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»املالية«: استمرار نظام »االستبدال« واستحداث »األمثال«
سامح عبداحلفيظ

اســتكملت جلنة الشؤون 
فــي  واالقتصاديــة  املاليــة 
اجتماعها أمس األحد مناقشة 
االقتراحــات بقوانــني بشــأن 
تعديــل بعض أحــكام قانون 
التأمينات االجتماعية الصادر 
باألمر األميري رقم 6١ لســنة 
١٩76. وكشــف رئيس اللجنة 
النائــب صالح خورشــيد في 
تصريــح باملركز اإلعالمي في 
مجلــس األمــة عــن التوافــق 
مــع اجلانــب احلكومــي على 
اإلبقاء على نظام االســتبدال 
مع تخفيــض نســبة الفائدة 
واســتحداث نظــام األمثــال. 
وأوضح أن اللجنة توصلت إلى 
هذا االتفاق مبا مينح املتقاعد 
احلرية باالستفادة من النظام 
الذي يرغب فيه، على أن تكون 
نسبة الرسوم اإلدارية ما بني 
٤ و6% فقط. وبني أنه بالنسبة 
لالستبدال فقد كان يحصل من 

بسبب النســبة الكبيرة التي 
حتصــل منهــم. واســتعرض 
رئيس اللجنة املالية مختلف 
وجهات النظر حول استمرارية 
نظام االستبدال قائال »كان هناك 
اقتراح بإلغائــه وتقدمي بديل 
آخر، وكانت هناك وجهات نظر 
أخرى تقول كيف يتم إلغاء هذا 
النظام وهو قائم منذ ٤٢ سنة، 

االكتواري وصلنا إلى أن تكون 
نســبة الرسوم اإلدارية من ٤ 
إلى 6% على أن تقوم التأمينات 
بوضع اجلداول. وأشار إلى أن 
هناك حوالــي ٤٠ ألف متقاعد 
)مســتبدل( حتى اآلن ســيتم 
حتويلهم إلى نظام االستبدال 
وفق الرسوم اإلدارية اجلديدة، 
الفتــا إلى أن العــدد اإلجمالي 
للمتقاعديــن يتــراوح ما بني 
١٣٥ و١٤٠ ألــف متقاعد. وبني 
أنــه إضافة إلى مــن يحق له 
االستبدال من املتقاعدين فهناك 
رقم كبير من املوظفني الذين ما 
زالوا على رأس عملهم حتى اآلن 
وهم الذين جتاوزت خدمتهم ٢٠ 
سنة من الرجال و١٥ سنة من 
النساء. وأضاف خورشيد أنه 
بالنظر إلى هذه األرقام يتضح 
أن هناك حوالي ١٠٠ ألف متقاعد 
مســجلني فــي التأمينــات لم 
يستفيدوا من نظام االستبدال، 
حيث ينظــر جــزء منهم إلى 
اجلانب الشرعي، لهذا وضعنا 

القروض من البنوك التجارية 
ويستغل استغالال غير سليم 
بالفوائد املتراكمة عليه. ولفت 
خورشــيد إلى أن اجلميع لهم 
احلق في االستفادة من هذين 
النظامني ومن يرغب في نظام 
وفق اجلانب الشرعي يتجه إلى 
نظام األمثال، الفتا إلى ان هذا 
احلل مت توافق اللجنة املالية 
واجلانب احلكومي عليه ممثال 
بوزير املالية، موجها التبريكات 
إلــى املتقاعدين للوصول إلى 
هــذا احلل الذي يفيد اجلميع. 
واعتبر خورشيد أن التصور 
الذي توصلت إليه اللجنة بشأن 
موضــوع قــروض التأمينات 
الشائك جاء متكامال، الفتا إلى 
أن اللجنة حتملت مســؤولية 
هذا ملا له من أهمية لشــريحة 
املتقاعدين. وقال خورشيد »في 
الوقت الــذي أقدر فيه معاناة 
املتقاعديــن أؤكــد أن أعضاء 
اللجنــة املالية حتملوا الكثير 
مــن القــذف والتجريــح وهم 

وكان االعتــراض على نســبة 
الفائــدة التي تتــراوح ما بني 
6.٢ و١٤.8% وفقا لسن املتقاعد 
باعتبارها فائدة عالية وتثقل 
كاهل املتقاعدين. وبني أنه بعد 
االطالع على الدراســات التي 
لم تأت من اخلبير االكتواري 
في الكويت بل من قبل جهات 
خارجية متخصصة في العجز 

نظاما جديدا باإلضافة إلى نظام 
االستبدال القائم. وكشف عن 
أن هذا نظام األمثال يقضي بأن 
تقوم مؤسسة التأمينات بإنشاء 
شــركة حتت مظلتها ومتلكها 
بنســبة ١٠٠% وتسمى شركة 
التمويلية وبنظام  اخلدمــات 
الشــريعة اإلســالمية  يوافق 
وبخصم بنسبة ٤ إلى 6% حتى 

يناسب جداول االستبدال.
وأوضــح أنه وفــق نظام 
األمثال يســتطيع املتقاعد أن 
يحصل على ١٠ أمثال الراتب أو 
يزيد حتى يصل إلى ٢٠ مثال، 
وتدير مؤسسة التأمينات هذا 
األمر من خالل الشــركة التي 
تؤسسها من خالل تشريع، على 
أن يتم وضع رأسمال للشركة 
يحدده مجلس إدارة التأمينات. 
وأضاف أن تلك الشركة اخلاصة 
باخلدمات التمويلية ستعطي 
القــرض بضمانــة  املتقاعــد 
التأمينات االجتماعية بعكس 
السابق، حيث كان يحصل على 

يناقشــون بدائل هذا القانون 
والعمل على معاجلته«. وشدد 
على أن أعضاء اللجنة املالية 
واجهوا القضية ومتت معاجلتها 
معاجلــة مهنيــة وواقعيــة 
وحرفية ومن خالل اجتماعات 
كثيرة حلســم املوضوع حتى 
توصلنا إلى أفضل احللول على 
هذا الصعيد. وأضاف »أشكر 
من أيد ومن عارض توجهات 
اللجنة وأقول اهلل يسامح كل 
من تعــرض إلينا في القضية 
وادعى أننا لم نعالج املوضوع 
بالشــكل الصحيــح برغم أن 
اجتماعاتنــا كانت مســتمرة 
أيام العطلة البرملانية حلسم 
القضية«. وبني أنه إلى جانب 
إنهاء هذا املوضوع فقد أجنزت 
املالية األسبوع املاضي تقريرها 
بشــأن تعديل قانون التقاعد 
املبكــر الذي يقضــي بخفض 
نسبة االستقطاع على األمثال 
الســبعة التي متنح بال فائدة 

من ٢٥ إلى ١٠% فقط.

الرسوم اإلدارية ما بني 4 و6% وإنشاء شركة للخدمات التمويلية تعمل وفق الشريعة اإلسالمية

احمد الفضل وخلف دميثير وصالح خورشيد وفيصــــل الكنــــدري وفراج العربيـد 
ونايف املرداس ود.نايف احلجرف

املتقاعد ما نســبته ١٤.8 كحد 
أقصــى حســب العمــر وهذه 
النســبة مبالغ فيها، حيث مت 
التوصل إلى حتصيل رســوم 
مخفضة النسبة لتكون 6 بدال 
من ١٤% كحد أقصى ومن ٢.6 
إلى ٤%، معتبرا أن هذا حتول 
كبير سيخفف على املتقاعدين 
بعد أن كانت كواهلهم مرهقة 

ملشاهدة الڤيديو

عاشور: ال قروض أو منح ألي دولة تتجاوز اخلمسني مليوناً إال بقانون
جدد النائب صالح عاشور 
مطالبته جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية بتقــدمي تقرير 
للمجلــس حــول اي قــرض 
تتجاوز قيمته ٥٠ مليون دينار 
يجب أن يعرض على املجلس 
ملناقشته واملوافقة عليه حماية 
حلقوق الشعب الكويتي. وقال 
عاشور في تصريح صحافي 
باملركز االعالمي ملجلس االمة 
إن هذا مبنزلــة مقترح تقدم 
به في الســابق ومتت إحالته 
من املجلس إلى اللجنة املالية، 
مؤكدا انه على اللجنة ان تقدم 
هذا التقرير بسرعة. من جانب 
آخر، طالب عاشــور وزارتي 
الصحة والشؤون االجتماعية 
والعمل بضرورة تطبيق قانون 

رقم ٣٠/٢٠١6 في شأن الصيدلة 
والذي تنص مادته االولى في 
الفقرتني الثانية والثالثة على 
أنه يجــب علــى الصيدليات 
الصحــة  لــوزارة  التابعــة 

واملوجــودة داخل اجلمعيات 
التعاونية توفيق أوضاعها بعد 
سنة، مؤكدا أن السنة انتهت 
ولــم يطبق القانون. وأشــار 
عاشور إلى ان تنفيذ القانون 
بطــرح الصيدليــات في تلك 
اجلمعيات للصيدلي الكويتي 
واالستثمار من خالله وليس 
تعيــني صيدلــي بــل طرحها 
لالستثمار من قبل الصيادلة 
الكويتيــني وأي جمعيــة ال 
تطــرح هــذه الصيدليات وال 
تلتزم بالقانــون يتعني على 
وزارة الصحة إغالقها، مؤكدا 
أن القانــون أنشــئ مــن أجل 
التطبيق وليس التحايل عليه. 
في سياق آخر، طالب عاشور 
احلكومــة ممثلــة بوزيــري 

بل وصل الى وضع متثال في 
إحــدى املدن األردنية وتكرار 
االحتفال مبا يسمى عيد ميالد 
املجرم صدام حسني سنويا. 
ورأى أن املبالغــة في متجيد 
شخص مت إخراجه من حفرة 
مثل الفار في نهاية حياته ال 
يقبله اي انســان لديه كرامة 
وأن اجلانب األردني هو الذي 

يتحمل مسؤولية ذلك.
وأكــد عــدم قبولــه إهانة 
الكويتي واملنتخب  الشــعب 
الكويتي وأن هذا األمر لن مير 
مرور الكرام، معتبرا ان بيانات 
بعض املسؤولني األردنيني غير 

الواضحة »مأخوذ خيرها«.
وقال عاشــور »إن اجلرم 
الكبيــر الذي قام بــه املجرم 

واكد عاشور ان الكويت ردت 
نكــران اجلميــل مــن االردن 
واحلكومة االردنية اثناء الغزو 
باجلميل ومدت يد العون لهم 
واملساعدة، مؤكدا أن تكرار هذا 
األمر ســنويا ال ميكن قبوله 
بأي حال من األحوال. وأبدى 
عاشــور معارضته بكل قوة 
ألي دعم او هبة مجددة لألردن 
من قبل احلكومــة والقائمني 
على صندوق التنمية والهيئة 
العامة االستثمار. ولفت إلى 
أنه ســيطالب بتشكيل جلنة 
حتقيق برملانيــة والتي على 
أثرها ســيتم ايقاف املديرين 
واملســؤولني عن العمل حلني 
التحقيــق في  االنتهــاء مــن 
الهبــات واملســاعدات، مؤكدا 

اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
واملالية د. نايف احلجرف بعدم 
تقدمي قروض او اعادة جدولتها 
للمملكة األردنية الهاشمية على 
خلفية األحداث األخيرة التي 
صاحبت املباراة ما بني املنتخب 
الكويتــي واملنتخب األردني. 
وقــال عاشــور إن الصيحات 
والتمجيــد  الكويــت  ضــد 
بالطاغية صدام حسني ليست 
هي املرة االولــى، معتبرا أن 
هنــاك مبالغة في متجيد هذا 
الديكتاتور خصوصا  املجرم 
أن هنــاك دالالت كثيرة على 
هــذا الشــيء، منهــا تســمية 
أحد الشــوارع باسمه وبعلم 
احلكومة االردنيــة. وأضاف 
ان األمــر لم يقتصر على هذا 

صدام حســني بغزو الكويت 
والذي من خالله دمر التضامن 
الــدول  وجامعــة  العربــي 
العربية وفتــح األبواب كلها 
امــام التعايش والتطبيع مع 
اســرائيل يعتبر أكبر جرمية 
العربيــة«.  الــدول  بتاريــخ 
وأشــار عاشــور إلى انه بعد 
هذا الغزو مت التطبيع مع الدول 
العربية سواء مصر او املغرب 
او األردن. وأكــد أنه كان من 
األحرى على الشعب األردني 
واجلماهير األردنية ان تكون 
صيحاتهــم ضد هــذا الكيان 
الصهيوني الذي ترفرف إعالمه 
في العاصمة عمان خاصة  أن 
هناك بعض االراضي األردنية 
حتت االحتالل اإلســرائيلي. 

ان الشــعب الكويتي بحاجة 
لتلك املساعدات. وقال عاشور 
»إننا جتاوزنا سابقا املوضوع 
بحنكة صاحب السمو األمير 
ومت تقدمي القروض والهبات 
لــألردن«، مؤكــدا انه ســيتم 
تشــكيل جلان حتقيــق وان 
وزيــري اخلارجيــة واملالية 
لن يكونا مبنأى عن املساءلة 
السياســية. وجــدد عاشــور 
تأكيده على ان كرامة املواطن 
الكويتي وسمعة الكويت أكبر 
من هذه القضايا، قائال »ال نقبل 
اإلهانة للكويت وان احلكومة 
ســتكون مســاءلة وعليهــا 
ان تعــرف جيــدا ان كالمــي 
ليس كالما عامــا أو عابرا أو 

لالستعطاف السياسي«.

صالح عاشور


