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 زيادة نسبة االشتراكات التي يلتزم بأدائها المنتفعون باالشتراك
  االختياري والراغبون في زيادة معاشاتهم من ١٥٪ إلى ٢٥٪

 «األنباء» تنشر نص القانون القاضي بإقرار نظام التأمين التكميلي 

 الخنفور يطالب الحكومة باالستمرار في نفس الحماس 
واستعجال حسم القضايا والملفات العالقة

 أكد ثقته بالقائمين على الجهاز المركزي للبدون وطالب بإرسال «زيادات العسكريين» للمجلس بأقصى سرعة

هذه املشكلة وحسم ملفها واغالقه 
نهائيــــا، مطالبــــا القائمني على 
الظلم  اجلهاز بان يبتعدوا عن 
أوال واخيــــرا الن الظلم ظلمات 
يوم القيامــــة ويجب اعطاء كل 
ذي حق حقه النصاف شريحة 
كبيرة منهم، مســــتدركا بالقول 
«وكلنا ثقة برئيس اجلهاز صالح 
الفضالة في الوقت الذي يرأس 
فيه هذا اجلهــــاز املهم وزمالؤه 
في اجلهــــاز الذين نعرف عنهم 
انهم يخافــــون اهللا وال يقبلون 

ان يظلم احد».
  وشدد اخلنفور على ضرورة 
ان تستمر احلكومة بهذا احلماس 
الذي الحظه اجلميع في معاجلتها 
الفترة  القضايا خـــالل  لبعض 
املاضية واال يسمحوا النفسهم 
بتأجيل اي قضية تستحق احلسم، 
الفتـــا الى ان مجلس الوزراء ان 
كان في مثل حماسه احلالي فإن 
٨٠٪ من القضايا املطروحة على 

الساحة احمللية ستنجز. 

العسكريني.
  وشدد اخلنفور على ان املجلس 
مطالب باملزيد من االجنازات خالل 
دور االنعقاد احلالي وتعويض 
اجللســـات التي اخـــذت وقتها 
االستجوابات التي قدمت في دور 
االنعقاد املاضي واالستجوابات 
التي ســـتقدم في الدور احلالي 
الذين  النواب  والتي اعلن عنها 
ينوون تقدميها، مشيرا الى ان الكل 
مطالب في السلطتني بان يعمل 
بشكل سريع على تالفي اخطاء 
املاضي وهفواته واالســـتعجال 
في إقـــرار القوانني التي اصبح 

لها سنتان دون حسم.
بــــدأت    ورأى ان احلكومــــة 
تسير في الطريق الصحيح في 
شأن حل مشــــكلة غير محددي 
اجلنسية وذلك من خالل السرعة 
الكبيرة التي مت بها انشاء اجلهاز 
املركزي للبدون وبني تقدمي تقرير 
املجلس االعلى للتخطيط االمر 
الذي يعني وجود جدية في عالج 

والدفاع بالنظر في امكانية دمج 
العسكريني املتقاعدين واملدنيني 
العسكرية  العاملني في اجلهات 
واألمنية ضمن تلك الزيادات ألن 
اغلبهم يقومون بدور يكون قريبا 
من عمل العسكريني ان لم يكن 
اكثر منهم، مبينا انه من الظلم ان 
يحرم الكثير من العاملني من تلك 
الزيادة التي ستصرف الخوانهم 

 اكد النائب سعد اخلنفور ان 
احلكومة اآلن تسير في الطريق 
الصحيح فـــي متابعتها لبعض 
القضايا ذات االهتمام املشترك من 
قبل السلطتني حللها في اسرع 
وقت ممكن والتي من بينها قضية 
غير محددي اجلنسية (البدون) 
وزيادة رواتب العسكريني ورفع 
الـــى ١٥٠٠  التقاعدي  املعـــاش 

دينار.
  ودعا السلطة التنفيذية الى 
ضرورة االستعجال في ارسال 
قانـــون زيادة العســـكريني الى 
مجلس االمة في اسرع وقت ممكن 
الســـيما انه اعلن عنه منذ ستة 
شهور تقريبا، مؤكدا ان العاملني 
في اجلهات العسكرية ينتظرون 
الزيادة بفارغ الصبر، مشددا على 
ضرورة ان تنجزه جلنة الداخلية 
والدفاع وجلان املجلس الذي مير 
القانون في اقصى درجات  فيه 

السرعة.
الداخليـــة    وطالـــب جلنـــة 

 هايف يدعو «الداخلية» لعدم إبقاء المتهمين
  بالمخافر أكثر من المدة القانونية وسرعة إحالتهم للنيابة 

يســـتحق التحقيق في جلنة 
حقوق االنســـان في مجلس 
االمة واالستماع لوجهة نظر 
الداخلية حول اسباب  وزارة 
هذا التعسف وجتاوز القانون، 
مؤكـــدا ان ذهابي للمخفر كان 
فقط للسماح القاربه بالزيارة 
والعطائـــه حقه فـــي الذهاب 
للمستشفى والتأكد من سالمة 
االجـــراءات دون أي مطالبـــة 
باالفـــراج عنه كمـــا جاء في 
الرواية الكاذبة وامللفقة والتي 
لـــم تتحر الدقـــة واملصداقية

مـــن بعض مـــن نقلهـــا ومن 
نشرها.

  وطالب هايـــف بعدم ابقاء 
االشخاص املتهمني في املخافر 
اكثر من املـــدة القانونية مع 
تلبيـــة طلبهم في الذهاب الى 
املستشفى وســـرعة احالتهم 
للنيابة البعاد ضباط الداخلية 
عن اي شبهات حتى ال يكونوا 

طرفا في اية قضية. 

الى  حتويله بعد حضـــوري 
املخفر والسؤال عنه وفي هذه 
التحدث مع  املالبسات طلبت 
مدير األمن او قيادات املباحث او 
حتى رئيس املخفر الستيضاح 
األمر بعيدا عن هذه التناقضات 
لكنه لم يحضر او يتصل منهم 

احد.
  واشاد هايف بتعامل رئيس 
التحقيق ووضوحه وشفافيته 
املقابل  القضية وفـــي  بهـــذه 
لـــم يخبرني رجـــال املباحث 
والتوضيح لي عندما سألتهم 
عن سبب احالته الى املباحث 
مـــن قبل التحقيـــق عن نوع 
اجلناية املطلوب التي احتجز

بسببها.
  واكد هايف ان جتاوز املدة 
القانونية بوجود الشـــاب في 
مخفر االحمدي وجتاوز الثمانية 
ايـــام دون احالته للنيابة مع 
منع اقاربه من زيارته ومنعه 
أمر  الذهاب للمستشـــفى  من 

التحقيق في اتصال هاتفي انه 
غير ممنوع عنه الزيارة وانه 
محجوز على ذمة قضية تهديد 
احد اقاربه وسيفرج عنه غدا، 
اصر احـــد افراد املباحث على 
أنه محول لدينا من التحقيق 
ومتنع عنـــه الزيارة من قبل 
املباحث، وبعد السؤال عن متى 
حتول اليكم مت التأكد بأنه مت 

 قال النائب محمد هايف ان 
عالقته بالشـــخص املوقوف 
في مخفر االحمدي بدأت منذ 
الـــى ديواننا،  حضور والده 
ابنه محتجز  بـــأن  واخبرني 
في مخفر االحمدي منذ ٨ أيام 
على ذمة قضيـــة تهديد الحد 
اقربائه وانه يتعرض البشع 
انـــواع التعذيب ومنعت عنه 
الزيارة وقد رفض طلبه الذهاب 

للمستشفى.
  وقال هايـــف وللتأكد من 
هذه الرواية التي فيها جتاوز 
الى مخفر  للقانون توجهـــت 
أقرباء  االحمدي ومعي أحـــد 
املتهم للســـؤال عن الشخص 
وزيارتـــه للتأكد من ســـالمة 
االجراءات والســـماح القاربه 
بالزيارة وقد اخبرني ضابط 
املخفر انه ممنوع عنه الزيارة 
من قبـــل املباحث، األمر الذي 
آثار الشك والتناقض في الوقت 
نفســـه، فبينما بني لي رئيس 

 أكد أن ذهابه لمخفر األحمدي كان بهدف السماح ألقارب موقوف بزيارته 

 رفع تمويـل صندوق التأميـن التكافلي بتقرير مسـاهمة الدولـة في تمويل هـذا النظام بالنسـبة للمنتفعين 
بـه إلزاميًا وتعديل حسـاب الرصيد المسـتخدم في حسـاب المعاش بما يسـمح بزيـادة المعاشـات التكميلية
فـروق  صـرف  عـدم  مـع  المعدلـة  لألحـكام  وفقـًا  بزيادتهـا  التكميليـة  المعاشـات  تسـوية   إعـادة 
ماليـة عـن الماضـي والخزانـة العامـة تتحمـل األعبـاء الماليـة المترتبـة علـى تطبيـق األحـكام المعدلـة 

 «التأمينات» ستبدأ في تطبيق نظام التأمني التكميلي

التكميلي وذلك بتقرير مساهمة 
الدولـــة في متويل هـــذا النظام 
إلزاميا  بالنســـبة للمنتفعني به 
املنتفعون به اختياريا من  وكذا 
اخلاضعني ألحكام الباب اخلامس 
من قانون التأمينات االجتماعية، 
على أن يحدد مقدار هذه املساهمة 
وطريقة أدائها بقـــرار من وزير 
إدارة  املالية بعد موافقة مجلس 
املؤسســـة، مـــع تعديل نســـبة 
االشـــتراكات التي يلتزم بأدائها 
املنتفعون باالشتراك االختياري 
ممن يرغبون في زيادة معاشاتهم 
الى ٢٥٪ من شريحة االشتراك بدال 
من ١٥٪ حيـــث يتحملون معظم 
التي  الزيادة  التمويل عن  تكلفة 

يرغبون فيها.
  وهو ما تضمنته املادة األولى 
من القانـــون التـــي تقضي بأن 
يستبدل بنص الفقرة األولى من 
املادة ٤ من املرسوم بالقانون رقم 
١٢٨ لسنة ١٩٩٢ النص اجلديد املقرر 

لألحكام املشار إليها.
الدولة في    ٢ـ تقرير مساهمة 
أداء تكلفة حساب املدد التي يتم 
ضمها وفقا ألحـــكام املادة ٥ من 
النظـــام املذكور، علـــى ان حتدد 
هذه املســـاهمة وطريقـــة ادائها 
بقرار من وزيـــر املالية، ومن ثم 
فقد اضيفت فقرة جديدة بذلك الى 
املادة املذكورة حسبما نصت عليه 

املادة الثانية من القانون.
  ٣ـ تعديل اساس حساب الرصيد 
املستخدم في حساب املعاش وفقا 
املرافق للنظام  للجدول رقـــم ٣ 
املذكور مبا يسمح بزيادة املعاشات 
التكميلية وذلك كأثر للزيادة في 

متويل هذا النظام.
  وهو ما تضمنه التعديل الوارد 

في املادة الثالثة من القانون.
  ٤ـ إعادة تســـوية املعاشـــات 
التكميلية بزيادتها وفقا لألحكام 
املعدلة مع عدم صرف فروق مالية 
عن املاضي وهو ما تقضي به املادة 

الرابعة من القانون.
  ٥ـ حتمل اخلزانة العامة لألعباء 
املالية املترتبة على تطبيق األحكام 
املعدلة بافتراض سريانها من تاريخ 
العمل بنظام التأمني التكميلي في 
١٩٩٥/١/١، فتشمل هذه األعباء تكلفة 
املدد السابقة في التأمني وكذا تكلفة 
حساب املدد التي سبق ضمها وفقا 
للمادة ٥ من هذا النظام، كما تشمل 
تكلفة اعادة تسوية املعاشات وغير 
ذلك وهو ما نصـــت عليه املادة 

اخلامسة من القانون. 

تقريرها، وحتقيقـــا للعدالة بني 
املواطنني في املزايا التي تقررها 
انظمـــة التأمينـــات االجتماعية 
ليستفيد منها اكبر عدد ممكن على 
النحو االمثل، فقد رئي اجراء بعض 
التعديالت اجلوهرية على نظام 
التأمني التكميلي بالقانون املرفق 

وذلك على النحو التالي:
  ١ـ زيادة متويل صندوق التأمني 

التمويل، وبسبب التعديالت التي 
طرأت على العديـــد من الكوادر 
الوظيفية بحيث اصبحت العناصر 
التـــي تدخل في مفهـــوم املرتب 
التكميلي تشكل جزءا ال يستهان 
به من املرتبات التي تقررها هذه 
الكوادر ورغبة في تطوير نظام 
التأمني التكميلي لتكون املعاشات 
املستحقة عنه محققة للغرض من 

عليهـــم وأصحـــاب األعمال في 
القطاعات املختلفة دون ان تساهم 
الدولة في التمويل، حيث لم تكن 
تسمح ظروف احلال آنذاك بهذه 
املساهمة ألسباب تتعلق بانخفاض 
أســـعار النفط الذي تعتمد عليه 

الدولة اساسا في ايراداتها.
  ونظرا لتغيـــر الظروف التي 
حالت دون مســـاهمة الدولة في 

  زـ  املوارد االخرى الناجتة عن 
نشاط املؤسسة فيما يتعلق بهذا 

الصندوق.

  مادة ثانية

  تضاف فقرة جديدة الى البند 
(أ) مـــن املـــادة ٥ من املرســـوم 
بالقانـــون رقم ١٢٨ لســـنة ١٩٩٢ 

املشار اليه نصها اآلتي:
  «ويصـــدر قرار مـــن الوزير 
بتحديد املبالغ التي تســـاهم بها 
اخلزانة العامة حلساب املدد التي 
يتم ضمها طبقـــا ألحكام الفقرة 

السابقة وكيفية أدائها».

  مادة ثالثة

  يستبدل باجلدول رقم ٣ املرافق 
للمرسوم بالقانون رقم ١٢٨ لسنة 
١٩٩٢ املشـــار اليه اجلدول رقم ٣ 

املرافق.

  مادة رابعة

  تعاد تسوية املعاشات التكميلية 
التي اســـتحقت قبل العمل بهذا 
القانون بافتراض تطبيق أحكامه 
انتهاء اخلدمة،  عليها في تاريخ 
مع عـــدم صرف فروق مالية عن 

املاضي.

  مادة خامسة

  تتحمل اخلزانة العامة االعباء 
املالية املترتبة على تطبيق أحكام 
هذا القانون بافتراض سريانه من 
الى املؤسسة  ١٩٩٥/١/١، وتؤديها 
العامـــة للتأمينـــات االجتماعية 
بالطريقة التي يصدر بها قرار من 
وزير املالية بعد أخذ رأي مجلس 

إدارة املؤسسة.
املذكـــرة اإليضاحية    \وقالت 
للقانون بتعديـــل بعض أحكام 
املرسوم بالقانون رقم ١٢٨ لسنة 

١٩٩٢ بنظام التأمني التكميلي:
  تقرر باملرسوم بالقانون رقم 
١٢٨ لســـنة ١٩٩٢ العمل بنظام 
التكميلـــي اعتبارا من  التأمني 
١٩٩٥/١/١ ليغطي العناصر التي ال 
تدخل في تعريف املرتب اخلاضع 
لنظم التأمني األساســـي سواء 
البدالت والعـــالوات واملكافآت 
التي يعتمد عليها املؤمن عليه 
اساسا في املعيشة، او ما يجاوز 
احلـــد األقصى للمرتب في تلك 

النظم.
  وقد بني هـــذا النظام على ان 
يتم متويله بشـــكل رئيسي من 
االشتراكات املستحقة من املؤمن 

 ماضي الهاجري
  حصلـــت «األنباء» على نص 
االقتـــراح بقانون بتعديل بعض 
احـــكام املرســـوم بالقانون رقم 
١٩٩٢/١٢٨ بنظام التأمني التكميلي 
والـــذي مت اقراره أخيـــرا، وجاء 

فيه:
  بعد االطالع على الدستور،

  وعلى املرسوم بالقانون رقم 
التأمني  ١٢٨ لســـنة ١٩٩٢ بنظام 
التكميلي، وافق مجلس األمة على 
القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا 

عليه وأصدرناه:

  مادة أولى

الفقرة االولى    يستبدل بنص 
من املادة ٤ من املرسوم بالقانون 
رقم ١٢٨ لســـنة ١٩٩٢ املشار اليه 

النص اآلتي:
  يضاف الى الصناديق املنشأة 
التأمينـــات  مبوجـــب قانـــون 
اليه صندوق  االجتماعية املشار 
للتأمني التكميلي املنصوص عليه 
في هذا القانون، وتتكون موارده 

من االموال اآلتية:
  أ ـ االشـــتراكات الدورية التي 
تقتطع من مرتبات املؤمن عليهم 

بواقع ٥٪ شهريا.
  ب ـ االشتراكات الدورية التي 
يؤديها أصحاب االعمال عن املؤمن 
عليهم العاملني لديهم بواقع ١٠٪ 

من مرتباتهم.
  جــ  االشتراكات الدورية التي 
املنتفعون  يؤديها املؤمن عليهم 
باالشـــتراك االختياري في نظام 
التأمني التكميلي، وذلك بواقع ٢٥٪ 
من شريحة االشتراك التي يختارها 

املؤمن عليه.
  واســـتثناء من ذلـــك تكون 
االشـــتراكات املنصـــوص عليها 
فـــي الفقرة الســـابقة بواقع ١٥٪ 
من شريحة االشـــتراك بالنسبة 
للخاضعني ألحكام الباب اخلامس 
من قانون التأمينات االجتماعية 

املشار اليه.
  د ـ املســـاهمة السنوية التي 
تخصـــص في امليزانيـــة العامة 
للدولـــة ألغراض هذا الصندوق، 
وحتدد هذه املســـاهمة وطريقة 
أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ 

رأي مجلس االدارة.
  هــ  مقابل ضم املدد املنصوص 
عليهـــا فـــي املـــادة ٥ مـــن هذا 

القانون.
  و ـ حصيلة اســـتثمار أموال 

الصندوق.

 مالحظات:
  

  ١ ـ في حســـاب السن عند اســـتحقاق املعاش يجبر كسر 
السنة إلى سنة.

  ٢ـ  مع مراعاة املالحظتني (٣، ٥) التاليتني، يحسب الرصيد 
على النحو التالي: (األساس املقابل للسن × متوسط املرتب 
الشـــهري املشـــار إليه في املالحظة (٣)× مدة االشتراك في 

التأمني بالشهور).
  ٣ـ  في حساب الرصيد يقصد مبتوسط املرتب الشهري ناجت 
قسمة مجموع املرتبات التي سددت على أساسها االشتراكات 
خالل مدة االشتراك في التأمني التكميلي على عدد اشهر هذه 
املـــدة، ثم يزاد هذا الناجت بواقع ٥٪ ســـنويا عن مدة تعادل 
نصف الفترة من تاريخ االشـــتراك في التأمني حتى نهايته 
مضافا اليهـــا كامل املدة من تاريخ  انتهاء االشـــتراك حتى 
تاريخ الواقعة املنشئة للحق في صرف املعاش والتقاعدي، 
وفي حساب مجموع هاتني املدتني يجبر كسر الشهر الى شهر 

ويعتبر الشهر جزءا من ١٢ جزءا من السنة.
  ويعتبـــر املرتب الذي ســـددت على أساســـه مقابل ضم 
املدد املضمومة في حكم املرتب الذي ســـددت على اساســـه 

االشتراكات.
  ٤ ـ في حساب مدة االشتراك في التأمني يجبر كسر الشهر 

إلى شهر.
  ٥ ـ في حســـاب الرصيد تعامل حاالت استحقاق املعاش 
بســـبب العجز الكامل أو العجز عن الكســـب او الوفاة على 
اساس ســـن الستني إذا كانت السن تقل عن ذلك كما تضاف 
الى مدة االشتراك في التأمني مدة اعتبارية تعادل الفرق بني 
السن احلقيقية في تاريخ االســـتحقاق وسن الستني وذلك 

دون مقابل.
  وال يسري حكم الفقرة السابقة على احلاالت التي تستحق 
خالل ثالث سنوات من تاريخ االشتراك االختياري في التأمني 

التكميلي ما لم يكن العجز او الوفاة ناجتا عن حادث. 

 بعث رئيــــس مجلس االمة جاســــم اخلرافي امس 
ببرقية تهنئة الى رئيــــس مجلس النواب بجمهورية 
العراق الشــــقيقة اســــامة النجيفي مبناسبة انتخابه 

رئيسا لبرملان بالده.
  وقال اخلرافي في برقيته «ابثكم حتية من عند اهللا 
مباركة ويطيب لي مبناسبة انتخابكم رئيسا ملجلس 
النــــواب في جمهورية العراق الشــــقيق ان اتقدم لكم 

باسمي ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس االمة الكويتي 
بأصدق التهاني والتبريكات داعيا املولى العلي القدير 
ان ميدكم بعون من لدنه لتحقيق ما يصبو اليه شعبكم 

من تقدم ومناء».
  واكد اخلرافي فــــي برقيته تطلعاته الى «مزيد من 
التعاون البناء من خالل مؤسستينا التشريعيتني ملا 

فيه اخلير لشعبينا الشقيقني».

  وقال «انتهز هذه املناسبة العرب لكم عن بالغ السعادة 
باالعالن عن تشــــكيل احلكومة بالتوافق وايذانا ببدء 
حقبة تاريخية مهمة وخطوة مباركة الستئناف احلياة 
الدميوقراطية احلقة نحو آفاق واعدة مبشــــرة باالمن 
واالزدهار ومبا يحقق تطلعات واماني شعبكم الشقيق»، 
متمنيا ان يكون ذلك «فاحتة خير للشــــعب العراقي

وبداية عهد حافل بالتطور واالجنازات». 

 الخرافي يهنئ نظيره العراقي بمناسبة انتخابه رئيسًا لبرلمان بالده

 سعد اخلنفور  محمد هايف 
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