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)*( حمام لدى حمكمة التمييز واملحكمة الد�صتورية الكويتية – وباحث دكتوراه يف القانون اخلا�ص.

التأمني ضد البطالة
وفقًا للقانون الكويتي

والقانون املصري
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امللخ�ص 

اأن الهدف من هذا البحث هو معرفة املبادئ القانونية والأحكام العامة التي حتكم 

نظام التاأمني �صد البطالة يف جمهورية م�رض العربية ويف دولة الكويت من حيث جمال 

التطبيق، و�رضوط ال�صتحقاق وا�صتمراره، واأحكام تعوي�ص البطالة من حيث قيمته 

ومدة ا�صتحقاقه وحالت وقفه وا�صقاطه، واجلهة الدارية التي تقوم بتطبيقه، وذلك 

 2013 ل�صنة   101 رقم  والقانون  امل�رضي،   2010 ل�صنة   135 رقم  للقانون  وفقًا 

�صامل  قانوين  نظام  اإىل  الو�صول  بهدف  وذلك  البطالة،  �صد  التاأمني  ب�صاأن  الكويتي 

التاأمني  قوانني  اأجلها  من  َعت  �رُضِّ التي  والأهداف  املن�صودة،  الآمال  يحقق  ومتكامل 

�صد البطالة. 

البطالة  لتعريف  منه  الأول  فخ�ص�صنا   ف�صول،  ثلثة  يف  البحث  هذا  تناولنا  وقد 

واأنواعها واآثارها القت�صادية والجتماعية، وتناولنا يف الف�صل الثاين �رضوط ا�صتحقاق 

الكويت، و�رضدنا يف  العربية ودولة  البطالة وجمال تطبيقه يف جمهورية م�رض  تاأمني 

الف�صل الثالث اأحكام تاأمني البطالة �صواء فيما يتعلق بقيمة التعوي�ص ومدة ال�صتحقاق 

اأو احلالت التي ي�صقط فيها احلق يف تعوي�ص البطالة، وحالت وقف �رضف تعوي�ص 

انتهينا من ذلك،  اأن  الكويت، وبعد  اأو دولة  العربية  البطالة �صواء يف جمهورية م�رض 

اأو�صحنا بع�ص التو�صيات التي مت التو�صل اإليها يف بحثنا حول مو�صوع التاأمني �صد 

البطالة، وهي متثل الإطار العام الذي يجب اأن يحكم نظام التاأمني �صد البطالة، وتوؤدي 

اإىل الق�صاء على اأهم العيوب والعوار يف القانون.  
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مقدمة: 

ين�صاأ خطر البطالة يف جميع املجتمعات اأيًا كان نظامها ال�صيا�صي اأو القت�صادي، 

والتاأمني �صد البطالة يهدف اإىل تعوي�ص الدخل ب�صبب التعطل عن العمل واخلارج عن 

اإرادة املوؤمن عليه، وجند اأن الد�صاتري امل�رضية قد حر�صت على اإظهار هذا التاأمني كحق 

د�صتوري. 

 فقد قررت املادة )38( من د�صتور 1954 على اأن: »تي�رضِّ الدولة للمواطنني جميعًا 

م�صتوًى لئقًا من املعي�صة اأ�صا�صه تهيئة الغذاء وامل�صكن واخلدمات ال�صحية والثقافية 

والجتماعية، كما تي�رضِّ ذلك يف حالت البطالة واملر�ص والعجز وال�صيخوخة، وتوؤمنه 

ل�صحايا احلرب والكوارث العامة ومن يعولون من اأ�رضهم«.

املعونة  يف  احلق  »للم�رضيني  اأن:  على   1956 د�صتور  من   كما ن�صت املادة )21( 

يف حالة ال�صيخوخة ويف حالة املر�ص اأو العجز عن العمل، وتكفل الدولة خدمات التاأمني 

الجتماعي واملعونة الجتماعية وال�صحة العامة وتو�صيعها تدريجيًا«.

 وجاء د�صتور 1964 باملادة )20( التي اأفادت باأن: “تكفل الدولة خدمات التاأمني 

الجتماعي، وللم�رضيني احلق يف املعونة يف حالة ال�صيخوخة ويف حالة املر�ص اأو العجز 

عن العمل اأو البطالة. 

ون�صت املادة )17( من د�صتور 1971 على اأن: »تكفل الدولة التاأمني الجتماعي 

وال�صحي ومعا�صات العجز عن العمل والبطالة وال�صيخوخة للمواطنني جميعًا، وذلك 

وفقًا للقانون«. 

»تكفل  باأن:   2014 العربية  م�رض  جمهورية  د�صتور  من   )17( املادة  قررت  كما 

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

الجتماعي احلق يف ال�صمان الجتماعي، مبا ي�صمن له حياًة كرمية، اإذا مل يكن قادرًا 

على اإعانة نف�صه واأ�رضته، ويف حالت العجز عن العمل وال�صيخوخة والبطالة. 
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الزراعيني  والعمال  الفلحني،  ل�صغار  منا�صب  معا�ص  توفري  على  الدولة  وتعمل 

وال�صيادين، والعمالة غري املنتظمة وفقًا للقانون . 

واأموال التاأمينات واملعا�صات اأموال خا�صة، تتمتع بجميع اأوجه واأ�صكال احلماية 

املقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للم�صتفيدين منها، وت�صتثمر ا�صتثمارًا اآمنا 

وتديرها هيئة م�صتقلة، وفقًا للقانون. وت�صمن الدولة اأموال التاأمينات واملعا�صات«.

بالهتمام  العمل مل يحظ  املتعطل عن  املوؤمن عليه  فاإن حق  الرغم من ذلك  وعلى 

ع اإل منذ عام 1959، حيث �صدر القانون رقم 92 ل�صنة 1959  الكايف من جانب امل�رضِّ

القطاع اخلا�ص وحدهم دون  البطالة يف �صكل تعوي�ص، كحق لعمال  الذي قرر تاأمني 

غريهم، وقد عهد هذا القانون مبوجب املادة الثالثة من مواد الإ�صدار لوزير التاأمينات 

ثلث  خلل  البطالة  تاأمني  تطبيق  تكفل  التي  الإجراءات  يتخذ  اأن  والعمل  الجتماعية 

�صنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ولكن قلة اإمكانيات هيئة التاأمينات الجتماعية 

وعدم توافر البيانات الح�صائية حال دون تطبيق ن�ص املادة الثالثة، وظل هذا الن�ص 

مادته  يف  مرة  لأول  قرر  والذي   ،1964 ل�صنة   63 رقم  القانون  �صدر  حتى  معطًل 

التا�صعة تطبيق نظام تاأمني البطالة اعتبارًا من اأول ال�صهر التايل لنق�صاء �صتة اأ�صهر 

على ن�رضه، ثم �صدر القانون رقم 79 ل�صنة 1975 الذي كان نطاق تطبيقه حمددًا يف 

�رضيحه واحدة هي عمال القطاعني العام واخلا�ص دون غريهم من العاملني يف احلكومة 

واملوؤ�ص�صات والهيئات العامة، ونظرًا للتحولت ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية 

ع مراعاة هذه التحولت  �صواء على امل�صتوى الداخلي اأو الدويل فقد كان لزمًا على امل�رضِّ

وقد   ،  2010 ل�صنة   135 رقم  واملعا�صات  التاأمينات  قانون  �صدر   لذلك  واملتغريات، 

د  �ص هذا القانون الباب ال�صابع لتاأمني البطالة وذلك يف املواد من 47 اإىل 57، وحدَّ خ�صَّ

نطاق تطبيقه بطريقة ال�صتبعاد، مو�صحًا اأن هذا الـتاأمني ي�رضي على جميع من ي�رضي 

عليهم القانون ذاته دون بع�ص الفئات. 



193 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية

اأن:  على  ن�صت  قد  احلايل  الد�صتور  من   )11( املادة  اأن  فنجد  الكويت  دولة  يف  اأما 

»تكفل الدولة املعونة للمواطنني يف حالة ال�صيخوخة اأو املر�ص اأو العجز عن العمل، كما 

ر لهم خدمات التاأمني الجتماعي والرعاية ال�صحية«. توفَّ

من  اإن�صانيًا  الفرد  برعاية  التزامًا  الدولة  عاتق  على  الد�صتوري  احلق  هذا  وي�صع 

   .
)1(

خماطر البوؤ�ص والفاقة وال�صياع 

مت تاأمني البطالة فنجد اأن القانون رقم 101     واأما عن الت�رضيعات الكويتية التي نظَّ

ل�صنة 2013 ب�صاأن التاأمني �صد البطالة والذي بداأ العمل به اعتبارًا من 2013/5/1  

د نطاق تطبيق هذا القانون والفئة التي  قد جاء ملمًا بجميع اأحكام تاأمني البطالة، فحدَّ

عليه  املوؤمن  يف  توافرها  الواجب  ال�رضوط  واأو�صح  عليهم،  املوؤمن  من  عليها  يطبق 

امل�صتحق للموؤمن عليه، وبنيَّ احلالت  التعوي�ص  د قيمة  التاأمني، وحدَّ ل�صتحقاق هذا 

التي يوقف فيها �رضف هذا التعوي�ص وحالت �صقوطه.   

هدف البحث:

وعلى �صوء ما �صبق فاإن الهدف من هذا البحث هو درا�صة مو�صوع تاأمني البطالة 

�صواء كان يف م�رض وفقًا للقانون 135 ل�صنة 2010، اأو الكويت وفقًا للقانون رقم 101 

2013 ب�صاأن التاأمني �صد البطالة، فنتناول املبادئ والأحكام العامة الواردة يف  ل�صنة 

ال�صتحقاق  و�رضوط  التطبيق،  جمال  حيث  من  البطالة  تاأمني  تنظم  والتي  القانونني، 

واملنازعات  ا�صرتداده،  وحالت  و�صقوطه  ووقفه  التعوي�ص،  واأو�صاع  وا�صتمرار 

املتعلقة  با�صتحقاق هذا التاأمني.

البطالة  تاأمني  مبو�صوع  ملمًا  يكون  حتى  القارئ  متناول  يف  البحث  هذا  فن�صع   

العملي  التطبيق  الفقه والق�صاء يف م�صكلت  باآراء  من جميع جوانبه م�صتعينًا يف ذلك 

القانونية  املبادئ  من  البطالة  تاأمني  تخ�ص  التي  اجلوانب  بجميع  وملمًا  التاأمني،  لهذا 

والأحكام العامة التي يجب ان تطبق �صواء يف م�رض اأو الكويت.

)1( عادل الطبطبائي: النظام الد�صتوري يف الكويت، درا�صة مقارنة، الطبعة الرابعة 2001، مطبعة امللكة ، الكويت، �ص 402.
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خطة البحث:

نق�صم هذا البحث اإىل ثلثة ف�صول، نت�صدى من خللها اإىل درا�صة مو�صوع البطالة 

الول، ونتناول نطاق تطبيق  الف�صل  واأنواعها وذلك يف  بالبطالة  التعريف  ناحية  من 

ونخ�ص�ص  الثاين،  الف�صل  يف  وذلك  والكويتي  امل�رضي  للقانونني  وفقًا  البطالة  تاأمني 

الف�صل الثالث لدرا�صة اأحكام تعوي�ص البطالة من حيث طبيعته ومقداره واجلهة امللزمة 

ب�رضفه وحالت �صقوط احلق فيه وحالت ا�صرتداده، واملنازعات املتعلقة با�صتحقاقه، 

وذلك وفقًا لأحكام القانون امل�رضي والقانون الكويتي. 

فتكون خطة البحث على النحو التايل: 

الف�ضل االول : التعريف بالبطالة واأنواعها.

الف�ضل الثاين: نطاق تطبيق تاأمني البطالة. 

الف�ضل الثالث: اأحكام تعوي�ص البطالة.
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الف�ضل االأول

التعريف بالبطالة واأنواعها واآثارها 

اأن يكون ذلك يف  البطالة واأنواعها واآثارها، على  الف�صل لتعريف  نت�صدى يف هذا 

مطلبني على النحو التايل: 

املطلب االأول : تعريف البطالة واأنواعها. 

املطلب الثاين: الآثار القت�صادية والجتماعية للبطالة.

املطلب االول

تعريف البطالة واأنواعها:

نت�صدى يف هذا املطلب لنتعرف فيه على ماهية البطالة واأنواعها املختلفة وذلك على 

النحو التايل:

اأواًل: ماهية البطالة:

اأي تعّطل فهو بّطاٌل، وبطل  البطالة لغًة جاءت من مادة »بطل«، فالعامل يف بطالة 

العامل اأي توقف عن العمل ل�صبب خارج عن اإرادته ، كما اأن البطالة هي العطالة، كما 

 .
)1(

ل ل تعطَّ اأنها اأي�صًا �صياع وتوقف و�صقوط، فمن تبطَّ

ويجب ملحظة اأن البطالة والعطالة يف اللغة مرادفان ملعنى واحد وهو التعطل عن 

اأو التوقف عنه لأي �صبب من الأ�صباب خارج عن اإرادة العامل، ويف ذلك اإهدار  العمل 

بعد  الجتماعية  املتعطل  حلياة  انهيار  وفيه  وذاته،  جلهده،  و�صياع  العامل،  لقدرات 

انهيار احلياة القت�صادية. 

)1( راجع يف ذلك: ابن منظور، جمال الدين حممد بن مكرم الأن�صاري - ل�صان العرب. اجلزء 16 ، الدار امل�رضية للتاأليف 

والرتجمة، القاهرة ، بدون �صنة ن�رض، �ص 160، وما بعدها.
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املتعطل هو من  العامل  اأن  اإىل  البع�ص ذهب  ان  الفقه، فنجد  البطالة يف  اأما تعريف 

. لكننا نرى اأن هذا التعريف وا�صع وغري دقيق، حيث اأن هناك فئات كثرية 
)1(

ل يعمل

يف املجتمع ل تعمل، وعلى الرغم من ذلك ل ميكن و�صفهم باأنهم يف حالة بطالة، مثل 

املر�صى والعجزة، ومن اأحيلوا اإىل التقاعد، فهوؤلء ل يعملون ولكنهم لي�صوا عاطلني.

اأفرادها عاطلني لأنهم ل يبحثون  اعتبار  اأخرى ل يجوز  اأن هناك فئات  كما جند 

عن عمل، مثل طلبة اجلامعات، فهوؤلء على الرغم من توافر القدرة لديهم على العمل، 

اإل اأنهم يعزفون عن العمل لتنمية قدراتهم ومهارتهم الدرا�صية، كما اأن الذين يعملون 

  .
)2(

بعمل ما ويبحثون عن عمل اآخر يدر ربحًا اأو اأجرًا اأكرب ل يعتربون يف حالة بطالة 

بينما يذهب البع�ص اإىل تعريف البطالة عن طريق تعريف العامل العاطل باأنه: »كل 

ال�صائد،  الأجر  العمل وراغبًا فيه، ويبحث عنه ويقبله عن م�صتوى  من هو قادر على 

  .
)3(

ولكن ل يتوافر له العمل« 

وهذا التعريف ي�صمل العاطلني الذين يدخلون �صوق العمل لأول مرة، والذين �صبق 

لهم العمل وا�صطروا لرتكه لأي �صبب من الأ�صباب.

فر�ص  توافر  »عدم  باأنها:  البطالة  تعريف  اإىل  يذهب  الفقه  من  ثالث  راأي  وهناك   

، ووفقًا لهذا 
)4(

العمل ل�صخ�ص قادر على العمل وراغب فيه ، نظرًا حلالة �صوق العمل«

التعريف ل يعترب العاطلون عن العمل، نا�صطني اقت�صاديا لأنهم ل ي�صاركون يف الإنتاج 

.
)5(

�صواء ال�صلعي اأو اخلدمي

�صعد:  حممد  الدين  جمال  د:   .15 �ص   ،1997 )1( د. رمزي زكى: القت�صاد ال�صيا�صي للبطالة، عامل املعرفة، الكويت 

النظرية العامة لكنيز – درا�صة حتليلية – البيان العربي 1955 ، �ص 45 . د. �صلح علي علي ح�صن: تاأمني البطالة، 

بعدها. وما  �ص10  اجلديدة،  اجلامعة  دار    2013 طبعة  مقارنة،  درا�صة  يف القانون رقم 135 ل�صنة 2010، 

)2( د. ا�صماعيل فهيم اخل�صن: تاأمني البطالة يف ظل التحولت القت�صادية والجتماعية، ر�صالة دكتوراه، حقوق القاهرة، 

 .46 �ص    1995
)3( ورد هذا التعريف يف تقرير منظمة العمل الدولية يف عام 1995، �ص 46. 

)4( د. حممد حمرو�ص اإ�صماعيل: التعليم والبطالة يف م�رض، بحث مقدم اإىل املوؤمتر 64 للقت�صاديني يف م�رض، القاهرة 

 .5 �ص   ،1989
)5( د. حممد حمرو�ص اإ�صماعيل: مرجع �صابق، �ص 5. 
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ونحن نرى ان البطالة هي الزيادة احلقيقية والفعلية يف حجم وكم القوى الب�رضية 

باملجتمع،  احلقيقية  العمل  فر�ص  مع  البتة  تتنا�صب  ل  والتي  العمل،  �صوق  يف  العاملة 

علما باأن هذه القوى الب�رضية العاملة تبحث بجد ، واجتهاد عن فر�ص العمل ، ورغبة 

موؤكدة فيه ، وتقبله دون تردد عند م�صتوى الأجر ال�صائد ، ولكن على الرغم من كل 

ذلك ل جتد فر�صا للعمل .

يف  التكنولوجي  والتطور  الإنتاج  فنون  يف  التقدم  اإىل  البطالة  �صبب  يرجع  وقد   

هياكله، حيث حتل حمل الأيدى العاملة، مما يزيد من معدلت البطالة.

 وكذلك قد يرجع ال�صبب اإىل العجز ال�صارخ والإهمال اجل�صيم وعدم ال�صتغلل 

الأمثل للموارد الب�رضية، واملوارد الطبيعية املتاحة بطرقة اأف�صل. 

ثانيًا- اأنواع البطالة :-

ميكننا اأن نق�صم البطالة اإىل عدة اأنواع، وذلك على النحو التايل:

1- بطالة مو�ضمية:

 هي البطالة التي حتدث يف اأحد قطاعات الن�صاط القت�صادي، نتيجة تغري الظروف 

اإىل  يوؤدي  مما  ال�صنة،  ف�صول  بع�ص  يف  )املناخية(  الطبيعية  الظروف  اأو  القت�صادية، 

ففي  الزراعة،  قطاع  ذلك  ومثال  زيادته.  اأو  القطاعات،  هذا  يف  وتوقفه  العمل،  ركود 

يف  واملطاعم  والفنادق  ال�صياحة   قطاع  كذلك  العمل،  حجم  يزداد  احل�صاد  موا�صم 

امل�صايف �صيفًا، بينما يقل حجم العمل يف ف�صل ال�صتاء، مما يوؤدي اإىل حدوث البطالة 

 .
)1(

املو�صمية بني اأفراده 

)1( نادية ح�صن �صليمان: البطالة والعوامل الدميوجرافية ، نظرة اقت�صادية، البطالة يف م�رض، املوؤمتر القت�صادي، دار 

اإليه باملرجع ال�صابق للدكتور/ ا�صماعيل فهيم حممد  80 وما بعدها. م�صار  1989، �ص  الر�صاء للطباعة، القاهرة، 

اخل�صن ، �ص 29.
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2- بطالة قطاعية:

مثلما  والنتاج،  الأ�صواق  ظروف  تغري  نتيجة  القت�صادية  القطاعات  يف  وحتدث   

اأما  الإقبال على امل�صنوعات لعدم جودتها،  ال�صناعي، يف حالة عدم  القطاع  يحدث يف 

للقطاع  بالن�صبة  وكذلك  ال�صناعات،  بع�ص  ركود  اإىل  يوؤدي  مما  اخلام،  املواد  لنق�ص 

القرارات  هذا  مثل  اأكرث  وما  املثال،  �صبيل  على  ال�صرتداد  باب  يقفل  عندما  التجاري، 

ال�صيا�صية يف البلدان النامية، بل وال�صناعية اأحيانًا. 

3- بطالة اإقليمية: 

هي تلك البطالة التي حتدث كنتيجة مبا�رضة للمتغريات القت�صادية اأو ال�صيا�صية 

اأو لأ�صباب الظروف الطبيعية يف الإقليم، اأو الولية املحددة. 

4- بطالة �ضاملة:

الزراعية  القت�صادية  الن�صاط  واأق�صام  اأنواع  جميع  تعم  التي  البطالة  بها  ويق�صد 

جمتمعة،  والجتماعية  وال�صيا�صية  ا�صتثناء،  بل  والتجارية  التحويلية  وال�صناعيات 

ومثالها حالت احلروب العاملية والإقليمية والداخلية والطائفية، اأو نتيجة للك�صاد، اأو 

الكوارث الطبيعية. 

5- بطالة مزمنة:

البطالة واأكرثها حدة، ويطلق عليها مزمنة لنت�صارها يف منطقة  اأنواع  اأ�صق   هي 

بني  التوازن  اإحلل  يف  اأمل  بارقة  هناك  يكون  ول  الزمن،  من  طويلة  ولفرتة  حمددة، 

�صوق العمل والفر�ص املتاحة، ويتعر�ص لها الأفراد اأو اجلماعات القادرون والراغبون 

يف العمل، ولكنهم ل يجدونه، ول يح�صلون عليه، ومبرور فرتات طويلة  يفقد هوؤلء 

ذلك  بعد  وي�صابون  املعنوية  وروحهم  وقدراتهم  مهارتهم  اجلماعات  تلك  اأو  الأفراد 

جمتمع  ويدخلون  والإرهاب،  والتطرف  للنحراف  عر�صًة  وي�صبحون  بالإحباط 

اجلرمية والإدمان و�صوى ذلك. 
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6- بطالة غري منتظمة:

 هي نوع من اأنواع البطالة يرتبط بالعمال العر�صيني اأو املوؤقتني الذين ل يحملون 

اأي مهارة حمددة، حيث يقت�صي حجم العمل الذي يتغري من يوم لآخر عدم ا�صتخدامهم 

ب�صفة دائمة، ومثال ذلك عمال الرتحيل، والعمال الذين ل ميلكون اأي مهارات �صوى 

املجهود الع�صلي واجل�صماين )الفواعلية(.

7- بطالة انتقالية )احتكاكية(:

 ذهب جانب من الفقه القت�صادي املعا�رض اإىل اأن هذا النوع من اأنواع البطالة يظهر 

عندما يتجه اأحد اأو بع�ص قطاعات  الن�صاط القت�صادي اإىل النمو، ويتجه البع�ص الآخر 

والأعمال  املهن  بع�ص  على  الطلب  يف  حتولت  حدوث  اإىل  ذلك  يوؤدي  مما  الركود،  اإىل 

واحلرف وذلك نتيجة للتغري يف م�صتوى الفن الإنتاجي، اأي عندما يحدث عدم التوازن 

 .
)1( 

بني العر�ص )�صوق العمل( والطلب )الفن الإنتاجي(

8- بطالة تكنولوجية: 

باإدخال  معنٍي  جماٍل  يف  امل�صتخدم  الإنتاجي  الفن  تغري  نتيجة  حتدث  التي  وهي 

اأو  العاملني  عدد  تخفي�ص  اإىل  يوؤدي  مما  وامل�صتحدثة،  املتطورة  وال�صاليب  الآلت 

ا�صتبدالهم، وهنا يفقد العديد منهم وظائفهم واأعمالهم نتيجة قيام الآلة بهذا العمل، اأو 

نتيجة لختلف املهارات املطلوبة. 

ومثال ذلك م�صانع الن�صيج احلديثة ففي اأملانيا الآن يو�صع القطن يف ناحية مدخل 

الآلة ويخرج ن�صيجًا واأقم�صة ملونة من الناحية الأخرى، دون قيام العمال باأى جمهود 

التقليدية  الن�صيج  العدادات والآلة وت�صغيلها فقط، على خلف �صناعة  �صوى مراقبة 

واملعروفة منذ اأواخر القرن الع�رضين من حلظة حلج القطن حتى �صناعة الأقم�صة. 

)1(  حممد حممود الإمام : البطالة )�صبل العلج( - املوؤمتر الأول لق�صم القت�صاد – -1989 حترير �صلوى �صليمان – ط 

بعدها. د. اأحمد اأبو اإ�صماعيل، اخل�صائ�ص امل�صرتكة يف ظاهرة البطالة يف بلدان العامل الثالث مع  وما   1043 �ص   1-

اإ�صارة خا�صة مل�رض، املوؤمتر الأول لق�صم القت�صاد، 1989، حترير �صلوى �صليمان – القاهرة  1991 �ص 25 وما 

بعدها. م�صار اإليه باملرجع ال�صابق للدكتور/ اإ�صماعيل فهيم حممد اخل�صن، �ص 31.
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اأ�صحت  الآيل  واحلا�صب  املعلومات  ثورة  فاإن  املهارات  لختلف  بالن�صبة  وهكذا 

تفي بكل مهارات احلفظ ول جمال لأقلم  احلفظ باملوؤ�ص�صات والهيئات احلكومية بعد 

ا�صتخدام احلا�صب الآيل، وهنا يتم ال�صتغناء عن الدفاتر والقائمني عليها، مما ي�صبب 

 .
)1 (

تفاقم م�صكلة البطالة 

ال�صناعية،  غري  النامية  الدول  تواجه  التى  امل�صاكل  اأهم  البطالة  م�صكلة  وتعترب 

 :
)2(

وميكن اأن نلخ�ص اأ�صبابها فيما يلي 

1-  النق�ص ال�صديد يف ال�صناعات احلديثة، واعتمادها على الزراعة القائمة على الطرق 
اليدوية. 

2-  الزيادة امل�صتمرة يف عدد ال�صكان وارتفاع معدل كثافتهم بالن�صبة مل�صاحة الر�ص 
التي ميكن ا�صتغللها. 

اأنواع  اأهم  ومن  العاملة،  القوى  من  العظمى  الغالبية  لدى  الفنية  املهارات  نق�ص    -3
البطالة التي تظهر يف هذه الدول تلك التي ت�صمى بالبطالة املقنعة اأو امل�صترتة، والتي 

يوؤدي  ل  بحيث  العمل  حاجة  مع  العاملني  من  املتاح  العدد  تنا�صب  عدم  يف  تتمثل 

تخفي�ص اأعدادهم اإىل قلة النتاج. 

ويف اأغلب الأحيان ل يتاح للعامل العمل لكامل الوقت بل جلزء منه فقط، ويوؤدي 

ذلك اإىل نق�ص كمية النتاج والأجر عن ذلك ال�صائد يف الدول املتقدمة، وقد ترجع البطالة 

اجلزئية اإىل نق�ص يف املواد الأولية لل�صناعة اأو و�صائل ترويجها، وذلك ي�صتلزم وقف 

العمل اأو التقليل من �صاعاته.

وحتدد ت�رضيعات بع�ص الدول عدد ال�صاعات املفقودة التي تقل عن املدة الطبيعية 

للعمل، ويف هذه احلالة ي�صتحق املتعطل تعوي�صًا خا�صًا. 

)1( م�صار اإليه باملرجع ال�صابق للدكتور اإ�صماعيل فهيم حممد اخل�صن، �ص 31.

)2( د. حمب الدين حممد �صعد: املرجع ال�صابق، �ص 8.
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املطلب الثاين 

االآثار  املرتتبة علي البطالة

تعد البطالة من الأمرا�ص التي ت�صيب املجتمع، والتي ينجم عنها العديد من الآثار 

القت�صادية والجتماعية. ولذلك فاإننا نتناول يف هذا املطلب هذه الآثار، فنتناول اأوًل 

الآثار القت�صادية، ونتطرق ثانيًا للآثار الجتماعية للبطالة، وذلك على النحو التايل: 

اأواًل: االآثار االقت�ضادية للبطالة: 

تعد البطالة اإهدارًا للمواد الب�رضية و�صياعًا للوقت واجلهد والطاقة، وفيها ف�صاد 

يق�صي على اأهم حقوق الن�صان، وهو حق العمل، لأن العمل يجعل الفرد ي�صعر بجدوى 

الوجود  والذات، وي�صعر بكيانه يف املجتمع كع�صو عامل ولي�ص عالة اأو كمًا مهمًل. ذلك 

اأن املتعطل يعي�ص يف خطر اجتماعي يهدد اأ�صا�ص ترابطه باأقرانه يف املجتمع، وحرمانه 

من و�صائل العي�ص واإح�صا�صه بالإحباط والف�صل والتوج�ص من امل�صتقبل، والعاطل قد 

 . 
)1(

يدفعه اإح�صا�صه بالف�صل اإىل النحراف والتطرف وارتكاب اجلرائم 

:
)2(

ولعل من اأهم الآثار القت�صادية للبطالة ما يلي 

باملجتمع  املتاحة  واملادية  الب�رضية  المكانيات  ا�صتغلل  عدم  اإىل  البطالة  توؤدي   -

ا�صتغلًل كامًل، مما يوؤدي اإىل انخفا�ص عدد ال�صلع واخلدمات التي ينتجها ويتمتع 

بها هذا املجتمع، وبيان ذلك اأنه نتيجة لقلة عدد العاملني امل�صتغلني ولزيادة البطالة، 

موظفني  كانوا  العمال  جميع  اأن  ولو  وامل�صتهلكة،   املنتجة  واخلدمات  ال�صلع  تقل 

التوظيف  حالة  يف  اأنه  مبعنى  كبرية،  زيادة  املجتمع  ثروة  لزادت  فعًل  ويعملون 

ر�صالة  مقارنة،  درا�صة  والجتماعية،  القت�صادية  التحولت  ظل  يف  البطالة  تاأمني  اخل�صن:  حممد  فهيم  اإ�صماعيل   )1(

دكتوراه، حقوق القاهرة 2002 ، �ص17.  

595 وما بعدها. عبد العزيز مهنا: البطالة  1966، �ص  )2( اأحمد اأبو اإ�صماعيل: اأ�صول القت�صاد، دار النه�صة العربية 

والعمالة الكاملة، الطبعة الثانية، عام 1950، �ص 97 وما بعدها. 
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الكامل تزداد القوى الإنتاجية للمجتمع زيادة كبرية، فمن املمكن يف هذه احلالة اأن 

اأكرب  اأدائه  يكون كل عامل م�صتغًل يف العمل الذي ينا�صبه، والذي تكون كفاءته يف 

ال�صتفادة من جميع قوى  الكامل  التوظف  املمكن يف حالة  واإذا كان من  ما ميكن، 

اأي�صًا يف هذه احلالة ال�صتفادة من ت�صغيل  العمال ا�صتفادة كاملة، فاإنه من املمكن 

الآلت ت�صغيًل وافيًا. 

-  توؤدي البطالة اإىل انت�صار الفقر وعدم اطمئنان الفرد اإىل امل�صتقبل، وبيان ذلك اأنه اإذا 

�صعر الفرد اأنه غري م�صتمر يف وظيفته، اأو اأنه لن يجد ب�صهولة غريها اإذا ما ا�صطر 

وال�رضاب،  القلق  عليه  ي�صيطر  بل  حياته  يف  باطمئنان  ي�صعر  لن  فاإنه  فقدها،  اإىل 

وبالتايل ل تكون نظرته اإىل الأمور نظرة �صديدة وعميقة، ول �صك اأن هذا الو�صع 

اإىل رفاهية املجتمع فلن يكون العامل فقط هو الذي ي�صعر بال�صطراب  لن يوؤدي 

الأعمال،  واأ�صحاب  امل�صتثمرون  اأي�صًا  الو�صع  هذا  اإىل  يطمئن  لن  بل  والقلق، 

من  جزءًا  و�صيخ�ص�صون  القت�صادي،  ن�صاطهم  يف  عامًا  ك�صادًا  و�صيتوقعون 

تفكريهم ملحاولة علج الآثار املرتتبة على البطالة، وبالتايل لن يركزوا كل تفكريهم 

يف اإظهار م�رضوعاتهم يف ال�صكل ال�صليم. 

الذي ل ي�صعر  املجتمع، فالفرد  التقدم يف  البطالة مع توطيد دعائم  انت�صار  -  يتنافى 

واإبداء  مواهبه  واإظهار  التقدم  على  له  حافز  اأكرب  �صيفقد  م�صتقبله  على  بالأمان 

للتخل�ص من  العك�ص من ذلك فكلما وجد و�صيلة  اإنه على  راأيه ب�صكل �رضيح، بل 

امل�صوؤولية اتخذها، وبذلك فاإن كل فرٍد ل يريد اأن يت�رضف ويريد اأن يحمل غريه 

م�صوؤولية الت�رضف ومن ثم تن�صاأ البريوقراطية، ولو اطماأن العامل اإىل اأنه لو ترك 

وكفايته  مواهبه  ا�صتغلل  لأح�صن  له  منا�صبًا  اآخر  عمًل  ب�صهولة  �صيجد  وظيفته 

وزادت اإنتاجيته. 
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ومن ناحية اأخرى فاإن التقدم ي�صتلزم دائمًا اإحلل اجلديد حمل القدمي، واإحداث 

تغيريات قد ت�صيب بع�ص الأفراد يف موارد رزقهم  وكثريًا ما اأدت هذه التغيريات مبن 

�صي�صيبهم �رضرها اإىل معاك�صة كل جديد اأو تاأخري حدوثه، ومن �صاأن ذلك اأن يوؤخر 

عجلة التقدم، ولكن اإذا كان املجتمع ي�صتطيع ال�صتفادة من الأ�صخا�ص الذين �صتوؤثر 

يف�صح  ل�صك  فاإنه  اأخرى،  نواح  يف  اجلديدة  التغريات  اأو  احلديثة  املخرتعات  عليهم 

 .
)1(

الطريق اأمام كل جديد وكل تقدم 

ثانيًا: االآثار االجتماعية للبطالة: 

اأو�صال  يهدد  خبيث  مر�ص  هي  بل  اقت�صادية،  اجتماعية،  خلقية،  م�صكلة  البطالة  اإن 

ال�صيا�صي   و�صلمة  وا�صتقراره  املجتمع  اأمن  ويغتال  والنهيار،  بال�صقوط  املجتمعات 

والقت�صادي، ويزلزل كيان الدولة ، ويق�صي على ال�صلم والأمن الجتماعي باأرجاء الوطن. 

كذلك البطالة توؤدي اإىل تف�صي ال�صغائن والحقاد يف املجتمعات وتثري فيها القلقل، 

وي�صل العاطلون اإىل هوة النحراف والتطرف والرهاب الفكري والفعلي، وتن�رض بني 

م�صاعر  ووجدانهم  وقلوبهم  �صدورهم  من  وتنزع  والبغ�صاء  العداوة  املجتمع  اأفراد 

احلب  والح�صا�ص بالنتماء والعطف والإخاء والرتابط والتاآلف والتكافل والت�صامن 

.
)2(

والرتاحم والتعاون 

فالفرد املتعطل يجد نف�صه حمرومًا من اأهم حقوقه وهو حق العمل، فيتجرع األوان 

يعي�ص  من  هناك  اأن  حني  يف  لوجوده،  جدوى  ل  اأنه  وي�صعر  والفقر،  واحلرمان  الأمل 

اإىل حد الرفاهية، وهنا حتدث فجوة  اإ�صباع حاجاته  يف ظلل الرفاه واللني متخمًا من 

ة اأخلقية وطريق يوؤدي باملتعطل اإىل براثن جمتمع اجلرمية، وفقدان  اجتماعية، وهوَّ

الأمل بالعدل الجتماعي وتكافوؤ الفر�ص.

)1(  انظر حمب الدين حممد �صعد، ر�صالة الدكتوراه، مرجع �صابق، �ص 10 وما بعدها.

ر�صالة  مقارنة،  درا�صة  والجتماعية،  القت�صادية  التحولت  ظل  يف  البطالة  تاأمني  اخل�صن:  حممد  فهيم  اإ�صماعيل    )2(

دكتوراه، حقوق القاهرة 2002 ، �ص18.  
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كما اأن املجتمعات اجلائعة ل يزدهر فيها ُخُلٌق، ول يرقى فيها �صلوك طيب، لذلك 

فاإن معظم اجلرائم يف املجتمع امل�رضي يقف وراءها �صبح البطالة املدمرة، وبالرغم من 

اأنه ما زال الأمل يحدونا حلل امل�صكلة  اإل  ارتفاع معدلت البطالة بني الفئات املتعلمة، 

.
)1(

بتوفري فر�ص عمل باإقامة امل�رضوعات العملقة 

ولعل من اأهم الآثار الجتماعية للبطالة ما يلي:  

احلالة  وتدين  العاملني،  بني  الأمية  وتف�صي  الطبقية  اإىل  يوؤدي  الدخول  تفاوت  ان   -

التعليمية لديهم، وانحراف الحداث، وتطور العنف، والتفكك الأ�رضي، والنحراف 

بعدم  وال�صعور  النتماء  و�صعف  والإرهاب،  والتطرف  والجتماعي،  الأخلقي 

جدوى الوجود، والتغيري ال�صلبي على الن�صق القيمي خا�صة القيم املت�صلة بالتعليم 

والعمل وامل�صكن وال�صتهلك، والنخراط يف جمتمع اجلرمية، واإدمان املخدرات 

اإحدى مفرزات  الرياح، والهجرة  كيانًا ممزقًا تذروه  ال�صخ�ص  البطالة جتعل  لأن 

الع�صبية والنف�صية و�صعور املتعطل  البطالة، وجنوح الأحداث و�صيوع المرا�ص 

بالغرتاب، وهذا الغرتاب اإما مرتبط بالفكر اأو املمار�صة الفعلية، وما يرتبط بهما 

.
)2( 

من خلل قيمي واإحباط و�صعور بالف�صل

-  توؤدي البطالة اإىل افتقاد الفرد لل�صعور باأنه نافع وباأهميته يف املجتمع، ول �صك اأن 

اأهم من جمرد ح�صوله على املال الذي  �صعور الفرد باأنه �صخ�ص نافع يف املجتمع 

اإذا  ينتظره  عمًل  يجد  لن  اأنه  العامل  توقع  واإذا  ال�رضورية،  حاجاته  ل�رضاء  يكفيه 

واأنه �صيعاين مرارة  اآخر،  اأن يجد عمًل  اإىل  الوقت �صيطول  العمل  واأن  تعطل عن 

معاملته،  �صوء  �صد  نه  يح�صِّ �صلح  يده  يف  يكون  ولن  عمله  ترك  اإذا  احلرمان 

ف�صيوؤدي ذلك كله اإىل اأن يفقد احرتامه لنف�صه. 

الو�صيط يف  57. م�صطفي اجلمال:  ال�صابق، �ص  املرجع  الجتماعية،  الت�رضيعات  الو�صيط يف  الربعي:  اأحمد ح�صن   )1(

التاأمينات الجتماعية. ح�صام الدين الأهواين: اأ�صول قانون التاأمني الجتماعي، املرجع ال�صابق، �ص 310 .  اإ�صماعيل 

فهيم حممد اخل�صن: تاأمني البطالة يف ظل التحولت القت�صادية والجتماعية، املرجع ال�صابق،  �ص 19. 

الب�رضية والبطالة،  العرب: املوارد  11، م�صطفي حممد عز  ال�صابق، �ص  البطالة يف م�رض، املرجع  )2( �صلوى �صليمان: 

املرجع ال�صابق، �ص 245 . اإ�صماعيل فهيم حممد اخل�صن: تاأمني البطالة يف ظل التحولت القت�صادية والجتماعية، 

املرجع ال�صابق،  �ص 20. 
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اأما يف حالة �صعور العامل اأنه ي�صتطيع اأن يجد له مكانًا يف اأي م�صنع اآخر اإذا ترك 

اأمام  اإذا مل يح�صن امل�صنع الذي ي�صتغل به معاملته واحرتامه، و�صتكون  عمله احلايل 

على  ي�صاعده  الت�رضيعات  من  اأقوى  �صلح  بيده  و�صيكون  مت�صعة  الفر�صة  العامل 

ل  الذي  امل�صنع  ترك  على  قدرته  هو  ال�صلح  ذلك  له   الكرامة  وتوفري  حالته  حت�صني 

ينا�صبه العمل به واللتجاء اإىل اأي م�صنع اآخر.

اإتاحة الفر�صة للفوارق  التفاوت بني الدخول واإىل  اإىل تزايد  كما ان البطالة توؤدي 

الك�صاد  حالت  يف  العمال  على  الطلب  اأن  ذلك  الأفراد،  بني  امل�صاواة  وعدم  العن�رضية 

اإىل التفرقة بني عامل  اأ�صحاب الأعمال  اأمام  َثّم تتاح الفر�ص  �صيكون منخف�صًا، ومن 

جميعهم  الأفراد  �صعور  عدم  اإىل  هذا  فيوؤدي  اللون،  اأو  اجلن�ص  اأو  الدين  ب�صبب  واآخر 

بكرامتهم الإن�صانية.    

ويف فرتة البطالة تزداد القيود التي ت�صعها بع�ص النقابات ملنع اأو عرقلة الدخول 

اإىل �صناعاتها حتقيقًا لأمان امل�صتغلني فعًل على ح�صاب املتعطلني، ومن َثّم يتم احلد 

الفوارق يف الرثوة والدخل  َثّم زيادة  من حرية النتقال من �صناعة لأخرى، ومن 

بني الأفراد.

اأما يف حالة التوظيف الكامل فاإن الأجور تقرتب من الت�صاوي يف كافة ال�صناعات، 

باأجور  عمال  فيها  يعمل  التي  ال�صناعات  يف  الأعمال  اأ�صحاب  على  �صيكون  اإذ 

منخف�صة ن�صبيًا اأن يح�صنوا من �رضوط العمل يف هذه ال�صناعات، واإل تركها العمال 

اإىل �صناعات اأخرى.

كما اأن حالة التوظيف الكاملة توؤدي اإىل اإظهار املواهب الكامنة يف الأفراد املختلفني، 

ول �صك اأن هذا ي�صاعد على زيادة عر�ص الفراد املبتكرين والعباقرة، اأو مبعنى اآخر 

الق�صاء على ندرة عن�رض التنظيم اأو الإقلل منها، مما يوؤدى اإىل هبوط دخول اأ�صحاب 

 .
)1(

الأعمال وكبار املديرين، ومن ثم يقل التفاوت بني هوؤلء وبني �صغار العاملني 

)1( انظر ر�صالة الدكتوراه للدكتور / حمب الدين حممد �صعد ، مرجع �صابق، �ص 10 وما بعدها.
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وبعد ان تناولنا يف الف�صل الأول تعريف بالبطالة واأنواعها والآثار املرتتبة عليها، 

ننتقل اإىل الف�صل الثاين ونفرده لنتعرف على نطاق تطبيق تاأمني البطالة يف الت�رضيع 

امل�رضي والت�رضيع الكويتي.
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الف�ضل الثاين 

نطاق تاأمني البطالة

يف الت�رضيع امل�رضي والت�رضيع الكويتي

قبل اأن نتناول تاأمني البطالة يف القانونني امل�رضي والكويتي، يتعني علينا اأوًل ان 

م�رض  يف  التاأمني  هذا  تطور  مراحل  على  ونتعرف  البطالة،  تاأمني  معنى  على  نتعرف 

والكويت، وذلك على النحو التايل: 

تعريف تاأمني البطالة:

التاأمني  لفظتني،  من  مزدوج(  )تركيب  لغوي  تركيب  هو  لغويًا  البطالة  تاأمني 

اأ�رضار  من  املوؤكد  والعهد  والأمن  الثقة  بعث  »هو  يلي:  ما  لغويًا  ومدلوله  والبطالة، 

غائلة  الفرد  لياأمن  والطبيعية،  الب�رضية  الطاقات  واإهدار  وال�صياع  العمل  عن  التعطل 

.»
)1(

التوقف عن العمل والبطالة بكافة �صورها 

ومن الناحية القانونية يق�صد بها فقد العامل لعمله بغري خطاأ ارتكبه، مبعنى اآخر 

  . 
)2(

ال�صتغناء عن العامل لأ�صباب اقت�صادية للم�رضوع 

فقد يتعر�ص امل�رضوع مل�صاكل اقت�صادية كالك�صاد وعدم اإمكانية ا�صتمرار امل�رضوع 

يف مناف�صة ال�صوق اإل اإذا ا�صطر رب العمل اإىل تخفي�ص ثمن ال�صلعة اأو اخلدمة، وهو لن 

يت�صنى له اإل بخف�ص نفقات اإنتاجها، فيجد رب العمل نف�صه جمربًا على ال�صتغناء عن 

.
 )3(

العمالة الأقل كفاءة ل�صغط نفقات الإنتاج وال�صتمرار يف ال�صوق 

)1( اإ�صماعيل فهيم حممد اخل�صن: املرجع ال�صابق، �ص 16.  

املرجع  الربعي:  اأحمد   .  293 ، �ص  ال�صابق  املرجع  307. ح�صني من�صور:  ال�صابق، �ص  املرجع  الأهواين:  )2(  ح�صام 

ال�صابق، �ص783 . اأحمد عبد التواب حممد بهجت: املرجع ال�صابق، �ص29.  

)3(   ح�صن قدو�ص: املرجع ال�صابق، �ص 2. اأحمد عبد التواب حممد بهجت: املرجع ال�صابق، �ص29. 
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متامًا  كذلك  لي�ص  اأنه  اإل  العمل،  رب  م�صلحة  اإىل  بالنظر  منطقيًا  ذلك  يبدو  وقد    

موؤداه  العامل  عن  ال�صتغناء  لأن  واأ�رضته،   – عنه  ا�صتغني  الذي   – للعامل  بالن�صبة 

عثور  حلني  الوقت  يطول  وقد  الوحيد،  اأ�رضته  ودخل  دخله  هو  الذي  الأجر  انقطاع 

العامل على عمل اآخر منا�صب. 

وتاأمني البطالة ل تقت�رض اأهميته على وقت الأزمات القت�صادية فقط، ولكن تبدو 

للموؤمن  البطالة  الرخاء القت�صادي لأن عدم �رضف تعوي�ص  اأي�صًا يف فرتات  اأهميته 

عليهم يف هذا الوقت موؤداه انخفا�ص الطلب على ال�صلع، وبالتايل ال�صتغناء عن مزيد من 

الأيدي العاملة اأي مزيد من البطالة، فل يجب اأن تقت�رض مظلة التاأمني من خطر البطالة 

على فرتة الأزمات القت�صادية فقط بل يجب اأن ت�صمل كذلك فرتة الرخاء اأي�صًا. ول 

تتفق ت�رضيعات الدول يف تقدير تعوي�ص البطالة، فبع�ص الدول حتدده مببلغ ثابت ل 

بتفاوت  متفاوتًا  التعوي�ص  مبلغ  يجعل  الآخر  والبع�ص  ال�صابق،  الدخل  بتغري  يتغري 

الأجر الذي كان يتقا�صاه املوؤمن عليه قبل تعر�صه خلطر البطالة، وقد تفر�ص بع�ص 

الت�رضيعات على رب العمل مكافاأة نهاية اخلدمة كتعوي�ص من دفعة واحدة علوة على 

. 
)1(

تعوي�صات البطالة، اإذا ما اأنهى رب العمل العقد مع العامل املوؤمن عليه 

ونرى اأن تاأمني البطالة يعد من �صور اإ�صابة العمل غري املبا�رض، فالعامل ي�صاب يف 

رزقه ب�صبب خف�ص نفقات الإنتاج من جانب رب العمل، يف حني ل ذنب جناه العامل حتى 

يدفع هو الثمن، فلزم اإجبار رب العمل على حتمل ن�صيب العامل يف تعوي�صه عن خطر 

البطالة فكما هو يجني ثمرة م�رضوعه لزم اأن يتحمل مغارمه، ومنها دفع ا�صرتاكات 

البطالة عن نف�صه وعن عماله امل�صتغنى عن خدماتهم لأ�صباب اقت�صادية، وهو الإجراء 

الأكرث عدالة. فاإذا كان رب العمل قد ا�صتغنى عن العامل املوؤمن عليه لأخطاء ارتكبها 

مثل غيابه املتكرر بل عذر اأو اعتدائه على رب العمل اأو اأخلله بالتزاماته اجلوهرية اأو 

ل�صبب يرجع اإىل العمل نف�صه مثل تعيينه حتت الختبار – مل نكن ب�صدد خطر البطالة، 

 . 
)2(

لأن البطالة هي ت�رضيح العامل ل�صبب يخرج عن العمل وارادته 

)1( اأحمد الربعي: املرجع ال�صابق، �ص 792 وما بعدها.  اأحمد عبد التواب حممد بهجت: املرجع ال�صابق ، �ص28.

)2(  اأحمد الربعي: املرجع ال�صابق، �ص789 وما بعدها.  اأحمد عبد التواب حممد بهجت : املرجع ال�صابق، �ص 32 . 
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مراحل تطور تاأمني البطالة يف م�رض والكويت:

 مر تاأمني البطالة يف جمهورية م�رض العربية مبجموعة من املحطات الت�رضيعية، 

ل�صنة   92 رقم  الجتماعية  التاأمينات  قانون  و�صع  عند  امل�رضي  ع  امل�رضِّ حاول  فقد 

من  كان  اإنه  حيث  القانون،  يف  والتو�صع  الجتماعية  الأخطار  كافة  مواجهة   1959
والتاأمني  املر�ص،  من  التاأمني  مثل  الأهمية   ذات  املخاطر  فروع   بع�ص  ينظم  ل  قبل 

احلماية  نطاق  مد   1959 القانون رقم  اإ�صدار  ع عند  البطالة، ولذلك حاول امل�رضِّ من 

والعمل  الجتماعية  ال�صوؤون  وزير  يتخذ  اأن  منه  الثالثة  باملادة  ر  فقرَّ املخاطر،  من 

الإجراءات التي تكفل تطبيق التاأمني ال�صحي خلل �صنة، وتاأمني البطالة خلل ثلث 

�صنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ولكن يبدو اأن اإمكانيات التاأمينات الجتماعية 

وتخلف البيانات الح�صائية حال دون و�صع ن�ص املادة الثالثة �صالفة الذكر مو�صع 

ر  قرَّ الذي   ،1964 ل�صنة   63 رقم  القانون  �صدور  حتى  معطًل  الن�ص  وظل  التطبيق، 

التايل  ال�صهر  اأول  من  اعتبارًا  وذلك  البطالة  تاأمني  نظام  تطبيق  منه  التا�صعة  املادة  يف 

لنق�صاء �صتة اأ�صهر على ن�رضه، وملا كان القانون قد مت ن�رضة يف مار�ص 1964 فقد مت 

  .
العمل باأحكامه اعتبارًا من اأول اكتوبر عام 1964)1(

املذكرة  اأو�صحت  الجتماعية  للتاأمينات   1975 ل�صنة  وب�صدور القانون رقم 79 

التجربة   »اأثبتت  اأن:  اإىل  ذهبت  حيث  البطالة  تاأمني  اأهمية  القانون  لهذا  الإي�صاحية 

التاأمينية من خطر البطالة التي طبقت يف م�رض وفقًا لأحكام قانون التاأمينات الجتماعية 

ال�صادر رقم 63 ل�صنة 1964 – اأن البطالة من اأ�صد الأخطار التي يواجها العاملون يف 

كثري من جهات العمل، ملا لها من اآثار مبا�رضة لي�ص على العامل فح�صب بل وعلى اأفراد 

 .
)2(

اأ�رضته، بالإ�صافة لآثارها غري املبا�رضة على القت�صاد القومي للبلد«

)1( اأحمد ح�صن الربعي: الو�صيط يف الت�رضيعات الجتماعية، اجلزء الثالث، دار النه�صة العربية، �صنة 2000، �ص 259. 

�ص13.  ، ال�صابق  املرجع  )2( �صلح علي علي ح�صن: تاأمني البطالة، يف القانون رقم 135 ل�صنة 2010، 
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عمل  جمالت  بفتح  البطالة  خطر  من  للحد  برامج  و�صعت  قد  الدولة  كانت  واإذا 

جديدة عن طريق التو�صع يف اإقامة امل�رضوعات ال�صناعية والتجارية والزراعية للق�صاء 

على اأ�صباب البطالة من جذورها م�صتهدفة بذلك تاأمني العامل يف حا�رضه وم�صتقبله، 

ولتوفر له دخًل منا�صبًا يف حالة عدم القدرة على الك�صب ل�صبب خارج عن اإرادته، اإل اأن 

خطر البطالة ما زال قائمًا، خا�صة بعد الأزمة املالية التي �رضبت القت�صاد العاملي ويف 

مقدمته القت�صاد الأمريكي منذ اخلام�ص ع�رض من �صبتمرب عام 2008 تلك الأزمة التي 

مل تكن وليدة ذلك اليوم، ومل تظهر بني ع�صية و�صحاها، ولكن كانت بوادرها قائمة 

2005 على الأقل وعلماتها املتتالية كانت وا�صحة للعيان، وقد كانت بداية  منذ عام 

الرهن  باأزمة  ي�صمى  فيما  الأمريكي  القت�صاد  هو  العامل  يف  اقت�صاد  اأكرب  من  الأزمة 

العقاري، وانعك�صت اآثار هذه الأزمة على القت�صاد العاملي وتاأثرت به جميع الدول، 

ومل تكن جمهورية م�رض العربية مبناأى عن ذلك. وكان من نتائج هذه الأزمة زيادة 

الذي   ،2010 ل�صنة   135 القانون رقم  واأ�صدر  امل�رضي  ع  امل�رضِّ لذلك تدخل  البطالة، 

امل�صتجدات يف  ياأخذ كل هذه  البطالة ب�صكل  تاأمني  ال�صابع منه تنظيم  الباب  ت�صمن يف 

 .
)1(

احل�صبان، ويراعي التو�صيات املقدمة من العديد من الهيئات الدولية يف هذا ال�صاأن

وغريهم،  واخلريجني  املوؤهلني  اأعداد  لتزايد  نظرًا  اأنه  فنجد  الكويت؛  دولة  يف  اأما 

وعدم التنا�صب بني هذا التزايد وفر�ص العمل التي يتم توفريها يف القطاعات القت�صادية 

املختلفة يف البلد، فاإن الكثري من العمال ال�صباب على الأخ�ص، قد ل يتمكنون من العثور 

على العمل املنا�صب يف وقت �رضيع، وقد يطول انتظار البع�ص منهم ل �صيما اأ�صحاب 

اأمام  وي�صعهم  النف�صي  القلق  اإىل  بهم  يدفع  مما  النظرية،  التخ�ص�صات  يف  ال�صهادات 

ال�صعوبات املالية، وقد يجربهم ذلك على اإعادة تاأهيلهم اأو تكملة درا�صتهم، مما يخلق 

حاجة لتدخل نظام التاأمينات الجتماعية لتوفري حٍدّ من الدخل لهذه العمالة املتعطلة 

)1(  �صلح علي علي ح�صن: تاأمني البطالة ، يف القانون رقم 135 ل�صنة 2010، درا�صة مقارنة، طبعة 2013، دار اجلامعة 

اجلديدة، �ص12 وما بعده . اأنظر اأي�صًا للمزيد عن ن�صاأة وتطور التاأمني �صد البطالة يف م�رض . حمب الدين حممد �صعد: 

التاأمني الجتماعي �صد البطالة، درا�صة مقارنة، ر�صالة دكتوراه، حقوق عني �صم�ص، �ص 42 وما بعدها. 
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حتى انتهاء تاأهيلهم اأو عثورهم على عمل منا�صب، فيعيدون ت�صديد اأجزاء مما دفعته 

العمال من  للتاأمني على  يتعني وجود نظام خا�ص  كان  لذلك  بعد،  فيما  املوؤ�ص�صة  لهم 

خطر البطالة، ولتغطية نظام تكملة التاأهيل اأو اإعادة التاأهيل، واإحلاقه بنظام التاأمينات 

الجتماعية. 

وكان لبد من حاجة لدرا�صة جديدة ملو�صوع البطالة ومو�صوع التوازن ما بني 

اإطار التوجه  القطاعات القت�صادية املختلفة يف البلد )احلكومية والهلية( ل�صيما يف 

نحو اخل�صخ�صة، ونقل بع�ص اأن�صطة القطاع العام اإىل اخلا�ص، اإذ اإن تطبيق اأي توجه 

يف هذا اخل�صو�ص يعني ظهور م�صكلة البطالة، ل�صيما بني ال�صباب من حديثي التخرج، 

ولبد من ا�صتحداث نظاٍم لتغطية هذا اخلطر من ا�صتقطاع بع�ص امل�صاهمات وموارد 

املوؤ�ص�صة لإن�صاء �صندوق خا�ص بالبطالة، لتعوي�ص العمال املتعطلني والذين ي�صعون 

لهم  اأدته  ما  ب�صداد  واإىل حني عثورهم على عمل، فيقومون  تاأهيلهم  اإكمال  اأو  لإعادة 

املوؤ�ص�صة يف الفرتات ال�صابقة اأو جزء منه على الأقل يف بع�ص احلالت.

التاأمينات  قانون  يف  البطالة  م�صكلة  اإىل  ه  تنبَّ قد  الكويتي  ع  امل�رضِّ اأن  جند  لذلك 

الجتماعية، فتناول يف بع�ص احلالت وبن�صو�ص غري مبا�رضة، كن�ص املادة الأوىل من 

قانون اإ�صدار القانون رقم 127 ل�صنة 1992 يف مادته الأوىل، بحيث تلتزم املوؤ�ص�صة 

بالتاأمني على العمال املتدربني والعمال حتت الختبار، كذلك ما جاء يف ن�ص املادة 65/ 

ح�صل  واإن  حتى  امل�صتحق،  للبن  املعا�ص  با�صتمرار   ،1992 بقانون  معدلة   3 فقرة 

الثامنة  �صن  بلغ  قد  يكون  األ  وب�رضط  عليه  يزيد  اأو  يعادله  ما  اأو  جامعي  موؤهل  على 

والع�رضين، ومل يلتحق بعمل اأو يزاول ن�صاطًا يخ�صع فيه لأحكام الباب اخلام�ص من 

اأو  العمل  البحث عن  لتغطية فرتة  القانون. ول يخفى ما يف هذا احلكم من �صعي  هذا 

دورات التدريب املختلفة التي ت�صبق التعيني يف اأي عمل، والتي ل يتلقى عنها املتدرب 

 اإىل اأن الدعم املايل الذي تن�ص عليه املادة )4( من القانون رقم 
)1(

اأي اأجر، ويذهب البع�ص 

الثالثة  الطبعة  الكويت،  يف  الجتماعية  التاأمينات  قانون  اأحكام  �رضح  الر�صوان:  احلمن  عبد  النكا�ص،  فاخر  جمال   )1(

دار الكتب، الكويت، �ص 138 وما بعدها.  موؤ�ص�صة   ،2011



مجلة كلية القانون الكويتية العالمية212

2000، وهو قانون دعم العمالة الكويتية، ملن يرغب يف العمل ول يعرث عليه  19 ل�صنة 
ل يكفي من ناحيتني لتاأمني البطالة.

فهو من ناحية يغطي فئة حمدودة تتمثل يف من هم حديثو الدخول ل�صوق العمل 

اأو لآخر، ول  الذي يفقد عمله ل�صبب  الأ�رضة  ول يغطي ذلك كل احلالت، كحالة رب 

ميكن اأن ينفع يف علج مثل تلك احلالت اإل قيام نظام خا�ص لتاأمني البطالة، ت�صاهم فيه 

عدة اأطراف، نعني العامل و�صاحب العمل والدولة. 

دة  حمدَّ وملدة  اأدنى  حدًا  ل  متثِّ كدعٍم  ت�رضف  التي  املبالغ  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 

دة، واأمر يختلف عن حالة التعوي�ص املايل الذي يفرت�ص اأنه يدفع للعامل  وب�رضوط حمدَّ

  .
)1(

املتعطل الذي �صاهم يف نظام لتاأمني البطالة من حيث قيمته ومدة �رضفه 

القانون يف دولة الكويت والتي تتج�صد يف �رضورة الإ�رضاع  واأمام مطالب فقهاء 

ب�صدور قانون خا�ص ب�صاأن البطالة حلماية العامل املتعطل والوقوف بجانبه وحماية 

ع الكويتي لهذه املطالب، و�صارع باإ�صدار  اأ�رضته من خماطر البطالة، ا�صتجاب امل�رضِّ

القانون رقم 101 ل�صنة 2013 ب�صاأن التاأمني �صد البطالة، والذي بداأ العمل به اعتبارًا 

من 2013/5/1، وقد ت�صمن هذا القانون نطاق �رضيانه، و�رضوط ا�صتحقاق املوؤمن 

واحلالت  املتعطل،  للعامل  امل�صتحق  التعوي�ص  قيمة  د  وحدَّ البطالة،  لتعوي�ص  عليه 

هذا  فيها  ي�صقط  التي  واحلالت  عليه،  للموؤمن  التعوي�ص  �رضف  وقف  فيها  يتم  التي 

التعوي�ص، حيث اإن هذا القانون قد تناول جميع الأحكام اخلا�صة بهذا التاأمني، فانطوى 

على ثلث ع�رضة مادة، اأو�صح بها كل الأحكام املتعلقة بتاأمني البطالة على النحو الذي 

يحمي العامل املتعطل عن العمل من خماطر البطالة.

جامعة  والفرن�صي،  امل�رضي  القانونني  مع  مقارنة  درا�صة  الكويتي،  للقانون  وفقًا  التاأمني  اإبراهيم:  حممد  جلل   )1(

التاأمينات  قانون  اأحكام  �رضح  الر�صوان:  احلمن  عبد   ، النكا�ص  فاخر  جمال   .347 �ص   ،1989 عام  طبعة  الكويت، 

الجتماعية يف الكويت، املرجع ال�صابق، �ص 138 وما بعدها. 
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وقبل اأن نتناول نطاق تاأمني البطالة يف القانون امل�رضي والقانون الكويتي، يجب 

ثم  البطالة،  تاأمني  ي�صتحق  الذي  املتعطل  يف  توافرها  الواجب  ال�رضوط  د  نحدِّ اأن  اأوًل 

نبنيِّ نطاق تطبيق تاأمني البطالة، وذلك يف كل من القانونني امل�رضي والكويتي، وعليه 

املتعطل  العامل  ل�صتحقاق  توافرها  الواجب  ال�رضوط  الأول  املطلب  يف  نتناول  فاإننا 

لتاأمني البطالة، ونفرد املطلب الثاين لنطاق تطبيق تاأمني البطالة يف الت�رضيع امل�رضي 

والت�رضيع الكويتي، كل ذلك على النحو التايل:

املطلب االأول: ال�رضوط الواجب توافرها ل�صتحقاق تاأمني البطالة يف الت�رضيع امل�رضي 

والت�رضيع الكويتي. 

املطلب الثاين: نطاق تطبيق تاأمني البطالة.
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املطلب االأول

ال�رضوط الواجب توافرها ال�ضتحقاق

تاأمني البطالة يف الت�رضيع امل�رضي والت�رضيع الكويتي 

نتناول فيما يلي ال�رضوط الواجب توافرها ل�صتحقاق تاأمني البطالة يف الت�رضيع 

امل�رضي والت�رضيع الكويتي، وذلك على النحو التايل: 

1- القانون امل�رضي:

يف الت�رضيع امل�رضي جند اأن املادة 49 من القانون رقم 135 ل�صنة 2010 ب�صاأن 

التاأمينات واملعا�صات قد جرى ن�صها، على اأنه ي�صرتط ل�صتحقاق املوؤمن عليه تعوي�ص 

البطالة ما ياأتي: 

1- اأن يكون م�صرتكًا يف تاأمني البطالة ملدة اثني ع�رض �صهرًا مت�صلة اأو منف�صلة ب�رضط 
األ تقل مدة ال�صرتاك الأخرية ال�صابقة على كل تعطل عن ثلثة اأ�صهر مت�صلة. 

2- اأن يكون قادرًا على العمل. 

3- األ يكون انتهاء اخلدمة اأو العمل ب�صبب ال�صتقالة. 

4- األ يكون انتهاء اخلدمة اأو العمل نتيجة حكم اإدانة نهائي يف جناية اأو عقوبة �صالبة 
للحرية يف جنحة ما�صة بال�رضف اأو العتبار اأو حلكم تاأديبي. 

د ا�صمه يف �صجل املتعطلني باجلهة الإدارية املخت�صة، واأن يرتدد  يكون قد قيَّ اأن   -  5
عليها يف املواعيد املحددة. 

ووفقًا لذلك الن�ص فاإنه ي�صرتط لعتبار العامل متعطًل  توافر ال�رضوط الآتية: 

1- اأن تكون البطالة غري اإرادية.

2- يجب اأن يكون ال�صخ�ص له مدة موؤهلة لل�صتحقاق تاأمني البطالة.
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3- يجب اأن يكون العامل قادرًا على العمل.

4- يجب اأن يكون العامل م�صتعدًا لقبول اأي عمل منا�صب.

5- البحث عن العمل.

و�صوف نتناول هذه ال�رضوط ب�صيء من الإي�صاح على النحو التايل: 

ال�رضط االول: اأن تكون البطالة غري اإرادية :- 

يجب على العامل األ يكون قد ترك العمل باإرادته املنفردة للبحث عن عمل اأف�صل اأو 

اأن يكون قد ف�صل من العمل ب�صبب �صوء ال�صلوك، فمثل هذا التعطل ل ي�صتحق احلماية 

املقررة ول يو�صف العمل بو�صف املتعطل يف تاأمني البطالة، على اأنه يجب ملحظة اأن 

هذا ال�رضط يعترب متوافرًا اإذا ما كان التعطل راجعًا لأ�صباب قوية دفعت العامل لرتك 

العمل، كاأن يكون قد نقل اإىل مكان بعيد جدًا عن حمل اإقامته املعتاد، اأو اأن ي�صطر العامل  

ب�صبب املعاملة اجلائرة التي يلقاها من �صاحب العمل اإىل تقدمي ا�صتقالته، فيكون العامل 

 .
)1( 

يف الظاهر هو الذي اأنهى العقد على غري حقيقة الأمر

ومن ثم فاإنه ي�صرتط ل�صتحقاق التاأمني �صد البطالة، اأن يكون انتهاء علقة العمل 

ب�صبب ل يرجع اإىل اإرادة املوؤمن عليه اأو خلطئه، اأما اإذا كان �صبب انتهاء خدمة العامل 

يف القطاع اخلا�ص يرجع اإىل اإرادة العامل اأو اختياره اأو ب�صبب خطئه، امتنع ا�صتحقاق 

تعوي�ص البطالة. 

ا�صتحقاق  وحكم  العمل  علقة  انتهاء  حالت  من  حالة  لأهم  يلي  فيما  ونتناول 

التعوي�ص يف �صاأنها، وهي حالة ف�صخ العقد، على اأنه يجب ملحظة اأنه لي�ص ثمة ما مينع 

من اجلمع بني تعوي�ص البطالة اإذا توافرت ال�رضوط املوجبة ل�صتحقاقه، والتعوي�ص 

عن الف�صل التع�صفي لختلف ال�صبب القانوين يف احلالتني، فمبنى اللتزام بتعوي�ص 

البطالة هو قانون التاأمينات الجتماعية الذي كفل هذا احلق للموؤمن عليهم املتعطلني 

)1( اأحمد ح�صن الربعي: املرجع ال�صابق، �ص 268. �صلح علي علي  ح�صن:  املرجع ال�صابق، �ص 19.
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الذين تتوافر فيهم �رضوط ا�صتحقاقه، يف حني اأن �صبب اللتزام بالتعوي�ص عن النهاء 

التع�صفي هو قانون العمل، ولي�ص هناك يف ن�صو�ص القانونني ما ي�صري اإىل التعار�ص 

بني ا�صتحقاق التعوي�صني يف احلالتني. 

حالة ف�ضخ العقد: 

د املدة بف�صخه، فاإذا مل يقم اأحد  د املدة اأو غري حمدَّ ينتهي عقد العمل �صواء كان حمدَّ

املتعاقدين بتنفيذ التزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد اأعذاره اأن يطلب ف�صخ العقد. 

والأ�صل اأن يقع الف�صخ اإذا ترا�صى عليه املتعاقدان، اأو اإذا �صدر حكم مبقت�صاه، 

ت�صمن  اإذا  الأ�صل  هذا  عن  اخلروج  ويجوز  املنفردة،  املتعاقدين  اأحد  باإرادة  يقع  ول 

ا�صت�صدار حكم  اإىل  تلقاء نف�صه دون حاجة  باعتباره مف�صوخًا من  بندًا يق�صي  العقد 

ق�صائي عند عدم الوفاء باللتزامات النا�صئة عنه. 

ومع ذلك ي�صلم الفقه والق�صاء لأحد طريف عقد العمل، باحلق يف ف�صخ العقد باإرادته 

املنفردة دون ا�صت�صدار حكم بالف�صخ اإذا كان من �صاأن ال�صتمرار يف تنفيذ عقد العمل اإىل 

حني �صدور حكم بف�صخه اإ�رضار مب�صلحة �صاحب العمل اأو العامل، فيجوز ل�صاحب 

اأن يعترب العقد مف�صوخًا دون  اإذا انقطع العامل عن العمل دون �صبٍب م�رضوٍع  العمل 

حاجة اإىل انتظار حكم بف�صخه واأن يتعاقد مع عامل جديد يحل حمل العامل الأول.

اأداء  من  متكينه  العمل  �صاحب  رف�ص  اإذا  للعامل  يجوز  اأخرى،  جهة  من  وكذلك 

العمل اأو امتنع عن دفع اأجره، اأن يتحلل من عقده دون حاجة اإىل انتظار حكم بف�صخه.    

اأحد الطرفني يف  اأن هذا الف�صخ يخ�صع لرقابة لحقة من الق�صاء، فاإذا نازع  على 

 .
)1(

�صحة هذا الف�صخ، فاإنه يجوز اأن يحكم بتعوي�ص الطرف امل�رضور من هذا الف�صخ 

و�صوف نتناول الفر�صني على النحو التايل: 

)1( حمب الدين حممد �صعد: التاأمني الجتماعي �صد البطالة، مرجع �صابق، �ص 155 وما بعدها.  
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الفر�ص االول: ف�ضخ العقد ب�ضبب اإخلل العامل بالتزاماته: 

املكافاأة  من  حرمانه  مع  العامل  ف�صل  العمل  ل�صاحب  يجوز  احلالة  هذه  يف 

القواعد  مبراعاة  يلتزم  اأن  احلالة  هذه  يف  العمل  �صاحب  على  ويجب  والتعوي�ص، 

الوزارية  القرارات  وت�صمنتها  العمل  قانون  عليها  ن�ص  التي  التاأديبية  والإجراءات 

 .
)1(

ال�صادرة تنفيذًا لأحكامه 

وفقًا  وذلك  البطالة  لتاأمني  العامل  ا�صتحقاق  عدم  من  احلالة  هذه  يف  خلف  ول 

للقواعد العامة  حيث اأن العدالة تق�صي بحرمان العامل من تعوي�ص البطالة متى ثبت 

اأن واقعة الف�صل اأو الف�صخ قد متت بناًء على اقرتافه اإحدى املخالفات الواردة بالقانون، 

وتتمثل هذه املخالفات فيما يلي: 

غري  تو�صيات  اأو  �صهادات  قدم  اأو  �صحيحة،  غري  �صخ�صية  العامل  انتحل  اإذا   -1
�رضورية. 

2- اإذا ارتكب العامل خطاأ فن�صاأت عنه خ�صارة مادية ج�صيمة ل�صاحب العمل.

3- عدم مراعاة العامل التعليمات اللزم اتباعها ل�صلمة العمال. 

4- الغياب دون �صبب م�رضوع. 

5- اف�صاء اأ�رضار �صاحب العمل. 

اعتداء  منه  وقع  اإذا  وكذلك  امل�صوؤول،  املدير  اأو  العمل  �صاحب  على  العامل  اعتداء   -6
ج�صيم على اأحد روؤ�صاء العمل اأو ب�صببه.

ٍ اأو كان متاأثرًا مبا تعاطاه من مادة خمدرة.  7- وجود العامل يف حالة �صكر بنيِّ

8-  اإخلل العامل بالتزاماته اجلوهرية. 

9- احلكم على العامل يف جناية اأو جنحة ما�صة بال�رضف اأو المانة اأو الآداب العامة. 

)1( للمزيد يف هذا ال�صاأن انظر: اإ�صماعيل غامن: قانون العمل، طبعة 1961، 1962، �ص 20.  ح�صن كرية: اأ�صول قانون العمل، 

عقد العمل، مطبعة من�صاأة املعارف، ال�صكندرية، الطبعة الثالثة 1969، �ص 583 .  حممد لبيب �صنب: �رضح قانون العمل، 

طبعة 1964، �ص 377.  جمال الدين حممد زكى:  الوجيز يف قانون العمل، القاهرة �صنة 1965، �ص 534. 
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الفر�ص الثاين: ف�ضخ العقد ب�ضبب اإخلل �ضاحب العمل بالتزاماته: 

 يف هذه احلالة اإذا اأخل �صاحب العمل بالتزاماته، كان للعامل حق ف�صخ العقد دون 

العقد  كان  اإذا  العمل  �صاحب  اإخطار  اأو  املدة،  د  حمدَّ كان  اإذا  مدته  بانق�صاء  يلتزم  اأن 

د املدة، ويثبت له هذا احلق باإرادته املنفردة، اأو بحكم من الق�صاء، كما يكون  غري حمدَّ

للعامل اأن يطالب �صاحب العمل بتعوي�ص عن الأ�رضار التي حلقته ب�صبب هذا الف�صخ، 

اأ�صابه من  فاإذا كان عقد العمل حمدد املدة التزم �صاحب العمل بتعوي�ص العامل عما 

فيعترب  املدة،  حمدد  غري  العقد  كان  واإذا  مدته،  انق�صاء  قبل  العقد  اإنهاء  ب�صبب  �رضر 

ي�صتوجب  العمل  �صاحب  عن  �صادر  تع�صفي  اإنهاء  مبثابة  العقد  لهذا  العامل  ف�صخ 

 .
)1 (

تعوي�ص العامل عن هذا الإنهاء التع�صفي

حب�صه  حالة  مثل  البطالة  تاأمني  العامل  فيها  ي�صتحق  ل  اأخرى  حالت  وهناك    

اأو  بحب�صه  حكم  �صدور  اأو  احتياطيًا،  العامل  حب�ص  على  يرتتب  اأنه  حيث  اعتقاله،  اأو 

هذه  اأن  من  الرغم  وعلى  الفرتة،  تلك  خلل  بعمله  العامل  قيام  ا�صتحالة  باعتقاله  اأمر 

ويعترب  العقد،  ف�صخ  بال�رضورة  ت�صتوجب  ول  موؤقتة،  بل  دائمة  لي�صت  ال�صتحالة 

العمل، ول  باأداء  العامل  اأو العتقال، فل يلتزم  العقد فيها موقوفًا طوال مدة احلب�ص 

يلتزم �صاحب العمل بدفع الأجر، وميتنع يف هذه احلالة ا�صتحقاق التاأمني �صد البطالة 

ل�صتمرار قيام العقد وعدم انتهائه. 

اأو  باحلب�ص  احلكم  �صدور  مبجرد  العقد  ف�صح  العمل  ل�صاحب  يجوز  اأنه  على 

مبجرد العتقال اإذا ترتب على انقطاع العامل الإ�رضار ب�صري العمل وكان عقد العمل 

حمدد املدة، وكانت املدة املحكوم بها على العامل ت�صتغرق املدة الباقية من العقد دون 

اأي تعوي�ص للعامل لأن ا�صتحالة تنفيذه راجعه اإىل خطئه. 

)1( اإ�صماعيل غامن: املرجع ال�صابق، �ص 381. حممد لبيب �صنب: املرجع ال�صابق، �ص 378. ح�صن الفاكهاين: املو�صوعة 

الدارية احلديثة، ج 1، جملد 3 ، �ص 352. 
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كما اأنه يف حالة جتنيد العامل فاإن املوؤمن عليه الذي اأنهى خدمته ب�صبب ا�صتدعائه 

�رضف  ويوقف  البطالة،  تعوي�ص  ي�صتحق  ل  والوطنية  الع�صكرية  اخلدمة  لتاأدية 

تعوي�ص البطالة للموؤمن عليه اإذا ا�صتدعي لتاأدية اخلدمة الع�صكرية والوطنية قبل انتهاء 

الفرتة التي ي�صتحق عنها هذا التعوي�ص، على اأنه اإذا انتهت مدة اخلدمة الع�صكرية فاإنه 

يحق للموؤمن عليه اإذا مل يجد عمًل التقدم بطلب ملكتب الهيئة املخت�ص خلل الأ�صبوع 

الأول من تاريخ انتهاء هذه الفرتة ل�رضف تعوي�ص البطالة، ويبداأ حقه يف ال�رضف من 

اليوم التايل لنتهاء فرتة التجنيد فيقت�رض حقه يف التعوي�ص على املدة الباقية من فرتة 

.
)1(

ا�صتحقاقه لهذا التعوي�ص 

ال�رضط الثاين: يجب اأن يكون ال�ضخ�ص له مدة موؤهلة ال�ضتحقاق 

تاأمني البطالة:-

املدة يكون  له، وا�صرتاط هذه  انق�صاء مدة موجبة  البطالة  تاأمني  لبد ل�صتحقاق 

من  تكون  اأن  تتطلب  التي  العمل  علقة  جدية  من  التحقق  من  النظام  متكني  اإىل  مرده 

ا�صتبعاد  يف�رض  وهذا  معينة،  زمنية  لفرتة  العلقة  هذه  ا�صتمرار  توؤكد  بحيث  الطول 

ذوي العمالة املوؤقتة اأو املو�صمية من اخل�صوع لهذا التاأمني، اأو على الأقل خ�صوعهم 

ب�رضوط معينة.

لأن  وذلك  متويلية،  اعتبارات  اإىل  لل�صتحقاق  موؤهلة  مدة  ا�صرتاط  يرجع  كما   

التاأمني �صد البطالة – ك�صائر اأنواع التاأمينات الجتماعية الأخرى – نظام ممول يعتمد 

على اأداء ا�صرتاكات دورية حمددة لأداء مزاياه . 

ويف الت�رضيع امل�رضي جند اأن املادة 49 من القانون رقم 135 ل�صنة 2010 ب�صاأن 

عليه  املوؤمن  ي�صرتط ل�صتحقاق  اأنه  على  ن�صت  واملعا�صات،  التاأمينات  قانون  اإ�صدار 

تعوي�ص البطالة ما ياأتي: 

)1( حمب الدين حممد �صعد: التاأمني الجتماعي �صد البطالة، مرجع �صابق، �ص 162.  
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اأو منف�صلة  البطالة ملدة اثني ع�رض �صهرًا مت�صلة  اأن يكون م�صرتكًا يف تاأمني   -1
ب�رضط األ تقل مدة ال�صرتاك الأخرية ال�صابقة على كل تعطل عن ثلثة اأ�صهر مت�صلة. 

ال�رضط الثالث: يجب اأن يكون العامل قادراً على العمل:-

اإىل �رضطي انتهاء علقة العمل ب�صبب ل يرجع لإرادة  ع بالإ�صافة  ا�صرتط امل�رضِّ

العامل اأو خلطئه، وتوافر مدة موؤهلة ل�صتحقاق التاأمني �صد البطالة، �رضطًا ثالثًا وهو 

القدرة على العمل والرغبة يف اأدائه، وهذا ال�رضط يتفق مع مفهوم التاأمني، فل يت�صور 

ا�صتحقاق العامل لتعوي�ص البطالة اإذا كانت هناك عوامل خارجية قد حالت بينه وبني 

ال�صتمرار يف �صوق العامل بالدخول يف علقة عمل جديدة، ول يعترب العامل متعطًل اإذا 

كان فقده العمل راجع لعدم قدرته على اأداء العمل. 

اأدائه  اأخرى وراغبًا يف  العمل مرة  العامل قادرًا على  اأن يكون  فاإنه يجب  ومن ثم 

وذلك يف حالة اإذا ما اأتيح له فر�صة العمل املنا�صب. ول ي�صرتط اأن يكون العامل قادرًا 

على مزاولة عمله الأ�صلي، بل يكفي ثبوت قدرته على اأداء اأي عمل منا�صب، ويتلءم 

مع قدرته البدنية والفنية، فاإذا مل يكن قادرًا على اأداء اأي عمل، جاز له اأن يطالب مبزايا 

التاأمني ال�صحي اأو العجز. 

املتعطل  العامل  قيام  ت�صرتط  البطالة  �صد  التاأمني  ت�رضيعات  ان  جند  هنا  ومن 

بت�صجيل حالته يف ال�صجلت املذكورة �صالفًا ك�رضط ل�صتحقاق مزايا التاأمني، بحيث 

ل ين�صاأ حقه يف احل�صول على هذه املزايا اإل با�صتيفائه لهذا ال�رضط  اعتبارًا من تاريخ 

القيد.    

وبناًء على ما �صبق فاإنه اإذا كان انتهاء خدمة العامل مرده اإىل عجز العامل وعدم 

قدرته على اأداء اأي عمل ، فاإنه ل ي�صتحق تعوي�ص البطالة.

ان يكون راغبًا يف  العمل، بل ي�صرتط  قادرًا على  املوؤمن عليه  اأن يكون  ول يكفي 

اأدائه فاإذا امتنع عن قبول العمل املنا�صب �صقط حقه يف التعوي�ص. 



221 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية

اأدائه، وجوب القيد يف �صجل  واأي�صًا يت�صل ب�رضط القدرة على العمل والرغبة يف 

املتعطلني والرتدد على مكاتب القوى العاملة والتاأمينات الجتماعية يف املواعيد املقررة 

لذلك، وذلك لأنها اأف�صل الطرق الدالة على اإثبات ا�صتمرار التعطل ورغبة املوؤمن عليه 

الأكيدة يف البحث عن العمل. 

اما اإذا انتهى عقد العمل ب�صبب عجز العامل عن تاأدية عمله عجزًا كامًل اأو مطلقًا 

احلالة  هذه  ففي  منه،  ب  يتك�صَّ اآخر  عمل  اأي  اأداء  وبني  بينه  العجز  هذا  يحول  بحيث 

ال�رضوط  اأحد  وهو  العمل،  على  قدرته  لعدم  البطالة  تعوي�ص  عليه  املوؤمن  ي�صتحق  ل 

الأ�صا�صية التي يطلبها القانون ل�صتحقاق التعوي�ص، ويوؤدي اإليه معا�ص العجز الكامل 

متى توافرت �رضوطه. 

العمل جزئيًا م�صتدميًا ل يحول دون  انتهاء عقد  اإىل  اأدى  الذي  العجز  اإذا كان  اأما 

القيام باأي عمل اآخر  فاإنه ي�صرتط يف هذه احلالة اأن تقرر اللجنة املخت�صة عدم وجود 

ثبوت  املخت�ص  الهيئة  طبيب  يعتمد  واأن  العمل،  �صاحب  لدى  عليه  للموؤمن  اآخر  عمل 

العجز الذي يربر اإنهاء اخلدمة، وذلك لإمكان تقرير معا�ص العجز اجلزئي.

ومل  العمل،  �صاحب  لدى  عليه  للموؤمن  اآخر  عمل  وجود  اللجنة  تلك  قررت  فاإذا 

يقر الطبيب املخت�ص العجز اجلزئي، وامتنع �صاحب العمل عن تدبري العمل املنا�صب 

وي�صتوجب  العمل  �صاحب  جانب  من  تع�صفيًا  احلالة  هذه  يف  الإنهاء  يعترب  للعامل، 

ح�صول العامل على تعوي�ص البطالة متى توافرت �رضوطه، ول يوجد ما مينع اجلمع 

بني هذا التعوي�ص والتعوي�ص عن الف�صل التع�صفي.  

ال�رضط الرابع: يجب اأن يكون العامل م�ضتعداً لقبول اأي عمل منا�ضب:- 

ل يكفي اأن يكون ال�صخ�ص قادرًا على العمل لعتباره متعطًل، بل يجب اأن يكون 

اأن  على  للدولة،  العمل  قوة  �صمن  فعًل  اعتباره  ميكن  حتى  ملبا�رضته  م�صتعدًا  دائمًا 

ال�صتعداد للعمل ل يعني قبول اأي عمل، بل ي�صرتط من ناحية اأخرى اأن يكون العمل 

ملوؤهلت  ملئمًا  كان  اإذا  منا�صبًا  العمل  ويكون  منا�صبًا،  العامل  على  واملعرو�ص  املتاح 
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يف  يتقا�صاه  كان  الذي  للأجر  مماثًل  له  املحّدد  الأجر  وكان  البدنية،  وقدراته  العامل 

العمل ال�صابق اأو قريبًا منه اأو على الأقل مماثًل لأجر املثل للمهنة، ويذهب البع�ص اإىل اأن 

العمل ل يكون منا�صبًا اإذا كان مبنطقة نائية ل يتوافر فيها امل�صكن املنا�صب على اأنه يجب 

 .
)1(

اعتبار ان العمل يف املناطق النائية، طاملا توافرت  فيه ال�رضوط الأخرى يكون منا�صبًا 

من  وي�صتفاد  مكان،  اأي  يف  للعمل  ا�صتعداد  على  يكون  اأن  يجب  العامل  اأن  ذلك   

العمل  هذا  يرف�ص  ل  بحيث  العمل  يف  رغبته  منا�صب  عمل  اأي  لقبول  العامل  ا�صتعداد 

املنا�صب اإذا ما عر�ص عليه. 

ال�رضط اخلام�ص: البحث عن العمل :- 

وجند اأن هذا ال�رضط �رضوري ل�صتحقاق تعوي�ص البطالة، وذلك لأنه ل ميكن اأن 

يو�صف ال�صخ�ص باأنه عاطل ما مل يكن قد بذل من جانبه اجلهد املعتاد للح�صول على 

العمل املنا�صب ومل ينجح يف ذلك، مما ي�صتوجب �رضف تعوي�ص البطالة مل�صاعدته. 

ب على تخلف هذا ال�رضط هو عدم ا�صتحقاق تعوي�ص البطالة. وبناًء  والأثر املرتتِّ

على ما �صبق فاإنه اإذا اجتمعت ال�رضوط ال�صابقة يف العامل املتعطل فاإنه ي�صتحق �رضف 

ب�صاأن   2010 ل�صنة   135 رقم  امل�رضي  القانون  اأحكام  مبوجب  املقرر  التعوي�ص 

التاأمينات واملعا�صات.

ويف هذا ال�صاأن جند اأن حمكمة النق�ص امل�رضية قد جرى ق�صاوؤها يف اأحد اأحكامها 

اإىل اأنه ي�صرتط ل�صتحقاق املوؤمن عليه التعوي�ص يف تاأمني البطالة ما يلي: »1- األ يكون 

قد ا�صتقال من اخلدمة. 2- األ تكون قد انتهت خدمته حلكم نهائي يف جناية اأو جنحة 

اأن   -3  .95 املادة  حكم  مراعاة  مع  وذلك  العامة  الآداب  اأو  الأمانة  اأو  بال�رضف  ما�صة 

ال�صابقة  اأ�صهر  الثلثة  منها  الأقل  على  اأ�صهر  �صتة  ملدة  التاأمني  هذا  يف  م�صرتكًا  يكون 

قد  يكون  اأن   -5 فيه.  وراغبًا  العمل  على  قادرًا  يكون  ان   -4 مت�صلة.  تعطل  كل  على 

قيد ا�صمه يف �صجل املتعطلني مبكتب القوى العاملة املخت�صة. 6- ان يرتدد على مكتب 

)1( د. اأحمد ح�صن الربعي: املرجع ال�صابق، �ص 268 . 
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القوى العاملة امل�صجل فيه ا�صمه يف املواعيد التي حتدد بقرار وزير القوى العاملة، فاإذا 

تخلف اأيًا من هذه ال�رضوط لديه والتي يجب توافرها جمتمعة فاإنه ل ي�صتحق تعوي�ص 

البطالة املن�صو�ص عليه يف هذه املادة . 

ملا كان ذلك، وكان الثابت اأن املطعون �صده قد اأقر مبحا�رض اأعمال اخلبري ومذكرة 

اأ�صابه  الذي  العجز  باأن   1995/11/6 املو�صوع بجل�صة  اأمام حمكمة  املقدمة  دفاعه 

نتيجة برت اأ�صابع يده والذي قدره الطبيب ال�رضعي بن�صبة 40 % يحول ب�صفة دائمة 

1992/1/4 مما يكون قد  اأي عمل من تاريخ حدوثه يف  اأو  بينه وبني مزاولة مهنته 

تخلف لديه �رضط القدرة على العمل والرغبة فيه، ول ي�صتحق من ثم تعوي�ص البطالة 

املطالب به، واإذ خالف احلكم البتدائي املوؤيد باحلكم املطعون فيه هذا النظر وق�صى له 

.
)1(

على رغم ذلك بهذا التعوي�ص فاإنه يكون قد خالف القانون« 

2- القانون الكويتي:

يف  توافرها  الواجب  ال�رضوط  اأورد  قد  ع  امل�رضِّ اأن  فنجد  الكويتي  الت�رضيع  يف  اأما 

العامل العاطل حتى ي�صتحق تعوي�ص البطالة املقرر مبوجب اأحكام القانون رقم 101 

ل�صنة 2013  ب�صاأن تاأمني البطالة، وذلك يف املادة اخلام�صة منه بالفقرة الثانية والتي 

ن�صت على اأنه: 

»ي�صرتط ل�صتحقاق التعوي�ص املن�صو�ص عليه )تاأمني البطالة( يف املادة ال�صابقة اأن 

تتوافر يف املوؤمن عليه يف تاريخ انتهاء اخلدمة ال�رضوط الآتية: 

1- األ تقل ال�صن عن الثامنة ع�رضة، ول تزيد على ال�صتني. 

املادة  يف  عليها  املن�صو�ص  التعوي�ص  ل�صتحقاق  املقررة  املدة  اأكمل  قد  يكون  اأن    -2
)7( من هذا القانون، على اأن تكون منها �صتة اأ�صهر على الأقل مت�صلة �صابقة على 

ا�صتحقاق التعوي�ص، وذلك يف كل مرة من مرات ا�صتحقاقه«.

)1( الطعن رقم 1220 ل�صنة 68 ق، جل�صة 5/2/ 2012 .  
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وبناء على ذلك فاإنه ي�صرتط ل�صتحقاق تعوي�ص البطالة اأن تتوافر يف املوؤمن عليه 

يف تاريخ انتهاء اخلدمة ال�رضوط الآتية: 

ال�رضط االأول- ال�ضن:-

ر القانون رقم 101 ل�صنة 2013  ب�صاأن تاأمني البطالة يف املادة اخلام�صة بالفقرة  قرَّ

عليه  املن�صو�ص  البطالة  تعوي�ص  ي�صتحق  حتى  عليه  للموؤمن  ال�صن  �رضط  الثانية 

الثامنة ع�رضة، ول تزيد  ال�صن عن  باأل تقل  ال�صن  مبوجب احكامه، حيث حددت هذا 

على ال�صتني، حتى ي�صتفيد من مزايا القانون �صالف الذكر، وي�صتحق تعوي�ص املقرر 

مبوجب اأحكامه. 

ال�رضط الثاين- مدة ا�ضرتاك املوؤمن عليه:-

املقرر  التعوي�ص  �رضف  ي�صتحق  حتى  عليه  واملوؤمن  املتعطل  العامل  على  يتعني 

املقررة  املدة  اأكمل  قد  يكون  اأن   2013 ل�صنة   101 رقم  القانون  اأحكام  مبوجب 

ل�صتحقاق التعوي�ص املن�صو�ص عليها يف املادة )7( من هذا القانون، على اأن تكون منها 

اأ�صهر على الأقل مت�صلة �صابقة على ا�صتحقاق التعوي�ص، وذلك يف كل مرة من  �صتة 

مرات ا�صتحقاقه.

وبالرجوع لن�ص املادة ال�صابعة من القانون �صالف الذكر جندها تقرر باأن تتحدد 

مرات ا�صتحقاق التعوي�ص على النحو التايل: 

التاأمني  اإذا كانت مدة ال�صرتاك املح�صوبة يف هذا  الأوىل  للمرة  التعوي�ص  1- ي�صتحق 
املقرر مبوجب هذا القانون »�صتة اأ�صهر« مت�صلة على الأقل. 

2- ي�صتحق التعوي�ص للمرة الثانية اإذا كانت مدة ال�صرتاك املح�صوبة يف التاأمني »ثمانية 
ع�رض �صهرا« على الأقل. 

ذلك  يف  املح�صوبة  ال�صرتاك  مدة  كانت  اإذا  لحقة  مرة  اأي  يف  التعوي�ص  ي�صتحق   -3
التاأمني »�صتًة وثلثني �صهرًا« على الأقل.  
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القانون  يتطلبها  التي  ال�صتمارات  بتقدمي  القانونية  ال�صرتاك  واقعة  وتثبت 

والقرارات الوزارية ال�صادرة يف �صاأن تنفيذه موقعًا عليها من العامل، ويعترب �صاحب 

عليهم  املوؤمن  اأجور  من  يقتطعها  التي  ال�صرتاكات  تبديد  عن  جنائيًا  م�صوؤول  العمل 

لديه وميتنع عن توريدها للهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية بالإ�صافة اإىل م�صوؤوليته 

املدنية.

ال�رضط الثالث- القدرة على العمل :-

املوؤمن  العامل  ي�صتفيد  حتى  توافرها  والواجب  الأ�صا�صية  ال�رضوط  �صمن  ومن 

قادرًا  يكون  اأن  هو  تعوي�صه  �رضف  بالتايل  وي�صتحق  البطالة  تاأمني  قانون  من  عليه 

على العمل. 

واجلدير بالذكر اأنه ل يكفي اأن يكون املوؤمن عليه قادرًا على العمل، بل ي�صرتط اأن 

يكون راغبًا يف اأدائه، فاإذا امتنع عن قبول العمل املنا�صب �صقط حقه يف التعوي�ص. 

اأدائه، وجوب القيد يف �صجل  واأي�صًا يت�صل ب�رضط القدرة على العمل والرغبة يف 

املتعطلني والرتدد على مكاتب القوى العاملة والتاأمينات الجتماعية يف املواعيد املقررة 

لذلك، وذلك لأنها اأف�صل الطرق الدالة على اإثبات ا�صتمرار التعطل ورغبة املوؤمن عليه 

الأكيدة يف البحث عن العمل. 

ال�رضط الرابع- اأال يكون  املوؤمن عليه م�ضتحقًا ل�رضف املعا�ص 

التقاعدي:-

واأخريًا يتعني حتى يتم �رضف تعوي�ص البطالة للعامل املوؤمن عليه وفقًا للقانون 

م�صتحقًا  العامل  هذا  يكون  األ  البطالة،  �صد  التاأمني  ب�صاأن    2013 ل�صنة   101 رقم 

ل�رضف معا�ص تقاعدي.

القانون  باملادة اخلام�صة من  الذكر واملقررة  �صالفة  ال�رضوط  توافرت جميع  فاإذا 

املذكور اآنفًا ا�صتحق العامل املتعطل التعوي�ص املقرر مبوجب اأحكام هذا القانون. 
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املطلب الثاين

نطاق تطبيق تاأمني البطالة

اإذا كان الأ�صل يف تاأمني البطالة اأنه ي�صتهدف تغطية العاملني لدى الغري �صد خماطر 

البطالة، اإل اأنه توجد اعتبارات تاأمينية واإدارية ومالية حتول دون اإطلق هذه القاعدة 

يف بع�ص الأحوال. 

وهناك عوامل اأ�صا�صية يجب اأن توؤخذ يف العتبار عند حتديد الأ�صخا�ص اخلا�صعني 

للتاأمني، وتتمثل فيما يلي: 

احلاجة الن�ضبية ملجموعات العمال املختلفة للحماية التاأمينية:

الأ�صل يف تاأمني البطالة اأنه ي�صتهدف حماية جميع العاملني لدى الغري �صد خماطر 

البطالة، لذلك فاإن الأولوية يف التطبيق للمهن وال�صناعات الأكرث تعر�صًا للبطالة والتي 

من  العامة  والهيئات  احلكومة  موظفو  وُي�صتثنى  ا�صتقرارًا،  اأقل  العامل  فيها  يكون 

النتفاع باأحكام هذا التاأمني ل�صتقرار عمالتهم، وعلى عك�ص ذلك جند العمال املو�صميني 

واملوؤقتني والعاملني بالقطعة اأكرث الفئات حاجة للحماية التاأمينية، بيد اأنه ي�صعب الأخذ 

حل�رض  اللزمة  واملالية  الإدارية  العتبارات  لأن  اإطلقه  على  التاأمينية  احلاجة  مببداأ 

عمالة هوؤلء العاملني وت�صجيل بطالتهم قد حتول دون تطبيق النظام عليهم. 

حاجته  قلت  �صنه  كرب  فكلما  ال�صخ�ص،  بعمر  اأي�صًا  التاأمينية  احلاجة  تتاأثر  وقد 

اأو  التاأمينات كال�صيخوخة  اأنواع  اآخر من  البطالة واإمكانية تغطيته بنوع  للتاأمني �صد 

العجز، وت�صتثني معظم الت�رضيعات كبار ال�صن الذين جتاوزوا �صنًا معينًا من النتفاع 

باأحكام هذا التاأمني. 

التاأمينية كذلك الأ�صخا�ص الذين تزيد دخولهم عن حد  ويوؤخذ يف اعتبار احلاجة 

معني حيث ميكن العتماد على مدخراتهم ال�صخ�صية حلماية اأنف�صهم من التعطل. 
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االعتبارات املالية : 

على  وتوزيعها  الأخطار  جتميع  مبداأ  اأ�صا�ص  على  تاأميني  نظام  اأي  تكلفة  ر  ُتقدَّ

جميع امل�صرتكني فيه، فاإذا اأخذنا مببداأ احلاجة اإىل احلماية التاأمينية وحدها لرتتب على 

ذلك ا�صتبعاد فئات العمال امل�صتغلني يف الأعمال امل�صتقرة ن�صبيًا والأقل تعر�صًا خلطر 

اأن تكون  النظام واأعبائه على مزاياه، واقت�صى الأمر  البطالة، وبالتايل زيادة تكاليف 

ال�صرتاكات مرهقة بالن�صبة لل�صخ�ص اخلا�صع للتاأمني.

 واإذا كان عبء ا�صرتاكات التاأمني التي يوؤديها اأ�صحاب الأعمال عن اأنف�صهم وعن 

العبء  هذا  يوزع  اأن  يجب  فاإنه  الأمر،  اآخر  يف  امل�صتهلكون  يتحملها  لديهم  العاملني 

على جميع امل�صتهلكني ل على م�صتهلكي �صلع ال�صناعات التي يكون العامل فيها اأقل 

ا�صتقرارًا، مبعنى اأنه يجب اأن يتحمل جميع الأ�صخا�ص اأعباء التاأمني. 

االعتبارات االإدارية اللزمة لتنفيذ امل�رضوع: 

البطالة،   تاأمني  تطبيق  جمال  حتديد  عند  بها  يوؤخذ  اأن  يجب  التي  العتبارات  من 

على  يقوم  التي  الأجور  حتديد  دون  حتول  التي  والتنظيمية  الإدارية  ال�صعوبات 

التعطل  خللها  يحدث  التي  العمالة  فرتات  وحتديد  ال�صرتاكات  حت�صيل  اأ�صا�صها 

املوجب ل�صتحقاق التعوي�ص. 

كما اأن هذا النوع من التاأمني يتطلب تعاون مكاتب الت�صغيل والقوى العاملة معاونة 

تامة للتاأكد من ا�صتمرار تعطل املوؤمن عليه الذي يرغب يف احل�صول على مزايا التاأمني، 

ومن قدرته على العمل ورغبته يف اأدائه وتظهر هذه ال�صعوبات ب�صكل ملحوظ بالن�صبة 

للم�صتغلني يف الأعمال الزراعية. 

وبناًء على تلك العتبارات فقد ذهبت ت�رضيعات الدول املختلفة اإىل ا�صتثناء بع�ص 

فئات العاملني من جمال تطبيق نظام هذا التاأمني، وتنح�رض الفئات امل�صتثناة من جمال 

التطبيق يف اأغلبية الدول يف موظفي وعمال احلكومة والهيئات العامة، وعمال الزراعة 
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وخدم  العمل،  �صاحب  اأ�رضة  وافراد  واملو�صميني،  واملوؤقتني  العر�صيني  والعمال 

املنازل ومن يف حكمهم وبحارة ال�صفن التجارية والعاملني الذين يبلغون �صنًا معينًا، 

واإىل جانب  تلك الفئات امل�صتثناة يف معظم الدول، ت�صتثني بع�ص الدول العاملني الذين 

اأحكام خا�صة عن  الدول  تتجاوز دخولهم حدًا معينًا، كما توجد يف ت�رضيعات بع�ص 

 .
)1(

معاملة الأجانب يف �صاأن هذا النظام

يف  البطالة  تاأمني  قانون  تطبيق  نطاق  مو�صوع  نتناول  فاإننا  ذلك  هدي  وعلى 

امل�صتثناة،  الفئات  بتحديد  وذلك  مبا�رض،  غري  تناوًل  والكويتي  امل�رضي  الت�رضيعني 

 ، امل�صتثناة  الفئات  تلك  لي�ص من بني  التاأمني ميتد لكل عامل  اأن  باملخالفة  بحيث يفهم 

وذلك على النحو التايل:

1- جمهورية م�رض العربية:

هذا  تطبيق  نطاق  اأو�صح  قد   2010 ل�صنة   135 رقم  امل�رضي  القانون  اأن  جند 

القانون مبوجب املادة 47 التي جرى ن�صها على اأن: »ت�رضي اأحكام تاأمني البطالة على 

املوؤمن عليهم اخلا�صعني لأحكام هذا القانون عدا الفئات التالية:

1- العاملون يف اأعمال عر�صية اأو موؤقتة اأو مو�صمية.

2- اأ�صحاب الأعمال، والعاملون لدى اأنف�صهم والعاملون امل�رضيون يف اخلارج. 

3- من ل ت�رضي يف �صاأنهم اأحكام تاأمني ال�صيخوخة والعجز والوفاة«. 

اأحكام تاأمني البطالة يف القانون امل�رضي  اأن  ومن خلل الن�ص ال�صابق يت�صح لنا 

ت�رضي على كل من الفئات التية: 

اأواًل: العاملون باجلهاز الإداري للدولة والهيئات العامة. 

ثانيًا: اأفراد اأ�رضة �صاحب العمل. 

)1(  حمب الدين حممد �صعد: التاأمني الجتماعي �صد البطالة، مرجع �صابق، �ص55 وما بعدها.  
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 1975 ل�صنة   79 رقم  امل�رضي  الجتماعية  التاأمينات  قانون  من   91 املادة  كانت 

ت�صتبعد هاتني الفئتني من جمال تطبيقه، اإل اأن القانون رقم 135 ل�صنة 2010 �صملهم 

 .
)1(

واأ�صبحوا من املوؤمن عليهم 

ثلث  فهي   2010 ل�صنة   135 القانون  يف  البطالة  تاأمني  من  امل�صتثناة  الفئات  اأما   

فئات، و�صوف نتناول هذه الفئات ب�صيء من التف�صيل على النحو التايل: 

الفئة االأوىل: العاملون يف الأعمال العر�صية اأو املوؤقتة اأو املو�صمية: وهذه الفئة من 

العمال امل�صتثناة من نطاق تاأمني البطالة ت�صم ثلثة اأنواع: 

من  العمل  لعتبار  �رضطني  ع  امل�رضِّ و�صع  عر�ضية:  اأعمال  يف  العمال  اأواًل- 

طبيعة  ذا  العمل  يكون  اأن  مبعنى  العمل،  طبيعة  على  يعتمد  الأول  العر�صية؛  الأعمال 

مغايرة ملا يزاوله �صاحب العمل من ن�صاط، وال�رضط الثاين يعتمد على الفرتة الزمنية 

التي ي�صتغرقها اإجناز هذا العمل بحيث ل تتجاوز �صتة اأ�صهر. 

اأكرث  اإجنازًا  ي�صتغرق  ذا طبيعة مغايرة، ولكن  كان  لو  العمل  فاإن هذا  وبناء عليه 

من �صتة اأ�صهر، ملا ات�صف بهذه ال�صفة، واأ�صبح غري عر�صي، وجند اأن مفهوم العمل 

العر�صي واملوؤقت يف قانون العمل يختلف عن مفهومه يف قانون التاأمينات واملعا�صات، 

ذلك اأن العمل املو�صمي ل يعترب عمًل عر�صيًا من وجهة نظر قانون العمل لأنه يتكرر 

من وقت لآخر، يف حني اأن قانون التاأمينات واملعا�صات امل�رضي يعترب العمال املو�صميني 

عماًل موؤقتني طبقًا للقانون 135 ل�صنة 2010 . 

اأي�صًا ُيعترب عمال املقاولت وال�صحن والتفريغ عماًل موؤقتني، على رغم اأن عملهم 

النظر عن كونهم عماًل  ن�صاط وبغ�ص  العمل من  يزاوله �صاحب  ما  يدخل يف �صميم 

47 من  دائمني من وجهة نظر قانون العمل، كذلك مل يرد يف ال�صياغة النهائية للمادة 

طبيعة  لتحديد  العمل  ي�صتغرقها  التي  الزمنية  الفرتة  اأهمية  اإىل  ي�صري  ما  القانون  ذات 

)1( ال�صيد عيد نايل: الوجيز يف قانون التاأمني الجتماعي، مكتبة �صيد عبد هلل وهبة، القاهرة 1985، �ص 273. 
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العمل عر�صيًا ولو جتاوزت مدته  اأو املو�صمي، فقد يكون  املوؤقت  اأو  العر�صي  العمل 

�صتة اأ�صهر.

وموؤدى ذلك اأن املق�صود بالأعمال العر�صية يف مفهوم قانون التاأمينات واملعا�صات 

هي الأعمال التي لي�ص لها �صفة دائمة اأو لها �صفة طارئة ل ينتظر تكرارها، وينتهي 

مما  الأعمال  تكون  اأن  ال�صفة  هذه  لتحقيق  ي�صرتط  ول  معينة،  فرتة  خلل  اإجنازها 

�صهور  �صتة  ت�صتغرق  اأو  ن�صاط  من  العمل  �صاحب  يزاول  فيما  بطبيعتها  يدخل  ل 

العمل  �صاحب  يزاوله  ما  �صميم  يف  يدخل  اأنه  رغم  عر�صيًا  العمل  يكون  فقد  اأقل،  اأو 

اإذن يف حتديد طبيعة  اأ�صهر، فالعربة  اأنه قد ي�صتغرق اأكرث من �صتة  من ن�صاط، ورغم 

الأعمال العر�صية يف مفهوم قانون التاأمينات الجتماعية هي عدم قابلية العمل للدوام 

وال�صتمرار ول يغري من طبيعة تلك الأعمال طول مدة العمل اأو ق�رضها و�صكل العقود 

اأم  املربمة بني �صاحب العمل والعاملني لديه، اأي �صواء كانت تلك العقود حمددة املدة 

 .
)1(

غري حمددة املدة 

فت املادة الأوىل من قانون العمل رقم  ثانيًا- العمال يف االأعمال املوؤقتة:  لقد عرَّ

التي تدخل بطبيعتها فيما يزاوله  2003 الأعمال املوؤقتة باأنها تلك العمال  12 ل�صنة 
اأو تن�صب على عمل  اإجنازها مدًة حمددًة  العمل من ن�صاط وتقت�صي طبيعة  �صاحب 

بذاته وينتهي بانتهائه، حيث ن�صت على اأن: »العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله 

عمل  على  ين�صب  اأو  حمددة،  مدة  اإجنازه  طبيعة  وتق�صي  ن�صاط  من  العمل  �صاحب 

بذاته وينتهي بانتهائه«. 

وعلى ذلك ي�صرتط يف العمل املوؤقت ان يكون داخًل بطبيعته فيما يزاوله �صاحب 

العمل من ن�صاط، فاإذا مل يكن ذلك كان العمل عر�صيًا، والعمل املوؤقت له �صورتان: 

)1( حمب الدين حممد �صعد: التاأمني الجتماعي �صد البطالة، مرجع �صابق، �ص 86.  �صلح علي علي ح�صن :  املرجع 

ال�صابق، �ص 53. 
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اأي ل يكون من  اإجنازه تقت�صي مدة حمدودة،  اإذا كانت طبيعة  ال�ضورة االأوىل: 

الأعمال الدائمة بطبيعتها. 

ال�ضورة الثانية: اإذا كان العمل ين�صب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه. 

اأنه يجوز اأن ي�صتغرق العمل املوؤقت مدة تزيد على �صتة اأ�صهر  وي�صتفاد من ذلك 

.
)1(

على عك�ص العمل العر�صي 

طبيعة  لأن  موؤقتًة،  اأعماًل  تعترب  والتفريغ  وال�صحن  املقاولت  اأعمال  فاإن  لذلك 

اجنازها تقت�صي مدة حمددة ، اأو تن�صب كلها على عمل بذاته ينتهي بانتهائه، ويف هذا 

ال�صاأن جند اأن طبيعة العمل وظروفه هي املعيار لعتباره عمًل موؤقتًا، ولي�ص مبقدار 

الوقت الذي ي�صتغرقه مهما طال الوقت لإجنازه، ول عربة بطبيعة العقد الذي يربط 

وقد   ،
)2(

املدة  حمدد  غري  اأو  املدة  حمدد  العقد  كان  �صواء  والعامل  العمل  �صاحب  بني 

 .
)3( 

ا�صتقرت اأحكام حمكمة النق�ص امل�رضية على ذلك

واملعا�صات  التاأمينات  قانون  ا�صتثنى  املو�ضمية:  االأعمال  يف  العمال  ثالثًا- 

البطالة، ومل ي�صع تعريفًا لهذه  تاأمني  الأعمال املو�صمية من نطاق تطبيق  العاملني يف 

العمل  قانون  ف  واملوؤقتة. وقد عرَّ العر�صية  للأعمال  بالن�صبة  الأعمال كما هو احلال 

متعارف  دورية  موا�صم  يف  يتم  الذي  »العمل  باأنه:  املو�صمي  العمل  منه  الأوىل  باملادة 

العمل  فيعترب  مدة،  من  املو�صمي  العمل  ي�صتغرقه  ما  يهم  ل  ذلك  على  وبناء  عليها، 

مو�صميًا اأيًا كانت مدته مادام اأنه ينفذ يف موا�صم دورية منظمة، وي�صتوي يف ذلك العمل 

يف  يدخل  مما  املو�صمي  العمل  يكون  اأن  الن�ص  ي�صرتط  ومل  الذهني«.  والعمل  اليدوي 

.
)4( 

ن�صاط �صاحب العمل

)1( حممد عزمي البكري: �رضح قانون العمل املوحد، املجلد الول، الطبعة الأوىل 2014، دار حممود للن�رض والتوزيع، 

القاهرة، �ص 392، 393.

)2( حمدي عبد الرحمن: التاأمينات الجتماعية، القاهرة 1974، �ص 161.

مبو�صوعة  اإليه  م�صار   ،1982/11/16 بجل�صة  ق   43 ل�صنة   43 ل�صنة   71 رقم  امل�رضية  النق�ص  حمكمة  حكم   )3(

الفاكهاين، اجلزء الرابع، ملحق 62/1 رقم 17.

)4( حممد عزمي البكري: �رضح قانون العمل املوحد، املجلد الول، مرجع �صابق، �ص400.
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�صد  التاأمني  مبزايا  التمتع  من  العمال  من  الطائفة  هذه  ا�صتثناء  يف  العلة  وترجع 

باأعمالهم  يقومون  ما  غالبًا  بل  وال�صتمرار،  بالدوام  يت�صف  ل  عملهم  اأن  اإىل  البطالة 

الأحوال  ح�صب  يق�رض  اأو  يطول  بوقت  ذلك  بعد  اإليهم  يعهد  وقد  معني،  وقت  خلل 

اإدارية  اأخرى، لذلك يعترب عملهم بطبيعته، غري منظم، لذلك توجد �صعوبات  باأعمال 

التي  الفرتة  خلل  البطالة  بتاأمني  املقررة  باحلماية  �صمولهم  دون  حتول  ومالية 

 .
)1(

يتوقفون فيها عن العمل 

الفئة الثانية: اأ�صحاب الأعمال والعاملون لدى اأنف�صهم، والعاملون امل�رضيون 

ع بني ثلثة �رضائح من العاملني، وا�صتثناهم  الفئة جمع فيها امل�رضِّ يف اخلارج: وهذه 

التاأمينات  قانون  يحكمهم  الذين  الأعمال  اأ�صحاب  وهم  البطالة،  تاأمني  نطاق  من 

ت�صم  الثانية  وال�رضيحة  حكمهم،  يف  ومن  الأعمال  اأ�صحاب  على  فيطبق  الجتماعية، 

العاملني لدى اأنف�صهم، وال�رضيحة الثالثة ت�صمل العاملني امل�رضيني يف اخلارج والذين 

يحكمهم قانون التاأمني الجتماعي على العاملني امل�رضيني باخلارج.  و�صوف يتناول 

كل �رضيحة ب�رضح خمت�رض على النحو التايل:

قانون  اأحكام  من  امل�صتثناة  الفئة  وهذه  االأعمال:  اأ�ضحاب  االأوىل-  ال�رضيحة 

التاأمني �صد البطالة، تخ�صع لأحكام قانون التاأمني الجتماعي رقم 108 ل�صنة 1976 

ا�صتثناء  الأعمال ومن يف حكمهم، والعلة من  اأ�صحاب  التاأمني الجتماعي على  ب�صاأن 

 تتمثل يف 
)2(

هذه ال�رضيحة من نطاق تطبيق تاأمني البطالة كما يرى البع�ص من الفقهاء 

عدم احلاجة املادية لهذه الفئة، ونرى اأن ال�صبب احلقيقي يف هذا ال�صتثناء هو خ�صية 

ع من �صبهة التحايل على القانون، باإيجاد بطالة �صورية من اأجل ال�صتفادة من  امل�رضِّ

املزايا اخلا�صة بقانون تاأمني البطالة، ونحن نرجح هذا الجتاه.  

)1( �صلح علي علي ح�صن:  املرجع ال�صابق، �ص55.

)2(  �صلح علي علي ح�صن:  املرجع ال�صابق، �ص56.
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من  بها  يق�صد  ال�رضيحة  هذه  اأنف�ضهم:   لدى  العاملون  الثانية-  ال�رضيحة 

بني  ال�رضيحة  هذه  يف  العامل  يجمع  حيث  بهم  اخلا�صة  امل�رضوعات  يف  باأجر  يعملون 

 1975 ل�صنة   79 رقم  القانون  وكان  العمل.  �صاحب  و�صفة  العامل،  �صفة  �صفتني؛ 

قد �صاوى بني هذه الفئة، واأ�رضة �صاحب العمل يف ا�صتثنائهم من نطاق تطبيق اأحكام 

تاأمني البطالة عليهم وا�صتبعادهم من مزايا هذا النوع من ال�صمان، وال�صبب احلقيقي 

يف ا�صتبعاد هذه ال�رضيحة من ال�صتفادة من مزايا تاأمني البطالة، يرجع اإىل عدم احلاجة 

املادية، لأن العامل يجمع بني �صفة العامل، و�صاحب العمل، واإن كان البع�ص يذهب 

ف  عك�ص ذلك ويرجع ال�صبب يف ا�صتبعاد هذه ال�رضيحة من مزايا تاأمني البطالة اإىل تخوُّ

امل�رضع من البطالة ال�صورية، حيث يدعي العامل عند نف�صه البطالة من اأجل احل�صول 

 .
)1(

على مزايا هذا التاأمني 

2010 مل  ل�صنة   135 القانون رقم  ع امل�رضي يف  امل�رضِّ اأن  البع�ص يرى  واإن كان 

ي�صب يف مذهبه يف عدم �رضيان اأحكام تاأمني البطالة على هذه ال�رضيحة، لأن هذا يجايف 

 .
)2(

العدالة الجتماعية، وفيه اإهدار مل�صدر متويل لهذا النوع من التاأمني

ع امل�رضي  ال�رضيحة الثالثة- امل�رضيون العاملون باخلارج: ا�صتثنى امل�رضِّ

تاأمني  تطبيق  نطاق  من  اخلارج  يف  امل�رضيني  العاملني  واملعا�صات  التاأمينات  قانون  يف 

البطالة، وذلك مبوجب الفقرة الثانية من املادة 47 منه، وهذه ال�رضيحة يحميها قانون 

خا�ص بها هو قانون التاأمني الجتماعي رقم 50 ل�صنة 1978 ، وجاء هذا القانون حمل 

الذين يعملون بعقود �صخ�صية يف  1973 با�صرتاك امل�رضيني  ل�صنة   74 القانون رقم 

اخلارج يف نظام التاأمينات الجتماعية. وي�صمل نظام التاأمني الجتماعي املقرر مبوجب 

هذا القانون تاأمني ال�صيخوخة والعجز والوفاة، دون تاأمني البطالة وغريها من املخاطر 

الجتماعية الأخرى، طبقًا لن�ص املادة الثانية من القانون رقم 50 ل�صنة 1978. 

)1( اإ�صماعيل فهيم حممد اخل�صن: تاأمني البطالة يف ظل التحولت القت�صادية والجتماعية، مرجع �صابق، �ص 370.   

)2( �صلح علي علي ح�صن:  املرجع ال�صابق، �ص58. 
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وجند اأن العلة من ا�صتثناء هذه ال�رضيحة من نطاق تطبيق تاأمني البطالة تتمثل يف 

اأن التفاقات الدولية تخ�صعهم لتاأمني البطالة يف الدول التي يعملون فيها، حيث قررت 

املادة ال�صاد�صة من التفاقية الدولية رقم 168 ل�صنة 1988 على اأن ت�صمن كل دولة 

ع�صو امل�صاواة يف املعاملة جلميع الأ�صخا�ص املحميني، دون متييز على اأ�صا�ص العرق اأو 

اللون اأو اجلن�ص اأو الديانة اأو الراأي ال�صيا�صي اأو النتماء الوطني اأو اجلن�صية اأو الأ�صل 

العرقي اأو الجتماعي.

 وهذا يعني اأن التفاقية الدولية واخلا�صة باحلماية من البطالة متد مظلة احلماية 

�صد خطر البطالة على جميع العاملني يف اأي دولة ع�صو �صواء كانوا عماًل وطنيني اأو 

ع امل�رضي قد ا�صتثنى هذه ال�رضيحة حتى ل يحدث ما قد  اأجانب، وهذا يعني اأن امل�رضِّ

الدول  العربية من  اأن جمهورية م�رض  التاأمينية، وجند  بالزدواج يف احلماية  ي�صمى 

املن�صمة اإىل التفاقية الدولية �صالفة الذكر . 

الفئة الثالثة- من ال ي�رضي يف �ضاأنهم تاأمني ال�ضيخوخة والعجز والوفاة: 

ع امل�رضي من نطاق تطبيق تاأمني البطالة، وت�صمل من ل  وهذه اأي�صًا ا�صتثناها امل�رضِّ

هذه  اإي�صاح  يتم  وحتى  والوفاة.  والعجز  ال�صيخوخة  تاأمني  اأحكام  �صاأنهم  يف  ت�رضي 

الفئة يتعني علينا اأوًل اأن نعرف من ت�رضي عليهم ويف �صاأنهم اأحكام تاأمني ال�صيخوخة 

باملزايا  البطالة ول يتمتعون  تاأمني  والعجز والوفاة، وهم بكل و�صوح ل ي�صتحقون 

التي قررها هذا القانون ملن يخ�صع لأحكامه، حيث اأنهم يتمتعون بنظام تاأميني اآخر، 

كما اأنه اإذا مل يتوافر يف حقهم اأحكام هذا التاأمني فاإنهم ل يخ�صعون اأي�صًا لتاأمني البطالة 

لأنهم غري قادرين على العمل.

املعا�ص  »ي�صتحق  اأن:   2010 ل�صنة   135 القانون  من   27 املادة  قررت  ولقد 

ال�صخ�صي املمول يف احلالت الآتية: 

 1 - بلوغ املوؤمن عليه �صن التقاعد وفقًا للجدول املرفق اخلا�ص بهذا القانون. 

ا�صرتاكه ثلثني �صنة  مدة  بلغت  اإذا  التاأمينية،  حقوقه  �رضف  عليه  املوؤمن  طلب   -  2
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على الأقل اأو بلغ �صن اخلام�صة واخلم�صني.

عن  يقل  ل  معا�ص  على  حل�صوله  يكفي  ما  ال�صخ�صي  ح�صابه  يف  يكون  اأن  وي�صرتط   

اأجر  متو�صط  من   %50 اأو  القومي،  امل�صتوى  على  الأجور  متو�صط  من   %50
ال�صرتاك عن ال�صنتني الآخرتني. 

3- وفاة املوؤمن عليه اأو ثبوت العجز الكامل املهني للخدمة اأو بعد  انتهاء اخلدمة، كذلك 
انتهاء خدمة املوؤمن عليه العامل لدى الغري للعجز امل�صتدمي اإذا مل يكن له عمل اآخر 

لدى �صاحب العمل، ويف جميع الأحوال ي�صرتط اأن يكون للموؤمن عليه مدة ا�صرتاك 

ل تقل عن ثلثة اأ�صهر مت�صلة، اأو �صتة اأ�صهر متقطعة، ول ي�رضي هذا ال�رضط على 

وقطاع  العام  القطاع  و�رضكات  العامة  والهيئات  للدولة  الإداري  باجلهاز  العاملني 

الأعمال«. 

من  بدءًا  عامًا   61 التايل:-  النحو  القانون على  التقاعد يف هذا  وقد مت حتديد �صن 

�صنة 2014 و 62 عامًا بدءًا من �صنة 2018 و 63 عامًا بدءًا من �صنة 2021 و 64 عامًا 

 .
)1(

بدءًا من �صنة 2024 و 65 عامًا بدءًا من �صنة 2027 

ول ي�رضي تاأمني البطالة على املوؤمن عليهم الذين ل ي�صتحقون تاأمني ال�صيخوخة 

والعجز والوفاة وهم: 

1- بلوغ �ضن التقاعد: ويف هذه احلالة والتي يبلغ فيها املوؤمن عليه �صن املعا�ص 
ال�صيخوخة، وا�صتثناء هوؤلء من نطاق  ا�صتحقاق معا�ص  اأن تتوافر فيه �رضوط  دون 

تطبيق تاأمني البطالة اأمر منطقي، ذلك اأن ال�صن املقرر للتقاعد واحل�صول على املعا�ص 

ول يجوز ال�صتمرار بعده يف العمل، اإل ل�صتكمال املدة املوجبة للمعا�ص، لذلك يفرت�ص 

يف ال�صخ�ص عند بلوغ هذا ال�صن اأن يخلد للراحة، ول يكون هناك مربر اإذن لل�صتفادة 

من تاأمني البطالة، اإذا مت ت�رضيحه بعد بلوغ �صن التقاعد وا�صتمراره يف العمل ل�صتكمال 

املدد املوجبة حل�صوله على معا�ص ال�صيخوخة. 

)1( �صلح علي علي ح�صن: تاأمني البطالة يف القانون رقم 135 ل�صنة 2010، مرجع �صابق، �ص60 . 
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فاإنه ل ي�صتحق  املوؤمن عليه عجزًا كامًل  اإذا ثبت عجز  املوؤمن عليه:  2- عجز 
املعا�ص املقرر لهذه احلالة اإل اإذا كان للموؤمن عليه مدة ا�صرتاك ل تقل عن ثلث اأ�صهر 

اأن يكون  الأول  اأ�صهر متقطعة، والأمر هناك ل يخرج عن احتمالني،  اأو �صتة  مت�صلة 

املوؤمن عليه له مدة ا�صرتاك ت�صمح له باحل�صول على معا�ص، ويف هذه احلالة ل يخ�صع 

لتاأمني البطالة لأنه يخ�صع لنظام تاأميني اآخر، والحتمال الثاين اأن تكون حالة العجز 

حتققت دون اأن يكون للموؤمن عليه مدة ا�صرتاك ل تقل عن ثلثة اأ�صهر مت�صلة اأو �صتة 

اأ�صهر متقطعة، وهنا يكون عدم خ�صوع املوؤمن عليه لتاأمني البطالة اأمرًا منطقيًا، لعدم 

 .
)1(

توافر �رضوط ال�صتحقاق لهذا التاأمني، حيث اإن املوؤمن عليه غري قادر على العمل 

3- وفاة املوؤمن عليه: يف حالة وفاة املوؤمن عليه، ول ي�صتحق امل�صتحقون عنه 
الوفاة قد حدثت دون ان يكون للموؤمن عليه مدة ا�صرتاك  معا�صًا، كما لو كانت حالة 

ثلثة اأ�صهر مت�صلة اأو �صتة اأ�صهر متقطعة، يف هذه احلالة ل ينطبق على الورثة الأحكام 

اخلا�صة بالتاأمني �صد البطالة ول يحق لهم املزايا املقررة مبوجبه. 

دولة الكويت:

اأما عن  نطاق تاأمني البطالة يف دولة الكويت وفقًا للقانون رقم 101 ل�صنة 2013 

اأنه  فنجد   ،2013/5/1 من  اعتبارًا  به  العمل  بداأ  والذي  البطالة،  �صد  التاأمني  ب�صاأن 

كل  على  القانون  هذا  اأحكام  »ت�رضي  اأن:  قررت  والتي  منه،  الأوىل  املادة  لن�ص  وفقًا 

كويتي يعمل لدى �صاحب عمل يف القطاع الأهلي اأو النفطي، وي�صار اإليه يف ن�صو�ص 

هذا القانون باملوؤمن عليه«. 

كما ن�صت املادة اخلام�صة من ذات القانون على اأنه: »ي�صرتط ل�صتحقاق التعوي�ص 

اخلدمة  انتهاء  تاريخ  يف  عليه  املوؤمن  يف  تتوافر  اأن  ال�صابقة  املادة  يف  عليه  املن�صو�ص 

ال�رضوط التية: 

)1( �صلح علي علي ح�صن:  املرجع ال�صابق ، �ص60.
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1- األ تقل �صنه عن الثامنة ع�رضة، واأل تزيد على ال�صتني. 

2- اأن يكون قد اأكمل املدة املقررة ل�صتحقاق التعوي�ص املن�صو�ص عليها يف املادة 7 من 
هذا القانون، على اأن تكون منها �صتة اأ�صهر على الأقل مت�صلة �صابقة على ا�صتحقاق 

التعوي�ص، وذلك يف كل مرة من مرات ا�صتحقاقه. 

3- اأن يكون قادرًا على العمل. 

4- ال يكون م�صتحقًا ل�رضف املعا�ص التقاعدي«. 

وبالرجوع اإىل ن�ص املادة ال�صابعة من نف�ص القانون جند اأنها تقرر ما يلي: »تتحدد 

مرات ا�صتحقاق التعوي�ص على النحو التايل: 

التاأمني  اإذا كانت مدة ال�صرتاك املح�صوبة يف هذا  الأوىل  للمرة  التعوي�ص  1- ي�صتحق 
املقرر مبوجب هذا القانون �صتة اأ�صهر مت�صلة على الأقل . 

2- ي�صتحق التعوي�ص للمرة الثانية اإذا كانت مدة ال�صرتاك املح�صوبة يف التاأمني ثمانية 
ع�رض �صهرًا على الأقل .

3- ي�صتحق التعوي�ص يف اأي مرة لحقة اإذا كانت مدة ال�صرتاك املح�صوبة يف التاأمني 
ثمانية ع�رض �صهرًا على الأقل«. 

ع الكويتي  من خلل الن�صو�ص القانونية �صالفة الذكر يت�صح لنا بجلء اأن امل�رضِّ

الكويتيني  املوؤمن عليهم  الذكر يف  البطالة �صالف  اأحكام قانون  قد ح�رض نطاق تطبيق 

من  يكونوا  األ  وي�صرتط  ال�صتني،  �صن  يتجاوزوا  مل  ممن  والنفطي  الأهلي  بالقطاع 

امل�صتحقني معا�صات تقاعدية. 

التاأمني �صد البطالة  2013 ب�صاأن  101 ل�صنة  ومن ثم فاإن القانون الكويتي رقم 

النفطي،  اأو  الأهلي  القطاع  يف  عمل  �صاحب  لدى  يعمل  كويتي  كل  على  فقط  ي�رضي 

وي�صرتط ل�صتحقاق املوؤمن عليه مزايا هذا التاأمني األ يقل �صنه عن الثامنة ع�رضة واأل 

التعوي�ص  املقررة ل�صتحقاق  املدة  اأكمل  قد  واأن يكون  ال�صتني عامًا،  ال�صن على  يزيد 
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واملن�صو�ص عليها يف املادة ال�صابعة �صالفة الذكر، واأن تكون منها �صتة اأ�صهر على الأقل 

هذا  ا�صتحقاق  مرات  من  مرة  كل  يف  ،وذلك  التعوي�ص  ا�صتحقاق  على  �صابقة  مت�صلة 

التعوي�ص، كما يتعني اأن يكون املوؤمن عليه قادرًا على العمل، واأل يكون من امل�صتحقني 

وفقًا  البطالة  لتعوي�ص  امل�صتحقني  من  يكون  حتى  وذلك  التقاعدي،  املعا�ص  ل�رضف 

لن�صو�ص القانون رقم 101 ل�صنة 2013.

وبعد اأن فرغنا من درا�صة الف�صل الثاين الذي تناولنا فيه نطاق تطبيق تاأمني البطالة 

يف الت�رضيع امل�رضي والت�رضيع الكويتي، وجب علينا درا�صة اأحكام تعوي�ص البطالة يف 

القانون امل�رضي والقانون الكويتي، وذلك �صوف يكون حمور بحثنا يف الف�صل الثالث. 
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الف�ضل الثالث

اأحكام تعوي�ص البطالة

تناولنا بال�رضح يف م�صتهل الف�صل ال�صابق ال�رضوط القانونية الواجب توافرها يف 

املوؤمن عليه، حتى يتمكن من ال�صتفادة من مزايا التاأمني �صد البطالة، فاإذا توافرت يف 

حقه هذه ال�رضوط، فاإن هناك جمموعة من الأحكام التي حتكم �رضف هذا التعوي�ص، 

احلق،  هذا  فيها  ي�صقط  ع  امل�رضِّ دها  حدَّ معينة  حالت  وهناك  ومدته،  قيمته  د  وحتدِّ

وحالت اأخرى يوقف فيها �رضف هذا التاأمني، ونتناول يف هذا الف�صل اأحكام تعوي�ص 

البطالة وفقًا لأحكام القانون امل�رضي والقانون الكويتي وذلك يف مطلبني، على النحو 

التايل: 

 املطلب االأول: قيمة تعوي�ص البطالة ومدته. 

املطلب الثاين: حالت �صقوط احلق يف تعوي�ص البطالة ووقفه.
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املطلب االأول

قيمة تعوي�ص البطالة ومدته

قبل اأن نتحدث عن قيمة تعوي�ص البطالة ومدته، يتعني علينا اأن نو�صح طبيعته، 

حيث اأن مزايا هذا التاأمني ل تعد اأجرًا اأو ما يف حكمه، حيث اإن مناط اللتزام بالأجر هو 

اأداء العمل واحل�صول على خدمات العامل، وفقًا لقاعدة الأجر مقابل العمل، واأن يكون 

 .
)1(

العامل م�صتعدًا وقادرًا على اأداء العمل املكلف به 

 ومن ثم فاإنه ل ميكن اعتبار تعوي�ص البطالة مبثابة اأجر، ول يعد كذلك يف حكم 

الأجر باأن يكون من اإحدى �صوره وملحقاته، حيث اإن �صبب اللتزام بالأجر هو اأداء 

العمل وهو ما لي�ص متحققًا يف حالت ا�صتحقاقه. 

وكما اأن قيام هذا اللتزام يفرت�ص وجود عقد عمل قائم، فاإذا كانت رابطة العمل 

قد انتهت بالف�صخ اأو باأي �صبب اآخر من الأ�صباب التي حددها القانون لنتهاء عقد، فقد 

 .
)2(

انتفى الأ�صا�ص القانوين لللتزام الأجر املتفق عليه 

وكما ل ميكن اعتبار املزايا التي يح�صل عليها املوؤمن عليه من تاأمني البطالة مبثابة 

مكافاأة نهاية اخلدمة، وذلك لأن مناط ا�صتحقاق هذه املكافاأة هو انتهاء اخلدمة يف حد 

ذاتها، اأما بالن�صبة اإىل مزايا التاأمني �صد البطالة، فل يكفي لإ�صقاطها انتهاء اخلدمة، بل 

اإن ا�صتحقاقها م�رضوط ب�رضوط عديدة تتفق عليها خمتلف نظم هذا التاأمني، واأهمها اأن 

يكون انتهاء اخلدمة غري اإرادي، مع قدرة العامل على العمل والرغبة فيه، وذلك ف�صًل 

اأنه يتعني على العامل ال�صعي بعد انتهاء اخلدمة للبحث عن العمل املنا�صب لين�صاأ  عن 

لنا �رضح ذلك من قبل يف م�صتهل  ، وقد �صبق   
)3(

التاأمني  حقه يف احل�صول على مزايا 

الف�صل الأول. 

)1( حممد حلمى مراد: قانون العمل والتاأمينات الجتماعية ،�ص 287. 

)2( حممد لبيب �صنب: �رضح قانون العمل ، دار النه�صة العربية 1964 ، �ص 210. 

223. �صلح علي علي ح�صن: تاأمني  التاأمني الجتماعي �صد البطالة، مرجع �صابق، �ص  )3( حمب الدين حممد �صعد: 

البطالة يف القانون رقم 135 ل�صنة 2010، املرجع ال�صابق، �ص 124. 
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ومن ثم فاإن طبيعة مزايا التاأمني �صد البطالة يف حقيقتها ل تعدو اأن تكون تعوي�صًا 

تاأمينيًا، حيث اإن مزايا التاأمني �صد البطالة عبارة عن تعوي�ص عن الدخل املفقود نتيجة 

لتحقق  نتيجة  ك�صب  من  املتعطل  يفوت  وما  البطالة،  خطر  وهو  معني  خطر  لتحقق 

هذا اخلطر، وي�صرتط ل�صتحقاقه وا�صتمرار احل�صول عليه ال�رضوط والأحكام التي 

وم�صددًا  عليه  موؤمنًا  املتعطل  يكون  اأن  يجب  حيث  تاأمينيًا،  تعوي�صًا  كونه  مع  تتفق 

خدمته  انتهاء  يكون  واأل  املنا�صب،  العمل  عن  للبحث  و�صاعيًا  املقررة  ال�صرتاكات 

وتعطله راجعًا ل�صبب اإرادي له دخل يف حتققه.  

ونتناول فيما يلى قيمة التعوي�ص ومدته وفقًا للقانون امل�رضي والقانون الكويتي 

وفقًا ملا يلي :  

اأواًل- قيمة التعوي�ص وفقًا الأحكام القانون امل�رضي ومدته:

نعالج هذا املو�صوع يف نقطتني على النحو التايل:

اأن  قررت  1- قيمة التعوي�ص: املادة 50/2 من القانون رقم 135 ل�صنة 2010 
ال�صرتاك  اأجر  65% من متو�صط �صايف  بن�صبة  الأول  ال�صهر  البطالة يف  ر تعوي�ص  يقدَّ

خلل الثني ع�رض �صهرًا ال�صابقة على التعطل، وتخف�ص هذه الن�صبة بواقع 3% �صهريًا. 

تعوي�ص  مقدار  يكون  باأن  تق�صي  احلكومة  م�رضوع  يف  املقابلة  املادة  كانت  وقد 

هذه  وتخف�ص  عليه،  املوؤمن  ا�صرتاك  اأجر  من   %  60 بن�صبة  الأول  ال�صهر  يف  البطالة 

�صاأن هذه  ال�صورى يف  راأي جمل�ص  اإليه  انتهى  ما  وهو  �صهر،  4% كل  الن�صبة مبقدار 

الفقرة، اإل اأن اللجنة املخت�صة راأت اأن يكون مقدار التعوي�ص 65% ويقل بن�صبة %3 

كل �صهر، واأثناء نظر هذه املادة يف املجل�ص قدمت عدة اقرتاحات لزيادة مقدار تعوي�ص 

القرتاحات مل  اأن هذه  اإل  �صهر،  التي تخف�ص كل   %3 ن�صبة  واإلغاء  تقليل  اأو  البطالة 

 .
)1(

يوافق عليها املجل�ص 

)1( م�صبطة جمل�ص ال�صعب امل�رضي عن اجلل�صة التا�صعة والثلثني بعد املائة املنعقدة يف م�صاء يوم 21 من يونيو 2010، 

�ص 8. 
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على  ال�ضابقة  االنتظار  ومدة  التعوي�ص  ال�ضتحقاق  املقررة  املدة   -2

اأما فيما يتعلق مبدة ا�صتحقاق تعوي�ص البطالة يف هذا القانون، فقد كان  ا�ضتحقاقه: 

م�رضوع القانون كما جاء من احلكومة امل�رضية يجعل احلد الأق�صى ملدة ال�صتحقاق 

اللجنة  اأن  اإل  املو�صوع،  ال�صورى يف هذا  راأي جمل�ص  اإليه  انتهى  ما  اأ�صهر، وهو  �صتة 

املخت�صة راأت اأن يكون احلد الأق�صى ملدة ال�صتحقاق مرتبطة مبدة ال�صرتاك يف تاأمني 

البطالة على كل تعطل، وذلك على النحو التايل: 

من  واأقل  �صنة  التعطل  على  ال�صابقة  البطالة  تاأمني  يف  ال�صرتاك  مدة  كانت  اإذا 

�صنتني يكون احلد الأق�صى ل�صتحقاق تعوي�ص البطالة �صتة اأ�صهر، اأما اإذا كانت مدة 

ال�صرتاك �صنتني واأقل من ثلثة �صنوات يكون احلد الأق�صى �صبعة اأ�صهر، اأما اإذا كانت 

اأربع �صنوات، يكون احلد الأق�صى ل�صتحقاق  مدة ال�صرتاك ثلث �صنوات واأقل من 

من  واأقل  �صنوات  اأربع  ال�صرتاك  مدة  كانت  اإذا  اأما  اأ�صهر،  ثمانية  البطالة  تعوي�ص 

خم�ص  ال�صرتاك  مدة  كانت  اإذا  اأما  اأ�صهر،  ت�صعة  الأق�صى  احلد  يكون  �صنوات  خم�ص 

�صنوات واأقل من �صت �صنوات يكون احلد الأق�صى ملدة ال�صتحقاق ع�رضة اأ�صهر، اأما 

اإذا كانت مدة ال�صرتاك �صت �صنوات واأقل من �صبع �صنوات يكون احلد الأق�صى ملدد 

ال�صتحقاق اأحد ع�رض �صهرًا، واأخريًا اإذا كانت مدة ال�صرتاك �صبع �صنوات واأكرث يكون 

احلد الأق�صى لل�صتحقاق اثني ع�رض �صهرًا، مع ملحظة اأنه اإذا كان املوؤمن عليه من 

العاملني بعقود حمددة املدة، فيكون احلد الأق�صى ملدة �رضف تعوي�ص البطالة م�صاويًا 

للمدة الباقية من عقد العمل اإذا كانت اأقل من �صتة اأ�صهر، وتعترب كل مدة قائمة بذاتها 

 . 
)1(

عند ح�صاب مدة �رضف تعوي�ص البطالة 

ثانيًا- قيمة التعوي�ص وفقًا الأحكام القانون الكويتي ومدته:

1- قيمة التعوي�ص: اأو�صحت املادة الرابعة من القانون رقم 101 ل�صنة 2013 

)1( �صلح علي علي ح�صن: تاأمني البطالة يف القانون رقم 135 ل�صنة 2010، مرجع �صابق، �ص 128. 
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املوؤمن  »ي�صتحق  اأن:  على  ن�صها  جرى  حيث  القيمة،  هذه  البطالة  �صد  التاأمني  ب�صاأن 

عليه الذي ت�رضي يف �صاأنه اأحكام هذا القانون تعوي�ص بطالة بواقع )60%( من املرتب 

الذي يح�صب على اأ�صا�صه املعا�ص التقاعدي وفقًا لأحكام املادة 19 من قانون التاأمينات 

الجتماعية امل�صار اإليه، بالإ�صافة اإىل املعا�ص امل�صتحق عن ر�صيده يف التاأمني التكميلي 

اإىل هذا التعوي�ص الزيادات  بافرتا�ص ا�صتحقاقه له يف تاريخ انتهاء اخلدمة، وي�صاف 

التي ت�رضفها الدولة للعاملني يف القطاعني الأهلي والنفطي م�صافة اإىل مرتباتهم دون 

اأن تخ�صع لأي من قوانني التاأمينات الجتماعية. 

ول يجوز احلجز عليه اأو النزول عن هذا التعوي�ص والزيادات امل�صافة اليه اإل وفاء 

لدين نفقة حمكوم بها من الق�صاء، ومبا ل يجاوز الربع«.     

2- املدة املقررة ال�ضتحقاق التعوي�ص ومدة االنتظار ال�ضابقة على ا�ضتحقاقه: 
ن�ّصت املادة ال�صاد�صة يف القانون رقم 101 ل�صنة 2013 ب�صاأن التاأمني �صد البطالة على 

اأن: »ي�صتحق التعوي�ص من اليوم الثامن لنتهاء اخلدمة اإذا قيد املوؤمن عليه ا�صمه لدى 

من  يومًا  ثلثني  خلل  للدولة  التنفيذي  واجلهاز  العاملة  القوى  هيكلة  اإعادة  برنامج 

تاريخ انتهاء اخلدمة، واإل ا�صتحق التعوي�ص من تاريخ تقدمي الطلب، ويكون ال�رضف 

ملدة ل تتجاوز �صتة اأ�صهر يف كل مرات ا�صتحقاقه«. 

باأن:  ذكرت  حيث  املدة،  هذه  الذكر  �صالف  القانون  من  ال�صابعة  املادة  واأو�صحت 

»تتحدد مرات ا�صتحقاق التعوي�ص على النحو التايل: 

1- ي�صتحق التعوي�ص للمرة الأوىل اإذا كانت مدة ال�صرتاكات املح�صوبة يف هذا التاأمني 
املقرر مبوجب هذا القانون �صتة اأ�صهر مت�صلة على الأقل.

2- ي�صتحق التعوي�ص للمرة الثانية اإذا كانت ال�صرتاكات املح�صوبة يف التاأمني ثمانية 
ع�رض �صهرًا على الأقل. 

ذلك  يف  املح�صوبة  ال�صرتاك  مدة  كانت  اإذا  لحقة  مرة  اأي  يف  التعوي�ص  ي�صتحق   -3
التاأمني �صتة وثلثني �صهرًا على الأقل. 
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املطلب الثاين 

حاالت �ضقوط احلق

يف تعوي�ص البطالة ووقفه

تعوي�ص  يف  احلق  �صقوط  حالت  الأول  يف  نتناول  فرعني،  اإىل  املطلب  هذا  نق�صم 

البطالة وفقًا للقانون امل�رضي والقانون الكويتي، ونفرد املطلب الثاين ل�رضح حالت 

وقف تعوي�ص البطالة يف كل القانونني، وذلك على النحو التايل: 

الفرع االأول: حالت �صقوط احلق يف تعوي�ص البطالة.

الفرع الثاين: حالت وقف احلق يف تعوي�ص البطالة.
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الفرع االول

حاالت �ضقوط احلق يف تعوي�ص البطالة

ال�صقوط لغة: من �صقط - �صقوطًا - و�صقطًا ، اأي اقتطعه، اأو نق�صه، وهو احلرمان 

اقتطاعه  هو  البطالة  تعوي�ص  يف  احلق  و�صقوط  موؤقتًا«،  اأو  »مطلقًا  الفقدان  اأو  املنع  اأو 

 .
)1(

كامًل  اأو جزئيًا لأحد الأ�صباب املقررة قانونًا 

ونفرد هذا املطلب للحديث عن حالت �صقوط احلق يف تعوي�ص البطالة، ثم نتناول 

حالت وقفه �صواء يف القانون امل�رضي اأو القانون الكويتي وذلك على النحو التايل: 

)2(
اأواًل- حاالت �ضقوط تعوي�ص البطالة وفقًا للقانون امل�رضي:

جاء القانون امل�رضي رقم 79 ل�صنة 1975 كرميًا يف اإدراج حالت �صقوط احلق 

يف تعوي�ص البطالة وحددها على �صبيل احل�رض، وتتمثل يف  حالة رف�ص املوؤمن عليه 

اإذا ح�صل على معا�ص  اأو  اأو حل�صاب نف�صه،  اإذا ا�صتغل لدى الغري  اأو  العمل املنا�صب، 

اآخر اأو هاجر خارج البلد، واأخريًا اإذا بلغ �صن ال�صتني، اأما القانون احلايل رقم 135 

احلالت  هذه  منه   57 املادة  اأوردت  فقد  واملعا�صات  التاأمينات  ب�صاأن   2010 ل�صنة 

والتي جرى ن�صها على ما يلي: »ي�صقط حق املوؤمن عليه يف �رضف تعوي�ص البطالة يف 

احلالت الآتية: 

)1( املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية، طبعة خا�صة بوزارة الرتبية والتعليم امل�رضية، القاهرة 1997، �ص 313،347. 

)2(  انظر: اأحمد ح�صن الربعي: الو�صيط يف الت�رضيعات الجتماعية، التاأمينات الجتماعية يف القانون املقارن، �ص 149. 

�صادق  بعدها.  وما   25 �ص  امل�رضي،  والت�رضيع  املقارن  الت�رضيع  يف  البطالة  �صد  التاأمني   : �صع  حممد  الدين  حمب 

 122 �ص   ،  196 بغداد  املعارف،  مطبعة  العراق،  يف  والعمل  الجتماعي  ال�صمان  يف  العمال  �صوؤون  ال�صعيد،  مهدى 

وما بعدها. حممد ح�صني من�صور: التاأمينات الجتماعية، من�صاأة املعارف، الإ�صكندرية، بدون تاريخ، �ص 232 وما 

بعدها. م�صطفى اجلمال: الو�صيط يف التاأمينات الجتماعية – نظام التاأمينات الجتماعية، العباء التاأمينية ، اجلزء 

الأول، موؤ�ص�صة �صباب اجلامعة، الإ�صكندرية، �صنة 1975، �ص 246 وما بعدها. اإ�صماعيل فهيم حممد اخل�صن: تاأمني 

البطالة يف ظل التحولت القت�صادية والجتماعية، مرجع �صابق، �ص516 .  
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1- رف�ص اللتحاق بعمل تراه اجلهة الإدارية املخت�صة منا�صبًا له يف �صوء موؤهلته 
وخرباته وقدراته املهنية والبدنية. 

2- الهجرة اأو املغادرة النهائية للبلد. 

3- ثبوت ا�صتغاله حل�صاب الغري باأجر ي�صاوي قيمة التعوي�ص اأو يزيد. 

اإ�صابة  معا�ص  عدا  عليه  يزيد  اأو  البطالة  تعوي�ص  قيمة  ي�صاوي  ملعا�ص  ا�صتحقاقه   -4
العمل. 

البطالة  قيمة تعوي�ص  اأقل من  ال�صابقتني  املعا�ص يف احلالتني  اأو  الأجر  كان  فاإذا   

 .
)1(

ي�رضف للموؤمن عليه الفرق بينهما« 

وعلى هدي هذا الن�ص يتبنّي لنا بجلء حالت �صقوط احلق يف تعوي�ص البطالة وفقًا 

للقانون امل�رضي احلايل، والتي تتمثل فيما يلى: 

له  تر�ضحه  بعمل  االلتحاق  عليه  املوؤمن  رف�ص  االأوىل:  احلالة 

اجلهة االإدارية:-

  ،
)2(

العاملة  القوى  املنا�صب الذي عر�صه عليه مكتب  العمل  اإذا رف�ص املوؤمن عليه 

ع امل�رضي يف املادة 57 ب�صاأن  يتم �صقوط حقه يف تعوي�ص البطالة، وقد ا�صرتط امل�رضِّ

بالفقرة   2010 ل�صنة   135 رقم  القانون  اأحكام  مبوجب  املقرر  واملعا�صات  التاأمينات 

اإ�صقاط  عليه  ويرتتب  عليه،  املوؤمن  يرف�صه  الذي  العمل  يف  ثلثة  �رضوطًا  منها  الأوىل 

هذا احلق، وتتمثل هذه ال�رضوط فيما يلي: 

)1( �صلح علي علي ح�صن:  املرجع ال�صابق، �ص60.

 .918 �ص  ال�صابق،  املرجع  املقارن،  القانون  يف  الجتماعية  التاأمينات  الربعي:  ح�صن  اأحمد  املو�صوع:  هذا  يف  انظر   )2(

للتوزيع  الن�رض  دار  الأوىل،  الطبعة  الجتماعية  التاأمينات  قانون  يف  الوجيز  املح�صن:  عبد  حممد  البا�صط  عبد 

التاأمني الجتماعي،  اأ�صول قانون  الأهواين:  الدين كامل  219. ح�صام  القاهرة، بدون تاريخ، �ص  والن�رض بجامعة 

دار النه�صة، القاهرة، طبعة 96 – 1997، �ص320. حممد ح�صني من�صور: التاأمينات الجتماعية، من�صاأة املعارف، 

ال�صكندرية، بدون تاريخ، �ص 302. علي العريف: �رضح التاأمينات الجتماعية، تاأمني البطالة، اجلزء الثاين، الطبعة 

الثانية، مطبعة خميمر، القاهرة عام 1966، �ص 173. 
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اأجره ال�صابق على حالة  اأجر العامل اجلديد مقرتبًا من  اأن يكون  ال�رضط االأول: 

التعطل، والذي مت على اأ�صا�صه ت�صديد ال�صرتاكات، وقد اأقر القانون ال�صابق اأن يكون 

الأجر يعادل 75 % على الأقل من الأجر الذي يوؤدي على اأ�صا�صه ال�صرتاكات، ولكن 

الأجر  فاإن  لذلك  للعامل،  املنا�صب  الأجر  يحدد  مل  احلايل  القانون  يف  امل�رضي  ع  امل�رضِّ

املوؤهلت  العتبار  يف  الأخذ  مع  املثل  اأجر  من  يقرتب  اأو  يعادل  كان  اإذا  منا�صبًا  يعترب 

واخلربات والقدرات املهنية والبدنية للعامل. 

ظروف  مع  متفقًا  عليه  املوؤمن  على  املعرو�ص  العمل  يكون  اأن  الثاين:  ال�رضط 

جوهري  ال�رضط  وهذا  والبدنية،  املهنية  وقدراته  وموؤهلته  الفنية  وخرباته  العامل 

حيث ل يجوز اأن يعمل رئي�ص للق�صم اأو الوردية بعد التعطل كعامل خدمات اأو اأر�صيف 

يف عمل جديد معرو�ص عليه، بل يلزم اأن ل يختلف العمل اجلديد اختلفًا جوهريًا عن 

 .
)1(

عمله ال�صابق قبل التعطل 

حياته  يعر�ص  ل  عليه  املوؤمن  على  املعرو�ص  العمل  يكون  اأن  الثالث:  ال�رضط 

للخطر، اي اأن يكون العامل مدربًا وموؤهًل لهذا العمل، ويوؤخذ يف العتبار �صن العامل 

 .
)2(

واأقدميته يف مهنته ال�صابقة ومدة البطالة وحالة �صوق العمل

احلالة الثانية- هجرة املوؤمن عليه اأو مغادرته النهائية للبلد :- 

البلد  غادر  اأو  عليه  املوؤمن  هاجر  اإذا  ـ  البطالة  تعوي�ص  يف  احلق  اأي�صًا  ي�صقط 

 135 رقم  الجتماعية  التاأمينات  قانون  يف  امل�رضي  ع  امل�رضِّ عليه  ن�ص  ما  هذا  نهائيا، 

دائمة  هجرة  كانت  �صواء  اخلارجية  الهجرة  هنا،  بها  يق�صد  والهجرة  ل�صنة 2010، 

ا�صتحقاق  مدة  خلل  العمل  اأجل  من  البلد  عليه  املوؤمن  غادر  فاإذا  موؤقتة،  هجرة  اأو 

تعوي�ص البطالة، فاإن حقه يف التعوي�ص ي�صقط اعتبارًا من تاريخ �صفره خارج البلد، 

التدريب، ففي هذه احلالة يلزم �صمول  اأو  العلج  اأو  العلم  الهجرة لطلب  اإذا كانت  اأما 

)1( اإ�صماعيل فهيم حممد اخل�صن: تاأمني البطالة يف ظل التحولت القت�صادية والجتماعية، مرجع �صابق، �ص 524.

 .134 �ص  ال�صابق،  املرجع   ،2010 ل�صنة  )2( �صلح علي علي ح�صن: تاأمني البطالة يف القانون رقم 135 
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املوؤمن علية بالرعاية، نظرًا لأن املوؤمن عليه �صوف يعود اإىل البلد بعد رحلة العلج اأو 

التدريب اأو الدرا�صة، ومن ثم فل تعترب مغادرة البلد هنا نهائية، ول تعترب �صببًا من 

اأ�صباب �صقوط احلق يف البطالة. 

احلالة الثالثة- ثبوت ا�ضتغال املوؤمن عليه حل�ضاب الغري باأجر :- 

ثبوت  حالة  البطالة،  تاأمني  يف  احلق  �صقوط  عليها  يرتتب  التي  الأ�صباب  ومن 

وذلك  عليه،  يزيد  اأو  البطالة  تعوي�ص  قيمة  ي�صاوي  باأجر  الغري  حل�صاب  عليه  املوؤمن 

ثبت  فاإذا   ،2010 ل�صنة  وفقًا لأحكام قانون التاأمينات واملعا�صات امل�رضي رقم 135 

ا�صتغال املوؤمن عليه حل�صاب الغري وباأجر ي�صاوي قيمة تعوي�ص البطالة اأو يزيد عليه  

فاإن الأثر املرتتب على هذه احلالة هو �صقوط حق املوؤمن عليه يف تعوي�ص البطالة .  

قيمة  ي�ضاوي  معا�ضًا  عليه  املوؤمن  ا�ضتحقاق  الرابعة-  احلالة 

تعوي�ص البطالة اأو يزيد :- 

واأخريًا ي�صقط حق املوؤمن عليه يف التعوي�ص املقرر له مبوجب اأحكام القانون رقم 

اأو  البطالة  قيمة تعوي�ص  ي�صاوى  املوؤمن عليه معا�صًا  ا�صتحق  اإذا   2010 ل�صنة   135
ع يف املعا�ص الذي ي�صقط احلق يف  يزيد عليه ما عدا معا�ص اإ�صابة العمل، وي�صرتط امل�رضِّ

ع  تعوي�ص البطالة اأن يكون م�صاويًا ملقدار التعوي�ص اأو يزيد عليه، وقد ا�صتثنى امل�رضِّ

من ذلك معا�ص اإ�صابة العمل حيث قرر باأنه يجوز اجلمع بني املعا�ص والتعوي�ص يف هذا 

اأ�صا�صه  يف  يختلف  به  خا�صًا  معا�صًا  املتعطل  عليه  املوؤمن  ا�صتحقاق  اأن  ونرى  احلالة، 

القانوين عن ا�صتحقاق تعوي�ص البطالة، حيث اإنه اأدى ا�صرتاكات لكل منها حال عمله، 

وا�صتحقاق املعا�ص له �رضوطه اخلا�صة به، اأي�صًا تعوي�ص البطالة، ولختلف الأ�صا�ص 

اأنه من  البطالة واختلف م�صادر متويل كٍل منهما جند  للمعا�ص وتعوي�ص  القانوين 

الأ�صلح للموؤمن عليه املتعطل اجلمع بني املعا�ص وقيمة التعوي�ص على غرار ما �صمح 

 .
)1(

ع يف معا�ص اإ�صابة العمل  به امل�رضِّ

)1( �صلح علي علي ح�صن: تاأمني البطالة يف القانون رقم 135 ل�صنة 2010، املرجع ال�صابق، �ص135.
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ثانيًا- حاالت �ضقوط تاأمني البطالة وفقًا للقانون الكويتي: 

اأن  البطالة،  التاأمني �صد  ب�صاأن   2013 ل�صنة   101 الكويتي رقم  القانون   جند يف 

�رضف  يف  عليه  املوؤمن  حق  فيها  ي�صقط  التي  احلالت  على  ن�صت  منه  التا�صعة  املادة 

�رضف  يف  عليه  املوؤمن  حق  »ي�صقط  اأن:  على  ن�صها  جرى  حيث  البطالة،  تعوي�ص 

التعوي�ص يف احلالت الآتية: 

1- اإذا رف�ص اللتحاق بالعمل املنا�صب الذي يتاح له مرتني. 

2- اإذا رف�ص اللتحاق بالدورات التدريبية التي حتدد له مرتني.

3- اإذا ا�صتحق �رضف املعا�ص التقاعدي. 

4- اإذا مل يقيد ا�صمه لدى برنامج اإعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
خلل )�صتة اأ�صهر( من تاريخ انتهاء اخلدمة«.  

ع الكويتي قد ح�رض حالت �صقوط  اأن امل�رضِّ ومن خلل الن�ص ال�صابق يتبني لنا 

تاأمني البطالة يف اأربع حالت على النحو التايل: 

تتمثل احلالة الأوىل يف حالة الرف�ص من جانب املوؤمن عليه اللتحاق بالعمل املنا�صب 

العامل  يوؤكد عدم رغبة  املخت�صة مرتني، مما  الإدارية  له من جانب اجلهة  يتاح  الذي 

املتعطل بالعمل، فيفقد �رضطًا من �رضوط ا�صتحقاق تاأمني البطالة. 

بالدورات  اللتحاق  املتعطل  العامل  رف�ص  حالة  يف  تتمثل  الثانية  احلالة  وجند 

حت�صني  يف  الرغبة  وعدم  العمل  عن  عزوفه  على  يدل  مما  له،  حتدد  التي  التدريبية 

و�صعه بالتدريبات التي توؤهله للح�صول على العمل املنا�صب له، مما ي�صتوجب رف�صه 

باللتحاق بالدورات التدريبية التي حتدد له مرتني �صقوط حقه يف املزايا 

التي ي�صتحقها مبوجب القانون رقم 101 ل�صنة 2013 ب�صاأن التاأمني �صد البطالة. 

وتتج�صد احلالة الثالثة يف حالة ا�صتحقاق  �رضف املعا�ص التقاعدي للموؤمن عليه 
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فاإنه ي�صقط حقه يف احل�صول على تاأمني البطالة لأنه يفقد �رضطًا من �رضوط ا�صتحقاق 

هذا التاأمني وفقًا لل�رضوط التي تطلبها القانون رقم 101 ل�صنة 2013 ب�صاأن التاأمني 

معا�ص  �رضف  ا�صتحقَّ  اإذا  عليه  واملوؤمن  املتعطل  العامل  فاإن  عليه  بناًء  البطالة،  �صد 

تقاعدي فاإن حقه يف تعوي�ص البطالة ي�صقط.

 واأخريا جند احلالة الأخرية من حالت �صقوط تعوي�ص البطالة تتمثل يف حالة ما اإذا 

مل يقيد العامل املتعطل ا�صمه لدى برنامج اإعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 

للدولة خلل �صتة اأ�صهر من تاريخ انتهاء اخلدمة، فيرتتب على اإهماله اأو تعمده عدم 

قيده ا�صمه يف برامج اإعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة وذلك خلل 

اإ�صقاط حقه يف  انتهاء خدمته،  تاريخ  اأ�صهر من  ع مبدة �صتة  امل�رضِّ مدة معينة حددها 

التاأمني  ب�صاأن  تعوي�ص البطالة املقرر مبوجب اأحكام القانون رقم 101 ل�صنة 2013 

�صد البطالة.   
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الفرع الثاين 

حاالت وقف �رضف تعوي�ص البطالة

، وانتظر، ومكث،  الوقف لغة من وقف وقفًا، و�صكن بعد احلركة، وامتنع، وكفَّ

  .
)1(

واملوقوف هو العني املحبو�صة جلهة الرب اأو ل�صخ�ص 

والوقف عند الفقهاء: هو حب�ص املال و�رضف منفعته جلهة معينة، وكذلك املمنوع 

.
)2(

من عمله لعلة 

تعوي�ص  من  احلرمان  اأو  احلب�ص  اأو  القطع  به  فيق�صد  درا�صتنا  حمل  الوقف  اأما 

اأنه عقوبة  العلة، ويعترب ذلك موؤقتًا، كما  اأو  ال�صبب  البطالة لبع�ص الوقت حلني زوال 

 .
)3(

تاأخذ �صورتني: الوقف التاأديبي والوقف اجلنائي 

وقد اختلف الفقه يف وقف تعوي�ص البطالة كعقوبة مكملة للجزاء اجلنائي يف حالة 

اإذا ما متت  بينما  العقوبة،  باإنزال  اأو جنحًة، واحلكم عليه  املوؤمن عليه جنايًة  ارتكاب 

 .
)4(

براءته ا�صرتد جميع حقوقه من عودة للعمل واأجر وغريهما، واإن كان ذلك حمل نظر

، فاإذا ما اأدى الوقف التاأديبي اإىل 
)5(

 اأما الوقف التاأديبي فهو حمل نزاع عند الفقهاء 

ف�صل املوؤمن عليه، وبالتايل حرمانه من الأجر، فهل يجوز اأن يوقف تاأمني البطالة اأو 

يحرم منه كعقوبة مكملة اأم يتم �رضف التعوي�ص؟

)1( جممع اللغة العربية - املعجم الوجيز- القاهرة، الهيئة العامة للمطابع الأمريية، ط 1 -1997 1998، �ص 678، 679.

)2( اإ�صماعيل فهيم حممد اخل�صن، مرجع �صابق، �ص 483.

)3( اأحمد ح�صن الربعى: املرجع ال�صابق، �ص 827، ح�صام الأهواين، املرجع ال�صابق، �ص 322. اأحمد �صوقي املليجي: 

اإ�صماعيل   .375 �ص   ،1984 القاهرة  اليو�صف،  روز  موؤ�ص�صة  الثانية،  الطبعة  الجتماعية،  الت�رضيعات  يف  الو�صيط 

فهيم حممد اخل�صن، مرجع �صابق، �ص 483.

)4( اإ�صماعيل فهيم حممد اخل�صن: تاأمني البطالة يف ظل التحولت القت�صادية والجتماعية، مرجع �صابق، �ص 484.  

)5( اإ�صماعيل غامن، املرجع ال�صابق، �ص 437، احمد �صوقي املليجي، املرجع ال�صابق، �ص 246،  اإ�صماعيل فهيم حممد 

اخل�صن: مرجع �صابق، �ص 484.  
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اأواًل- حاالت وقف تعوي�ص البطالة وفقًا للقانون امل�رضي:

تعوي�ص  �رضف  يوقف  اأجلها  من  التي  الأ�صباب  احلايل  امل�رضي  القانون  د  حدَّ

البطالة، حيث ن�صت املادة 56 من قانون التاأمينات واملعا�صات رقم 135 ل�صنة 2010 

على ما يلي:

 » يوقف �رضف تعوي�ص البطالة للموؤمن عليه يف احلالت الآتية: 

1- اإذا مل يرتدد على اجلهة الإدارية املخت�صة التي مت قيد ا�صمه فيها يف املواعيد املحددة، 
ما مل يكن التخلف لأ�صباب مقبولة تقررها هذه اجلهة. 

2- اإذا رف�ص التدريب الذي تقرره اجلهة الإدارية املخت�صة . 

، ول  التجنيد  بانتهاء مدة  التعوي�ص  اإليه احلق يف �رضف  ، ويعود  اإذا مت جتنيده   -3
حت�صب هذه املدة �صمن مدة ا�صتحقاق التعوي�ص .

4- بلوغ املوؤمن عليه �صن التقاعد . 

و�صوف نو�صح هذه احلالت على النحو التايل: 

احلالة االأوىل: اإذا مل يرتدد املوؤمن على اجلهة الإدارية املخت�صة التى مت قيد ا�صمه 

فيها يف املواعيد املحددة ما مل يكن التخلف لأ�صباب مقبولة تقررها هذه اجلهة، وهذه 

احلالة ت�صمنتها الفقرة )1( من املادة 56 من قانون التاأمينات واملعا�صات. وطبقًا لن�ص 

املادة 50 من ذات القانون فاإنه ي�صتحق �رضف تعوي�ص البطالة اعتبارًا من بداية اليوم 

الثامن لتاريخ انتهاء اخلدمة اأو العمل وهو اليوم الذي يجب قيد العامل املتعطل ا�صمه يف 

�صجل املتعطلني يف اجلهة الإدارية التي يقع يف دائرة عملها، وهي مكاتب القوى العاملة. 

49 من ذات القانون ي�صرتط ل�صتحقاق تعوي�ص البطالة  ووفقًا للفقرة )4( من املادة 

د ا�صمه يف �صجل املتعطلني باجلهة الإدارية املخت�صة، واأن  اأن يكون املوؤمن عليه قد قيَّ

يرتدد عليها يف املواعيد املحددة. 
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ومن ثم فاإن تردد املوؤمن عليه على مكاتب اجلهة الإدارية التى قيد ا�صمه يف �صجل 

العاطلني عن العمل �رضط ل�صتحقاق التعوي�ص، وهو �رضٌط ل�صتمرار �رضفه، فاإذا مل 

يلتزم بهذا ال�رضط، ومل يرتدد على مكتب القوى العاملة، فاإن هذا يدل على اأن املوؤمن 

 .
)1(

عليه لي�صت لديه الرغبة يف العمل، اأو اأنه وجد فر�صة عمل لدى الغري

اإذا كان عدم وفاء  اأما  البطالة،  املوؤمن عليه تعوي�ص  ويف هذه احلالت ل ي�صتحق 

م�رضوع  �صبب  اإىل  يرجع  املخت�صة  الدارية  اجلهة  على  بالرتدد  بالتزامه  عليه  املوؤمن 

قيمة  ي�صتحق  احلالة  هذه  يف  فاإنه  املحددة،  املواعيد  يف  اللتزام  بهذا  الوفاء  دون  حال 

التعوي�ص عن املدة املتبقية من مدة ال�صتحقاق فقط دون املدة التي يوقف فيها �رضف 

التعوي�ص، ونعتقد اأن ال�صباب املعقولة التي حتول دون تردد املوؤمن عليه على مكاتب 

اجلهة الدارية املخت�صة، هي املر�ص املوؤيد ب�صهادة طبية اإذا اأخطر به املوؤمن عليه قبل 

اأو يف امليعاد املحدد للرتدد على اجلهة الإدارية املخت�صة، اأي�صًا الأ�صباب القهرية التي 

حتول دون تردد املوؤمن عليه ومل يكن يف و�صعه تفاديها على اأن تكون هذه ال�صباب 

 .
)2(

معززة بامل�صتندات الر�صمية، ويجب اعتماد اجلهة الإدارية لهذا ال�صباب 

احلالة الثانية: اإذا رف�ص التدريب الذي تقرره اجلهة الإدارية املخت�صة. يف هذه 

56 من القانون  ع امل�رضي قد اأح�صن �صنعًا حينما قرر يف املادة  اأن امل�رضِّ احلالة جند 

ل�صنة 2010 اأن رف�ص التدريب الذي تقرره اجلهة الإدارية املخت�صة يعترب �صببًا   135
املوؤمن عليه  التي قيد فيها  الإدارية  اإن اجلهة  البطالة، حيث  يف وقف �رضف تعوي�ص 

اأجل تعليمه مهنة  للتدريب من  له فر�صًا  العمل قد توفر  العاطلني عن  ا�صمه يف �صجل 

جديدة اأو رفع مهارته الفنية، حتى تواكب مهارات العامل املهنية والفنية �صوق العمل، 

يوقف  املخت�صة،  الإدارية  اجلهة  تقرره  الذي  التدريب  عليه  املوؤمن  رف�ص  حالة  ويف 

)1( اأحمد ح�صن الربعي: الو�صيط يف الت�رضيعات الجتماعية، مرجع �صابق، �ص 301. د. ح�صام كامل الأهواين: اأ�صول 

ال�صابق،  املرجع  قانون التاأمني الجتماعي، �ص 322 �صلح علي ح�ص: تاأمني البطالة يف القانون 135 ل�صنة 2010، 

�ص 141.

)2( حمب الدين حممد �صعد: التاأمني الجتماعي �صد البطالة، مرجع �صابق، �ص 264  �صلح على ح�صن : تاأمني البطالة 

يف القانون 135 ل�صنة 2010   املرجع ال�صابق ، �ص142 .
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التدريب،  مكافاأة  من  حرمانه  اإىل  بالإ�صافة  ي�صتحقه،  الذي  البطالة  تعوي�ص  �رضف 

اجلهة  تقرره  الذي  التدريب  اإىل  عاد  اإذا  التاأمني  هذا  من  م�صتحقاته  ل�رضف  ويعود 

الإدارية املخت�صة، لأن رف�ص التدريب يدل ب�صكل قطعي على عدم رغبة املوؤمن عليه يف 

 .
)1(

العمل، وبالتايل يفقد اأحد ال�رضوط اجلوهرية ل�صتحقاق هذا التعوي�ص 

وجتدر الإ�صارة هنا اإىل اأنه يف حالة قبول املوؤمن عليه التدريب حت�صب مدة الوقف، 

�صمن املدة املقررة ل�صتحقاق تعوي�ص البطالة.  

اإليه احلق يف �رضف التعوي�ص  اإذا مت جتنيده، ويعود  الثالثة-  احلالة 

بانتهاء مدة التجنيد، وال حت�ضب هذه املدة �ضمن مدة ا�ضتحقاق التعوي�ص: 

يجوز للعامل الذي ي�صتدعى لأداء اخلدمة الع�صكرية اإنهاء عقد العمل ب�صبب جتنيده، 

فاإذا كان العقد حمدد املدة، فاإنه ل يلتزم بال�صتمرار يف تنفيذ العقد حتى نهاية مدته ولو 

كانت هذه املدة تنق�صي بعد اإمتام فرتة التجنيد، واإذا كان العقد غري حمدد املدة فهو ل 

يلتزم باإخطار �صاحب العمل باإنهاء العقد وذلك وفقًا لقانون العمل.   

فاإذا مل يرغب العامل يف اإنهاء عقده يف هذه احلالة بالرغم من جتنيده، وكان �صاحب 

العمل ي�صتخدم اأقل من خم�صني عامًل، فاإن العقد يوقف خلل فرتة التجنيد ل�صتحالة 

عمله  عن  العامل  انقطاع  على  وترتب  التجنيد  مدة  ا�صتطالت  اإذا  اإل  العقد،  هذا  تنفيذ 

  .
)2(

ا�صطراب باملن�صاأة، فاإنه يجوز ل�صاحب العمل اإنهاء عقد املجند يف هذه احلالة 

اإنهاء  اإذا كان �صاحب العمل ي�صتخدم خم�صني عامًل فاأكرث، ومل يقبل العامل  اأما 

قانون  األزمه  العقد من جانبه، وقد  اإنهاء  العمل  لرب  ي�صوغ  ب�صبب جتنيده فل  العقد 

اخلدمة الع�صكرية باأن يحتفظ للعامل املجند بوظيفته اأو بعمله )م 60 من القانون رقم 

505 ل�صنة 1955( يف �صاأن اخلدمة الع�صكرية املعدل بالقانون رقم 234 ل�صنة 1959، 

)1( اأحمد ح�صن الربعى: الو�صيط يف الت�رضيعات الجتماعية، املرجع ال�صابق، �ص 302. اإ�صماعيل غامن: املرجع ال�صابق، 

�ص 361 وما بعدها. د. ح�صن كرية: املرجع ال�صابق، �ص 567.

حممد لبيب �صنب: املرجع ال�صابق، �ص 288. 

حمب الدين حممد �صعد: التاأمني الجتماعي �صد البطالة، مرجع �صابق، �ص 161 وما بعدها. 

)2( حمب الدين حممد �صعد: التاأمني الجتماعي �صد البطالة، مرجع �صابق، �ص 161. 
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اأو هذا العمل يف خلل ثلثني يومًا من  اإذا طلب العامل العودة اإىل هذه الوظيفة  بحيث 

يف  عمله  اإىل  اإعادته  العمل  �صاحب  على  وجب  الإلزامية،  اخلدمة  من  ت�رضيحه  تاريخ 

اإنهاء غري  اإعادته اعترب ذلك  امتنع عن  فاإذا  الطلب  خلل �صتني يومًا من تاريخ تقدمي 

 .
)1(

م�رضوع لعقد العمل 

ويعترب العقد موقوفًا اإبان فرتة التجنيد، فل ي�صتحق العامل اأجرًا، ول يقوم العامل 

يف  العامل  خدمة  مدة  �صمن  التجنيد  فرتة  وحت�صب  العقد،  يف  عليه  املتفق  العمل  باأداء 

�صاحب  ح�صة  اأو  حل�صته  بالن�صبة  �صواء  عنها  ال�صرتاكات  اأداء  من  ويعفى  املعا�ص 

العمل. 

وجند اأن حكم ا�صتحقاق تعوي�ص البطالة يف حالة جتنيد العامل وفقًا لن�ص املادة 

56 بالفقرة الثالثة من قانون التاأمينات الجتماعية اأنه ل ي�صتحق املوؤمن عليه تعوي�صًا 
يف هذه احلالة، حيث يتم وقف �رضف التعوي�ص، ثم يعود للموؤمن عليه احلق يف �رضف 

تعوي�ص البطالة بانتهاء مدة التجنيد، وب�رضط اأن يظل عاطًل، وكانت مدة ال�صتحقاق 

مل تنته بعد، ويقرر قانون التاأمينات واملعا�صات عدم احت�صاب مدة الوقف �صمن مدة 

ال�صتحقاق بعك�ص احلالة ال�صابقة التي حتت�صب فيها مدة الوقف �صمن ال�صتحقاق.

 ويرجع ال�صبب اإىل عدم احت�صاب مدة الوقف �صمن مدة ال�صتحقاق يف هذه احلالة 

اإىل اأن �صبب الوقف ل ي�صاأل عنه املوؤمن عليه، اأما يف احلالة ال�صابقة فاإن الوقف يرجع 

اإىل �صبب لعبت فيه اإرادة املوؤمن عليه دورًا  ح�رضيًا. 

التاأمينات  قانون  اأو�صح  التقاعد:  �ضن  عليه  املوؤمن  بلوغ  الرابعة-  احلالة 

واملعا�صات �صن التقاعد، وجند اأنه يف حالة بلوغ املوؤمن عليه ل�صن التقاعد فاإن ذلك يعني 

ح�صول املوؤمن عليه على معا�ص ال�صيخوخة، وهنا جند الأمر ل يخرج عن اأحد فر�صني:

تعوي�ص  مقدار  على  يزيد  اأو  يعادل  ال�صيخوخة  معا�ص  كان  اإذا  االأول:  الفر�ص   

البطالة، هنا ي�صقط احلق يف هذا التعوي�ص. 

�ص14. ال�صابق،  املرجع  )1( �صلح علي ح�صن: تاأمني البطالة يف القانون 135 ل�صنة 2010، 
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البطالة، فاإن  ال�صيخوخة يقل عن مقدار تعوي�ص  اإذا كان معا�ص  الثاين:  الفر�ص 

تعوي�ص  قيمة  بني  الفرق  يعادل  ما  عليه  املوؤمن  وي�رضف  جزئيًا،  يكون  هنا  الوقف 

 .
)1(

البطالة واملعا�ص، وذلك خلل املدة الباقية من مدة ال�صتحقاق 

ثانيًا- حاالت وقف تاأمني البطالة وفقًا للقانون الكويتي:

اأما امل�رضع الكويتي فقد ح�رض حالت وقف �رضف تعوي�ص البطالة مبوجب املادة 

الثامنة من القانون رقم 101 ل�صنة 2013، والتي ن�صت على اأن:

 »يوقف �رضف التعوي�ص يف احلالت الآتية: 

1- رف�ص املوؤمن عليه اللتحاق بالعمل املنا�صب الذي يتاح له، وحتدد بقرار من وزير 
املالية بعد موافقة جمل�ص اإدارة املوؤ�ص�صة احلالت وال�رضوط التي يعترب فيها العمل 

منا�صبا. 

2- رف�ص املوؤمن عليه اللتحاق بالدورة التدريبية التي حتدد له من قبل برنامج اإعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة. 

3- ا�صتغال املوؤمن عليه حل�صابه اخلا�ص. 

4- التحاق املوؤمن عليه بعمل لدى الغري.

امل�صتندات  تقدمي  عن  المتناع  اأو  للمراجعة  حتدد  التي  باملواعيد  اللتزام  عدم   -5
املطلوبة. 

وي�رضف يف هذه احلالة املن�صو�ص عليها يف البند )4( الفرق بني مقدار التعوي�ص 

وبني الأجر اإذا كان اأقل من التعوي�ص، وذلك للمدة الباقية من مدة ال�صتحقاق. 

ويف جميع الحوال يعود احلق يف �رضف التعوي�ص بزوال �صبب الإيقاف، وذلك 

للمدة الباقية من مدة ال�صتحقاق«. 

)1( �صلح على ح�صن: تاأمني البطالة يف القانون 135 ل�صنة 2010، املرجع ال�صابق، �ص144.
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الكويتي قد ح�رض حالت وقف  ع  اأن امل�رضِّ لنا  ال�صابق يت�صح  الن�ص  ومن خلل 

احلالت  هذه  نتناول  اأن  املقام  هذا  يف  علينا  ويتعني  حالت،  خم�ص  يف  البطالة  تاأمني 

اخلم�ص ب�صيء من الإيجاز، وذلك على النحو التايل: 

احلالة االول- رف�ص املوؤمن عليه االلتحاق بالعمل املنا�ضب الذي يتاح له: 

ويف هذه احلالة جند اأن الأثر املرتتب على رف�ص املوؤمن عليه العاطل اللتحاق بالعمل 

املنا�صب له وفقًا ملوؤهلته الدرا�صية والعملية، والذي حتدده له اجلهة الإدارية املخت�صة 

يف ذلك، هو وقف �رضف تعوي�ص البطالة املقرر له �رضفه، حيث اإن رف�ص املوؤمن عليه 

العمل يعد �صببًا من الأ�صباب التي توؤدي اإىل تخلف �رضط من �رضوط ا�صتحقاقه لهذا 

التعوي�ص، مما ي�صتوجب وقفه. 

احلالة الثانية- رف�ص املوؤمن عليه االلتحاق بالدورة التدريبية: اأي�صًا من 

احلالت التي يرتتب على توافرها وقف �رضف تعوي�ص البطالة، حالة رف�ص املوؤمن 

عليه اللتحاق بالدورات التدريبية والتي حُتدد له من قبل برنامج اإعادة هيكلة القوى 

العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة، حيث اإنه يف هذه احلالة ل تكون لدى العامل النية على 

العمل اأو راغبًا فيه مما ينتفي معه �رضط من �رضوط ا�صتحقاق تعوي�ص البطالة وبالتايل 

يوقف �رضف هذا التعوي�ص. 

الإيقاف،  �صبب  بزوال  التعوي�ص  �رضف  يف  احلق  عليه  للموؤمن  يعود  اأنه  يلحظ 

 .
)1(

وذلك للمدة الباقية من مدة ال�صتحقاق 

وجتدر الإ�صارة هنا اإىل اأنه يف حالة قبول املوؤمن عليه التدريب حت�صب مدة الوقف، 

�صمن املدة املقررة ل�صتحقاق تعوي�ص البطالة.  

النه�صة،  دار  الجتماعية،  التاأمينات  ال�صاد�ص،  اجلزء  الجتماعية،  الت�رضيعات  يف  الو�صيط  الربعى:  ح�صن  احمد   )1(

القاهرة 2009، �ص 1022.
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احلالة الثالثة- ا�ضتغال املوؤمن عليه حل�ضابه اخلا�ص: اإذا ثبت اأن املوؤمن 

عليه املتعطل قد قام بال�صتغال حل�صابه اخلا�ص، فاإنه يف هذه احلالة يخرج من نطاق 

�رضيان تطبيق القانون رقم101 ل�صنة 2013، وبالتايل يوقف �رضف تعوي�ص البطالة 

امل�صتحق له من قبل، لأنه خرج من الفئة امل�صتظلة بالقانون �صالف الذكر. 

احلالة الرابعة- التحاق املوؤمن عليه بعمل لدى الغري: اإذا ا�صتغل املوؤمن 

البطالة، ففي هذه احلالة يوقف �رضف  باأجر يقل عن قيمة تعوي�ص  الغري  لدى  عليه 

عن  يزيد  اأو  يعادل  باأجر  الغري  حل�صاب  ا�صتغل  قد  كان  لو  بينما  البطالة،  تعوي�ص 

تعوي�ص البطالة ي�صقط احلق يف التعوي�ص.

واجلدير بالذكر اأنه ي�رضف يف هذه احلالة الأوىل الفرق بني مقدار التعوي�ص وبني 

الأجر اإذا كان اأقل من التعوي�ص وذلك للمدة الباقية من مدة ال�صتحقاق. 

اأو  للمراجعة،  حتدد  التي  باملواعيد  االلتزام  عدم  اخلام�ضة-  احلالة 

اإذا مل  يلتزم املوؤمن عليه باملواعيد التي  االمتناع عن تقدمي امل�ضتندات املطلوبة: 

تطلبها  التي  امل�صتندات  تقدمي  عن  امتناعه  حالة  يف  اأو  للمراجعة،  الإدارة  له  حتددها 

اجلهة املخت�صة ب�رضف تعوي�ص البطالة، فاإن الأثر املرتتب على ذلك هو وقف �رضف 

اأو تقدمي امل�صتندات  هذا التعوي�ص حلني التزام املوؤمن له باملواعيد املحددة للمراجعة، 

املطلوبة منه. 

التعوي�ص  �رضف  يف  احلق  يعود  اأنه  جند  الأحوال  جميع  يف  اأنه  بالذكر  واجلدير 

بزوال �صبب الإيقاف، وذلك للمدة الباقية من مدة ال�صتحقاق . 
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خامتة

الهدف من هذا البحث هو معرفة املبادئ القانونية والأحكام العامة التي يجب اأن 

حتكم نظام التاأمني �صد البطالة يف م�رض والكويت من حيث جمال التطبيق، و�رضوط 

ا�صتحقاقه  ومدة  قيمته  حيث  من  البطالة  تعوي�ص  واأحكام  وا�صتمراره،  ال�صتحقاق 

وحالت وقفه واإ�صقاطه، واجلهة الإدارية التي تقوم بتطبيقه، وذلك بهدف الو�صول 

من  َع  �رُضِّ التي  والأهداف  املن�صودة  الآمال  يحقق  ومتكامل  �صامل  قانوين  نظام  اإىل 

اأجلها، وقد تناولنا هذا البحث يف ثلثة ف�صول، فخ�ص�صنا الف�صل الأول منه لتعريف 

البطالة واأنواعها واآثارها القت�صادية والجتماعية، وتناولنا يف الف�صل الثاين �رضوط 

الكويت،  ودولة  العربية  م�رض  جمهورية  يف  تطبيقه  وجمال  البطالة  تاأمني  ا�صتحقاق 

و�رضدنا يف الف�صل الثالث اأحكام تاأمني البطالة �صواء فيما يتعلق بقيمة التعوي�ص ومدة 

وقف  وحالت  البطالة،  تعوي�ص  يف  احلق  فيها  ي�صقط  التي  احلالت  اأو  ال�صتحقاق، 

اأن  الكويت، وبعد  اأو دولة  العربية  البطالة �صواء يف جمهورية م�رض  �رضف تعوي�ص 

اإليها من  اأن ن�صتخل�ص بع�ص التو�صيات التي مت التو�صل  انتهينا من ذلك وميكن لنا 

الإطار  متثل  الكويت  يف  اأو  م�رض  يف  �صواء  البطالة  �صد  التاأمني  ملو�صوع  بحثنا  خلل 

العام الذي يجب اأن يحكم نظام التاأمني �صد البطالة، وتوؤدي اإىل الق�صاء على اأهم عيوب 

النظام.
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التو�ضيات

اأواًل: نو�صي كما اأو�صى قبلنا من الفقهاء الأجلء ب�رضعة اإ�صدار اللئحة التنفيذية 

ل�صنة   101 2010 والقانون الكويتي رقم  135 ل�صنة  القانون امل�رضي رقم  لكل من 

2013  ب�صاأن التاأمني �صد البطالة، حيث اأن كل منهما قد اأتى مبفاهيم جديدة حتتاج اإىل 
الكثري من التو�صيح، ويف �صدور اللئحة التنفيذية لكل منهما اإزالة للكثري من الغمو�ص 

الوارد يف ن�صو�ص القانون . 

ثانيًا: نرى �رضورة زيادة مدة ا�صتحقاق تعوي�ص البطالة وفقًا للقانون امل�رضي 

50 تقل  اأحكامه يف ن�ص املادة  اإن املدة املقررة مبوجب  2010، حيث  135 ل�صنة  رقم 

كثريًا عن امل�صتويات الدولية . 

ع امل�رضي  ده امل�رضِّ ثالثًا: بالن�صبة اإىل ما يتعلق مبقدار تعوي�ص البطالة والذي حدَّ

ال�صابقة  �صهرًا  ع�رض  الثني  خلل  ال�صرتاك  اأجر  �صايف  متو�صط  من   %  65 بن�صبة 

على التعطل، وتخف�ص هذه الن�صب بواقع 3 %، جند اأن هذا الن�صب تقل عن التي ياأخذ 

بني  تفرقة  دون  الن�صبة  هذه  د  حدَّ قد  امل�رضي  ع  امل�رضِّ اأن  كما  الكويتي،  القانون  بها 

املوؤمن عليهم، ومل ياأخذ مببداأ تعدد �صور ومزايا تاأمني البطالة، كالتعوي�ص والبدلت 

والإعانات.  

ع قد اأح�صن �صنعًا  اأما يف القانون الكويتي رقم 101 ل�صنة 2013 فنجد اأن امل�رضِّ

يف هذا ال�صاأن، حيث �صلك فيه م�صلكًا حممودًا حينما قرر يف املادة الرابعة منه على اأن 

بواقع  بطالة  تعوي�ص  القانون  هذا  اأحكام  �صاأنه  يف  ت�رضي  الذي  عليه  املوؤمن  ي�صتحق 

% من املرتب الذي يح�صب على اأ�صا�صه املعا�ص التقاعدي وفقًا لأحكام املادة 19   60
امل�صتحق عن ر�صيده  املعا�ص  اإليه، بالإ�صافة  امل�صار  التاأمينات الجتماعية  من قانون 

اإىل هذا  التاأمني التكميلي بافرتا�ص ا�صتحقاقه له يف تاريخ انتهاء اخلدمة، وي�صاف  يف 

التعوي�ص الزيادة التي ت�رضفها الدولة للعاملني يف القطاعني الأهلي والنفطي م�صافة 

اإىل مرتباتهم دون اأن تخ�صع لأي من قوانني التاأمينات الجتماعية. 
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ول يجوز احلجز على اأو النزول عن التعوي�ص والزيادة امل�صافة اإليه اإل وفاء لدين 

نفقة حمكوم بها من الق�صاء ومبا ل يجاوز الربع . 

رابعًا: نو�صي ب�رضورة تعدد �صور ومزايا تاأمني البطالة، كالتعوي�ص والبدلت 

قيمتـه  مـايل  تعـويـ�ص  على  يقت�صـر  احلـايل  الو�صـع  لأن  والعينيـة،  املاليـة  والإعـانـات 

60 % من املرتب  % من جملة الأجر الخرية بالن�صبة للقانون امل�رضي، وبن�صبة   65
الذي يح�صب على اأ�صا�صه املعا�ص التقاعدي وفقًا لأحكام املادة 19 من قانون التاأمينات 

التكميلي  التاأمني  يف  ر�صيده  عن  امل�صتحق  املعا�ص  اإىل  بالإ�صافة  الكويتي،  الجتماعي 

اإىل هذا التعوي�ص الزيادات  بافرتا�ص ا�صتحقاقه له يف تاريخ انتهاء اخلدمة، وي�صاف 

التي ت�رضفها الدولة للعاملني يف القطاعني الأهلي والنفطي م�صافة اإىل مرتباتهم دون 

اأن تخ�صع لأي من قوانني التاأمينات الجتماعية، وذلك بالن�صبة للقانون الكويتي . 

الجتماعية  احلماية  مظلة  بب�صط  يقوم  اأن  امل�رضي  ع  امل�رضَّ على  يتعني  خام�ضًا: 

اأ�صكال  لكافة  اإعانة  اأو  بدل  اأو  البطالة، ب�صورة تعوي�ص  تاأمني  بكافة فروعها خا�صة 

بالقطاعات  العاملني  ي�صمل  باأن  وذلك  تدريجيًا،  املجتمع،  يف  و�صورها  البطالة 

�رضائح  ثم   - تعاوين  قطاع  خا�ص،  قطاع  حكومي   قطاع  عام،  قطاع   - القت�صادية 

املتعطلني الذين يدخلون �صوق العمل لأول مرة، فيتعني على امل�رضع اأن ي�صمل حالت 

البطالة الكاملة، ال�صافرة، واجلزئية، وحالت توقف العمل ونق�ص الك�صب، والعاملني 

لبع�ص الوقت كالعمال املو�صميني وعمال الرتحيل باحلماية الجتماعية . 

 - البطالة  نطاق  تو�صيع  برعايته  ي�صمل  اأن  امل�رضي  ع  امل�رضِّ من  ناأمل  �ضاد�ضًا: 

تعوي�ص اأو بدل اأو اإعانة - حتى ي�صمل �رضائح املتعطلني تدريجيًا، كل ثلثة من هذه 

ال�رضائح يف كل خطة خم�صية، واأهم هذه ال�رضائح هي ال�صباب الذين اأنهوا درا�صتهم، 

الع�صكرية  اخلدمة  اأدوا  الذين  وال�صباب  التحويلي،  تدريبهم  اأنهوا  الذين  وال�صباب 

اأو معوق  اأو رعاية مري�ص  والوطنية الإلزامية، والأ�صخا�ص الذين ق�صوا مدة لرتبية 

الورثة،  اإعانة  يف  حق  لهم  يكون  ل  حني  اأزواجهم  تويف  الذين  والأ�صخا�ص  م�صن،  اأو 
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والكبار  �رضاحهم،  اأطلق  الذين  وامل�صجونون  املنف�صلون،  اأو  املطلقون  والأ�صخا�ص 

اخلارج  اأو  املهجر  من  العائدون  والعمال  التدريب،  فرتة  اأنهوا  الذين  واملعوقون 

وف�صلت  اخلا�ص  حل�صابهم  قبل  من  عملوا  الذين  والأ�صخا�ص  خا�صة،  ظروف  حتت 

م�رضوعاتهم. 

ع الكويتي حماية املوؤمن عليه املتعطل خلل مدة البطالة  �ضابعًا: يتعني على امل�رضِّ

اأجل  ومن  اأ�رضته،  اأجل  من  الدخل،  نق�ص  عن  وتعوي�صه  اآخر،  بعمل  التحاقه  وحتى 

الأمن وال�صلم باملجتمع، وذلك  البعد القت�صادي، والبعد الجتماعي، ون�رض  توازن 

بدًل  التعوي�ص  معدل  بزيادة  الت�رضيعية،  ال�صلطة  عليه  توافق  جيد  ت�رضيع  خلل  من 

من ن�صبة 60 % املقررة، وزيادة مدته، بالإ�صافة اإىل تعدد املزايا من تعوي�ص، وبدل 

ثم اإعانة للبطالة.    

البطالة، والذي ق�رض  تاأمني  اأن ميد نطاق تطبيق  امل�رضي  ع  بامل�رضِّ نهيب  ثامنًا: 

العام دون غريهم،  العام وقطاع الأعمال  القطاع اخلا�ص والقطاع  تطبيقه على عمال 

القطاعات  الأجر يف جميع  الوحيد  الذين م�صدر دخلهم  العاملني  لي�صمل جميع  وذلك 

القت�صادية الأخرى، وذلك بعد موافقة ال�صلطة الت�رضيعية. 

الإ�رضاع يف تكوين �صندوق خا�ص ملزايا  اأي�صًا �رضورة  ع  بامل�رضِّ نهيب  تا�ضعًا: 

تاأمني البطالة للمتعطلني مبعناه الوا�صع، والذي يدخل �صوق العمل لأول مرة، لتمويل 

بدل البطالة اأو اإعانة البطالة ح�صب الأحوال، ويكون الهدف منه هو م�صاعدة املتعطل 

الذي يحتاج امل�صاعدة فعًل، ويقدم له م�صاعدات للح�صول على فر�ص عمل، وذلك من 

خلل م�صارف متخ�ص�صة ذات فروع على م�صتوى كل املحافظات من  املدن واملراكز 

والأق�صام . 
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القت�صادية،  وامل�رضوعات  التنمية  خطط  جناح  اأ�صا�ص  التمويل  كان  اإذا  عا�رضاً:  

ال�صيا�صية  التحولت  وب�صبب  جمال،  اأي  يف  اجليد  الت�رضيع  تنفيذ  يف  ي�صاعد  واأي�صًا 

حتمل  يف  النظر  اإعادة  يتعني  فاإنه  وحمليًا،  واإقليميًا  دوليًا  والجتماعية  والقت�صادية 

العمال  م�صاهمة  من  مانع  ول  البطالة،  تاأمني  متويل  عبء  وحدهم  الأعمال  اأ�صحاب 

وكذلك اخلزينة العامة يف حالة ال�رضورة، وذلك عن طريق الأخذ مبا اأخذت به بع�ص 

الدول الناجحة واملتقدمة مثل اململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية التي حققت 

مبداأ اأن لكل مواطن احلق يف الأمان القت�صادي، حيث �صارت م�صوؤولية التمويل على 

جميع اأفراد املجتمع عن طريق فر�ص ال�رضائب. 

حادي ع�رض: �رضورة توحيد جهود اجلهاز القائم على تنفيذ نظام تاأمني البطالة 

وتطويره، واإعادة النظر يف قيام هيئتني اأو موؤ�ص�صتني كل منهما تتبع لوزارة خا�صة، 

فمن ناحية تتبع مكاتب العمل والت�صغيل وزارة القوى العاملة والت�صغيل، وتتبع الهيئة 

العامة للتاأمينات الجتماعية وزارة التاأمينات الجتماعية، وازدواجية العمل الإداري 

املطالبة  ا�صتيفاء م�صتندات  املكتبية يف  البريوقراطية  امل�صاعب والتنفيذ، وت�صبب  تثري 

متخ�ص�صة  متعددة  اإدارات  ي�صم  للبطالة  قومي  جمل�ص  اإن�صاء  يلزم  ثم  ومن  باحلق. 

والت�صغيل،  العاملة  القوى  واإدارة  القرار،  اتخاذ  ودعم  املعلومات  مركز  اإدارة  اأهمها 

املتخ�ص�صة، واإدارة  الق�صائية  ال�صلطة  التاأمينات الجتماعية، وهيئة وحماكم  وادارة 

املال  يف  خرباء  من  متخ�ص�صة  اأخرى  واإدارات  الأعمال،  واأ�صحاب  العمال  متثيل 

والقت�صاد والقانون وما اإىل غري ذلك. 

خلل  واملزايا  احلقوق  من  العديد  ومنظماتهم  العمال  الدولة  منحت  ع�رض:  ثاين 

الن�صف الثاين من القرن الع�رضين، لذلك يلزم تفعيل دور املنظمات العمالية للمحافظة 

على مكا�صب العمال وحقوقهم التي منحتها الدولة يف ظل التحولت، ولقد حان الوقت 

للبذل يف �صخاء والعطاء يف ت�صحية واإنكار للذات لكل ممثلي العمال يف كافة امل�صتويات، 

فالعمل النقابي ت�رضيف وتكليف. 
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املوؤقتني  والعمال  املقاولت  عمال  ا�صتثناء  يف  النظر  اإعادة  يجب  ع�رض:  ثالث 

التاأمني، وذلك بعد فرتة زمنية حمددة ميكن  واملو�صميني من جمال تطبيق نظام هذا 

فيها ح�رض هوؤلء العمال وت�صجيلهم بوا�صطة النقابة املخت�صة واجلمعيات التعاونية 

ومكاتب العمل. وكذلك يجب اإعادة النظر يف ا�صتثناء الأجانب من النتفاع بنظام التاأمني 

يف  امل�صاواة  وجوب  يقرر  الذي  الدويل  الفكر  اجتاهات  مع  مت�صيًا  وذلك  البطالة،  �صد 

املعاملة بني املواطنني والأجانب يف ال�صمان الجتماعي بكل �صوره.  
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