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احلكومة تطعن أمام «التمييز» على حكم إبطال «فوائد االستبدال»
عبدالكرمي أحمد

علمــت «األنبــاء» أن إدارة 
الفتــوى والتشــريع طعنــت 
أخيرا أمــام محكمــة التمييز 
بحكم قضائــي بارز صدر من 
محكمــة االســتئناف بإلغــاء 
الفائدة التي تفرضها مؤسسة 
التأمينات االجتماعية على مبلغ 
االستبدال املمنوح للمتقاعدين، 
مــع احتســاب املبلــغ الــذي 
تسلمته املؤسسة من مواطنة 
متقاعدة سدادا ألصل االستبدال، 
واسترداد ما مت استقطاعه منها 

بالزيادة حتى متام التنفيذ.
ونقــل مصــدر أن الدائرة 
املدنية مبحكمة التمييز برئاسة 
العيســى،  املستشــار عــادل 
استجابت لطلب دفاع احلكومة 
بوقف نفاذ احلكم حلني الفصل 
بالطعن، مشيرا إلى أنه سيتم 

قريبا حتديد جلسة لنظره.
أموال املستفيدين

وذكرت احملكمة بحيثيات 
حكمها أن أموال أنظمة التأمينات 
االجتماعيــة مــن اشــتراكات 
وعوائد استثمارها هي أموال 
مخصصــة للمســتفيدين من 
نظام التأمينــات االجتماعية، 
مشيرة إلى أن هذه األموال ما 
هي إال أموال موقوفة ملصلحة 
املستفيدين، لذا فهي ال تختلط 
بغيرها من أمــوال الدولة وال 
تشملها امليزانية العامة للدولة 

وال تلحق بها.
أن  احملكمــة  وأوضحــت 
طبيعة العالقة بني املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
واملؤمن عليهم ليســت عالقة 
جتاريــة، فاملبالــغ التي تقوم 
املؤسســة بأدائهــا ألصحــاب 
املعاشــات التقاعدية واملؤمن 
عليهم ليســت قروضــا وفقا 
للمعنــى املتعــارف عليه إمنا 
هي استبدال نقود بحق املؤمن 
عليهــم وأصحاب املعاشــات 
في معاشاتهم التقاعدية على 
النحو الوارد صراحة في نص 
املادة ٧٧ من قانون التأمينات 

االجتماعية.
وأضافت أن هذه النقود محل 
االستبدال ما هي في حقيقتها إال 
اشتراكات شهرية سبق خصمها 
من طالب االستبدال أثناء حياته 
الوظيفية وقبل إحالته للتقاعد، 
فهي مبالغ سبق وأن حصلت 

لسنة ١٩٦٨ بشأن النقد وبنك 
الكويت املركزي وتنظيم املهنة 
املصرفية للبنوك، تختص به 
البنوك التقليدية واملتخصصة 
وفقــا للمواد ٥٤ و٧٦ و٨٦ من 
هذا القانــون، ومن ثم ميتنع 
هذا النشاط خارج هذا النطاق 
علــى املؤسســات احلكومية 

ما متنحه مؤسسة التأمينات 
ليس قرضا إمنا هو اســتبدال 
نقــود بحــق املؤمــن عليــه 
مبعاشه التقاعدي، لذا ال يجوز 
للمؤسسة أن حتصل على ثمة 
فوائــد عن مبالغ االســتبدال، 
الفتــة إلــى أنــه ينبغــي عند 
تطبيق نظام االستبدال مراعاة 

أموال التأمينات.
جواز االستبدال

وأكملت أن نص املادة ٧٧ من 
قانون التأمينات االجتماعية قد 
جعلت نظام االستبدال جوازيا 
ملؤسسة التأمينات فإذا ارتأت 
أن هــذا النظام ســيؤدي إلى 
إنقــاص أمــوال املســتفيدين 
وأصحــاب املعاشــات فإن لها 
أن ترفــض اســتبدال نقــود 
بحقــوق أصحاب املعاشــات 
واملؤمــن عليهم، بــل إن املادة 
٧٨ مــن ذات القانــون أوجبت 
على املؤسسة أن تقوم بفحص 
املركز املالي لنظام االستبدال 
مرة على األقل كل ست سنوات 
حتى تستبني املوقف املالي له 
وذلك مبعرفة خبير اكتواري 
يعينه مجلس اإلدارة، وال شك 
أن للمؤسســة في هذه احلالة 
أن ترفض طلبات االســتبدال 
خالل فترة معينة حتى يتحسن 
املركز املالي لنظام االستبدال 
إذ أنه نظام اختياري يخضع 
التقديريــة، كمــا  لســلطتها 
أن القانــون املدنــي قــد أبطل 
الفوائــد القانونية على مبلغ 
القرض واجب أن يرد املثل عند 
حلول األجل. ولفتت احملكمة 
إلى أن الثابت أن املستأنفة قد 
حصلــت على اســتبدالني من 
املؤسســة فــي ٢٦ مايو ٢٠١٦ 
األول مببلغ قدره ١٧ ألف و٩٣ 
دينــارا والثانــي مببلغ ٥٨٤٠ 
دينارا، وقامة املؤسسة بخصم 
أقســاط هذيــن االســتبدالني 
بعد حســاب فوائد عن مبالغ 
االســتبدال، وتقدمــت بطلب 
إلى املؤسســة إللغــاء الفوائد 
املقررة على مبلغي االستبدالني 
دون جدوى، األمر الذي يكون 
معه قرار املؤسســة الســلبي 
باالمتنــاع عن إلغــاء الفوائد 
املقررة من قبل املؤسسة على 
مبلغي االستبدالني األصليني 
غير قائم على سند صحيح من 

بغير نص في قانون إنشائها 
وبخــالف أغراضها بأن متنح 
قروضــا للمواطنني بفوائد أو 
مــن دونها، كما أنــه ال يوجد 
نص بقانــون التأمينات يقرر 
منح قروض للمستفيدين من 

أحكامها».
وأشــارت احملكمــة إلى أن 

مقاصد الشــريعة اإلســالمية 
وأحكامها فيما يقوم عليه هذا 
النظــام من التكامــل والصلة 
والتراحــم، دون أن ينــال من 
ذلــك القول بــأن عدم حصول 
املؤسسة على مبالغ تزيد عن 
مبلغ االســتبدال سيؤثر على 
مســتحقات املســتفيدين من 

القانون مما تقضي معه احملكمة 
بإلغائــه وما يترتب على ذلك 
من آثار أخصها استرداد ما مت 
استقطاعه بالزيادة منها حتى 

متام التنفيذ.
مطالبة املدعية

وجــاء هــذا احلكــم بعدما 
تقدمت املواطنة بدعواها طالبة 
إحالة أوراقها إلى إدارة اخلبراء 
حلساب قيمة املبالغ اإلجمالية 
التي اســتقطعتها املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
منها عــن قروض اســتبدالها 
الفوائــد  وبيــان  الســابقة 
املفروضــة عليهــا وحســاب 
املبلغ اإلجمالي الذي سيستقطع 
منها عند انتهاء فترة التقسيط 
عن قرض استبدالها جزء من 
معاشها املؤرخني في ٢٦ مايو 
٢٠١٦ وحتى ١ مايو ٢٠٣١ وبيان 
الفوائد التي قرضتها املؤسسة 

على مبلغ القرضني األصلي.
وذكرت املدعية أنها متقاعدة 
وتستحق معاشــا شهريا من 
املؤسسة مقدراه ١٣٣٢ دينارا، 
وفــي تاريــخ ٢٦ مايــو ٢٠١٦ 
استبدلت مبلغني من املؤسسة 
األول قرضا قيمته ١٧ ألف دينار 
على أن يتم السداد على أقساط 
تستقطع شــهريا من معاشها 
بواقع ١٦٢ دينارا ملدة ١٥ عاما، 
مشيرة إلى أن املؤسسة فرضت 
عليها فوائد ربوية فاحشة دون 
وجه حق تبلغ ١٢ ألف دينار. 
وأضافت املدعية أن االستبدال 
الثاني فكان قرضا قيمته ٥٨٤٠ 
دينارا يتم سداده على أقساط 
تستقطع شــهريا من معاشها 
بواقع ٥٥ دينارا ملدة ١٥ عاما، 
الفتة إلى أن املؤسسة فرضت 
عليها فوائد ربوية فاحشة دون 
وجه حق مببلغ ٤١٢٦ دينارا.

وطالبت باحلكم لها ببطالن 
الفائدة املفروضة على قرض 
استبدال معاشــها املؤرخ في 
٢٦ مايــو ٢٠١٦ حتــى ١ مايــو 
٢٠٣١ باعتبــاره مدينــا وفــق 
املادة ٣٠٥ مدني، وباسترجاع 
ما دفع بالزيــادة كفائدة على 
قرض االســتبدال مــن تاريخ 
٢٦ مايــو ٢٠١٦ وحتى تاريخ 
رفع الدعوى وما يستجد منها 
وحسابه سدادا للقرض األصلي 
وتخفيض القســط الشــهري 
ليتناسب مع القرض فقط، مع 
شمول احلكم بالنفاذ املعجل.

«االستئناف» اعتبرت ما متنحه «التأمينات» استبداالً نقدياً وليس قروضاً.. و«التمييز» أوقفت نفاذ احلكم حلني الفصل النهائي

احملامي صالح الهاشم املستشار عادل العيسى

عليها املؤسســة ممــن يطلب 
استبدال نقودا بحقه في معاشه 
التقاعدي ومخصصة لصالح 
املستفيدين من نظام التأمينات 

االجتماعية.
أن  احملكمــة  وذكــرت 
االســتبدال ال يكــون إال مــن 
الفعلي أو  التقاعــدي  املعاش 
االفتراضي، فهــو نظام تقوم 
به املؤسسة وال تستهدف منه 
الربح ويجري فحصه اكتواريا 
كل ست ســنوات وفقا للمادة 
٧٨ مكرر من قانون التأمينات 
االجتماعية للتأكد من وضعه 
املالــي، بحيــث إذا أســفر عن 
فوائــض جــاز توزيعها على 
إذا أظهــر  أمــا  املســتبدلني، 
الفحــص عجــزا وجــب على 
اخلبيــر االكتــواري توضيح 
ســبب هذا العجز والوســيلة 

الكفيلة لتالفيه.
تقاضي الفوائد

وأضافت: «أي أن مؤسسة 
ال  االجتماعيــة  التأمينــات 
تســتهدف ربحــا وال متنــح 
قروضــا ألصحاب املعاشــات 
التقاعديــة أو املؤمــن عليهم، 
ومــن ثــم ال يجــوز لهــا أن 
تتقاضى ثمــة فوائد قانونية 
عن مبالغ االستبدال التي يتم 
صرفهــا ألصحاب املعاشــات 
التقاعدية، فمنح القروض وفقا 
لصريح نص القانون رقم ٣٢ 

احلكم: منح القروض يقتصر على البنوك.. وال نص بقانون التأمينات يسمح للمؤسسة مبنح قروض للمستفيدين
أموال «التأمينات» موقوفة ملصلحة املستفيدين وبالتالي ال تختلط بأموال الدولة وال تشملها امليزانية العامة

ن عليهم ليست جتارية.. ونقود االستبدال ما هي إال اشتراكات شهرية سبق خصمها العالقة بني «التأمينات» واملؤمَّ
االستبدال يكون من املعاش التقاعدي وهو نظام تقوم به املؤسسة وال تستهدف منه الربح والفائدة

الهاشم: إصدار تشريع باعتماد مبادئ احلكم
تعليقا على احلكم، قــال وكيل املدعية 
احملامي صالح الهاشــم، لـــ «األنباء» إن 
استصدار تشريع باعتماد مبادئ هذا احلكم 
ليشمل كل متقاعد متشابه في مركزه القانوني 
مع من صدر احلكم لصاحله هو الســبيل 
الوحيد لتطبيق عدالــة القانون كما أرادها 

املشرع.
وأشار الهاشم إلى أن إلزام أكثر من ١٠٠ 
ألف متقاعد باللجوء إلى القضاء لتطبيق ذات 
مبادئ احلكم عليهم ليس في صالح ســير 
العمل القضائي، مشيرا إلى أن هذا يسبب 

إرباكا وإشغاال للقضاء وأجهزته.

مبنى املٔوسسة العامة للتٔامينات االجتماعية

القديري: إلغاء إسقاط عضويتي من إدارة تعاونية مشرف أفشل من أراد الّنيل مني
محمد راتب

أعرب رئيس مجلس إدارة 
جمعية مشــرف التعاونية 
السابق عبدالرحمن القديري 
عن ارتياحــه لصدور حكم 
القضاء العادل بإلغاء القرار 
الــوزاري رقــم ٣١/ت/٢٠٢٠ 
الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٩ 
بإســقاط عضويتــه مــن 
مجلس إدارة جمعية مشرف 
التعاونية وما يترتب على 

ذلك من آثار، مشيرا إلى أن 
مساعي من أرادوا النيل من 
سمعته باءت بالفشل وأنه 
يتطلع إلى لقاءات قادمة مع 
أهالي املنطقة لشرح تفاصيل 
أكثر في املستقبل القريب.

وكان القديري قد أصدر 
بيانــا ذكــر فيه أنــه صدر 
حكم احملكمــة يوم الثالثاء 
القرار  ١٣ اجلــاري بإلغــاء 
الــوزاري رقــم ٣١/ت/٢٠٢٠ 
الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٩ 

أسرتي وأصدقائي وجلميع 
مســاهمي جمعية مشــرف 
خاصــة وألهالــي الكويــت 
عامة ملســاندتهم لــي أثناء 
السابقة وتواصلهم  الفترة 
معــي، وقد حــاول البعض 
في تلــك الفتــرة النيل من 
ســمعتي بعد صدور القرار 
الوزاري٣١/ت/٢٠٢٠ بإسقاط 
عضويتي من مجلس إدارة 
جمعية مشرف التعاونية من 
خالل نشــر القرار بوسائل 

والنهوض بالعمل التعاوني 
لهــم وحمايــة مصاحلهــم 
وأموالهم طوال فترة تولي 
منصب رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية، ولعلمي الدائم بأن 
احلق ينتصر على الباطل، 
ما دفعني إلــى اللجوء إلى 
القضــاء الكويتــي النزيــه 
للطعن على القرار الوزاري 
الذي أسقط عضويتي دون 

وجه حق.
النهايــة ال  وزاد: وفــي 

بإســقاط عضويتــه مــن 
مجلس إدارة جمعية مشرف 
التعاونية وما يترتب على 
ذلك من آثار، وقد أسســت 
عدالة احملكمة حكمها على أن 
«القرار املطعون فيه لم يقم 
على ســبب صحيح محقق 
الوجود إمنا قام على مجرد 
ظنون وريب تتم عن التسرع 

في إصدار القرار».
أتقــدم  وتابــع: أود أن 
إلــى  اجلزيــل  بالشــكر 

التواصــل االجتماعــي قبل 
أن أعلم بصدوره، ودون أن 
يكون لي احلــق في الدفاع 
عن نفســي، فكيف ينتشر 
مثل هذا القرار في وســائل 
التواصــل االجتماعــي قبل 
أن يصلني خــالل القنوات 
اهللا  ويعلــم  الرســمية، 
وجميــع مســاهمي جمعية 
مشــرف التعاونيــة أننــي 
لم أعمــل يوما إال خلدمتهم 
ورفــع مســتوى اجلمعية 

يسعني إال أن أجدد شكري 
وامتناني جلميع من ساندني 
وتواصــل معي فــي الفترة 
السابقة، آمال لكم خير األيام 
والتوفيق والسداد، والشكر 
أيضــا موصــول للمحامي 
ساير سليمان اللهو على ما 
بذله مــن جهد إلظهار كلمة 
احلقيقة وإعالء كلمة احلق، 
وأتطلع إلى لقاءات قادمة مع 
أهالي املنطقة لشرح تفاصيل 
أكثر في املستقبل القريب.

احملكمة أسست حكمها على أن «القرار املطعون فيه لم يقم على سبب صحيح محقق الوجود إمنا على مجرد ظنون»

عبدالرحمن القديري


