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 بخصوص اقتراح  املقترح من اتحاد شركات االستثمار  مذكرة موجزة بالرأي 

 51و  70مشــــــــروع لتعديــــــــل املادتيــــــــــن 

 بشأن العمل بالقطــاع األهلــي  2010لسنة   6من القانون رقم 

 ------------------------------------------------------------- 

 يستهـــدف املشــــــروع اآلتــي: 

 : "ويراعــــــــــــى فــي ذلك أحكــــــــــــــــام قانـــــــــــــــون التأمينـــــــــــــــــات االجتماعيـــــــــــة". حذف عبارة

 من تاريخ العمل بالقانون رقم  على أن يتم  
ً
 .21/10/2010أي منذ تاريخ    6/2010تطبيــــق هذه التعديــــالت بأثـــر رجعي اعتبارا

خدمتــه بالفعــل    وقد جــــاء باملذكــــرة اإليضاحيــــةـ ـــ املرفقة لهــــذا املقتـــــرح ــــ بأن ذلك التعديــــل يمتـد ليشمل من انتهــت مدة  

 سنــــوات.   9أي منـــذ  21/10/2010ـــد بع

يترتــب عليها آثــار  وهذا التعديـــــل املقتـــــــرح ــــ على هذا النحو ــــ من وجهة نظرنــــــــــــــــا ينطوي على عدة شبهات دستورية وقانونية و 

 على النحو التالي: 
ً
 مالية واقتصاديــة خطيــرة جـدا

 : املخالفــات الدستوريــــةأوال:  

   من الدستور م.    8و  7)م.    2010والذيـن انتهت بعد    2010شبهة اإلخالل بمبـدأ املسـاواة بين من انتهت عالقة العمـل قبل

29 .) 

 : 7مــــــــــادة 

ـــــات املجتمــــع  ـــــاواة دعامـ ــ ــ ــــة واملسـ ــ ـــــدل والحريـ  والتعــــاون والتراحــم صلــة وثقــــة بين املواطنين. العـ

 : 8مــــــــــادة 

ـــــن.تصــــــــون الدولـــــــــة دعامــــــــات املجتمــــــــع وتكفــــــــل األمـــــــــن والطمأنينــــــة وتكافــــــــؤ الفـ ــ ــــرص للمواطنيـ  ـــ

 :29مــــــــــادة 

ة في الكرامة اإلنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات والعامة، وال تمييز بينهم بسبب  الناس سواسي

 الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين.

 

   بالتزام الدولة بتقديم خدمات التأمينات االجتماعية للمواطنين وذلك بقيامها بنقل هذا االلتزام على شبهة اإلخالل 

 من الدستور(.  11ـاع الخـــاص )م. عاتــــق القطـــ
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 :11مــــــــــادة 

ـــ ـــز عن العمــ ــ ـــــرض أو العجـ ــــوخة أو املـ ـــة الشيخــ ــ ـــن في حالـ ــ ـــونة للمواطنـيـ ــ ـــة املعـ ــ ــــل الدولـ ـل، وكما  توفر لهم خدمات التأمين  تكفـ

 االجتماعي واملعونة االجتماعية والرعاية الصحية. 

  ـــــة )م ــ ــ ــــــة الخاصــ ـــ ـــ ـــــة امللكيــ ـــ ـــــ ــــــدأ صيانـــة وحمايــ ــ  من الدستور(.  18شبهة اإلخالل بمبــ

 :18مــــــــــادة 

ـــه إال في ح ـــ ـــد مــــن التصــــرف في ملكــ ــــع أحـ ــ ـــــــونة، فــــال يمنــ ـــة مصـ ــ ــ ــــــة الخاصـ ــــــــــدود القانــــــــون، وال ينـزع عن أحــــــد ملكــــــه إال امللكيــ

  بسبــــــب املنعفــــــة العامــــــة في األحــــــوال املبينــــــة في القانــــــون، وبالكيفية املنصــــوص عليها فيه، وبشــ
ً
ـــرط تعويضــه عنـــه تعويضـــــا

، وامليرات حق تحكمه ا
ً
ـــــة. عادال ــ ـــة اإلسالميـ ـــ  لشريعـــ

 علـ ــــوم  ـــ ـــــ ـــ يقـ الــــــذي  ـــة  ـــ ـــــ ـــ ــ ــ االجتماعيـ ـــة  ـــ ـــــــ ـــــ العدالــ ــــــدأ  ــ ــ بمبـ اإلخــالل  )م.  شبهة  ـــي  ـــــ ــ الوطنــ ــــــــــاد  ـــــ االقتصــ ـــه  ـــــــ ـــــ ــ أساســ ــــى  من    20ـــــــ

 ستور(. الد

 : 20مــــــــــادة 

وهدفه   الخاص،  والنشاط  العام  النشاط  بين  العادل  التعـــاون  وقوامـــه  االجتماعية،  العدالة  أساســه  الوطني  االقتصاد 

للمواطنيـــن، وذلك   الرخــــــاء  املعيشة وتحقيــق  اإلنتــــاج ورفــــع مستوى  االقتصاديــــة وزيــــادة  التنميــــة  حـــــدود  تحقيق  في  كلـــه 

 .القانـــــــــــــون 

   املادة على    22مخالفة نص  القانون  ينظم   " الدستور:  اقتصاديــةمن  مراعاة قواعد    أســس    العدالـة االجتماعيـة مع 

 العالقـة بيـن العمـال وأصحـاب األعمال ".

 :24مــــــــــادة 

ـــة  ــ ـــة االجتماعيــ ـــــة. العدالــ ــــف العامــ ــ ــ ــــــب والتكاليــ ــــــــاس الضرائـ ــ  أسـ

 .تلتزم الدولة توفيـر العمــــل للمواطنيـن وعلــى عـدالــــة شروطـــــه 

  .من الدستور(. 42ال يجـــوز فـرض عمــل إجبـــاري على أحـد )م 

 :41مــــــــــادة 

وتقوم ، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجب الخير العام،  لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار عمله

 . الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه

 :42مــــــــــادة 

 ال يجوز فــــرض عمــــل إجبــــاري على أحــــد إال في األحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.

   اإلخالل الرجعــي  شبهة  األثر  استخدام  في  االستثناء  في  والتوسع  للقوانين  املباشر  الفوري  األثر  من    179م.  (بمبدأ 

 على الرغــــم من املسلـــــم بــــــــه أن االستثنـــاء ال يجـــــوز التوســــــع فيه أو القياس عليه.  )الدستور 
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:
ً
 : مخالفة املشروع للمبادىء القانونية األصولية ثانيا

  .اإلخالل استقــرار املراكــز القانـونية إذ ستظـــل املراكــز القانونيــة ألصحاب األعمـــال والعمـــال مضطــربة 

 ــــام وانتهـتعــــــــارض األحكـــــام وتناقضهــــــــا ألن بعــــــــض املنازعــــــات العماليـــــــــــــة صــــــدرت فيهـــــــــا أح ـــــت. كـــــ  ــ

  .اإلخالل بمبدأ االلتزامـات املتقابلة فيما يتعلق ســداد االشتراكــات يقابله اإلعفــاء من السقــف التأميني 

  .اإلخــالل بمبـــــــدأ حريــــــة اإلرادة الـــــذي تـــــــم علـــــى أساســـــــه عالقـــــــة العمـــــــل 

:
ً
ــة ثالثا  : اآلثــــــــــــــار القضائيــــــــــــــــــــــ

  زيادة عدد القضايـا باملحاكـم من الذين انتهــت عالقـة العمـل وأولئــك الذيـن التـي لــم تنتـه عالقـة العمــل الخاصــة بهـم وما  

 يجره ذلك من منازعات قضائية ال حصر لها. 

:
ً
عات االقتصادية واإلفراط في استخدام األثر الرجعي ملثل هذه التشريعات  أن قانون العمل هو أحد التشري رابعا

 في البيئة االقتصادية واالستثمارية
ً
 كبيرا

ً
 ومعوقا

ً
 : يشكل عبئا

 ألن آالف  
ً
 جدا

ً
في حال إقرار هذا املقترح سوف يترتب على ذلك زيادة الكلفة املالية على أصحاب األعمال وبمبالغ باهظة جدا

املوظفين سوف يتم إعادة احتساب مستحقاتهم من جديد حتى بما في ذلك أولئك الذين انتهت مدة خدمتهم عن مدة  من  

 كانت ومع كل هذه األعباء لم يتم خصم ما يلي: 
ً
 تسع سنوات سابقة عن كامل مدة خدمتهم أيا

  .ــــوية  االشتراكـــات السنـ

  .ــي ــ ــــف التأمينـ  أو السقـ

 

يه إهدار حقوق املساهمين والشركاء وينتقص من حقوقهم ألن القطاع الخاص في هذه الحالة سوف يتحمل  مما يترتب عل

 وواجبة األداء على  
ً
ماليين الدنانيير للوفاء بهذه االلتزامات غير املتوقعة واملفاجئة وفي ذات الوقت أصبحت مستحقة حاال

تصديق عليها من الجهات املختصة وترتب عليه حقوق والتزامات  الرغم من أن ميزانيات هذه الشركات قد تم اعتمادها وال

 مالية.

   املساس بحقوق املساهمين والشركاء إذ سوف يترتب على هذا املقترح أن يتحمل املساهم الحالي أو الشريك الحالي أعباء

 مالية عن فترة زمينة سابقة. 

  :
ً

 : رغبـــــــــــة املشــــــــــــــرعإهــــــــــــــدار   خامسا

مما ال شك فيه أن الغرض من مثل هذا التشريع هو حث املواطنين وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص إال أن 

التعديل سوف يترتب عليه أن يعـزف أصحاب األعمال عن تعيين املواطنين لديهم واستبدالهم بالوافدين  تطبيق هذا 

ة املالية املترتبة على مثل هذا التعديل، وبالتالي لن يتحقق الهدف املنشود من قبل املشرع وهو تشجيع بسبب زيادة الكلف 

 املواطن على العمل بالقطاع الخاص.

 :
ً

 : مخالفة هذا املشروع لقواعـد العدالــة واملنطــــق سادسا
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ـــــذا التعديـــل يبقـــى هنـــاك ا  لعديـــد من األسئلــــة املشـروعــــة: فــــي حـــال تـــم إقــــرار هـ

  األول: السؤال 

ما هو مصير االشتراكـــات التـي قام أصحــاب األعمال بسدادها عن ذات الفتة محل األثر الرجعي ؟ وهل سيتــم استـردادهـا  

 مـرة أخــرى ؟  

 طاملا أنه سوف يقوم بالوفاء للموظف مباشرة كامل  
ً
هل سيتوقف أصحاب األعمال عن سداد هذه االشتراكات مستقبال

 مكافاة نهاية الخدمة ؟ 

قانون  لل  ألحكام   
ً
وفقا االلتزام  هذا  بقاء  استمرار  يعني  بما  املسألة  لهذه  تنظيم  أي  التعديل  يتضمن  لم  الشديد  سف 

 التأمينات االجتماعية. 

  :السؤال الثانـــــــــي 

االشتراكـات وعـدم رد ما حصلتـه طاملـا أن  ما هو السنــد القانوني واملبــرر الستمــرار املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فـي تحصيل 

 املوظف سـوف يتقاضـى كامــل املكافـأة من صاحب العمل ؟ 

 

  :السؤال الثالث 

في حال استمرار سداد االشتراكات وتحصيل املوظف كامل مكافأة نهاية الخدمة من صاحب العمل رغم قيام هذا األخير 

االجتماعية فإن ذلك إنما يعني أن صاحب العمل قد قام بالسداد مرتين بسداد االشتراكات للمؤسسة العامة للتأمينات  

األولى للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من خالل االشتراكات والثانية للموظف من خالل املكافاة وعن ذات الفترة 

 غير مبرر وغير الزمنية الواحدة وبالتالي يكون املوظف قد تحصل على حقه مرتين وهو جمع ال يجوز ويشكل ا
ً
زدواجا

 مشروع.

 لــــــــــذلك 

بش الدراسات  مــــن  املزيــــــد  وإجــــراء  املقتــــرح  هذا  فــي  النظــــر  إعــــــادة  املوقــــرة  بالحكــــومة  نهيــــب  إصداره  فإننا  قبل  ـــ  أنه 

 وأن: 
ً
 خاصة

افـــق علـى هـذا املقتــــــرح ملــــــا لــــــــه من آثـــــــار  ❶ ــة.  الهيئــــــة العامـــة للقــــــوى العاملــــة ــــ لــم تو ـــ  سلبيـ

ــــــــان بشكـــــــل  واملؤسسـة العامـة للتأمينــــــات االجتماعيـة امتنعــت عن إبــــــداء الــرأي بشأنــه وهما الجهتــــــــان املعنيت ❷ ـــ

 مباشـــــــــر بهــــــــــذا التعديــــــل املقتــــــــرح.

يترتب  تجارة وصناعة الكويت  وغرفة   ❸ ملا  التشريعـات االقتصادية  في  الرجعي  األثر  أبـدت تخوفها من استخدام 

 عليه من آثار سلبية على االقتصاد الوطني. 

----------------------------- -------------------------------- 
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