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«امليزانيات»: ١٫٢ مليار دينار أرباح مقدرة لـ «التأمينات االجتماعية» 
وانخفاض كبير في قيمة الودائع والسيولة النقدية لصالح االستثمار

ناقشت جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي خالل اجتماعها أمس ميزانية 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
للسنة املالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ واحلساب 
اخلتامي للمؤسسة للسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١، 
ومالحظات اجلهات الرقابية بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان 
عبدالصمد في تصريح باملركز اإلعالمي 
ملجلــس األمة إن إيرادات املؤسســة 
التقديرية للعــام املالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ 
بلغــت ٥٫٨ مليارات دينــار تقريبا، 
واملصروفــات ٤٫٧ مليــارات دينــار 

والربح املقدر ١٫٢ مليار دينار.
وأوضح أن الدرجات الشاغرة في 
املؤسســة بلغت ٢٠٠ درجة تقريبا، 
وعوائد االستثمار املقدرة في امليزانية 

١٫٩٨ مليار تقريبا.
واضح عبدالصمد أن اللجنة رصدت 
مالحظة بشأن خفض قيمة الودائع 
والسيولة النقدية لصالح االستثمارات 
من ١٢ مليار دينار في ٢٠١٥/٢٠١٦ إلى 
مليار دينار فقط تقريبا حاليا، مشيرا 

إلــى أن هذه املبالــغ مت حتويلها إلى 
االستثمار وهي خطوة جيدة ستزيد 
إيرادات املؤسسة وأرباحها. وأوضح 
أن هــذا التوجه جاء بناء على خطة 
بتوظيف الودائع في االســتثمارات 
للمساهمة بزيادة عوائد االستثمار، 
مبينا أن أرباح املؤسسة تنقسم بني 
أرباح محققة وأرباح نتيجة الرتفاع 
األصــول. وقال عبدالصمــد إن آخر 
فحص رســمي للعجز االكتواري مت 
في ٣١ مارس ٢٠١٦ عن طريق منظمة 
العمل الدوليــة وبلغت قيمة العجز 

١٧٫٣ مليار دينار.
وأفاد بأنه بحسب تقدير مؤسسة 
التأمينات االجتماعية فإن العجز في 
٣١ مارس ٢٠١٩ بلغ ٢٠٫٣ مليارا، وفي 
٣١ مارس ٢٠٢١ (٢٢٫٧ مليار دينار)، 
ثــم ارتفع إلى ٢٤ مليار دينار في ٣١ 

مارس ٢٠٢٢.
وأشــار عبدالصمد إلى أنه توجد 
طريقتان حلساب العجز االكتواري 
(مفتوحة ومغلقة)، مبينا أن مؤسسة 

التأمينات حتسب هذا العجز بالطريقة 
املغلقة بينما الطريقة التي يوصي بها 
ديوان احملاسبة هي الطريقة املفتوحة.
وأفــاد بــأن الطريقــة املفتوحــة 
تخفــض قيمة العجز من ١٧٫٣ مليار 
دينار في عــام ٢٠١٦ الى ١٫٣٦ مليار 
دينار وهو الرقم الرسمي لدى منظمة 

العمل الدولية.
وأكد أن منظمة العمل الدولية التي 
تقوم بدراســة العجز االكتواري لها 
مالحظات على البيانات التي تعطى 
لها من مؤسسة التأمينات بسبب أن 
املؤسسة ال توفر لها كل البيانات من 
منطلق السرية نظرا لوجود عسكريني 

وأمور أخرى.
من جانب آخر، أوضح عبدالصمد 
أن االجتماع ناقش موضوع إنشــاء 
مدينة الكويت الطبية للمتقاعدين، 
مبينا أن اللجنة أبلغت بأنه متت إزالة 
الكثير من املعوقات وأن ما تبقى من 

املعوقات ال يعيق البدء باملشروع.
وقال إن التكلفة التقديرية األولية 

للمشروع تبلغ ٢٤٣ مليون دينار مت 
تخصيص مبلغ ٨٫٢ ماليني دينار منها 
في امليزانية اجلديدة، واملوعد املتوقع 

النتهاء املشروع هو عام ٢٠٢٦.
وأعرب عن أمله في إجناز املشروع 
بأسرع وقت ممكن، معتبرا أن املدينة 
الطبية ستوفر على الدولة الكثير من 
األموال التي تصرف في تأمني عافية.
من جانب آخر، كشف عبدالصمد 
عن وصول مشروع قانون جديد من 
احلكومة إلى جلنة الشــؤون املالية 
واالقتصادية بشــأن منحــة ٣ آالف 
للمتقاعدين والزيادة في املعاشات.

وكشــف عــن أن اللجنــة املالية 
ســتبحث مشــروع القانــون يــوم 
اخلميس القــادم وبالتالي لن يكون 
هذا املشروع مدرجا على جدول أعمال 

جلسة مجلس األمة غدا.
وطالب بأن يتم الفصل بني منحة الـ 
٣ آالف دينار وزيادة املعاشات وإقرار 
بقية املزايا مثل زيادة ســن التقاعد 
ومبلغ ٥٠٠ مليون دينار املخصصة 

لسد العجز االكتواري.
وبني عبدالصمــد أنه وفقا إلفادة 
مؤسســة التأمينات فإن أعلى راتب 
تقاعدي يبلغ ١٤ ألف دينار شــهريا 
يتســلمها بعــض املتقاعدين وجزء 
منها يتعلق باملعاشات االستثنائية 
وتتحمل اخلزانة العامة هذا الفرق بني 
املعاش التقاعدي والعادي، مضيفا أن 
هؤالء أيضا ستصرف لهم منحة الـ ٣ 
آالف بينما املفترض االهتمام بذوي 

الدخل احملدود.
ولفــت عبدالصمــد إلى أن بعض 
املتقاعدين يتسلمون معاشات تقاعدية 
تفوق رواتبهم خالل العمل مما يؤكد 
ضرورة العمل بالبديل االستراتيجي 
إلزالة الفوارق بني الرواتب في اجلهات 
احلكوميــة. وأعرب عــن أمله في أن 
تهتم احلكومة بالبديل االستراتيجي، 
مؤكــدا أنه لن يؤثر علــى امتيازات 
ورواتــب العاملــني احلاليــة ولكنه 
ســيوازن بني الرواتب بني الداخلني 

اجلدد إلى اخلدمة.

اللجنة ناقشت ميزانية املؤسسة للسنة املالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ واحلساب اخلتامي للسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠  ومالحظات اجلهات الرقابية

جانب من اجتماع جلنة امليزانيات مع مؤسسة التأمينات االجتماعيةشعيب املويزري وعدنان عبدالصمد ود.بدر املال خالل اجتماع اللجنة ً عدنان عبدالصمد متحدثا

أسامة الشاهني: ما آلية احتساب عمل 
األطباء احلاصلني على مكافأة «األمامية»؟

وجــه النائــب أســامة 
الشاهني ســؤاال إلى وزير 
الصحة د.خالد السعيد، عن 
آلية صرف مكافأة الصفوف 
األمامية للعاملني في وزارة 
الصحــة ملكافحــة ومنــع 

انتشار ڤيروس كورونا.
ونص الســؤال على ما 

يلي:
فيمــا يخــص صــرف 
مكافــأة الصفوف األمامية 
للعاملني في وزارة الصحة 
انتشــار  ملكافحــة ومنــع 

.(١٩- Covid) ڤيروس كورونا املستجد
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- مــا آلية احتســاب عدد أيــام العمل 
لألطباء احلاصلــني على مكافأة الصفوف 
األمامية في ظل عدم تفعيل نظام البصمة 

إلثبات احلضور واالنصراف؟
٢- هل منح اإلداريون ومديرو اإلدارات 
مكافأة الصفوف األمامية مبستوى شريحة 
الفئة األولــى (عالي اخلطورة)؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فيرجى تزويدي مبسمياتهم 
الوظيفية ومراكز عملهم، وأسباب منحهم 

هذه الفئة.
٣- مــا احملاجــر التــي منحــت مكافأة 
الصفــوف األمامية بالفئــة األولى (عالي 
اخلطــورة) واحملاجر التي منحــت الفئة 
األولى (متوســط اخلطــورة)؟ وهل منح 

العاملون في احملجر نفسه 
املكافــأة بالفئتــني (عالي 
ومتوسط اخلطورة)؟ وما 
أسباب االختالف بني أعضاء 
الهيئات الطبية العاملني في 

احملجر نفسه؟
٤- هــل منح موظفون 
باملســميات  يعملــون 
وفــي  ذاتهــا  الوظيفيــة 
مراكز العمل ذاتها شرائح 
مختلفة من الفــذة األولى 
(عالي اخلطورة، ومتوسط 
اخلطورة)؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي بأسباب ومبررات 
ذلك، وحتديد تلك املسميات والفئة املقررة 

لكل منهم.
٥- هل منح جميع أعضاء وأفراد الهيئة 
الطبية العاملني في مستشفى جابر مكافأة 
الصفوف األمامية مبستوى شريحة الفئة 
األولى (عالي اخلطورة)؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي باألقسام الطبية 
واملســميات الوظيفيــة التي حصلت على 
هذه الفئة، وأسباب ذلك، وإذا كانت اإلجابة 
النفي، فيرجى تزويدي بالفئات التي حصلت 
عليها األقسام الطبية واملسميات الوظيفية 

في مستشفى جابر، وأسباب ذلك.
٦- من هم أعضاء جلنة التظلمات من 
مكافأة الصفوف األمامية؟ وما آلية التظلم 

من صرف هذه املكافأة؟

في ظل عدم تفعيل نظام البصمة إلثبات احلضور واالنصراف

أسامة الشاهني

فارس العتيبي: منح موظفي السلك 
الديبلوماسي مكافأة نهاية خدمة

النائــب فــارس  قــدم 
العتيبــي اقتراحا بقانون 
بإضافة مادة جديدة برقم 
(٤١ مكــررا) إلــى القانون 
رقم (٢١) لسنة ١٩٦٢ بنظام 
الديبلوماســي  الســلكني 
والقنصلــي، وذلك مبنح 
املوظفــني مكافــآت نهاية 
خدمة لتحقيق االستقرار 

املادي واملعنوي لهم.
ونصت مواد االقتراح 

بقانون على اآلتي:
مادة أولى: تضاف مادة 

جديدة برقم (٤١ مكررا) إلى القانون رقم 
(٢١) لسنة ١٩٦٢ املشار إليه نصها اآلتي:

املــادة (٤١ مكررا): «تصــرف ملوظفي 
السلك الديبلوماسي والقنصلي من وزير 
مفوض فما فوق ممن أمضوا ما يزيد على 
(٣٠) سنة ميالدية في اخلدمة مكافأة مالية 
تعادل رواتب ٥ ســنوات ميالدية وراتب 
٤ ســنوات ميالديــة ملن أمضــوا مدة أقل 
مــن ذلك وفقا إلجمالي آخر راتب شــامال 
البــدالت بعد النقل للديــوان العام، ما لم 
يكــن انتهاء اخلدمة مت عن طريق الفصل 

أو أي عقوبة أخرى.
كما تصرف مكافأة شهرية بعد انتهاء 

الوزيــر  اخلدمــة لنائــب 
والــوزراء  والســفراء 
املفوضني ما لم يكن انتهاء 
اخلدمة مت عن طريق الفصل 
أو أي عقوبــة أخرى وفقا 

للجدول املرفق».
مادة ثانية: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيمــا يخصه - تنفيذ 
هذا القانون. ونصت املذكرة 
لالقتــراح  اإليضاحيــة 
بقانون على منح موظفي 
الديبلوماســي  الســلك 
والقنصلــي مكافآت نهاية خدمة من أجل 
مراعــاة الطبيعة اخلاصة لعمل شــاغلي 
تلك الوظائف وما يواجهونه بحكم طبيعة 
عملهم اخلاصــة، آخذين بعــني االعتبار 
املخاطر والتهديدات واملسؤوليات امللقاة 
على عاتقهم مع أهمية مراعاة مبدأ العدالة 
في حتقيق االســتقرار املــادي واملعنوي 
مقارنة بأقرانهم من قياديي بعض الوظائف 
األخرى ذات الطبيعــة اخلاصة، على أن 
يكون جدول املكافآت الشهرية لنائب الوزير 
والســفراء املفوضني بعد انتهاء اخلدمة، 
وفقــا لآلتي: نائب وزير أو ســفير ١٠٠٠ 

دينار، وزير مفوض ٧٥٠ دينارا.

فارس العتيبي

ممن أمضوا ما يزيد على ٣٠ سنة ميالدية في اخلدمة

ملشاهدة الڤيديو

احلساب اخلتامي وميزانية «التأمينات»
٭ اإليرادات التقديرية للعــام املالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

بلغت ٥٫٨ مليارات.
٭ املصروفات ٤٫٧ مليارات دينار والربح املقدر ١٫٢ مليار دينار.

٭ الدرجات الشاغرة في املؤسسة بلغت ٢٠٠ درجة تقريبا.

٭ عوائد االستثمار املقدرة في امليزانية ١٫٩٨ مليار تقريبا.

٭ انخفاض قيمــة الودائع والســيولة النقدية لصالح 

االستثمارات من ١٢ مليار دينار في ٢٠١٦/٢٠١٥ إلى 
مليار دينار فقط.

٭ آخر فحص رسمي للعجز االكتواري مت في ٣١ مارس 

٢٠١٦ عن طريق منظمــة العمل الدولية، وبلغت قيمة 
العجز ١٧٫٣ مليار دينار.

٭ العجز في ٣١ مارس ٢٠١٩ بلغ ٢٠٫٣ مليارا، وفي ٣١ 

مارس ٢٠٢١ (٢٢٫٧ مليار دينار)، ثم ارتفع إلى ٢٤ مليار 
دينار في ٣١ مارس ٢٠٢٢.


