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ندوة بجمعية المحامين حول »المعوقات التي تعترض مهنة المحاماة«  في اللقاء األسبوعي التحاد المحامين تحت عنوان»قانون التأمينات وتطبيقاته على المحامين« 

الحرس الوطني احتفل بتخريج الدورة التخصصية الـ 5 للشرطة العسكرية

بحضور آمر كتائب حماية وتأمني املعسكرات 
باحل���رس الوطني العقيد الرك���ن زيد محمد زيد 
احتفل بتخريج الدورة التخصصية رقم 5 للشرطة 
العسكرية، والتي عقدت بقاعة الشرطة العسكرية 

في معسكر الصمود باحلرس الوطني.
وألقى آمر كتائب حماية وتأمني املعسكرات كلمة 

بهذه املناسبة اشاد فيها مبنتسبي الدورة والقائمني 
عليه���ا وحثهم على بذل املزيد من اجلهد والعطاء 
وصقل اخلبرات في مختلف مجاالت التدريب العداد 
انفسهم على اسس من الكفاءة وحسن االداء لتنفيذ 
مهامه���م في الدفاع عن الوطن واحلفاظ على امنه 

واستقراره.

محامون لتذليل عقبات التدخل 
القضائي في تحديد األتعاب

طالب رئيس احتاد احملامني احملامي ناصر الهيفي مؤسسة التأمينات 
االجتماعية االلتزام بتطبيق نصوص قانون إنش����ائها، متعهدا بتحرك 
االحتاد نحو حل أي مشاكل تتعرض لها مكاتب احملامني في هذا الشأن. 
وقال: س����نعمل على تكوين الرأي القانوني املناس����ب، لبيان احلقيقة 
ووضع النصوص القانونية في إطارها الصحيح، مبا ينسجم مع اجلانب 
االقتصادي.  حديث الهيفي جاء على هامش اللقاء األسبوعي الذي نظمه 
احتاد احملامني مس����اء األربعاء املاضي وحمل عنوان: »قانون التأمينات 
االجتماعية وتطبيقاته على احملامني«، وشارك فيه كل من احملامي بدر 
العتيبي، ومدير مركز الدراس����ات والبحوث التخصصية وعضو هيئة 
التدريس في اجلامعة العربية املفتوحة د.أسامة اجلهيم، مبشاركة أمني 

سر االحتاد ورئيس اللجنة اإلعالمية احملامي سعد اخلنة. 
واستعرض احملامي بدر العتيبي اجلوانب القانونية من قانون التأمينات، 
مبينا انه يشمل عشرة أبواب من بينها الباب الثالث وهو املختص بسائر 
موظفي الدولة، بينما الباب اخلامس هو الذي ينطبق على املهن احلرة 
وخاصة احملامني.  وف����ي الوقت الذي لم ينكر فيه العتيبي االيجابيات 
العديدة التي حملها قانون التأمينات إال أنه قال إن حديثنا يجب أال يخلو 
من طرح السلبيات فيه، منتقدا املادة 91 من هذا الباب املتعلقة بالغرامات 
ومن جانبني، األول أنها لم حتدد سقفا أعلى لهذه الغرامات ومن جانب 
آخر ارتفاعها »تصل إلى 1% شهريا، وبصفة تراكمية إلى 12% في السنة«. 
وأردف: معروف أن قانون التأمينات جزء من القانون املدني، وبالتالي 

فإن موضوع الفائدة محرم شرعا.

كما انتقد املادة 92 من الباب نفسه واملتعلقة بأداء صاحب العمل نصف 
دينار، أي 15 دينارا ش����هريا، عن كل يوم تأخير في معاملة أي موظف 
لديه، كما قال إن القانون ليس واضحا في حتديد آلية فرض هذه الغرامة 
من حيث قرار سريانها، »اعتقد إنها تسري من تاريخ خروج املوظف من 
املؤسس����ة«.وأضاف ان قانون دعم العمالة في الغالب لم يعرف املرتب 
بالش����كل الصريح، فقد حتدث عن جزئية وهي البدل النقدي والعالوة 
االجتماعية وعالوة األوالد فقط، الفتا إلى أن القانون حمل سلبية وعبئا 
على أصحاب مكاتب احملاماة، مبينا أن املكتب في الوقت الذي هو ملزم 
فيه بدفع االشتراك بالتأمينات ومرتب املوظف املتفق عليه، إال أن عليه 
ان يدفع نسبة 17% من إجمالي راتب املوظف للتأمينات، متسائال: ما ذنب 
صاحب املكتب أن يدفع تلك النسبة عن مجموع الراتبني، »املطلوب أن 
تتحمل الدولة قيمة اشتراكات دعم العمالة وأن يدفع النسبة من الراتب 
الذي مينحه للموظف«، كما انتقد طريقة االختصام وكيفية رفع الدعوى 
املتعلقة بالتأمينات. داعيا إلى املساواة في موضوع إسقاط حق التقادم. 
وفي ختام اللقاء عقب احملامي سعد اخلنة، قائال: هناك لبس كبير لدى 
الكثيرين في قانون التأمينات، كونه يحمل في طياته العديد من اجلداول 
واألمور احلس����ابية، وحتى نكون صادقني، فنحن أمام مؤسسة يهمها 
املدخ����ول ونحن يهمنا احلصول على الراتب التقاعدي وما بني نظرتني 
اقتصادية وتشريعية. فإن »التأمينات يهمها أن يبقى املوظف أطول مدة 
ممكنة على مالك جهات العمل، ليخفف العبء عليها، لكننا في النهاية 

نتمنى أن يحل اللبس القائم في القريب العاجل«.

أقامت جمعية المحامين بمقرها 
ندوة نقاشية تحت عنوان »ندوة 
عن المعوقات التي تعترض مهنة 
المحاماة« شارك فيها كل من رئيس 
العيسى  المحامين عمر  جمعية 
والمحامين عبدالعزيز الخطيب 
والمحامي يعقوب الصانع رئيس 
لجنة الدفاع عن أتعاب المحاماة 
والمحامي عبداهلل األيوب، كذلك 
حضر الندوة وشارك فيها عضو 
النائب حس���ين  األم���ة  مجلس 

الحريتي.
و شدد المحامون خالل الندوة 
على وجوب احترام وتقدير الدور 
الشاق والرس���الة السامية التي 
تؤديها مهنة المحاماة والتي من 
أجلها يجب ان تذلل جميع العقبات 
التي تع���وق تحقيق أهداف هذه 
المهنة والتي من أبرزها التدخل 
القضائ���ي ف���ي تحدي���د أتعاب 
المحامي رغم وجود نص قانوني 
وعقد اتفاق أتعاب، معربين عن 
اس���تهجانهم للتعارض الواضح 
بين تدخل المشرع بتعديل نص 
الم���ادة 32 م���ن قان���ون تنظيم 
القانون  المحاماة بموجب  مهنة 
رقم 96/62 والتي تنص على ان 
»يتقاض���ى المحامي أتعابا وفقا 
للعقد المحرر بينه وبين موكله 
واذا تفرعت عن الدعوى موضوع 
االتفاق أعمال أخرى كان للمحامي 
ان يطالب بتعديل أتعابه وفي حالة 
عدم وجود اتف���اق مكتوب على 
األتعاب أو بطالن االتفاق يعرض 
أمر تقديرها على الدائرة المدنية 
بمحكمة االستئناف للفصل فيه بعد 
االستئناس برأي جمعية المحامين 
بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه« 

وبين م���ا يتم تنفيذه على أرض 
الواقع من بخس المحكمة لحقوق 
المحام���ي المادية واألدبية أيضا 

بأقل مما يجب.
وحول حقوق المحامين المادية 
التي تقّيمها المحكمة قال المحامي 
عبدالعزيز الخطيب انه قد لجأ الى 
احدى الشركات المتخصصة في 
عمل تقييم لألعمال ومدى تغطية 
العائد المادي للمجهود المبذول 
إلنجاز تلك األعمال ومدى مالءمتها 
من حيث القيمة، فقدمت الشركة 
دراسة لكل ما تحتاجه تلك األعمال 
من جهد وم���ا يبذله المكتب من 
محامين أو مستشارين أو موظفين 
والمصاريف األخرى التي يحتاجها 
إنجاز القضايا واألعمال القانونية، 
تبين منه���ا ان حصيلة األتعاب 
المقدرة لكل قضية باالتفاق تقل 

عن مجمل المصاريف التي يتكبدها 
المكتب وتعبر عن خسارة حقيقية 
ولكن غير منظورة، هذا في حال 
االتفاقات العادية ناهيك عن حاالت 
تقديم المحاكم ألتعاب المحامي أو 
تقرير تخفيض األتعاب ألن ذلك 

يحقق خسارة مضاعفة.
واضاف الخطي���ب انه يجب 
ان يكون لجمعية المحامين دور 
واضح وب���ارز في التصدي لهذا 
األمر كعهدنا بها فعلينا كممثلين 
ان  المحاماة  للجمعية ولمهن���ة 
نسعى سعيا دؤوبا لدى السلطة 
التش���ريعية إلزالة ه���ذا اللبس 
وكذل���ك ضرورة اج���راء تعديل 
تش���ريعي يتم اقتراحه لعرضه 
على اللجنة التشريعية بمجلس 
األمة وذلك من خالل مقابلة السادة 
أعضاء مجلس األمة القتراح اجراء 

التعديل التش���ريعي بما يحقق 
للمحامين آمالهم وتطلعاتهم مع 
اتخاذ ما يعد فاعال نحو تفعيل 
إلزامية العقد المحرر بين المحامي 

والموكل.
واختت���م الندوة بق���رار من 
كبار محامي الجمعية بتش���كيل 
وفد من جمعية المحامين ولجنة 
الدفاع عن أتعاب المحاماة لمقابلة 
صاحب السمو األمير وسمو رئيس 
الوزراء ووزير العدل والمستشار 
المجلس األعلى للقضاء  رئيس 
سعيا للوصول الى تفعيل النص 
الخاص )المادة 32( دون غيرها من 
النصوص القانونية التي اعتنقتها 
االتجاهات المتباينة في القضاء 
الكويت���ي وعلى األخص احترام 
عقد األتعاب المبرم بين المحامي 

وموكله.

املشاركون في الدورة في لقطة جماعية

تسليم شهادة تخرج

عمر العيسى وعبدالعزيز اخلطيب ومحامون خالل املؤمتر الصحافي

احملامون املشاركون في اللقاء األسبوعي الحتاد احملامني

الهيفي: نتعهد بحّل مشاكل مكاتب المحامين
العتيبي: لتتحمل الدولة اشتراكات دعم العمالة

الجهيم: العجز االكتواري يصل
 إلى 10 مليارات دينار في العام 2020

قال د.أسامة جهيم : البد أن نعترف بأن قانون التأمينات هو 
نظام فريد من نوعه، يعطي حقوق املؤمن عليه ورب العمل، كما 
علينا أن نعترف بأن مؤسسة التأمينات تعتبر رائدة في تطبيقها 
ونظمه��ا اإلدارية، ولنا أن نفخر بها. لكنه، أكد أن هذا ال يعني 
ان وجود القانون عدم وجود أخطاء في تطبيقه. مش��يرا إلى 
أن مشكلة القانون أنه معقد وليس هناك الكثير من املختصني 
يفهمونه في الكويت، السيما أنه منذ عودة احلياة البرملانية في 
الع��ام 1992 حتى العام 2007 فقد مت تعديله 12 مرة. وال اخفي 
سرا أن هناك الكثير من النواب يجهلونه، وأن وجد هناك من 

يفهم بعض مواد، وكذلك احلال بالنسبة لديوان احملاسبة.
وتاب��ع قوله: الالفت أيضا أنه حت��ى موظفو التأمينات ال 
يعرفون م��واد القانون، فهم فقط موظفون إداريون يطبقون 
اللوائح، لذا فإن الدائرة القانونية هي الوحيدة التي تتصدى ملهمة 
فهم القانون بحذافيره، وبعض نواب املدير واملدير نفسه »ان 
اجلهل في قانون التأمينات واحلسبة االكتوارية، جعل املؤسسة 
تتفرد وحدها في فهم القانون«.ولفت د.اجلهيم إلى إن العجز 
االكت��واري يبلغ حاليا 10 مليارات دوالر، ويتوقع له في العام 
2020 أن يصل إلى 10 مليارات دينار، مش��يرا الى ان مجموع 
ديون احلكومة للمؤسسة تبلغ حاليا 660 مليون دينار، في وقت 
أن رأس��مال املؤسسة هو مليارا دينار، وبالتالي فإن املؤسسة 
تطالب احلكومة مبا يعادل ثلث ميزانيتها. لذا فقد ظهرت مشكلة 

العجز االكتواري وفي املقابل لم تطرح احلكومة احللول.
واستطرد: ان املشكلة في الكويت وجود شخص واحد فقط 
يس��تطيع القيام باحلسبة االكتوارية وهو اخلبير االكتواري، 
مس��تغربا من ذلك رغم التطور العلمي في مجال احلاس��وب، 
فضال عن توافر برامج الكمبيوتر املتطورة القادرة على القيام 
بذلك. مشيرا إلى أن أسباب العجز االكتواري ترجع إلى احلكومة 
نفسها، بسبب الديون املتراكمة عليها لصالح مؤسسة التأمينات، 
ويذكر أن »العجز االكتواري«، يدل على املبالغ التي يجب دفعها 
لصندوق تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملني في القطاعات 
الثالثة »حكومي � خاص � نفطي«، للمؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية، وينشأ هذا العجز من تغير التوقعات املستقبلية، 
بسبب عدم قدرة اإلنسان على احتساب معدل الوفيات من املؤمن 
عليهم في الصندوق بشكل دقيق، وإذا ارتفع عدد الوفيات عن 
املقدر عند املهندس املالي »االكتواري« لهذه العملية، يظهر عجزا 

يسمى ب� »االكتواري«، نسبة إلى مهندسها.


