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بّين أن نقابة البنوك كانت تطمح إلى حاجز الـ 1750

عاشور: رفع السقف التقاعدي خطوة تكميلية لتحسين سوق التأمين ويرفع شريحة المستفيدين
ادارة  وصف رئيس مجلس 
نقابة البنوك منصور عاش����ور 
قرار مجلس الوزراء رفع السقف 

التقاع����دي م����ن 1250 الى 1500 
دينار باخلطوة الصحيحة على 
طريق حتسني املستوى املعيشي 

للمواط����ن الكويت����ي، وتق����دم 
العاملني  الى جمي����ع  بالتهنئة 
حلصولهم على هذه املكاس����ب 

التأميني����ة، وكذل����ك بالش����كر 
التأمينات  للحكومة ومؤسسة 
على رفعها احلد االقصى للمرتب 

اخلاضع للتأمني االساسي اعتبارا 
من واحد ابريل املقبل.

وقال ان قرار السقف التقاعدي 

يأتي كاستجابة للدعوات العديدة 
التي قدمتها نقابة البنوك برفع 
السقف التقاعدي الى 1750 دينارا 

في اطار التحركات املختلفة التي 
اجرتها النقابة على جميع االصعدة 
ذات العالقة القرار هذه اخلطوة، 
النقابة  موضح����ا ان مس����اعي 
جاءت متزامنة م����ع املتغيرات 
السياسية واالقتصادية القوية 
التي منت اخيرا، مبا يعكس الدور 
احملوري الذي تؤديه النقابة في 
املطالبة بحقوق العاملني، ومبا 
يؤكد ان النقابة شريك اساسي 
العاملني  يقف مستعدا حلماية 

وحقوقهم.
النقابة  ان  انه رغم  واضاف 
من اكثر اجله����ات التي طالبت 
برفع السقف التقاعدي الى 1750 
دينارا، اال انها ترى ان هذا االجراء 
يأتي خطوة مناسبة في الوقت 

الراهن.
وافاد عاشور بأن رفع السقف 
التقاعدي الى معدل 1500 دينار 
يكتسب اهمية خاصة اذ ان من 
شأنه ان يغطي الشريحة التي 
التأمني  لن تس����تفيد من نظام 
التكميلي، باعتبارها ال متلك بدالت 
تؤهلها لالستفادة، ومن ثم ترتفع 
باجراء معدالت االستفادة جلميع 

املتقاعدين واملؤمن عليهم.
كما اثنى عاش����ور على دور 
احلكومة في اقرار السقف اجلديد 
للتقاعد وحث احلكومة ومجلس 
االمة على املضي قدما في اتخاذ 
مثل هذه القرارات التي من شأنها 
تعميم الفائ����دة على املواطنني، 
مؤك����دا عل����ى اهمي����ة التوافق 
الفترة  النيابي خالل  احلكومي 
املقبلة عل����ى حتقيق املصلحة 

العامة.
ولفت عاشور الى ان الدولة 
شرعت مؤخرا في حتسني سوق 
العمل، وادوات احلوكمة فيه بدءًا 
من اق����رار قانون العمل اجلديد 
2010/6 الذي ساهم الى حد كبير 
العاملني  العديد من  في حترير 
ارباب  في السوق من س����طوة 

العمل.
وعلى صعيد آخر افاد عاشور 
التأمني  بأن مش����روع قان����ون 
اللجنة  اقرته  ال����ذي  التكميلي 
املالية في مجل����س االمة اخيرا 
ميثل من ناحيته خطوة تكميلية 
لرفع السقف التقاعدي مبا ميثل 
في النهاية اضافة واضحة لرصيد 
العاملني، الس����يما ان املشروع 
يرعى جميع املتقاعدين واملؤمن 

عليهم واسرهم وورثتهم، كونه 
مشروعا شامال جلميع املتقاعدين 

من االحياء واالموات.
التأمني  ان  وب����ني عاش����ور 
التكميلي يأت����ي كنظام تأميني 
مميز للمواطنني، وله كثير من 
االيجابي����ات، وان مجرد التفات 
الس����وق  الى تطوير  احلكومة 
التأمين����ي وان ج����اء متأخ����را 
يعتب����ر بارقة ام����ل للمواطنني 
الذي����ن ينتظ����رون دائم����ا مدد 
احلكومة لهم، كما انه يتماشى 
مع التطورات التي مر بها سوق 
العاملية في  التأمني واملعاشات 
اآلونة االخيرة واملطالبات العديدة 
من املؤسس����ات املعنية مبلف 
تطوير قوانني التأمني، موضحا 
انه م����ن واقع الق����راءة األولية 
ملش����روع القان����ون فانه يتميز 
بالفعالي����ة واملرونة ويفي الى 
حد كبير مبتطلبات املستحقني 

من املتقاعدين.
وختم عاشور تصريحه قائال: 
الى بدأ مرحلة جديدة  »نتطلع 
من التع����اون تتجاوز املجاالت 
التقليدية ال����ى آفاق ارحب من 
الشراكة االستراتيجية بني مجلس 
الوزراء ومجلس االمة لتطوير 
جميع األدوات التي من ش����أنها 

تقدمي اضافة للمواطن«.
متمني����ا ان تك����ون اخلطوة 
املقبلة هي اقرار قانون التأمني 
ضد الفصل والذي باقراره سنكون 
قد امنا اجلانب النفسي في حث 
الشباب الكويتي على االلتحاق 
بالعمل في القطاع اخلاص دون 
خوف من عدم االمان الوظيفي 
العاملني  الذي اصبح هاج����س 
واولي����اء االم����ور ف����ي الوقت 

الراهن.

منصور عاشور


