث   ،1980/6/30 حتى 

اعتبارًا من 1988/7/15 لبلوغه �سن 26 �سنة. 

ومن حيث اإنه لئن كان الأمر كما تقدم فاإنه اإعماًل حلكم املادة 107 من القانون 61 

ل�سنة 1976 �سالفة الذكر، فاإن املعا�س امل�ستحق للورثة يخ�سع للتقادم اخلما�سي، واإذ 

تتم�سك موؤ�س�سة التاأمينات الجتماعية بهذا التقادم، فمن ثم فاإن الورثة ل ي�ستحقون 

�رشف هذا املعا�س ملرور اأكرث من خم�س �سنوات من تاريخ ا�ستحقاقه دون مطالبة به، 

وبذلك يكون احلق فيه قد �سقط بالتقادم اخلما�سي. 

قانون  باإ�سدار   1976/61 بالقانون  الأمريي  الأمر  من   80 املادة  اإن  وحيث 
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اأو  اأن: »يجوز بقرار من جمل�س الوزراء منح معا�س  التاأمينات الجتماعية تن�س على 

اأو لغريهم  اأو امل�ستحقني عنهم  مكافاآت ا�ستثنائية للموؤمن عليهم واأ�سحاب املعا�سات 

القانون، ومع عدم الإخالل  الكويتيني ولو كانوا من غري اخلا�سعني لأحكام هذا  من 

واملكافاآت  املعا�سات  هذه  على  ت�رشي  خا�سة  اأحكام  من  الوزراء  جمل�س  يقرره  مبا 

ال�ستثنائية اأحكام هذا القانون. 

املعا�سات  لأ�سحاب  ال�ستثنائية  واملكافاآت  املعا�سات  منح  اأن  ذلك  من  وامل�ستفاد 

الكويتيني، ولو كانوا من غري اخلا�سعني لأحكام  اأو لغريهم من  امل�ستحقني عنهم  اأو 

هذا القانون هو اأمر جوازي ملجل�س الوزراء، ويخ�سع لل�سلطة التقديرية التي جتري 

على هدي مقت�سيات امل�سلحة العامة، وذلك على اأن ت�رشي على املعا�سات واملكافاآت 

جمل�س  يقرره  مبا  الإخالل  عدم  مع  الجتماعية،  التاأمينات  قانون  اأحكام  ال�ستثنائية 

الوزراء خا�سة. 

وبالبناء على ذلك يجوز ملجل�س الوزراء اأن يقرر معا�سًا ا�ستثنائيًا لورثة املرحوم 

/ ........ وفقًا ملا يراه يف نطاق ال�سلطة التقديرية املقررة له، وغني عن البيان اأن احلق 

اإمنا ين�ساأ بقرار جمل�س الوزراء حال �سدوره، ومن  يف املعا�س ال�ستثنائي املنوه عنه 

ثم فهو مغاير يف طبيعته حلق – الورثة يف املعا�س التقاعدي الذي �سقط بالتقادم على 

الوجه الذي �سلف بيانه. لذلك نرى: 

................... يف �رشف املعا�س التقاعدي وفقًا لأحكام الأمر  املرحوم /  اأن حق ورثة   -1
الأمريي بالقانون رقم 61 ل�سنة 1976 بقانون التاأمينات الجتماعية قد �سقط بالتقادم. 

يجوز ملجل�س الوزراء مبا له من �سلطة تقديرية تقرير معا�س ا�ستثنائي لورثة  اأنه   -2
.

)1 (
املرحوم / ..................... وذلك على الأ�سا�س املبني بالأ�سباب(

ويف نهاية مطاف هذا البحث يتعني علينا اأن نحدد اأن�سبة امل�ستحقني يف حالة وفاة 

املوؤمن عليه وفقا للقانون الكويتي ونظريه امل�رشي وذلك على النحو املف�سل واملبني 

يف اجلداول التالية: 

الفتوى والت�رشيع:  اإليها مبرجع  2004، م�سار  اأبريل  21 / من  ال�سادرة يف   1524 –  2004/54/2 )1( فتوى رقم 

مبجموعة املبادئ القانونية التي قررتها الفتوى والت�رشيع بدولة الكويت يف الفرتة من يناير2003 حتى دي�سمرب 

الطبعة الأوىل دولة الكويت 2015، اجلزء الثالث،  �س 162 وما بعدها.   ،2010
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جدول رقم )1(

اأن�سبة امل�ستحقني يف حالة وفاة املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س يف الكويت

امل�شتحقون الرقم 
الزوج اأو 

الأرامل 
الأخوةالوالدان الأولد 

4/3اأرملة اأو زوج م�ستحق فقط 1

2
كامل اأكرث من اأرملة 

املعا�س

3
اأرملة اأو زوج م�ستحق مع ولد 

واحد 
2/12/1

3/23/1اأكرث من اأرملة مع ولد واحد4

مع 5 م�ستحق  زوج  اأو  اأرملة 

اأكرث من ولد 
3/13/2

2/12/1اأكرث من اأرملة مع اأكرث من ولد 6

7
مع  م�ستحق  زوج  اأو  اأرملة 

الوالدين اأو اأحدهما 
3/23/1

8
اأو  اأكرث من اأرملة مع الوالدين 

اأحدهما 
4/34/1

9
زوج  اأو  اأرامل  اأو  اأرملة 

م�ستحق مع اأخ اأواأخت 
4/34/1

10
زوج  اأو  اأرامل  اأو  اأرملة 

م�ستحق مع اأخوة واأخوات
3/23/1

11
اأرملة اأو زوج م�ستحق مع ولد 

واحد ووالدين اأو اأحدهما
2/13/16/1

12
واحد  ولد  مع  اأرملة  من  اأكرث 

ووالدين اأو اأحدهما 
2/13/16/1
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امل�ستحقونالرقم
اأو  الــــــزوج 

الأرامل
الأخوةالوالدانالأولد

13
زوج  اأو  اأرامل  اأو  اأرملة 

ولد  من  اأكرث  مع  م�ستحق 

ووالدين اأو اأحدهما 

3/12/16/1

14
اأرملة اأو زوج م�ستحق مع ولد 

واحد واأخ اأو اأخت اأو اأكرث 
2/13/16/1

15
واحد  ولد  مع  اأرملة  من  اأكرث 

واأخ اأو اأخت اأو اأكرث 
2/13/16/1

16
زوج  اأو  اأرامل  اأو  اأرملة 

م�ستحق مع اأكرث من ولد واأخ 

اأو اأخت اأو اأكرث 

3/12/16/1

17

زوج  اأو  اأرامل  اأو  اأرملة 

واحد  ولد  مع  م�ستحق 

اأو  واأخ  اأحدهما  اأو  ووالدين 

اأخت اأو اأكرث 

3/13/16/16/1

18

زوج  اأو  اأرامل  اأو  اأرملة 

ولد  من  اأكرث  مع  م�ستحق 

اأو  واأخ  اأحدهما  اأو  ووالدين 

اأخت اأو اأكرث 

3/12/16/1

مع 19 م�ستحق  زوج  اأو  اأرمــلــة 

والدين اأو اأحدهما واأخ اأو اأخت 
2/13/16/1

اأرملة اأو زوج م�ستحق مع والدين 20

اأو اأحدهما واأخ واأخت اأو اأكرث
2/14/14/1

تابع جدول رقم )1(

اأن�سبة امل�ستحقني يف حالة وفاة املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س يف الكويت:
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اأو 21 والدين  مع  اأرملة  من  اأكــرث 

اأحدهما واأخ اأو اأخت اأو اأكرث
3/26/16/1

2/1ولد واحد فقط22

كامل املعا�ساأكرث من ولد 23

ولـــــد واحــــــد مــــع والــــديــــن اأو 24

اأحدهما
2/13/1

اأكـــرث مــن ولـــد مــع والــديــن اأو 25

اأحدهما 
4/34/1

2/14/1ولد واحد مع اأخ اأو اأخت26

ولــد واحــد مــع اأكــرث مــن اأخ اأو 27

اأخت
2/13/1

4/34/1اأكرث من ولد مع اأخ اأو اأخت28

ــد مــع اأكـــرث مــن اأخ اأو 29 اأكـــرث مــن ول

اأخت
3/23/1

ولـــــد واحــــــد مــــع والــــديــــن اأو 30

اأحدهما واأخ اأو اأخت
2/13/16/1

ولـــــد واحــــــد مــــع والــــديــــن اأو 31

اأحدهما واأخ واأخت اأو اأكرث
2/14/14/1

اأكـــــرث مـــن ولــــد ووالــــديــــن اأو 32

اأحدهما واأخ اأو اأخت اأو اأكرث 
3/26/16/1

2/1والدان اأو اأحدهما 33

2/14/1والدان اأو اأحدهما واأخ اأو اأخت34

واأخت 35 واأخ  اأحدهما  اأو  والدان 

اأو اأكرث
2/12/1

3/1اأخ اأو اأخت36

2/1اأخ واأخت اأو اأكرث37
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جدول رقم )3(

جدول توزيع املعا�س على امل�ستحقني وامل�ستفيدين يف م�رش: 

امل�ستحق يف املعا�س رقم

الأن�سبة امل�ستحقة يف املعا�س

الأرملة اأو 

الزوج
الوالدان الأولد

الأخوة 

والأخوات

1
اأو  اأرامــــل  اأو  اأرمــلــة 

اأو  زوج وولد واحد 

اأكرث

ويـــــــــــــوزع   

بــالــتــ�ــســاوي 

حــــــالــــــة  يف 

التعدد

ـــــــــــــــوزع  وي  

يف  بالت�ساوي 

حالة التعدد

____

2
اأرامــــــل  اأو  ــــة  اأرمــــل

اأو  ووالــــد  زوج  اأو 

والدين 

__

لأيــــهــــمــــا   

كليهما  اأو 

بالت�ساوي

__

3
اأو  اأرامــــل  اأو  اأرمــلــة 

زوج واأخت اأو اأخ اأو 

اأكرث

____

اأو  لأيـــهـــم   

جميعًا  لهم 

بالت�ساوي

اأو 4 اأرامــــل  اأو  اأرمــلــة 

زوج فقط

ويــــــــــــــوزع   

بالت�ساوي يف 

حالة التعدد

______

5
اأو  اأرامــــل  اأو  اأرمــلــة 

اأكــرث  اأو  ــد  وول زوج 

ووالد اأو والدين 

__

لأيــــهــــمــــا   

كليهما  اأو 

بالت�ساوي

______ولد واحد6

__اأكرث من ولد 7

املعا�س  كامل 

ويـــــــــــــــــــــوزع 

بالت�ساوي

____
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ولد واحــد ووالــد اأو 8

والدين 
__

لأيــــهــــمــــا   

كليهما  اأو 

بالت�ساوي

__

اأكــرث من ولــد ووالــد 9

اأو والدين 
__

لأيــــهــــمــــا   

كليهما  اأو 

بالت�ساوي

__

اأو 10 واحــــــــــد  والــــــــــد 

والدين 
____

لأيــــهــــمــــا   

كليهما  اأو 

بالت�ساوي

__

______اأخ اأو اأخت اأواأكرث11

اأو  لأيـــهـــم   

جميعًا  لهم 

ويــــــــــــوزع 

ـــا  ـــم ـــه ـــن ـــي ب

بالت�ساوي

12
اأو  واحــــــــــد  والــــــــــد 

والدين واأخ اأو اأخت 

اأو اأكرث

____

 لأيهما 

اأو كليهما 

بالت�ساوي

 لأيهم اأو 

لهم جميعًا 

بالت�ساوي

مالحظات اجلدول رقم )3(

والزوج امل�ستحق يف حكم الأرملة. املطلقة  تعترب   -1

باقي  اإىل  يوؤول  بع�سه  اأو  كله  امل�ستحقني  اأحد  معا�س  قطع  اأو  اإيقاف  حالة  يف   -2
امل�ستحقني من فئة هذا امل�ستحق، ويف حالة عدم وجود م�ستحقني اآخرين من هذه 

الفئة يتم الرد على باقي امل�ستحقني بالفئات الأخرى، فاإذا زاد ن�سيب املردود عليه 

على اأق�سى ن�سيب له باجلدول وفقًا للحالة يف تاريخ رد الباقي على الفئة التالية، 

وذلك كله مبراعاة الرتتيب املو�سح يف اجلدول التايل:
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فئة امل�شتحق

املوقوف اأو املقطوع معا�شه

فئة امل�شتحق

 الذي يرد عليه املعا�س

الأرملة

1- الأولد
2- الوالدين

3- الأخوة والأخوات

الأولد

1- الأرملة 
2- الوالدين 

الوالدين

1- الأرملة 
2- الأولد 

3- الأخوات
ويراعى قبل تنفيذ قاعدة اأيلولة املعا�س اأو رده خ�سم ما يكون قد ا�ستحق من معا�س 

دون امل�سا�س مبعا�سات باقي امل�ستحقني.

توزيع  يعاد  امل�ستحقني  لأحد  بع�سه  اأو  كله  املعا�س  اإيقاف  �سبب  زوال  حالة  يف   -3
املعا�س بني جميع امل�ستحقني يف تاريخ زوال ال�سبب. 

4- يتحدد ن�سيب امل�ستحق الذي يرد عليه جزء من املعا�س مبا ل يجاوز احلد الأق�سى 
املحدد باجلدول.

املعا�س الذي منح بالزيادة عن معا�س املورث يف حالة اإيقافه اأو قطعه. يرد  ل   -5

الوالدين يف احلالة رقم 3 يوؤول الباقي من ن�سيبهما بعد الرد  6- يف حالة قطع معا�س 
ا�ستحقاق  �رشوط  �ساأنهم  يف  تتوافر  الذي  والأخوات  الأخوة  اإىل  الأرامل  فئة  على 

املعا�س يف هذا التاريخ وذلك يف حدود الربع.

ويف حالة قطع معا�س فئة الأرامل يف احلالة امل�سار اإليها بالفقرة ال�سابقة يوؤول ربع 

هذا  يف  املعا�س  ا�ستحقاق  �ساأنهم  يف  تتوافر  الذي  والأخوات  الإخوة  اإىل  املورث  معا�س 

التاريخ.
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اخلامتــــة

للمعا�س عن  للم�ستحقني  التاأمني  بيان ملبادئ واأحكام نظام  يف �سوء ما تقدم من 

املوؤمن عليهم يف �سوء الجتهادات الفقهية والق�سائية، فاإننا نقرتح التو�سيات الآتية: 

اأوًل: نهيب بامل�رشع �رشورة الإ�رشاع يف تكوين �سناديق خا�سة ملزايا تاأمني الوفاة، 

كل  وتذليل  عليهم،  املوؤمن  عن  للم�ستحقني  التاأمني  �سداد  �رشعة  حتقق  والتي 

ال�سعوبات اأمامهم.

اأ�سا�س جناح خطط التنمية وامل�رشوعات القت�سادية، واأي�سًا  اإذا كان التمويل  ثانيًا: 

ال�سيا�سية  التحولت  وب�سبب  جمال،  اأي  يف  اجليد  الت�رشيع  تنفيذ  يف  ي�ساعد 

يف  النظر  اإعادة  يتعني  فاإنه  وحمليًا،  واإقليميًا  دوليًا  والجتماعية،  والقت�سادية 

مانع  ل  باأنه  نرى  و  الوفاة،  تاأمني  متويل  عبء  وحدهم  الأعمال  اأ�سحاب  حتمل 

طريق  عن  وذلك  ال�رشورة،  حالة  يف  العامة  اخلزينة  وكذلك  العمال  م�ساهمة  من 

الأخذ مبا اأخذت به بع�س الدول الناجحة واملتقدمة مثل اململكة املتحدة والوليات 

القت�سادي،  الأمان  فى  احلق  مواطن  لكل  اأن  مبداأ  حققت  التي  الأمريكية  املتحدة 

فر�س  طريق  عن  املجتمع  اأفراد  جميع  على  تقع  التمويل  م�سوؤولية  �سارت  حيث 

ال�رشائب. 

وتطوره،  الوفاة  تاأمني  نظام  تنفيذ  على  القائم  اجلهاز  جهود  توحيد  �رشورة  ثالثًا: 

واإعادة النظر يف قيام هيئتني اأو موؤ�س�ستني كل منهما يتبع لوزارة خا�سة، فمن ناحية 

تتبع مكاتب العمل والت�سغيل وزارة القوى العاملة والت�سغيل، وتتبع الهيئة العامة 

للتاأمينات الجتماعية وزارة التاأمينات الجتماعية، وازدواجية العمل الإداري تثري 

املطالبة  م�ستندات  ا�ستيفاء  يف  املكتبية  البريوقراطية  وت�سبب  والتنفيذ،  امل�ساعب 

متعددة  اإدارات  ي�سم  الوفاة  لتاأمني  قومي  جمل�س  اإن�ساء  يلزم  ثم  ومن  باحلق. 

الأزمات،  واإدارة  القرار،  اتخاذ  ودعم  املعلومات  مركز  اإدارة  اأهمها  متخ�س�سة 

املتخ�س�سة،  الق�سائية  ال�سلطة  وحماكم  وهيئة  الجتماعية،  التاأمينات  واإدارة 

واإدارة متثيل امل�ستحقني عن املوؤمن عليهم، واإدارات اأخرى متخ�س�سة من خرباء 

يف املال والقت�ساد والقانون وما اإىل غري ذلك. 
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الن�سف  خالل  واملزايا  احلقوق  من  العديد  ومنظماتهم  العمال  الدولة  منحت  رابعًا: 

للمحافظة  العمالية  املنظمات  دور  تفعيل  يلزم  لذلك  الع�رشين،  القرن  من  الثاين 

التحولت، ولقد حان  الدولة يف ظل  التي منحتها  العمال، وحقوقهم  على مكا�سب 

الوقت للبذل يف �سخاء، والعطاء يف ت�سحية واإنكار للذات لكل ممثلي العمال يف كافة 

امل�ستويات، فالعمل النقابي ت�رشيف وتكليف وت�سهيل كل الإجراءات للم�ستحقني 

حقهم  على  احل�سول  �سبيل  يف  اأمامهم  ال�سعوبات  كل  وتذليل  عليهم  املوؤمن  عن 

بكافة �سبل الراحة، حيث اإنهم الأوىل بالرعاية بعد وفاة عائلهم.
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ال�سفحةاملــو�شــوع

207امللخ�س
207املقدمة

209مبحث متهيدي – اخلطر الجتماعي
210املطلب الأول- مفهوم اخلطر واأنواعه

210الفرع الأول- مفهوم اخلطر لغة و�رشعا وا�سطالحا
212الفرع الثاين- املخاطر املهنية واحلماية التاأمينية

212اأوًل- من حيث عبء امل�ساهمة يف التاأمني الجتماعي
213ثانيًا- من حيث قيود ال�ستفادة من التاأمني

213ثالثًا- من حيث مقدار التعوي�س عن وقوع اخلطر الجتماعي
214رابعًا- من حيث ن�سبة العجز امل�ستحق عنه التاأمني الجتماعي

214خام�سًا- من حيث طبيعة ال�رشر امل�ستحق عنه التاأمني الجتماعي
215الفرع الثالث – �سور املخاطر الجتماعية

215اأوًل- �سور اخلطر املهني
216ثانيًا- الأمرا�س املهنية

216مفهوم املر�س املهني
218ثالثًا- البطالة

220الفرع الرابع- �سور اخلطر الإن�ساين
220اأوًل- املر�س غري املهني

222ثانيًا- العجز الكلي اأو اجلزئي ل�سبب خارج عن العمل

املـحـتــــوى



املستحقون ملعاش الضمان االجتماعي عن املؤمن عليه دراسة مقارنة بني الكويت ومصر 
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ال�سفحةاملــو�شــوع

223ثالثًا- زيادة الأعباء العائلية
224رابعًا- ال�سيخوخة

225خام�سًا- الوفاة
227املبحث الأول- امل�ستحقون للتاأمني الجتماعي يف الت�رشيع الكويتي

228املطلب الأول- الأ�سخا�س امل�ستفيدون من نظام التامينات الجتماعية
228الفرع الأول- الفئة الأوىل: الكويتيون الذين يعملون لدى رب عمل

230الفرع الثاين- الفئة الثانية: الكويتيون الذين ل يعملون لدى رب العمل
230الفرع الثالث- الفئة الثالثة: الع�سكريون ومن يف حكمهم

واأ�سحاب  عليهم  املوؤمن  عن  امل�ستحقون  الرابعة:  الفئة  الرابع-  الفرع 

املعا�س
234

235املبحث الثاين- ال�رشوط الواجب توافرها يف امل�ستحقني ملعا�س املوؤمن عليه
237املطلب الأول- �رشوط ا�ستحقاق الزوج للمعا�س

241املطلب الثاين- �رشوط ا�ستحقاق البن
245املطلب الثالث- �رشوط ا�ستحقاق البنت

247املطلب الرابع- �رشوط ا�ستحقاق الأرملة
249املطلب اخلام�س- �رشوط ا�ستحقاق الأب
250املطلب ال�ساد�س- �رشوط ا�ستحقاق الأم

251املطلب ال�سابع- �رشوط ا�ستحقاق الأخ والأخت
253املطلب الثامن – �رشوط ا�ستحقاق ابن البن

253املطلب التا�سع- امل�ستحقون يف معا�س املفقود



املحامي بدر �سعد العتيبي
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ال�سفحةاملــو�شــوع

254حالت وقف �رشف معا�س املوؤمن عليه وفقا للت�رشيع امل�رشي
256حالت قطع املعا�س وفقا للت�رشيع امل�رشي

اأو املعا�سات وفقا  اأو املهنة واملعا�س  العمل  الدخل من  �رشوط اجلمع بني 

للت�رشيع امل�رشي
260

املبحث الثالث- تطبيقات عملية ب�ساأن امل�ستحقني ل�رشف املعا�س يف ظل 

اأحكام الق�ساء والفتوى والت�رشيع 
261

جدول رقم )1(- اأن�سبة امل�ستحقني يف حالة وفاة املوؤمن عليه اأو �ساحب 

املعا�س يف الكويت
289

امل�ستحقني وامل�ستفيدين يف  املعا�س على  )3(- جدول توزيع  جدول رقم 

م�رش
292

293مالحظات اجلدول رقم )3(
295اخلامتة

297قائمة باأهم املراجع


