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منحة املتقاعدين إلى «املالية»

 وافق مجلس األمة على توصية نيابية للحكومة بأن تكون املنحة املالية ألصحاب املعاشات التقاعدية وقيمتها ٣ آالف دينار مبعزل ومنأى عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات على أن يعاد تقرير اللجنة البرملانية املختصة بهذا الشأن إليها ملزيد من الدراسة. وأكد وزير املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد في مداخلة أثناء جلسة مجلس األمة اخلاصة امس ملناقشة الطلبات املتعلقة باملتقاعدين حرص احلكومة على تطبيق توجيهات القيادة السياسية بإشراك املتقاعدين في جناحات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.وأوضح أن املادة اخلاصة بسن التقاعد في قانون التأمينات 

االجتماعية في الكويت (٥٥ للذكر و٥٠ لألنثى) هو األدنى بني دول اخلليج، مشيرا إلى أن سن التقاعد في اإلمارات (٦٠ للذكر ـ ٦٠ لألنثى) وفي قطر (٦٠ للذكر ـ ٦٠ لألنثى) وفي السعودية (٦٠ للذكر ـ ٥٥ لألنثى) وفي البحرين (٦٠ للذكر ـ ٥٥ لألنثى) وفي عمان (٦٠ للذكر ـ ٥٥ لألنثى). وقال وزير املالية إن تعديل قانون 
(التأمينات) يقدم مزايا للمستفيدين ويخفف العبء على اخلزانة العامة ويحقق االستدامة للمؤسسة، موضحا أن التعديالت ستعالج االختالالت في املؤسسة وستحافظ على حقوق املتقاعدين واملؤمن عليهم والدولة. وأضاف أن التعديالت املقترحة على بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية هي أول تطوير جذري ألنظمة 

التأمينات االجتماعية في الكويت منذ التأسيس في عام ١٩٧٦ مبا يحقق االستدامة للمؤسسة وحفظ أموال املواطنني، باإلضافة إلى مزايا للمتقاعدين واملؤمن عليهم. وذكر أن التعديالت جاءت بعد دراسة دقيقة من جلنة إصالح وتطوير التأمينات االجتماعية باالستعانة بشركة (ميرسر) العاملية وهي االستشاري االكتواري 
اخلارجي للمؤسسة. وأوضح أن هذه التعديالت تتضمن سبعة بنود، أولها توزيع منحة قدرها ثالثة آالف دينار كويتي (نحو ١٠ آالف دوالر) لكل متقاعد وملرة واحدة فقط والتطبيق يكون بعد صدور القانون. وبني الوزير الرشيد أن التعديل الثاني زيادة املكافأة املالية عند انتهاء اخلدمة من ٢١ إلى ٢٨ ضعف الراتب والتطبيق 
بعد صدور القانون، فيما نص التعديل الثالث على مضاعفة الزيادة السنوية للحد األدنى للمعاش التقاعدي من ٣٠ دينارا كل ثالث سنوات إلى ٢٠ دينارا سنويا (احلد األدنى هو أدنى معاش تقدمه املؤسسة) على أن يتم التطبيق بعد صدور القانون. ولفت إلى أن التعديل الرابع يقضي مبضاعفة الزيادة السنوية لكل املعاشات 
التقاعدية من ٣٠ دينارا كل ثالث سنوات إلى ٢٠ دينارا سنويا على أن يتم التطبيق بعد صدور القانون. وأكد أن التعديل اخلامس املتعلق بنظام االدخار واالستثمار االختياري ملن يريد رفع معاشه التقاعدي من خالل استقطاع إضافي وهي ميزة اختيارية جديدة حيث ال يتوفر هذا النظام حاليا والتعديل املقترح ينص على أنه 

«نظام اختياري يحدد املؤمن عليه أو املستفيد (صاحب املعاش) مبلغ االستقطاع والفترة الزمنية» واملؤسسة تضمن معاشا إضافيا والتطبيق سيكون وفقا للقواعد والنظم التي يحددها مجلس إدارة املؤسسة وذلك بعد صدور القانون. وقال أيضا إن التعديل السادس ينص على أن اخلزانة العامة ستساهم بسداد العجز االكتواري 
للمؤسسة سنويا وبانتظام من خالل دفعات نقدية أو عينية ال تقل عن ٥٠٠ مليون دينار سنويا حتى انتهاء العجز. وتابع الوزير الرشيد أن التعديل السابع يقضي برفع سن التقاعد ثالث سنوات تدريجيا «دون زيادة في االشتراكات إطالقا» ويظل خيار التقاعد املبكر متوافرا ومن استوفى شرط سنوات اخلدمة بإمكانه التقاعد دون 

شرط السن (املرأة ٣٠ سنة خدمة والرجل ٣٥ سنة خدمة). وأشار إلى أن هناك ميزة أخرى تتعلق بزيادة احلد األقصى للمرتبات اخلاضعة للتأمني إذ إن احلد األقصى اخلاضعة للتأمني حاليا ٢٧٥٠ دينارا واملقترح حاليا أكثر من احلد األقصى وبسقف متزايد على أن يتم التطبيق بعد سنتني من صدور القانون

تابع اجللسة:  سامح عبداحلفيظ  

٭ حمد الهرشاني: نصوت على 
االقتراحات لكي نستثمر الوقت.
٭ بــدر املــال: دعــوة اجللســة 
استنادا للمادة ٧٢ يجب ان تلي 

الطلبات منها النقاش العام.
٭ مساعد العازمي: أقترح وزير 
املالية يشرح املشروع احلكومي 
ألننا سمعنا زيادة سن التقاعد 

من ٥٥ الى سنة ٥٨ سنة.
٭ ثامــر الســويط: اليوم على 
الرغــم مــن أن املســألة مهمــة 
للشعب الكويتي كان يفترض في 
بداية اجللسة ان جتتمع اللجنة 

ونسمع ملخصا من الوزير.
٭ عبــداهللا الطريجــي: عضو 
اللجنة التشــريعية ومن حقنا 

ان نسمع النقاش.
٭ د.هشام الصالح: ما أمتنى ان 
أحدا يزايد على الثاني، من حقي 
أن يصعد وزير املالية ويشرح 
القانون فــال أثق في التأمينات 
االجتماعية والشيطان يكمن في 
التفاصيــل، ونأتي نقر املداولة 

األولى.
٭ الغامن: هنــاك حديث مكرر، 

االقتراحات واضحة.
٭ مهند الساير: املناقشة تكون 
في تقارير اللجــان، لو يصعد 
وزير املالية ويشرح وسيكون 

يتعلــق باإلســكان، هذا شــيء 
خطيــر ومنهــا إلغاء رســوم، 
فأرجــو أال يتداخــل، وهو مهم 

جدا وبه ألغام.
٭ مــرزوق الغامن: وزير املالية 
يشرح ويكون هناك نقاش لفترة 
زمنية محددة وترفع اجللسة ثم 

جتتمع اللجنة بعد ذلك.
٤٣ من ٥٦
(موافقة)

يشرح وزير املالية ثم نحدد 
فترة زمنية ٣ دقائق لكل متحدث، 

ومدة النقاش ساعة.
٭ عبيد الوســمي: فترة ساعة 

كافية للمناقشة.
(موافقة)

٭ الغامن: بعدما نرفع اجللسة 
للجنة املشــتركة هــل االقتراح 
مبناقشــة البند الثاني لطلبات 

اليوم.
٭ وزير املالية: نؤكد جهوزيتنا 
لكل اقتراحــات النواب وأطلب 
موافقــة املجلــس علــى دخول 

الفريق احلكومي املساند.
٭ وزيــر املاليــة: هنــاك حــق 
املتقاعديــن وهناك حق املؤمن 
عليهم وحق الدولة واســتدامة 
التأمينات وال ينبغي  مؤسسة 
التغاضــي عــن هــذه احلقوق، 

األدنــى ملن يعول ٥ أطفال ١١٤٨ 
دينارا 

فــي عــام ٢٠٣٠ - يتقاضى 
١٣٤٣

و٢٠٣٥ يزاد ١٤٥٨
في عام ٢٠٤٠ يزداد ١٥٧٣

٤ - زيــادة جميــع املعاشــات 
التقاعديــة مبقــدار ٢٠ دينــارا 
سنويا، والتطبيق فور صدور 

القانون.
٥ - نظام االدخار واالســتثمار 
اختيــاري من خالل اســتقطاع 
إضافي، أضفنا نظاما اختياريا 
يحدد املستفيد مبلغ االستقطاع 
والفتــرة الزمنيــة والتطبيــق 
ســيكون فور صدور القانون. 
موظفا عنده ٢٤ سنة، تقاعده ٥٦

مدة االشتراك ٣٣
القيمة املتراكمة لالشــتراك 

الشهرية ١٠٠ دينار
القيمــة املتراكمة من ســن 

التقاعد ٣٩٫٦٠٠
تكون املشــتركات عند سن 

التقاعد
من املمكن طلب استالم املبلغ 
دفعة واحدة تكون ١٠٨٫٥٠٠ دينار
املعاش املتوقع عند التقاعد 

سيكون ٥٩٠ دينارا
٦ - مساهمة اخلزانة العامة لسد 

نقاشــنا علــى تقريــر اللجنة، 
األفضل ان ترفع اجللسة، ونأتي 

ونقر املداولة األولى.
٭ الغامن: االقتراح األول تأجيل 
نقاش املوضوع ملدة أسبوع الذي 

قدمه األخ حمدان.
(عدم موافقة)

االقتراح الثاني:
يشــرح وزير املالية شرحا 

موجزا ثم ترفع اجللسة.
أو ترفع مباشرة

إذا وافــق املجلــس على ان 
يعرض وزير املالية وأن ترفع 
اجللسة وعلى هامش اجللسة 
نعقد االجتماع وبعدها هل يوافق 
املجلس على مناقشة االقتراحني 

الثالث والرابع؟
٭ أسامة الشاهني: ليشرح الوزير 
املشــروع واللجنة تعدل عليه 

وتأتي وال ترفع اجللسة.
٭ عدنــان عبدالصمد: محاولة 
تأييــد اقتــراح معــني، اللجنة 
ستســتفيد مــن هــذا النقاش، 
والنقاط العامة، جيد نحدد وقتا 

ألبرز املالحظات.
ثم بعد ذلك جتتمع اللجنة 
وتيجي بتقرير، اللجنة ال بد ان 

تكون موجودة.
طــرح موضوع آخــر وهو 

وهــذا هو التحدي أمــام وزارة 
املالية واحلكومة كيف نصل الى 
معادلة حتقق العدالة واملساواة 
للجميع، وصلنا الى التوازن بني 
املتقاعدين واستدامة املؤسسة 

املؤمن عليهم.
التعديالت املقترحة هي اول 
تنظيم جذري للتأمينات منذ عام 
١٩٧٦ تقدم مزايا للمســتفيدين 
وحتقق االســتدامة للمؤسسة 
وتخفــف العبء علــى اخلزانة 
العامــة، التعديــالت أتــت بعد 

دراسة دقيقة.
١ - توزيــع منحة للمتقاعدين 
احلاليني ملرة واحدة مبلغ ٣ آالف 
دينار لــكل متقاعد فور صدور 

القانون (ملرة واحدة).
٢ - زيادة املكافــأة املالية عند 
التقاعد عند انتهاء اخلدمة الى 

٢٨ ضعفا.
مــا عندنــا شــيء ندفعــه يــا 

بوعبداهللا
٣ - زيادة احلد األدنى للمعاش 
التقاعــدي مبقــدار ٢٠ دينــارا 
سنويا، حاليا الزيادة ٣٠ كل ٣ 
ســنوات التعديل يرفع الزيادة 
٢٠ دينارا سنويا والتطبيق فور 

صدور القانون.
حاليــا املعــاش التقاعــدي 

افتتــح رئيس مجلس األمة 
اجللسة اخلاصة أمس اخلميس 
عنــد الســاعة احلادية عشــرة 
الطلبــات املتعلقــة  ملناقشــة 
باملتقاعدين وتــال األمني العام 
أســماء األعضــاء احلاضريــن 
واملعتذريــن والغائبــني بدون 

إذن أو إخطار.
٭ مرزوق الغامن: اجللسة خاصة 

استنادا الى املادة ٧٢.
مناقشة الطلبات

- تثبيت الطلبات في املضبطة.
- تلقيــت مشــروع قانون من 
احلكومــة املتعلقة باملتقاعدين 
وعمال بالالئحة الداخلية تنعقد 
اجللسة بناء على دعوة رئيس 

احلكومة واملجلس.
٭ أحمــد احلمد: نطلب اجتماع 
اللجنــة املاليــة والتشــريعية 
ملناقشة مشــروع القانون على 

هامش اجللسة.
٭ مــرزوق الغامن: هــل يوافق 
املجلس على دعوة اللجنة املالية 
والتشريعية على هامش اجللسة 
لدراســة املشــروع احلكومــي 
واالقتراحــات وتقدمي تقريرها 
عن هذه املوضوعات خالل ساعة.

 (موافقة عامة)
- هل يوافــق املجلس على 
أن نبــدأ املناقشــة وتكون مدة 

احلديث ٣ دقائق؟
٭ حمــدان العازمي: أســتغرب 
من رئيــس اللجنــة املالية أنه 
أثناء مناقشة التقرير باجتماع 
اللجنة اليــوم حتى لو جتتمع 
تأتي به اللجنة بالتقرير احلني 
وماذا تختص التشريعية؟ املالية 

هي املختصة.
٭ مرزوق الغــامن: كانت هناك 
اجتماعات وتنسيق واملشروع 
كان يحتاج لتوقيع ســمو ولي 
العهــد ووقعت عليه اليوم انا، 
فهل تناقشــون أثناء االجتماع 
أم نرفــع اجللســة حلني انتهاء 

اللجنة.
٭ عبدالكرمي الكندري: أقترح أن 
ترفع اجللسة ونعود خالل ساعة 
ألن الكالم سينفذ بعد التقرير.
٭ محمد املطير: كالم الكندري 
صحيح والنقاش سوف يتغير 

عقب تقرير اللجنة.
٭ حسن جوهر: تعليق اللجنة 
التقريــر، هنــاك  حلــني ورود 
اقتراحــات بقوانــني فــي ذات 
املوضــوع، واذا تناقش اللجنة 

تناقش جميع االقتراحات.
٭ عبيد الوســمي: االقتراحات 
النيابية نوقشــت فــي اللجنة 
واالفضل مناقشة املشروع وبعد 
ذلك ترفع اجللسة لتعقد اللجنة 

اجتماعها.
٭ الغامن: إما ان ترفع اجللسة 
مباشــرة وجتتمع اللجنة بعد 
ذلك أو تناقش اللجنة مشروعها.
٭ أحمــد احلمــد: االقتراحــات 
بقوانــني متت مناقشــتها، ومت 
تقدمي تقرير فيهــا، وليس من 
اخلطــأ ان يشــرح الوزير قبل 

االجتماع.
٭ الصيفــي الصيفــي: أطلــب 
رفع اجللسة ســاعة ويوصلنا 
تقرير احلكومــة ونقرأه وبعد 

ذلك نناقش.
٭ فايز اجلمهور: اليوم تاريخي 
بالنسبة للمواطن، وزير املالية 
وتوضيحــا  متهيــدا  يعطــي 
ويناقشــه أمام النواب ومن ثم 
ترفع اجللسة الى حني تناقشه 

اللجنة.
٭ د.خالــد العنــزي: أتفق مع 

العجز االكتواري، املؤسسة تذهب 
باجتاه سفلي بسبب العجوزات 
االكتوارية هذه املؤسسة معنية 
ايضا باملؤمن عليهم وعجزها اآلن 
االكتواري ٢٤ مليارا وسيصل الى 
٥٠ مليارا، لذلك يجب تصحيح 
املســار ووضــع املؤسســة في 

الطريق الصحيح.
سداد اخلزانة العامة للعجز 
االكتواري للمؤسسة من خالل 
أصول مادية او عينية على أال 
تقل قيمتها عن ٥٠٠ مليون دينار 

سنويا حتى انتهاء العجز.
هذا ما عدلناه من خالل املادة 

املميزة.
الشــرط الذي حتتاجه لكي 
نطبق هذا التقاعد هو رفع سن 
التقاعد ٣ سنوات تدريجيا وال 
زيادة في االشتراكات إطالقا وهذا 
يحقق كل هذه املعادلة واملميزات 
واستدامة املؤسسة دون املساس 
بالدخل، والنظــام هذا تكافلي، 
وهذا الشــأن فني بحت لنخلق 

املوازنة.
مازال خيــار التقاعد املبكر 
موجــودا، وخيار آخر من خدم 
٣٥ ســنة خدمة للرجل واملرأة 

٣٠ سنة.
وفي ٢٠٢٤ ســيتم رفع سن 
التقاعد ســنة وايضا في ٢٠٢٥ 

سنة واحدة
وفي ٢٠٢٦ رفع سن التقاعد 

سنة واحدة.
الوضــع احلالــي ال يضمن 

استدامة املؤسسة
ملخص املقترحات

- ٣٠٠٠ دينار منحة.
- زيــادة املكافــأة عنــد انتهاء 

اخلدمة.
- مضاعفة الزيادة السنوية.

- مضاعفــة الزيادة الســنوية 
جلميع املعاشات التقاعدية.

- مساهمة اخلزانة العامة لسد 
العجز االكتواري.

هناك ميزة اخرى وهي زيادة 
احلد األقصى للمرتبات اخلاصة 

للتأمني حاليا هي ٢٧٥٠
املقترح ان تكــون أكثر من 
احلد األقصى والســقف متزايد 
التطبيق بعد سنتني من صدور 

القانون.
هــذه املوازنــة عملنا عليها 
لفتــرة طويلة وهــذه املوازنة 
حتقــق كل املزايا لــكل أطراف 
املوازنة والقرار ألعضاء املجلس 

ويجب االستدامة، 
مبلغ ٥٨٩ مليون دينار كلفة 

املنحة.
٭ الغامن: ترفع اجللسة ملدة ربع 

ساعة للصالة.
تستأنف اجللسة الساعة ١٢٫٤٠ 

ظهرا.
٭ حمد املطر: املعاشات التقاعدية 
ليست معنية باملتقاعدين فقط 
بل أيضــا باملؤمن عليهم، وهي 
عملية مستمرة وأموال التأمينات 
تخــص جميــع املواطنني حتى 

املتوفني.
األهــم  الشــريحة  تبقــى 
املستحقة هم املتقاعدون امليزة 
الثامنة ال داعي لها، هناك احلد 
األدنى للراتب، خاصة النســاء 
واملتقاعــدات احلد األدنى يجب 
ان يكــون ١٠٠٠ دينــار، ويعود 
ميزة القرض احلســن حتى لو 
نضــع فتــرة. أرى ان الـ ٣٠٠٠ 
دينــار قليلة بعد كورونا أدعو 
الى ان تكون ٦٠٠٠ دينار مبلغ 
املنحــة، أمتنى إقــرار القانون 
فــي مداولة واحدة ونرجع بعد  جانب من اجللسة

فايــز اجلمهور فوجود شــرح 
مفصل لوزير املالية، حتى مهم 
للجنة املالية حتى تكون هناك 

مالحظات النواب.
٭ مبــارك احلجــرف: لدينــا 
املتقاعــدون ولدينــا األراضــي 
الفضاء والتكافلي نناقشها الى 

حني اجتماع اللجنة.
٭ أحمد مطيــع: لم يصلنا من 
احلكومة اي شيء، يصعد الوزير 

ويوضح حتى يصل التقرير.
٭ حمدان العازمــي: أنا عندي 
اقتراح مبا انه في تقارير وما في 
شيء جاهز ال توجد تقارير ومثل 
هذا األمر مهم، احلكومة تأتي من 
دون تقارير أصبح القانون يكون 
من املمكن ضد املتقاعدين، أقترح 
مبا أن الكل مبا انها منحة ورغبة 
وأقترح لكي نتأكد ان املصلحة 
ســتذهب للمتقاعدين، املقترح 
هو من صالــح املتقاعدين يتم 
التأجيل أسبوع، أحسن ما غدا 
يلوموننا الناس خاصة ال يوجد 
تقارير أصبح هناك دفنا لشيء.
٭ د.حمد املطر: ألن اي تأجيل 
مرفوض، وألن عندنا جلستني 
في جلسة، اللجنة جتتمع على 
هامش اجللسة، ولدينا اقتراحان 

نناقشهما.

د. عبيد الوسمينائب رئيس املجلس أحمد الشحومي خالل جلسة أمس

فارس العتيبي وعبداهللا الطريجي

د. حمد روح الدين وخليل الصالح

(محمد هاشم) سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد والنائب األول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النوافرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وأمني السر فرز الديحاني واملراقب أسامة الشاهني على املنصة وتبدو األمانة العامة  

التقاعـد سـن  رفـع  علـى  اعتراضـي  وأسـجل  املتقاعديـن  رواتـب  وزيـادة  األربـاح  فـي  باملشـاركة  طالبـت  أبوصليـب:  سـعود 

مختلـف مفهومـه  االكتـواري  والعجـز  االسـتدامة  مفهـوم  مـن  جـزء  التأمينـات  أربـاح  فـي  املتقاعديـن  مشـاركة  جوهـر:  حسـن 

هشـام الصالـح: هنـاك ٣٨ ألـف متقاعـد رواتبهم أقـل مـن ١٠٠٠ دينار ولذلـك قدمـت اقتراحـات لزيادتها وال يجـب رفع سـن التقاعد

مبـارك احلجـرف: املنحة يجـب أن تكون مشـاركة فـي األرباح وهـل ذوو اإلعاقة تشـملهم املنحـة وزيادة سـن التقاعد تضـر باملوظفني

سـنوات  ٣ التقاعـد  لسـن  زيـادة  بـه  القانـون  لكـن  العهـد  ولـي  وسـمو  األميـر  سـمو  مـن  واملكرمـة  املنحـة  مطيـع:  أحمـد 



مجلس األمة
اجلمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢

11

اسبوع وحتى تكتمل املعلومات 
وتكون قراراتنا جيدة.

٭ ســعدون حمــاد: موضــوع 
التأجيل مرفوض بتاتا، موضوع 
التأمينات بأمر من ســمو ولي 
العهــد بإشــراك املتقاعدين في 
األرباح ويفتــرض االنتهاء من 
هذا األمر منــذ البداية، أرباحها 
٦ مليــارات و٢٠٠ وهنــاك ٢٤ 
مليــارا عجزا اكتواريا وســمو 
ولي العهد أصر على هذه املنحة 
للمتقاعدين، بلغت وصرحت بأن 
احلد األدنى سيكون ٢٠٠٠ دينار 
واملكافأة اآلن ٣٠٠٠ دينار وفق 

املشروع احملال من احلكومة.
التعديالت ستكون اختياريا 
مثل ســن رفع التقاعد، ويجب 
أن تؤكد عليه اللجنة املالية في 

تقريرها.
إذا كان صاحــب املعــاش 
مستوفيا تصرف املنحة بالكامل 
وال يجوز صــرف املنحة ألكثر 

من شخص.
٭ الصيفــي الصيفي: أســجل 
الشكر والتقدير والثناء لصاحب 
الســمو وسمو ولي العهد الذي 
هو بدايــة احلديث عــن منحة 
املتقاعدين من سمو ولي العهد، 
لوال اهللا ثم ولي العهد ملا كانت 
هذه اجللسة منعقدة وما كانت 

هناك الـ ٣٠٠٠ دينار.
٭ عبدالكــرمي الكنــدري: هــذا 
املشــروع احلكومــي معنــون 
بأنه مشــروع منحة أي ليست 
مشــاركة في أرباح التأمينات، 
أربــاح  ليســت مشــاركة فــي 
التأمينــات، وهذا يخالف فكرة 

القيادة السياسية.
علــى أي أســاس مت اختيار 
٣٠٠٠ ملــاذا ليــس ٥ آالف أو ٧ 
آالف، رفع سن التقاعد اختياري 
أين االختياري! قانون التقاعد 
املبكر شيء تاني، املرسوم أمامي 

وليس فيه اختياري.
كل ما يحدث فــي كثير من 
الدول مــن اعتراضات يبدأ من 
قانــون التقاعــد، أنــت تعطي 
منحة وتأخذ من ٥٠٠ ألف واحد 

استقطاعات!
ال تعطــي مثاال علــى  دول 
اخلليج فدول اخلليج ال توجد 
باراشــوتات، وال وسائط، دول 
اخلليــج بهــا بيــوت ووظائف 

فخلكم بالكويت أحسن لكم.
٭ ســعود أبوصليــب: أضــم 
صوتي لصــوت النواب في كل 
حــرف أتشــرف أني أحــد من 
طلبوا عقد اجللســة للمشاركة 
فــي أربــاح التأمينــات وزيادة 
الراتــب التقاعــدي ورفع قيمة 
الراتب التقاعــدي احلد األدنى 
والزيادة السنوية، عندما رفعت 
الدولة أسعار مشتقات البنزين، 
نطالب مبكافأة سنوية وليس 

مرة واحدة.
٭ مبارك احلجرف: سبب اجللسة 
هو جهد التأمينات، القانون زين 
لكــن املنحة ال بد أن تزيد نوعا 
ما، االخوان ذوو اإلعاقة هل هم 
مشــمولون في القانون واحلد 
األدنى للراتب التقاعدي ال بد من 
زيادته ضروري، عندما نعطي 
الناس منحة ٣٠٠٠ دينار، األرباح 
٦ مليارات لو قســمت على ١٦٠ 
ألفا سيكون نصيب الواحد ٣٦ 
ألف دينار، لكن عندما أزيد سن 
التقاعد ســوف أضــر املوظف 
احلالي سيتضرر، ستزيد فترة 
شغله للوظيفة، وهذا هو احلق 
األصيل للدولة، الدول األخرى 
يتم إسقاط رئيس دولة إذا زاد 

سنة واحدة من سن التقاعد.

اخلسائر املتوقعة للتأمينات.
قضية الفوائد ملاذا التأمينات 
أعلى نسبة فوائد في الكويت.

٭ أحمد مطيــع: هي منحة من 
ســيدي حضرة صاحب السمو 
وســمو ولــي عهــده، ١٦٠ ألف 
متقاعد ســيحصلون على جزء 
بســيط مــن األربــاح، تفاجأنا 
ببعض املالحظات جتعلها بدل 

منحة تكون نقمة.
من هذه النقمة زيادة ســن 
التقاعــد ٣ ســنوات، إذا كانــت 
ميــزة يفتــرض أال يأخذها من 
لديــه أطفــال، وبعدمــا يخــدم 
زيــادة على التقاعــد احلالي ٣ 
سنوات فهذه شروط مدسوسة، 
يأخذون مبالغ املنحة من جيوب 
املوظفني احلاليني، تقدمت بطلب 
تعديل املنحة تكون كل ســنة، 
٣٠٠٠ دينار وملرة واحدة ويتم 
تعويضها بزيادة ٣ سنوات زيادة 
في سن التقاعد، هذا ال طبنا وال 

غدا الشر.
وهل الرواتــب التي تتعلق 
باملتوفــى هل أبناؤه يحصلون 
على هــذه املنحة، هــل املكلف 
برعايــة معاق يزاد ٣ ســنوات 

زيادة في اخلدمة؟!
٭ هشام الصالح: قدمت مقترحا 
بتوزيع ٢٥٪ من أرباح التأمينات 

١٠٠٠ دينار.
قضية الـ ٣٠ التي صارت ٤٠ 
بإضافة ١٠ دنانير كل سنة يجب 

تنفيذها مباشرة.
املادة ٧ بخصــوص العجز 
االكتــواري والـ ٤٠ مليارا ال بد 

من تقليل هذا العجز.
التأمينات لها اســتثمارات 
كبيــرة، وال نــدري عنها وهذه 

حتتاج إلى تقييم آخر.
البد أن تكــون هناك حرية 
االختيار في التقاعد، أهل الكويت 
يحتاجون الــى تقييم أكثر من 
هذا، وأهل املتقاعدين يستاهلون.
٭ محمــد احلويلة: نتقدم ملقام 
صاحب السمو وإلى عضده سمو 
ولي العهد بالشكر اجلزيل على 
توجيه مؤسسة التأمينات بأن 
تعيد النظر في كل ما من شأنه 
تعزيز االستقرار املادي لشريحة 
املتقاعدين، يجب أن نخرج في 
هذه اجللسة بقرارات تخدم هذه 

الشريحة العزيزة.
عاليــة  املؤسســة  أربــاح 
وصنــدوق التأمينــات يحقــق 
أرباحا عالية ومشاركة األرباح 
أصبحت ضرورية ومشاركتهم 
في نسبة األرباح يجب أن تكون 
مستمرة، ال أن تكون مرة واحدة، 
والقوانني املعروضة في اجللسة  

زيادة العالوة السنوية.
لألســف، بــادرت احلكومة 
بتقــدمي مقتــرح الوزيــر الذي 
حتســس بكلمة «دافنها» هناك 
رسائل من املواطنني بأن القانون 
دس الســم بالعســل وملغوم، 
فمســألة رفــع ســنة التقاعــد 
مرفــوض، ال ميكن لقانون مهم 
أن ُيعالج في يوم واحد، لكن ألننا 
مقتنعون بإخواننا املتقاعدين، 
لكن نرفض أن ميرر املشــروع 
بــدون وضوح بنوده، مســألة 
التقاعــد االختيارية، فال ميكن 

أن نثق باحلكومة.
٭ عبيــد الوســمي: توضيحــا 
وتصحيحــا، فهنــاك فهم خطأ 
في طبيعــة املؤسســة، املبالغ 
ليــس فقــط معاشــات، توزيع 
األربــاح ليس جزءا من وظيفة 

هذه املؤسسة.
استثماراتها تعظيم إيرادات 
الدولة، لكن ماذا لو أفلست هذه 
املؤسسة من يتحمل تبعات عدم 

قيام املؤسسة بدورها ؟.
البد من التــوازن بني كفالة 
حياة كرمية لألفراد واحملافظة 

على استدامة هذه املؤسسة.
توزيع األربــاح هذه منحة 
بناء على توجيه سام من سمو 
ولــي العهد بقصــد رفع العبء 

وقدمت قانون برفع احلد األدنى 
للمعــاش التقاعدي إلــى ١٠٠٠ 

دينار.
مع ذلــك ال بد أن ننتبه الى 
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠١، أعطى 
٥٠ دينارا للمتقاعدين، ولكن رفع 
سن التقاعد من ٤٠ الى ٥٠ فاألثر 
لذلــك طال أجياال وأجياال، نعم 
أنا دكتــور في القانون وعندي 
مالحظة جوهرية املقترح يكون 
من ١/٨ زيادة ٢٠ ســنويا ولكن 
القانون يعطيهم ٣٠ دينارا يعني 
ســوف نقلل منهم جنعلها من 
١/٩ وليــس من ١/٨ لكي يأخذوا 
الـ ٢٠ والـ ٣٠ دينارا على األقل 
هذه الســنة، وبالتالي يجب أن 
تعدي والتعديل ميشي من ١/٩ 
يســتفيدون بالـ ٣٠ وأيضا بالـ 

٢٠ دينارا.
هل الزيادات تشمل املستحقني 
أصحــاب األنصبــة، وال بد من 
التأكيد على االختياري ويتضمن 

القانون حق «االختيار».
٭ خليل الصالح: شكرا لسمو 
األمير وسمو ولي العهد، أعطت 
املتقاعدين حالة من الراحة في 

ظل غول الغالء.
الناس الذيــن رواتبهم أقل 
من ١٠٠٠ دينار يستحقون ألن 
الغالء أصبح فاحشا، فلنعطهم 

بها مواد إيجابية علينا إقرارها.
الرواتــب  وندعــم زيــادة 
واملعاشات التقاعدية ورفع احلد 
األدنى للمعاشات وكل اجلوانب 
التــي توفــر احليــاة الكرميــة 
إلخواننا ولألســر االســتقرار 
املعيشــي، وعلى وزيــر املالية 
توفيــره لكل املواطنــني الذين 
يتمتعون بهذه النسب أن تكون 
نسبا بها اســتقرار، وأن تكون 
مجديــة، ٣٠٠٠ ملرة واحدة غير 
جدية خاصة في ظل األســعار 

املرتفعة.
علينــا واجبات ومســؤوليات 
كثيرة وعلى السلطتني التعاون 

إلقرار هذا القانون.
الســويط: اخواننــا  ٭ ثامــر 
املتقاعدون يستحقون كل الدعم 
ووجب علينا اليوم بذل اجلهد 
لتحقيق ما يتطلعون إليه منذ 

سنوات.
توزيــع نســبة مــن أرباح 
املؤسسة خاصة السنة املاضية 
كانت األرباح ٦ مليارات دينار 
و٢٠٠ مليــون، وهذا رقم كبير، 
وعلى ذلك بادر سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد مبوضوع 
توزيــع األرباح، هنــاك قناعة 
تولدت لديه بأن األرباح كبيرة 
ومعاجلة احلــد األدنى، وكذلك 

عن الناس.
الـ ٧ مليارات أرباح احملققة 
جــزء منهــا هــو إعــادة تقييم 

األصول وليست تشغيلية.
الذراع االستثمارية للمؤسسة 
تعمل لتحقيق أغراض املؤسسة 
ومنها احليــاة الكرمية، وليس 
هناك ما مينع من تفعيل املادة ١١ 
و٢٣ من الدستور، لذلك احلديث 
عن األرباح وكأنها شركة جتارية 

هذا خطأ.
اجللســة  ترفــع  الغــامن:  ٭ 
ملــدة ســاعة الجتمــاع اللجنة 
التشريعية واملالية لرفع تقريرها 

خالل ساعة.
اســتؤنفت اجللسة الساعة 
الرابعة عصرا برئاســة رئيس 

املجلس مرزوق الغامن.
هــل ترغبون في اســتكمال 

النقاش؟
٭ حســن جوهر: اللجنة أنهت 
مهمتها نرجــو توزيع اجلدول 

املقارن.
٭ حمــدان العازمي: واضح كل 
مشــاكلنا وكلمــا صــار نقص 
على أهــل الكويت واملتقاعدين 
كان هناك ســبب واألخ اخلبير 
االكتواري اللي البس البدلة ما 
عندهــم إال هو، هذا هو ســبب 
املشــكلة خاصة اذا كانت فيها 
زيادة، وهو مع األسف يزيد راتبه 
ووزير املاليــة قال كلمات، قال 
نحن ذاهبون الى الهاوية، وقال: 
ليست أموال املتقاعدين، فكيف 
توافــق على هــذا القانون؟ مع 
األسف نناقش مثل هذا القانون 
وعنــد احلكومة مقتــرح منذ ٦ 
أشــهر، والوزير يقــول ان هذه 
املبالغ تؤخذ من اخلزانة العامة، 
وليس من التأمينات، احلكومة 

مستذبحة وال توجد تقارير.
نحن مع املتقاعدين وأقسمنا 
على األمانة، وال يجوز أال تكون 
املنحة مســتمرة، ما مصير من 
يتقاعد بعد القانون بأســبوع، 
احلكومــة عندما تريــد قانونا 

تسلقه سلق.
٭ خالد العتيبــي: قانون مثل 
هذا يهم الشعب بالكامل، اليوم 
موظف، غدا ســيكون متقاعدا، 
مبعنى ان القانــون يهم جميع 
املواطنني وليس املتقاعدين، فالبد 
من عرض القانون على النواب 
وعلى الرأي العام ومتخصصني 
حتى يخرج متكامال ومتفقا عليه 
مــن اجلميع، كيــف نناقش في 
نفس يوم اجللســة، أخشى ان 
تخرج مثالب بسبب عدم الدراسة 

الكافية.
صــرف املنحة هو إشــراك 
جميــع املتقاعدين فــي األرباح 
فيفتــرض ان تكــون ســنوية 

ودائمة.
األهــم أن تكون نســبة من 

األرباح بشكل دائم وسنوي.
التعذر بسد العجز من خالل 
رفع سن التقاعد هذا مرفوض.

إذا كانت هناك نية لسد هذا 
العجــز فمســتعدون في جلنة 
امليزانيات بحثه ولكن ليس عن 

طريق رفع سن التقاعد.
٭ عبــداهللا الطريجــي: نتقدم 
بالشــكر الــى صاحب الســمو 
األمير وســمو ولي العهد على 
هذه املنحة، الكل ينتظر تكرمي 
هــؤالء املتقاعديــن ملــا قدموه 
لبلدهــم، أمتنى من املؤسســة 
حتســني اخلدمات، املستشفى، 
املتقاعديــن، حتتاج الــى إزالة 
عقبــات، واالســتعجال بنظام 
االدخار واالستثمار وأن تكون 
هناك نســب ثابتة ســنويا من 

الشيخ احمد النواف وعبدالوهاب الرشيد وجمال اجلالوي وم. علي املوسى وسعود أبو صليب وبدر احلميدي ود.محمد احلويلة

هذا األمر خطير لكن القانون 
في مجمله جميل، لكن رفع سن 

التقاعد أمر خطير.
٭ د.حســن جوهر: نتفق على 
مشــاركة املتقاعدين في نسب 
أرباح التأمينــات هذا يجب أن 
يكون مستداما، املشاركة جزء 
ال يتجزأ من مفهوم االســتدامة 
فسيشاركون في إثراء الصناديق 

االنتخابية.
نعم القانون به مزايا طيبة 
وأحرص على زمالئنا في اللجنة 
املشتركة أخذ مالحظاتنا بعني 
االعتبــار حتى ال يــرد القانون 
وحتى ال يخرج القانون معيبا.
العجــز االكتواري مســألة 
جدلية واحتسابه يتم بطريقة 
خاصة، ولذلك يســوي البعبع 
للناس، ميزة احلكومة للمشاركة 
في مشاريع اســتثمارية داخل 
الكويت خطوة مهمــة نباركها 

ونشجعها.
هنــاك ٣٠٠ مليــار حــول 
العالم وجتربة روســيا أمامنا 
اليوم، الصناديق املوجودة أهل 
الكويت أولى بها وأولى أن تنتفع 
باالســتثمار فــي الكويت وهنا 
تتحقق االستدامة، أرجو مراجعة 
موضوع العجز االكتواري فهل 
يحســم لنا العجــز االكتواري 

بدر احلميديمساعد العارضي في حديث مع الشيخ أحمد النواف د. رنا الفارسالشيخ د. احمد الناصر

عدنان عبدالصمد: منحة الـ ٣ آالف والزيادة السنوية يجب أن تكون وحدها
سعدون حماد: أرباح التأمينات ٦ مليارات و٢٠٠ مليون دينار وعجزها ٢٤ مليارًا وسمو ولي العهد وجه بإشراك املتقاعدين في األرباح

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد يستمع إلى عيسى الكندري

د. احمد مطيعالشيخ طالل اخلالد ود. عبدالكرمي الكندري فهد الشريعان ود.محمد الفارس

سعدون حماد ويوسف الغريب ود.حمود مبرك  د. بدر املال وعدنان عبدالصمد 

خليـل الصالح: الشـكر لسـمو األميـر وسـمو ولي العهـد ومـن رواتبهم أقـل مـن ١٠٠٠ دينـار يسـتحقون الزيـادة ورفع السـن مرفوض

ثامر السـويط: املتقاعدون يستحقون كل الدعم وسـمو ولي العهد بادر بتوجيهه لتوزيع نسـبة من األرباح على املتقاعدين ورفع السن مرفوض

راتبـه برفـع  يقـوم  وهـو  للمتقاعديـن  زيـادات  هنـاك  كانـت  إذا  خاصـة  املشـكلة  سـبب  هـو  االكتـواري  اخلبيـر  العازمـي:  حمـدان 

محمـد احلويلـة: الشـكر لصاحب السـمو وعضده سـمو ولي العهـد ومشـاركة املتقاعدين فـي أربـاح التأمينات يجـب أن تكون مسـتمرة

عبيد الوسمي: املزايا املوجودة في القانون ليست فقط لزيادة املعاشات واملؤسسة عملها ليس فقط صرف الرواتب واملوازنة مهمة الستدامتها
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٥ الــى ٦٪، ونصيــب األرامــل 
واملطلقات البد لهم من نصيب 

من بناء وحدات سكنية.
أمتنى ان يكون هناك شرح 
واف مبا يخص رفع سن التقاعد 

واحلرمان من بعض امليزات.
٭ خالد العايد العنزي: نشــكر 
سمو األمير وسمو ولي العهد، 
هنــاك بعض املالحظــات، فيما 
يتعلق باملنحة أكد وزير املالية 
انها ستصرف قبل شهر رمضان 
املقبل اذا كانت هناك حتفظات، 
فأمتنــى مبــدأ «ُخــذ وطالــب» 

املتقاعدون يحتاجون املبلغ.
املادة ٣ النص مهم أمتنى على 
وزير املالية أن يســمع كالمي، 
يستبدل بنص الفقرة األولى تزاد 
املعاشات التقاعدية من ٢٠٢٢/٨/١ 
بواقع ٢٠ دينارا، وهذه إشكالية 
كبيــرة، في حــال تطبيقه بهذا 
الشكل سوف يحرم املتقاعدون 
من ٣ ســنوات مضت، لذلك الـ 
٣٠ دينارا مستحقة اآلن يفترض 
ان تصرف واذا طبق هذا النص 
حرموا منــه، التعديل هو عدم 
حرمانهم من الـ ٣٠ دينارا ومن 
املهم جدا ان تتم املوافقة عليه.

٭ شعيب املويزري: احلكومة ال 
تريد صرف هذه املكافأة، هناك 
شــخص يتقاعد اليــوم يأخذ، 
وشــخص يتقاعد غدا ال يأخذ، 
متابعة سمو ولي العهد يجب ان 
تكون األمور واضحة من اجلهات 
املعنية لتنفيذ هذه التوجيهات.

طلبنا منهم ان تكون الزيادة 
الســنوية ٣٠ دينــارا رفضــوا 
وجعلوهــا ٢٠ وكذلك ربطوها 
مــع زيــادة ســن التقاعــد، هل 
تقبلون فرض علينا ٥٠٠ مليون 
دينار غير محددة؟! غير العجز 
االكتواري هذا القانون مســخ، 
ال ميكــن متر هــذه األمور بهذه 
الطريقة، قلنا لوزير املالية هات 
املكافأة بروحهــا رفض الوزير 
وقــال «ال»، مــع بعضهــا، ملاذا 
تربطــون مواضيــع أخرى مع 

املكافأة؟!
٭ مهند الســاير: املسألة نراها 
بعينني دولة ريعية وعني تفهم 
العجز، ملاذا يدفع املواطن ثمن 
سوء إدارة الدولة؟ القانون في 
مادته األولى بنظر دولة ريعية، 
فأصبح عند الناس اننا ربحنا ٦ 
مليارات وبالتالي نحن شركاء.

وهذا خطأ.
ملاذا املكافــأة ٣٠٠٠ تتزامن 
مع قانون يتحمل كل املواطنني 
التكلفة، وحتى االختيارية فيه 
سوف تكون إلزامية، ونصطدم 
باملــادة ٧٦ من قانــون اخلدمة 
املدنيــة، ملاذا ربط كل األشــياء 
مع بعضها، ميكــن تأتي رغبة 
سامية مبنحة اخرى بعد سنة 

او سنتني.
ليس بالضــرورة ان يكون 
خطابنــا هنــا انتخابيا، فيجب 
فصــل املكافأة املوجــه بها من 
الرغبة السامية عن قانون ذي 

تفاصيل كثيرة غير واضحة.
٭ عبداهللا املضف: أشكر اإلخوة 
في مؤسســة التأمينات، هناك 
نقطة هل بحثتم دستورية هذا 

القانون؟
اجلانــب  مــن  أخشــى 
الدســتوري، ماذا عن املوظفني 
الذين أطلب لهم املكافآت، أخشى 
على هذا القانون أن يكون عرضة 
للطعن لدى احملكمة الدستورية 
هل هو اختياري وأتقاعد وفق 

السن اآلن أم هو إلزامي؟!
سألت شــخصني من فريق 
الوزير أحدهما قال لي اختياري 

األمير وســمو ولي العهد، هذه 
املؤسسة أسسها رجال، عندي 
تساؤالت ومقترح لوزير املالية، 
مبلغ الـ ٣٠٠٠ هل هو منحة ام 
استقطاع سنوي، وإذا كان منحة 
ملاذا يذكر في هذا القانون؟ وكم 
احلد األقصى للراتب التقاعدي؟ 
وكــم يصــل إليكــم؟ وكم احلد 
التقاعــدي  األدنــى للمعــاش 
للشــخص الذي عنــده أقل من 

٥ أوالد.
تعديل املــادة ٨٣ مكررا في 
القانون، انشــاء نظام لالدخار 
واالستثمار على أن يكون موافقا 

للشريعة االسالمية.
أمتنــى املوافقة على تعديل 
املادة ٨٣ مكررا بأن يكون متوافقا 

مع الشريعة االسالمية.
٭ عبيــد الوســمي: ارجو فهم 
طبيعة مؤسسة التأمينات فهي 
ليست شــركة جتارية، وليس 
من قانون املؤسســة ما يلزمها 
بتوزيع دينــار واحد، وصدور 
القانــون هو شــرعنة لتوزيع 

االرباح.
ليس عندي مشكلة صرف مو 
٣٠٠٠ بل ٢٠٠٠٠ ولكن هل لدى 
الدولة القدرة على دفع هذا املبلغ 
فكيف تلزم املؤسسة دفع هذه 
املبالغ إذا لم يكن هناك غطاء.

واحلكومة على هذا التنســيق، 
واســجل حتفظــي علــى زيادة 
ســنوات التقاعد ٣ ســنوات، ال 
ميكن ان نفيدهم على حســاب 

املوظفني.
٭ عدنــان عبدالصمــد: وقعنا 
فــي شــرباكة نحن فــي قضية 
زيادة منحــة ٣٠٠٠ و٢٠ دينارا 
ســنويا باقي األمــور يفترض 
اال تكون في القانون منها رفع 
سن التقاعد و٥٠٠ مليون لسد 
العجز االكتواري وغيرها، هذا 
ســيعقد القانــون، وإذا رفضنا 
االشياء املعقدة معناها رفضنا 
الـــ ٣٠٠٠، وإذا وافقنــا على الـ 
٣٠٠٠ هناك شغالت أخرى ينبغي 
فصلها ومع القانون ُجنبر على 
املوافقة عليها، ويا إخوان «إخذ 
وطالب» نوافق على الـ ٣٠٠٠ والـ 
٢٠ دينارا سنويا، وبعد ذلك نأتي 
بقانون مستقل ألننا بحاجة إلى 
القانون اليوم مبداولتني، ألننا 
نحتاج إلى أغلبية خاصة وإذا 
لم تصــوت احلكومة معنا فلن 

مير القانون.
األمــور األخــرى تبحث في 
قوانني أخرى واحلكومة «زرقت 

القضية».
الزيــادة ليســت ١٠ دنانير 
سنويا، الزيادة ستكون ٣ دنانير 

قوانني ال تعجبكم نعدل عليها.
البد ان نقر املنحة اليوم في 

مداولتني.
٭ وزيــر املاليــة عبدالوهــاب 

الهارون:
موضــوع االربــاح هذا قبل 
توليتــي الــوزارة، وقــدري ان 
اكون مسؤوال عن هذا امللف الذي 
يخص املتقاعدين واملؤمن عليهم.
يــا إخــوان هذه املؤسســة 
تعانــي عجــزا اكتواريــا كيف 
نــوزع منحــة مــن العــدم، بها 
عجــز اكتــواري، يعنــي هناك 
خطر حقيقي في عدم حتصيل 
الراتب احلقيقــي عند التقاعد، 
كيف نوزع االرباح؟ نحن نعطي 
منحة شــريطة اصالح النظام 

ووضعه في االطار الصحيح.
نحــن ورثنا هذه املشــكلة، 
وأمامكم خيار إصالح هذا النظام، 
مســؤوليتي ان اكــون صادقــا 
وليس بيــع الوهم وإال نصفي 
املؤسسة ونقفل املؤسسة، هذا 
غير مقبول ال فنيا وال دستوريا 
وال اخالقيا، املؤسسة عاجزة هل 

نروح تنوزع ارباحها؟
مالحظات األعضاء:

ال نتالعــب فهــذا تقرير من 
افضــل مدققي العالــم، االرباح 
حقيقية وهي ارتفاع في االصول 

احلد النقدي األعلى طالبت 
بــأن يكون الدفع باحلد النقدي 
قالــت  والتأمينــات  األعلــى، 
االمكانيــات ال جتيز دفع ٣٠٠٠ 

دينار لشخص واحد.
واألدرى باالعتبارات الفنية 
هي املؤسسة والنواب يضعون 
بدل مكافــأة ٣٠٠٠ ضعوا حتى 
لو ٥٠ ألفا، مصّر على أن يكافأ 
أصحاب احلاجة واملؤمن عليهم، 
ضمن حدود وظيفة التأمينات 
حفاظا على املؤسسة واستدامة 

خدماتها.
٭ فارس العتيبي: القانون عند 
احلكومة من ١٠ أيام ولم تناقشه 
إال اليوم معنى ذلك ان القانون 
به شيء، املبلغ يفترض ٢٠٪ من 
أرباح التأمينات يعني من ٥ آالف 
لزيادة، ٥٠٠ مليون دينار كيف 
نوافق على صرفها دون أن نعرف 
مبلغ العجز، احلكومة وضعت 
مكرمة سمو ولي العهد في قانون 
ملغوم «باكيج» املتقاعدون لهم 
حق علينا من ٩ طلبات لم تتحقق 

وقصيتوها بالتأمينات.
٭ مســاعد العازمــي: يجب أن 
تكون النسبة محددة من األرباح 
ســنويا ويجــب رفع الســقف، 
دعونا نعتبر هذا األمر خطوة في 
االجتاه الصحيح ونشكر النواب 

وثلث مبعنى اجمالي ١٣ دينارا 
معناهــا الزيادة ســتكون ٣٣٪ 
وليس ١٠٠٪ بحســبة رياضية 

معينة.
فلنوافق على التقرير كما جاء 
من اللجنة ومستقبال نعدل عليه.

٭ صالح ذياب: 
ال ميكــن ان يســتمروا بهذا 
التالعــب على انــاس أتوا لهذه 
اجللســة مبنحة من سمو ولي 
العهد وتأتوا بها بهذه الطريقة، 

وتأتي اآلن وحتدد االرباح.
انت لم يكن لديك علم باالرباح 
بالضبط، فاألرقام متغيرة، لنكن 
منصفني مــع املتقاعدين نقول 
لهم ســنوزع ٢٠٪ ســنويا هذا 
املفترض ان يكون، عملية دمجه 
بهذه الطريقة هي خلط لألوراق 
ومحاولة إلحراج بعض النواب 
أمام القواعد االنتخابية، ال نأبه 
بهذا الكرسي وسنقول احلقيقة 

فما حدث هو خطأ.
٭ فرز الديحاني:

الكويــت كلهــا مستبشــرة 
الصبــاح  مــن  واملتقاعــدون 
مستبشــرون، ال نريــد خلــط 
اذا هنــاك حتفظــات  األوراق، 
نتحفظ عليها، لكن املنحة ٣٠٠٠ 
البــد من اقرارها والـ ٢٠ دينارا 
البد من اقرارها اذا كانت هناك 

هل نسّيلها ونوزعها على الناس؟
هل نرفع االشــتراكات على 
الناس او نزيد سنوات اخلدمة، 
رأينا زيادة سنوات اخلدمة مع 
وجود خيــارات التقاعد املبكر 

ومن أكمل ٣٥ سنة خدمة.
نحن االدنى في دول اخلليج 
من حيث سن التقاعد نحن االقل.

نحن نطبق توجيهات القيادة 
السياسية بإشــراك املتقاعدين 
في االربــاح، وعندمــا وضعنا 
شرط توزيع االراضي لتعزيز 
استثمارات املؤسسة داخل الدولة 
ويكون املتقاعدون شــركاء في 

االستثمار.
هذا القانون اذا ازلنا شروط 
الزيادة في السن فمن الصعب 
توزيــع املنحــة، ارجــو تكون 
اخليارات هــذه واضحة امامنا 

بكل وضوح وشكرا.
٭ مرزوق الغامن:

الــى  نأتــي  النهايــة  فــي 
التصويــت او تأجيــل علــى 
مداولة واحدة، او نصوت على 
مشــروع احلكومــة وتعديالته 
والتعديالت األخــرى تأتي في 

اقتراحات اخرى.
٭ عبدالكرمي الكندري:

البــد أن نفتح نقاشــنا مرة 
أخــرى فهذا مــا اتفقنــا عليه، 
وبالتالــي البــد ان يكون هناك 
مقرر اللجنة ويشرح التقرير، 
أنتم تكلمتم عن عجز ملاذا ذهبتم 
للقيادة السياسية وقلتم هناك 
اربــاح وتأمر القيــادة بتوزيع 
األربــاح وتأتون هنا وتقولون 

عجز.
انتم اكدمت ان رفع سن التقاعد 

اجباري.
اي مــا معنــاه انك ســوف 
تعطي الناس ٣٠٠٠ مرة واحدة 
في حياتهم وباقي احلياة سوف 
تستقطعون منهم استقطاعات.

٭ مرزوق الغامن:
اتفقنا على استكمال النقاش 
وتوزيع اجلدول املقارن، توزيع 
منحة الـ ٣٠٠٠ وزيادة املكافأة 
مــن ٢١ الــى ٢٨ ضعف وغيرها 

وزيادة سن التقاعد.
تبــون  نصــوت،  تبــون 
مداولتني، تبون نؤجله، تبون 

نرجعه للجنة.
٭ فايز اجلمهور:

مــن بعــد تســاؤل الوزيــر 
نصوت.

٭ ثامــر الســويط: ارباحك ١٨ 
مليارا، وتبشرنا بأن املؤسسة 

تخسر.
٭ وزير املالية:

أقصد وضع املؤسسة عجز 
اكتــواري، وال يصير ان نوزع 
منحة، عاجزة ماديا وبها عجز 
اكتــواري، ونحــن اتينا نطبق 
توجيهــات القيادة السياســية 

واحلفاظ على املؤسسة.
نعم هناك رفع لسن التقاعد 
وهنــا خيــاران األول خــاص 
بالتقاعــد املبكر ومــن اكمل ٣٥ 

سنة يتقاعد عند ٥٥ سنة.
يجب زيادة السن، ولم نذهب 

الى االستقطاع.
٭ مهند الساير:

تقرير اللجنــة مختلف عن 
املشروع اآلتي من احلكومة وهذه 

العلة فيها اجلداول.
٭ مرزوق الغامن:

هــل يوافــق املجلــس على 
احلصــول على كل هــذه املزايا 
مع رفع ســن التقاعــد، أو عدم 

احلصول على هذه املزايا.
أنتم تقررون اآلن، تعيدون 
اللجنة او نصوت عليه مداولة 

واآلخــر قال إلزامــي، وأريد أن 
أســمع من الوزير ما هو الرأي 
الدستوري في هذا القانون، نؤكد 
على استحقاق املتقاعدين لكن ال 
أريد أن أخل باملبدأ الدستوري، 
فحماية املؤسسة واجب وطني، 
وحمايتها حماية لألسر الكويتية.
٭ أســامة الشــاهني: نريــد ان 
نخرج اليوم بإجناز، نعم حقوق 
املتقاعدين أكثر، املنحة واألرباح 
مســألة متفق عليها قبل شــهر 

رمضان.
موضــوع الـــ ٢٠ دينارا مع 
عــدم حذف الـــ ٣٠ دينارا محل 
اجماع فدعونا نقره هذا اليوم، 
قدمنا اقتراحا بأن يكون استثمار 
مؤسسة التأمينات وفق الشريعة 
االســالمية، حتــى ال ندخل في 
فتاوى االستبدال أو االكتتابات 
العامة فلذلــك نقر هذا االدخار 
متوافقا مع الشريعة اإلسالمية.

املنحة ال تصير مبقابل، املادة 
السادســة ترفــع ســن التعاقد 
للنساء من ٥٠ إلى ٥٣ والرجال 
من ٥٥ إلى ٥٨ سنة وهذا مرفوض 
بالنســبة لنا واللجنة رفضت 
هذا الشــيء حتى ال نفســد هذا 
االجناز، فلهذا نقر املتفق عليه 
ونعيد النظر في املختلف عليه.
٭ فايز اجلمهور: نشــكر سمو 

د. عبداهللا الطريجيخليل الصالح شعيب املويزريحمد الهرشاني

عبدالكرمي الكندري: القانون املعروض منحة فلماذا حددت بـ ٣ آالف؟
فارس العتيبي: طالبنا بأن تكون الزيادة السنوية ٥٠ دينارًا سنويًا والقانون ملغوم لربطه برفع سن التقاعد ٣ سنوات

محمد الراجحي وم. علي املوسى ود.خالد السعيد ود. علي املضف ود.حمد روح الدين

سعود أبو صليبد. حمد املطر مبارك احلجرف

د. محمد الفارس ومبارك العرو

د. هشام الصالح وسعدون حماد املجلس يصوت على أحد االقتراحات

خالـد العتيبـي: القانـون يخـص جميـع شـرائح املوظفـني ويجـب عرضه علـى الرأي العـام حتـى يخـرج متكامًال وأخشـى مـن املثالب

 خالــد العنـزي: وزيـر املاليــة أكـد أن املنحــة اخلاصــة باملتقــاعدين سـتصرف قبـل شـهر رمضـان واملبلـغ متوافر

مهنـد السـاير: ملـاذا يجـب علـى املواطـن أن يدفـع ثمـن سـوء اإلدارة وملـاذا ربـط مكافـأة املتقاعديـن بقضايـا التأمينـات األخرى؟

عبداهللا الطريجي: الشكر لصاحب السمو وسمو ولي العهد على حرصهما على حتسني مستوى معيشة املواطنني ويجب حتسني خدمات «التأمينات»

ابتـزاز وهــذا  التقاعـد  سـن  برفـع  الصـرف  ربطـت  املاليــة  ووزارة  املكافــأة  صــرف  تريــد  ال  احلكومـة  املويـزري:  شـعيب 
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او مداولتني والتصويت يكون 
على ماذا؟ هل على املشرع ام على 
التقرير؟ هذا ما احتاج التصويت 

عليه اجرائيا.
هل يوافق املجلس على إعادة 
النقاش من البداية؟ من يوافق 
على اقتراح الكندري بأن يكون 
النقاش ســاعة لــكل متحدث ٣ 
دقائــق لنقاش تقريــر اللجنة 

املشتركة؟
(موافقة على دقيقتني).
٭ أحمد احلمد: عن املقرر

اجتمعت اللجنة املالية 
أول تعديــل كان في عنوان 
مشــروع بصرف منحــة مالية 
ألصحاب املعاشــات التقاعدية 
املســتحقني عنهــم وتعديــل 
بعــض احكام قانون التأمينات 

االجتماعية.
ديباجة:

وعلى املرسوم رقم ٣٨ لسنة 
١٩٨٠ بإصــدار قانون املرافعات 

املدنية والتجارية.
إضافة: وعلى األمر األميري 

الصادر في ١٥ نوفمبر ٢٠٢١.
تعديل على املادة األولى:

تصــرف منحة ماليــة ملدة 
واحــدة ألصحــاب املعاشــات 
التقاعدية ٣٠٠٠ فإذا كان صاحب 
املعاش متوفيا تصرف للورثة 
وال يجوز صرف املنحة للشخص 

الواحد اكثر من مرة.
املادة الثانية ال يوجد تعديل 

عليها
املادة الثالثة:

تزاد املعاشات التقاعدية من 
٨/١ قدرها ٢٠ دينارا سنويا.

٭ حمد املطر:
القانون غير مقبول في شكله 
احلالي، وما انتهى إليه النواب انه 
اتضح بدقة انه ليس اختياريا، 
وال نحل املشكلة مبشكلة اخرى 
للموظفــني، وقلت للوزير قال: 
لدى الشــخص خيــاران يا إما 
يأخذ الـــ ٢٠ دينارا ويزيد مدة 
خدمته ٣ سنوات، او ميشي على 
القانون السابق، اذن انا رأيي ان 
نكافئ املتقاعدين دون مساومات 
مع اخواننا، نريد املتقاعد يأخذ 
٣٠٠٠ دينار اليــوم، وبعد ذلك 
نناقش مبوضوعية كل القضايا 

االخرى.
ماعدا ذلك ال،

أرى ان االدخار واالستثمار 
خيار جيد.

٭ سعدون حماد:
بعد التقرير مالحظات املواد 
األولى والسادســة والســابعة 
ســمو ولي العهد قال: اشــركوا 
املتقاعدين، وما قال لسنة واحدة، 
والـ ٣٠٠٠ تكون منحة واالشتراك 
توضع فقرة «توزع نســبة من 
االرباح ســنويا مبا يعــادل الـ 

٣٠٠٠ دينار».
املــادة رقم ٦ نحــن نرفض 
رفضا قاطعا زيادة سن التقاعد، 
البطالة اذا كانت ٢٠ الفا فستكون 

٤٠ الفا.
املادة (٣) تزاد املعاشات كل 
ســنة من ٨/١ بواقــع ٢٠ دينارا 
شــهريا، لكي نضمن اال تروح 

عليهم الـ ٣٠ دينارا.
٭ الصيفي الصيفي:

أســأل وزير املالية تقولون 
حققنا ارباحا والوزير يقول هي 
زيادة اصول، التقييم ميكن يهبط 
غدا، هل هي منحة ام مشــاركة 
جناح، املتقاعــد يأخذ الـ ٣٠٠٠ 
ومــن يتقاعــد بعد اســبوع ما 

وضعه؟
والقانون مبواده نأتي به في 
جلسة اخرى ونناقشه مادة مادة، 

بالثــالث ســنوات واســتقطاع 
وبقاؤه على رأس العمل عشان 
الـــ ٣٠٠٠ دينار، هــذا لّي ذراع 

للمجلس.
جوازيــة  مــادة  االدخــار 
ومولودة ميتة وليست وجوبية.

٭ سعود أبوصليب:
اســجل اعتراضــي على اي 
زيــادة فــي ســنوات اخلدمــة 
لبلدهم، املشكلة احلقيقية اننا 
نريد صرف مكافأة لفئة ونأخذ 
من فئــة اخرى، نعطــي ٣٠٠٠ 
للمتقاعدين ونأخذ ٣ ســنوات 
من اعمار املوظفني الذين مازالوا 

على رأس عملهم.

أقتــرح حفاظــا علــى وقت 
املجلس قفل باب النقاش ونقر 
تقرير اللجنة املتوافق عليه من 

اغلب النواب.
٭ حمدان العازمي:

أكد وزير املالية وقال العجز 
لدينا ٢٤ مليار دينار واألرباح ٦ 
مليــارات املفترض تنزل الـ ٢٤ 
ال يبقــى املبلغ مثلما هو عليه، 
أنتــم تتحججون بالعجز فأين 
الوديعــة التي بلبنــان ٢ مليار 
وال نستفيد منها، وكذلك مصر 
مــاذا تفعلون بهــا، وضعتوها 
وديعة هناك، ومن يستفيد من 
فوائدهــا، أنتم تلــوون ذراعنا 

دعونا منشــي هذه املكافأة 
اليوم، هذه الطريقة اليوم يعني 
احلكومة ال حتترم نواب االمة، 
فننجز جانــب املكافأة ولنترك 
بقية االمور على سعة من الوقت.

٭ احمد مطيع:
ال يخفــى على الشــعب ان 
املكرمة كانت باقتراح من سمو 
ولي العهد وقال ال بد من اشراك 
املتقاعديــن اصبحت من منحة 
الى نقمة على غير املتقاعدين.

تعاقــب  احلكومــة  كأن 
املوظفني، وهل املعاقون تشملهم 
املكرمــة أم ال، ونظــام االدخار 
واالستثمار يجب ان يكون وفق 

نحن امام حقل الغام، ال يجوز 
اقراره عشان تعطي فئة وتأخذ 
من فئة اخرى، هذا مرفوض لدي 

ولدى اغلب النواب.
٭ مبارك احلجرف:

الصورة واضحة واتضحت 
من تقرير اللجنة، اخلالف على 
موضوع رفع سن التقاعد للرجل 
واملرأة، التقرير جاء باالبقاء على 
ســن التقاعد، لذلك املكسب هو 
حتقيــق مزايا القانــون ونزيل 
نقطــة اخلالف وهي رفع ســن 
التقاعد، ونقر تقرير اللجنة كما 
جاء، حتى نسد العجز االكتواري 

٥٠٠ مليون كل سنة.

باملتقاعدين، أصال هذا املبلغ ال 
يرضينا، تأتون اجللسة بدون 
تقارير، واملتقاعدون ال يرضون 
الضرر للموظفني بزيادة ســن 
التقاعــد ٣ ســنوات وإذا ماكو 
فائدة املفترض مساءلة رئيس 
احلكومة. املفروض تطلع مبنحة 

الـ ٣٠٠٠ هذه.
٭ حسن جوهر:

املوضــوع كان بخصــوص 
صــرف مكافــأة ٣٠٠٠ من غير 
املعقول تأتي احلكومة بشــكل 
مفاجئ ومترر شغالت وإذا وافقنا 
على ذلك ستســيرون على هذا 

النهج.

الشــريعة االسالمية واال كانت 
اجللسة بخصوص املنحة.

٭ هشام الصالح: ليست أرباحا 
نقدية بل تقييم االصول، وقالوا 
هنــاك امكانية لتوزيــع ٣٠٠٠ 
دينار، وحتى ال ترده احلكومة 

العقل يقول خذ وطالب.
املادة (٣) احلكومة قالت وما 
اطالعها بعــني الريبة، نزودكم 
في ٨/١ ٣٠ دينارا ومقدم احلني 
٢٠ دينارا فهذه التخبطات التي 
وقعــت فيها احلكومة جتعلني 

اراها بسوء نية.
اذا ربــح جــاز  املــادة (٦) 
للمؤسسة توزيع االرباح وهذا 
تخبط آخــر، وزيادة ســنوات 

اخلدمة ال نقبل بها ابدا.
٭ خليــل الصالــح: هذه منحة 
من سمو ولي العهد، وقال عطوا 
االرباح للناس، باقي شــغلة او 
شغلتني مختلف عليهما، ولذلك 
ترتيب القضايا األخرى ملحوق 
عليها، ونقــر املكافأة والبد من 
تعديل احلد االدنى للراتب بألف 
دينار. نتفق على اعطاء املواطنني 

مبلغ الـ ٣٠٠٠ دينار.
٭ ثامر السويط: هذا ما حذرنا 
منه في بداية اجللســة، القيمة 
االساسية للمقترح التي تخفف 
على كاهل املتقاعدين هي معاجلة 
الزيــادة الســنوية والرواتــب 
املتدنية ومنحة لالرباح هذه مت 
خلطها مع مزايا كثيرة للتقاعد 
املبكر. وبهذه الطريقة يا رئيس 
الوزراء كم ساعة قطعنا وربطوا 
موضوعا مختلفا آخر مبوضوع 
يتعلق بالتخفيف عن املتقاعدين، 
هذا مثلما ربطوا في استجواب 
وزير الدفاع االخير مثلما ربطوا 
موضوعا اسكانيا باالستجواب.

نقترح ان تكون املنحة مستدامة 
ونصوت علــى املنحة، وتكون 
ســنويا ومســتدامة وزيادة الـ 

٢٠ دينارا.
٭ مــرزوق الغامن: وفقا للمادة 
(٨٤) احلكومــة تطلــب بقفــل 
باب النقــاش واعــادة التقرير 
الــى اللجنة ملزيد من الدراســة 
وأخــذ مالحظــات النقــاش مع 
احترامي للجميع عزل الـ ٣٠٠٠ 
عــن القانون، ويتــرك القانون 

يأخذ وقته.
٭ صالح املطيري: أطالب رئيس 
الوزراء مبا انهــا منحة ان تتم 
املنحة مباشرة بعيدا عن القانون 
بتعويض مجلس ادارة التأمينات 
بصرف املنحة اليوم وهذا حق 

أصيل له.
٭ مرزوق الغامن: اقترح التالي 
ان تكــون هنــاك توصيــة بأن 
تكون الـــ ٣٠٠٠ مبعزل ومنأى 
عــن القانــون مــن توصية من 
املجلــس للحكومــة، ويؤجــل 
القانون بتفاصيلــه ومداخيله 
ويعــاد للجنة، ويحدد له وقت 
آخــر حتــى ال يخــرج اخواننا 
املتقاعــدون بأي شــيء (فصل 
املنحة عــن القانون الذي يعاد 
للجنة وتعاد دراسته). يوافق 

املجلس على هذه التوصية.
(موافقة عامة)

٭ وزير املالية: ما عندنا مشكلة 
اعادة دراسة القانون بناء على 
التوصية، اطلــب من االعضاء 
اقتــراح بقانــون فــي االراضي 
الفضاء والصنــدوق التكافلي. 
تســتعجل اللجان االنتهاء من 
هــذه االقتراحات بقوانني وتقر 

في وقت آخر. 
٭ مرزوق الغامن: حتال للجان 
املختصة لدراستها وتقر في وقت 

آخر، وترفع اجللسة.

د. عبدالكرمي الكندري ثامر السويط د. محمد احلويلة

ما يصير تضغطون على النواب 
النــواب، وتريدون  وتبتــزون 
تخسرون النواب، انتم تخسرون 
الكويت مو النــواب، احلكومة 
عندها اســتجواب وتتحملون 
تبعــات ذلــك، الـــ ٣٠٠٠ دينار 

نقرها اليوم وقليلة بعد.
٭ عبدالكرمي الكندري:

ثبت يقينا زيادة سن التقاعد، 
او ننتظر بلوغ السن الوظيفي، 
مدى احلياة، تريد إصالح مشاكل 
التأمينــات تعالــى بعدين قدم 
قانونا ونقعد مــع بعض، امنا 
تستخدم املجلس وتذعن املجلس 
(إذعــان) املجلــس وتربطهــا 

الصيفي الصيفيد. خالد العنزي مهند السايرحمدان العازمي

وزير املالية: إذا حذفنا موضوع رفع السن فلن نستطيع دفع املنحة 
تقرير مدقق احلسابات يوضح األرباح احلقيقية للتأمينات وال يوجد لدينا أي تالعب ونحن درسنا عدة خيارات لهذه القضية

عبدالوهاب الرشيد

أسامة الشاهنيم. أحمد احلمد محمد املطير

بدر احلميدي ود.عبيد الوسمي ومحمد الراجحي ود.حسن جوهر متحدثا عبداهللا املضف خالل اجللسة

القانـون؟ فـي  املوظفـني  حـال  فمـا  لهـم  املكافـأة  صرفـت  وإذا  املتقاعديـن  قانـون  دسـتورية  بحـث  مت  هـل  املضـف:  عبـداهللا 

فايـز اجلمهـور: مبلـغ الــ ٣ آالف دينار هل هـو منحة أم اسـتقطاع سـنوي؟ ويجـب أن تكون التعديـالت متوافقة مع الشـريعة اإلسـالمية

دينـار آالف   ٦ إلـى  املبلـغ  زيـادة  وأقتـرح  يكفـي  ال  و«كورونـا»  التضخـم  ظـل  فـي  دينـار  آالف   ٣ الــ  مبلـغ  أن  أرى  املطـر:  حمـد 

أسـامة الشـاهني: تالقـي اإلرادة السياسـية والرغبـة احلكوميـة والشـعبية بصـرف املنحـة للمتقاعديـن يوجـب علينـا إقـرار القانـون

عبيـد الوسـمي: ليـس فـي قانـون التأمينات مـا يؤكـد صرفها للمنـح وأنا لسـت ضـد الصـرف للمتقاعدين حتـى لـو كان ٢٠ ألـف دينار

          وزير املالية: من املكاسب التي سيتم حتقيقها استدامة املؤسسة لالستمرار في العطاء وأولى املزايا منح ٣ آالف دينار لكل متقاعد ملرة واحدة كمنحة
من املزايا زيادة املكافأة املالية إلى ٢٨ ضعفًا وهناك ٣ حقوق سـتتم مناقشتها أولها حق املتقاعدين والثاني حق املؤمن عليهم والثالث حق الدولة 
رفع سـن التقاعد ٣ سنوات تدريجيًا مع عدم زيادة االشتراكات وزيادة جميع املعاشات التقاعدية مببلغ ٢٠ دينارًا سنويًا والتطبيق فور سريان القانون
زيادة احلد األدنى إلى ٢٠ دينارًا سـنويا للمعاش التقاعدي والتأمينات ذاهبة باالجتاه السـفلي بسبب العجوزات اإلكتوارية والعجز احلالي ٢٤ مليارًا 
احلـد األقصى للمرتبات اخلاضعـة للتأمني ٢٧٥٠ دينارًا واالقتـراح لزيادة احلد األقصى للمرتبـات وقانون التقاعد املبكر موجود وسـاري املفعول
الوضع احلالي ال يحقق استدامة املؤسسـة واستمرارها في تقدمي اخلدمة وسيأتي يوم ال تستطيع فيه صرف الرواتب وهناك معاجلة ملوضوع البطالة
مؤسسـة التأمينات تعاني من العجز اإلكتواري فكيف نوزع منحة من عدم واملنحة مشروطة بإصالح نظام املؤسسة ويجب أن أكون صادقًا مع الناس


