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 جملس الوزراء

 2020 ةلسن 67قانون رقم 

 بتعيني خمصصات رئيس الدولة

 ( من الدستور،78بعد االطالع على املادة ) -

بتعيني خمصصات رئيس  2006( لسنة 44وعلى القانون رقم ) -

 الدولة،

 وافق جملس األمة على القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرانه: 

 مادة أوىل

حتدد خمصصات رئيس الدولة احلايل، مدة حكمه، مببلغ مخسني مليون 

دينار كوييت سنواي، وترصد قيمة هذه املخصصات يف امليزانية السنوية، 

 وحتسب من مصروفات الدولة العامة.

 مادة اثنية

حقاق أفراد العائلة احلاكمة يف هذه املخصصات حتدد شروط است

 وطريقة تقريرها وصرفها أبمر أمريي.

 

 مادة اثلثة

على رئيس جملس الوزراء ووزير املالية، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 

 ، وينشر ابجلريدة الرمسية.2020سبتمرب  30

 

 أمري الكويت                                             

 نواف األمحد اجلابر الصباح
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 2020لسنة  68قانون رقم 
 2008( لسنة 6( من القانون رقم )8بتعديل املادة )

 يف شأن حتويل مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية إىل شركة مسامهة

 االطالع على الدستور،بعد  -

لقانون ابوعلى قانون التأمينات االجتماعية الصـــــادر ابألمر األمريي  -

 والقوانني املعدلة له،  1976( لسنة 61رقم )

يف شـــــــأن حتويل مؤســـــــســـــــة  2008( لســـــــنة 6وعلى القانون رقم ) -

 اخلطوط اجلوية الكويتية إىل شركة مسامهة والقوانني املعدلة له،

يف شـــــــــأن العمل يف القطاع  2010( لســـــــــنة 6وعلى القانون رقم ) -

 األهلي والقوانني املعدلة له، 

وافق جملس األمة على القانون اآليت نصــــــــــــه، وقد صــــــــــــدقنا عليه  -

 وأصدرانه:

 )املادة األوىل (

املشـــار  2008( لســـنة 6( من القانون رقم )8يســـتبدل بنمل املادة ) 

 إليه النمل اآليت:

 الشــركات التابعة ملؤســســة اخلطوط اجلوية الكويتية يفيســممل ملويفي "

حالة رغبتهم يف ترك اخلدمة ابلشـــــــــــركة حالل فابة التحويل ابجلمع بني 

املزااي املقررة هلم وفقًا لألنظمة املطبقة عليهم واملزااي املمنوحة ملويفي 

 املؤسسة وفقاً للمواد السابقة وذلك من اتريخ استحقاقها".

 

 ( )املادة الثانية

هذا  تنفيذ –كل فيما خيصــــــــــــه   –على رئيس جملس الوزراء والوزراء  

 القانون.

 أمري الكويت         

 نواف األمحد اجلابر الصباح 
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 املذكرة االيضاحية

 2020لسنة  68للقانون رقم 

 2008( لسنة 6( من القانون رقم )8بتعديل املادة )

 يف شأن حتويل مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية إىل شركة مسامهة

يف شـــأن حتويل  2008( لســـنة 6( من القانون رقم )8ألزمت املادة ) 

مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية إىل شركة مسامهة العاملني ابلشركات 

التابعة ملؤســــــــــســــــــــة اخلطوط اجلوية الكويتية ابالحتيار بني مكافأة  اية 

 اخلــدمــة املقررة هلم وفقــًا لألنظمــة واللوائمل املطبقــة عليهم وبني املزااي

 .2008( لسنة 6اليت منحها هلم القانون رقم )

واســـــــــــتقرت القواعد واألحكام املنظمة حلقوق العامل بل ما ذهبت به 

قاً "مكافأة  اية اخلدمة للعامل تعد ح أبن:أغلب التشـــــــريعات احلديثة 

بًا يلتزم بدفع قيمتها ري العمل وال ينال من ذلك إقرار أي  مكتســـــــــــ

ابعتبـار أن حقوق ومزااي العمـال لثـل ميزة أو مكـافـأة أحرأ أو عطيـة 

 احلد األدىن الذي ال جيوز النزول عنه".

اخلاص ابلعمل  2010( لسنة 6( من القانون رقم )6فاملقرر بنمل املادة )

" مع عـدم اخحالل أبي مزااي أو حقوق أفضــــــــــــل  أن:يف القطـاع األهلي 

اصـــــــــــة أو خلتتقرر للعمال يف عقود العمل الفردية أو اجلماعية أو النظم ا

اللوائمل املعمول هبا لدأ أصحاي العمل أو حسب عرف املهنة أو العرف 

 العام لثل أحكام هذا القانون احلد األدىن حلقوق العمال".

( من الئحة اخلدمات واجلزاءات التابعة للشــــــــركة 89ونصــــــــت املادة )

هاء " يستحق املويف ابلشركة عند انت على:الكويتية خلدمات الطريان 

مكــافــأة  ــايــة اخلــدمــة طبقــًا ألحكــام قــانون العمــل مع عــدم حــدمتــه 

 اخحالل أبي ميزة حصل عليها املويف قبل تطبيق أحكام الالئحة".

رية ونـــة األحآلكمـــا ذهبـــت بعا القوانني وقرارات جملس الوزراء يف ا

وهبدف تشــــــــزيع وحتفيز املويفني يف بعا اجلهات للتقاعد املبكر إىل 

منحهم ميزات أو مكافآت اســــــــتثنائية مع احتفايهم لقوقهم الوييفية  

كـاملـة اليت تقررهـا أنظمتهم القـانونيـة، إال أنـه وعنـد إقرار القـانون رقم 

 ةيف شـــــأن حتويل مؤســـــســـــة اخلطوط اجلوية الكويتي 2008( لســـــنة 6)

( منه ليزرب العاملني ابلشـــــــركات 8لشـــــــركة مســـــــامهة جاء نمل املادة )

التابعة للمؤســـــــســـــــة ابالحتيار بني مكافأة  اية العمل الواردة يف قانون 

العمل األهلي وبني امليزة االســـــــــتثنائية اليت قررها هذا القانون، وهو ما 

 لاملرســـــــــخة وأيضـــــــــاً إهداراً حلق العاماألصـــــــــولية  يعد إحالالً للقواعد

املكتســـــــــــب ابخ ـــــــــــافة إىل عدم املســـــــــــاواة والعدالة بينهم وبني ابقي 

 ة.منحهم ميزات استثنائيمت  املويفني يف اجلهات املختلفة ممن

وما يؤكد  ـــرورة هذا التعديل ما ذهبت به إدارة الفتوأ والتشـــريع من 

( اتريخ 2010/484/2كتــــــاي رقم )  –رأي قــــــانو  ســــــــــــــــديــــــد 

عليها مو وع مدأ استحقاق ، وذلك عندما عرض 23/12/2010

اً دالعاملني ابلشـــــركات التابعة ملؤســـــســـــة اخلطوط اجلوية الكويتية وحتدي

العاملني الكويتيني يف الشـــــــــــركة الكويتية خلدمات الطريان ملكافأة  اية 

شـــــــأن حتويل يف  2008( لســـــــنة 6اخلدمة يف يل وجود القانون رقم )

 سامهة، حيث قررت أن :ة اخلطوط اجلوية الكويتية لشركة مــــــــــــــمؤسس

"مكافأة  اية اخلدمة املقررة للعاملني يف الشـــــــــــركة الكويتية خلدمات 

الطريان تعترب حقاً مســـــــــــتمداً من القانون وليســـــــــــت ميزة، وأي اتفاق 

 حالفه يقع ابطاًل".

وعليه يكون هناك  ـــــــــــرورة ملحة من هذا التعديل ليث يتوافق مع 

العمال، وأيضــــــاً من ابي صــــــحيمل القواعد واألصــــــول املنظمة حلقوق 

املســــــاواة والعدل بني الكويتيني العاملني ابلشــــــركات التابعة ملؤســـــســـــة 

اخلطوط اجلويـــة الكويتيـــة وابقي املويفني الكويتيني يف بعا اجلهـــات 

 واهليئات ممن صرف هلم مكافأة استثنائية لتشزيعهم على التقاعد.

 

 

 


