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مطالبة نيابية بمعالجة خلل «التأمينات»
ركز النواب خالل مناق�شة قانون املتقاعدين على مطالبة
احلكومة بالن�أي بامللف عن اجلداالت ال�سيا�سية و�إلغاء قرار
الإحالة االجبارية للتقاعد ،داعني �إلى ايجاد حلول واقعية

ومعاجلة اخللل يف امل�ؤ�س�سة.
وطالبوا بر�أي فني حمايد ،م�شريين �إلى �أن الر�أي الفني هو
الذي يعطي االريحية لدى الت�أمينات واحلكومة واملجل�س.
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• حديث جانبي بني الشيخ خالد اجلراح وطالل اجلالل ومحمد احلويلة

• جنان بوشهري وحديث مع بعض النواب

المجلس يوافق على القانون من حيث المبدأ ويمنح اللجنة  3أشهر لتقديم تقريرها

التقاعد المبكر وفوائد القروض إلى اللجنة المالية للدراسة

رئي�س اجلل�سة «نايف املردا�س»:
نطلب متديد اجلل�سة وع��دم رفعها
حتى االنتهاء من البند التايل وهو
تقريري اللجنة املالية عن التقاعد
املبكر وفوائد قرو�ض الت�أمينات.
وج��رى الت�صويت ن��داء باال�سم على
الطلب وك��ان��ت النتيجة كالتايل:
احل�ضور  56موافقة  42عدم موافقة
 ،14وواف���ق املجل�س على متديد
اجلل�سة ملناق�شة تقريري اللجنة
املالية عن التقاعد املبكر وفوائد
القرو�ض.
ع���ادل اخل���رايف :مرتبطون بلجان
وزارية �أغلب الوزراء لديهم ارتباطات
اليوم.
الدقبا�سي :هذا جمل�س الأمة وال نريد
اج��ه��ا���ض امل����شروع ه��ذا مل�صلحة
النا�س و�أهم من اللجان التي يذهب
�إليها الوزراء.
اخلرايف :ا�صال نحن نناق�ش بند ًا فكيف
ننتقل �إلى بند �آخر.
�سعدون حماد :هناك خالف د�ستوري
حول املادة  ،111واملادة  50تقول
ف�صل ال�سلطات مع تعاونها ،احيل
املو�ضوع �إل��ى الت�رشيعية وقررت
اللجنة عدم ابداء الر�أي ،واملادة 111
تقول ال يجوز �أثناء �أدوار االنعقاد يف
اجلرم امل�شهود ان تتخذ �ضد الع�ضو
�إجراءات جزائية ،ولكن ما حدث ان
املجل�س رفع احل�صانة عن النواب
وبالتايل �أخ���ذت موافقة املجل�س
و�صار هناك خالف د�ستوري مثل ما
ح��دث يف انتخابات الرئا�سة بني
الرئي�س الراحل جا�سم اخلرايف و�أحمد
ال�سعدون ،وكذلك يف انتخابات نائب
الرئي�س ويف هذين احلادثتني ذهبنا
�إلى املحكمة الد�ستورية حل�سم الأمر
واقرتح اليوم �إحالته الى احلكومة
الد�ستورية مبا�رشة.
ول��ك��ي ن��ع��ط��ي ت��ف�����س�ير ًا وا���ض��ح � ًا
ينبغي ان يحال الأمر �إلى املحكمة
الد�ستورية.
نايف املردا�س :ال يختلف اثنان على
�أن ق�ضية دخ��ول املجل�س تختلف
عن �أي ق�ضية ،امل�سجونون �سجلهم
اجلنائي نظيف� ،أملنا بالله ومن
ث��م الق�ضاء ب����أن ين�صف اخواننا
امل�سجونني خا�صة �أن حكم �أول درجة
كان بالرباءة و�أنا�شد امل�سجونني
بوقوف اال��ضراب عن الطعام الذي
ي�رضهم �صحي ًا ونف�سي ًا ،وقد قمنا
بتقدمي اقرتاحني �أولهما عدم ف�صل
�أح��د امل�سجونني و��صرف الراتب
كام ًال حلني �صدور حكم نهائي بات،
وثانيهما �أال ي�سجن النواب ما مل يكن
هناك حكم نهائي بات.
خ��ال��د ال�شطي :ا�ستغرب ان هذه
اجلل�سة حول �أم��ور متت مناق�شتها
يف ال�سابق ،وموقف ه���ؤالء الذين
يتحدثون ال��ي��وم ك��ان مناق�ض ًا يف
ال�سابق ،من باب التذكري ومن باب
ذك��ر الأح���داث امل��ري��رة حتى تفهم
احلقيقة فالكيل مبكيالني مرفو�ض
والنفاق ال�سيا�سي مرفو�ض ،املفهوم
الذي تتحدثون عنه ب�ش�أن احل�صانة
ينايف الطرح الإ�سالمي ،فال توجد يف
ال�رشيعة الإ�سالمية ح�صانة للنواب،
الإ�سالم يو�صي بامل�ساواة وال توجد
تفرقة فيه.
ان��ا وا���ض��ح و��صري��ح ومن�سجم مع
اطروحاتي فيجب ان تكون احل�صانة
جلميع النواب بالت�ساوي.
خليل �أبل :نحن اليوم ن�ؤ�صل ممار�سة
وك��ان هناك �سلوك �سابق الب��د �أن
نتعلم الدر�س لتكون مواقفنا مبدئية
وثابتة ،نتجرد من كل انتماء �إال
االنتماء الوطني الكويتي� ،سجن
ال��ن��واب خ��اط��ئ وع��ل��ى ال��رغ��م من
اعتقادي ال�شخ�صي ب ��أن ج��زء ًا من
ال�شباب املحبو�س كانت نياتهم
طيبة ،ونعرف معاناة �أ��سر قبلهم
ولكن م��ن يحكم ذل��ك؟ ه��ذا قانون
مكتوب يف�رس بعده �آراء وكل خبري
يعطي ر�أيه والآراء تختلف ومن يح�سم

• الدقباسي :مشكلة «التأمينات» باالستثمارات وليس باستقطاعات المتقاعدين
• الفضالة :لنحاول إنقاذ ميزانية الدولة ...والعجز االكتواري فرضيات
• السويط :استثمارات «التأمينات» الفاشلة سبب العجز  ...والتقاعد المبكر لصالح المؤسسة

هذا الأم��ر هو املحكمة الد�ستورية
وهذا يجب �أن ن�ستعجل فيه �أعيب على
النواب عدم تقدمي تعديل على قانون
اجلزاءات.
ه��اي��ف :ك��ان يف ذل��ك ال��وق��ت خالف
�سيا�سي وال ميكن حب�س  70عائلة وقد
ي�ضاف �إليهم �سبعني عائلة �أخرى،
وهناك من ا�ستولى على �أموال يتمتعون
بوجودهم يف قاعة عبدالله ال�سامل،
الأم��ور باخلواتيم ونحن على يقني
بخروج زمالئنا والدعوة جمدد ًا الى
حماكمة ا�صحاب االيداعات وحماكمة
من يحارب الإ�صالح وتقدمنا بتعديل
قانون لالنتهاء من هذا اخلالف وال
ن�ضع احلكومة يف خانة خ�صومة مع
نواب.
عبدالله ال��روم��ي« :نظام» ق�ضاتنا
ملتزمون مب��واد الد�ستور والق�ضاء
يف الكويت لي�س خ�صم ًا لكل متقا�ض
وارجو �شطبها من امل�ضبطة.
�أبل� :أعلن تقديري واحرتامي للزميل
عبدالله و�إذا كان هناك ما ي�ستدعي
ال�شطب فلي�شطب ومل �أق�صد اال�ساءة
ونعتز بق�ضائنا العادل.
�أحمد الف�ضل :ك��ان الأول���ى من هذا
النقا�ش تقدمي تعديل على القانون
لعدم حب�س ال��ن��واب ،وم��ا تنوون
اق���راره يحمي ال��ن��واب م�ستقب ًال،
امل�ست�شار عبدالفتاح ح�سن ر�أى بعدم
جدوى هذا احلديث ،فما هو م�صري
باقي ال�شباب؟! �أنا �ضد ما حدث من
اقتحام املجل�س ولكن الإدانة يجب �أن
تبقى قائمة لأنها ارتكبت على ر�ؤو�س
اال�شهاد� ،أنت ت�ضع كل هذه املتاري�س
�أما النواب ،كل ما نحن ب�صدده هو
حماية ال��ن��واب ولكن م�شكلتي هي
ا�ستخدام ال�شباب يف هذا الأمر �أمتنى
�أال يبيت �أحدهم يف ال�سجن لكن يجب
�أن تبقى االدانة.
عبدالوهاب البابطني� :أي تعليق على
�أحكام الق�ضاء �أو مرفق الق�ضاء الذي
نفتخر به ال نقبله ،ولكن التعليق
على الأح��ك��ام بحد ذات��ه��ا ه��ذا �أمر
جائز ،اجلل�سة ملناق�شة مو�ضوع
�سجن النواب ،وكيف ال يتمتع النائب
بح�ضوره اجلل�سات؟
النائب والوزير هو ملك ال�شعب،
كونوا م�ستقيمني يف العمل �ستجدون
من ي�صفق لكم وان حدمت عن الطريق
فهناك �شعب �سيقومكم بطريقته
اخلا�صة.
ثامر ال�سويط :احل�صانة �أهم �ضمانة
للنائب وت���ؤدي �إل��ى القيام بعمله
دون اخل��وف ،واجلميع يعلم ملاذا
�سجن النواب وبدون خوف وال�شباب
الكويتي كان يعي�ش فرتة من احلياة
ال�سيا�سية الع�صيبة واليوم ال ننتقد
الق�ضاء وهناك الكثري من الت�رشيعات
ال��ت��ي ن��ق��وم بها ال��ت��ي ت��ه��دف �إل��ى
ا�ستقالل الق�ضاء ،واحل�صانة حق
وجزء من النظام العام واملادة 20
من الالئحة ،تن�ص على �أنه ال يجوز
�أن ي�سجن الع�ضو �إال ب�إذن املجل�س
والنواب يعانون بال�سجن ،وبع�ضهم
ا�رضب عن الطعام.
مبارك احلجرف� :أوج��ه ر�سالة من
قاعة عبدالله ال�سامل لالخوة النواب
امل�سجونني ،والبع�ض يقول ال يجوز
نقد الأحكام وه��ذه بدعة والأحكام
�صدرت من ب�رش قد يخطئ �أو ي�صيب،
مب��ا �أن ه��ن��اك �آراء خمتلفة حول
احل�صانة �أقول حان الأوان لتعديل
الالئحة الداخلية و�أال يكون هناك
�سجن �إال بعد �صدور حكم ق�ضائي

• رياض العدساني وعبدالكرمي الكندري

بات.
راكان الن�صف� :أنا �شخ�صي ًا �ضد دخول
املجل�س ولكن احرتم ال�شباب الوطني
والنائب هو الوكيل والأ���ص��ل فيها
املواطن و�أقدر �شعور �أهايل ال�شباب
ولكن متيز النائب عن املواطن هذا
ما ال نريده واملحكمة الد�ستورية هي
الفي�صل يف مثل هذه الأمور.
العد�ساين :اقتحام املجل�س كان
ب�سبب االي��داع��ات ،ال نعرت�ض على
الأحكام الق�ضائية ،ال نريد �أن ن�شكك
يف ن��زاه��ة الق�ضاء وننتظر حكم
التمييز ،البع�ض ي�شكك يف نزاهة
من دخل املجل�س ويفرت�ض �أال ن�شكك
يف نزاهتهم� ،أثناء دور االنعقاد ال
يجوز القب�ض �أو التفتي�ش �أو احلجز
�إال بعد رفع احل�صانة ،جلنة حقوق
االن�سان قامت بدورها و�ستوجه دعوة
لوزير الداخلية للنظر يف ال�سجناء
وامل�رضبني.
مل �أر �شيخ ًا يطعن يف الق�ضاء وال
ُيحاكم ولكنه اعتذر فقط وهنا التمايز
يف االجراءات و�أمور تنفيذية ،كل هذه
الأمور ينبغي �أن ت�ؤخذ يف احل�سبان,
و�سنقدم قانون ًا بعدم ف�صل �أي �سجني

• فهد العفاسي متحدثا ً

من الوظيفة �إال بعد حكم نهائي بات.
ال��رئ��ي�����س ال��غ��امن :ه��ن��اك تو�صية
ونطلب ا�ستعجال الت�رشيعية باجناز
تقريرها ب�ش�أن االقرتاح با�ضافة فقرة
جديدة �إلى املادة � 20إلى الالئحة
الداخلية ،وذل��ك خ�لال �أ�سبوعني
وادراج��ه على جدول �أعمال اجلل�سة
املقبلة ب�ضمان عدم حب�س النواب
�إال بعد حكم نهائي بات ،وا�ستعجال
تقريرها با�ستمرار �رصف العالوات
وعدم ف�صلهم من وظائفهم �إال بعد حكم
نهائي بات.
اخل���رايف� :أ�سبوعني قليلني نطلب
ونحتاج �شهرين.
ع���ادل ال��دخم��ي� :أ�سبوعني حت�رض
احلكومة مب�ست�شاريها وه��ي مادة
واحدة فقط.
احلميدي ال�سبيعي :نحتاج �شهر ًا.
ع���ادل ال��دخم��ي :ت��ق��ول ���ش��ه��ر ًا لكن
اذا انتهى قبل ال�شهر يعر�ض على
املجل�س.
وانتقل املجل�س �إلى مناق�شة تقريري
اللجنة املالية ب�ش�أن قرو�ض م�ؤ�س�سة
الت�أمينات وخف�ض �سن التقاعد.
نايف احلجرف :ال يبد�أ احلديث عن

الت�أمينات �إال ويتبادر فور ًا للجميع
ب����أن ه��ن��اك فريقني �أول��ه��م��ا يقدم
خدمة للمواطن وفريق �آخر يعرقل
هذه املنافع .وال يوجد فريقان بل
هو فريق واح��د لكن ت�ؤمن احلياة
الكرمية التي ي�ستحقها املتقاعد
وهي املعنية وفق مرا�سيم ان�شائها
بتوفري احلياة الكرمية للمتقاعد التي
متكنه من مواجهة �أعباء احلياة ،هذا
حر�ص وا�ضح ن�شارك فيه وي�شاركنا
النواب م�شكورين وال يوجد هناك
طرف حري�ص �أكرث من حر�ص طرف
�آخر ،بل ن�سعى خلدمة هذه ال�رشيحة
الهامة.
يف �ضوء التقارير املقدمة جند علينا
عر�ض ت��اري��خ مرا�سيم امل�شاريع
التي حتكم وتنظم عمل امل�ؤ�س�سة
مع املتقاعدين ،هناك  21مر�سوم ًا
من  1977لتوفري �شبكات ال�ضمان
االجتماعي ،هذه القوانني �أ�صبحت
ال�شبكة التي حتدد العالقة لتعمل على
تقدمي املعا�ش التقاعدي الذي يحافظ
ب��ه املتقاعد على مكانته ولدينا
م�ؤ�س�سة رائ��دة نعمل على تنميتها
وحمايتها لكي ن�ستمر يف تقدمي هذا

الدقباسي :هناك أعداد مشتركين قادمة
ستخفف األعباء عن «التأمينات»
�أكد النائب علي الدقبا�سي ان الت�أمينات ت�شتكي من
االعباء املالية امل�ستقبلية املرتتبة على خف�ض �سن
التقاعد االختياري مت�سائ ًال � :أمل تراع الت�أمينات
تركيبة ال�سكان احلالية واملتمثلة بوجود  %55من
املواطنني �أعمارهم �أقل من � 25سنة وهذا يعني ان
هناك ا�شرتاكات و�أع��داد م�شرتكني كبرية قادمة يف
امل�ستقبل والتي من �ش�أنها تقليل االعباء املالية على
الت�أمنيات.
وا�ضاف ان الت�أمينات مل حتقق العائد اال�ستثماري
املفرت�ض حتقيقه وهو � %6.5سنوي ًا ونالحظ ان مدير
الت�أمينات يفتخر بتحقيق ارباح تقارب الـ  %5بعد
�سنة قاربت فيها االرباح ن�سبة ال�صفر ومع ذلك ترد
الت�أمينات يف و�صف �سن التقاعد ب�أنه ال�سن الذي
يحقق التوازن يف �صناديق الت�أمينات ,مت�سائ ًال :
هليعني ذلك اننا �سنجرب املواطن على العمل ل�سنوات
اط��ول كلما ف�شلت الت�أمينات يف حتقيق العوائد
امل�ستهدفة.

و�شدد الدقبا�سي على ��ضرورة �أن ت�أخذ الت�أمينات
خ�صو�صية و�ضعنا واختالفه عن باقي ال��دول ولو
نظرنا �إل���ى اق���رب دول جمل�س ال��ت��ع��اون لنا يف
اخل�صو�صية �سنجد ان نظام التقاعد يف قطر ي�سمح
بالتقاعد املبكر من �سن � 40سنة مع خ�صم يف املعا�ش
التقاعدي  %2عن كل �سنة يف العمر �أقل من � 60سنة.
وا�شار �إلى ان ديوان املحا�سبة �أو�صى منذ �سنوات
بتعيني جهة م�ستقلة العادة النظر بالطرق املتبعة
يف تقدير العجز االكتواري الفت ًا �إلى ان النائب عدنان
عبدال�صمد �أكد على هذه املالحظة ال�سنة املا�ضية
وي�شكك يف كون هذه التقديرات غطاء خل�سائر يف
اال�ستثمارات ,لذلك وعلى الرغم من �رضورة اال�رساع
يف تعيني ال�رشكة كما جاء يف تو�صية الديوان �إال
انه قد ال يكون هناك �أي داع النتظار تقريرها قبل
اقرار املداولة الأولى للقانون النها �ستدر�س و�ضع
الت�أمينات فقط دون ح�ساب تخفيف �أعباء ميزانية
الدولة يف بند الرواتب نتيجة التقاعد املبكر.

الدعم لهذه ال�رشيحة وامل�ستفيدين
من املعا�شات التقاعدية يف عام
 1990كانت املعا�شات التقاعدية
التي ت�رصف  212مليون دينار ويف
 2016بلغت  2237مليون دينار
«مليارين و 200مليون» ،هناك اجتاه
ت�صاعدي متكامل يف حجم املعا�شات
التقاعدية وه���ذه امل��ب��ال��غ كانت
يف �صناديق التقاعد التي متولها
امل�ؤ�س�سة من اال�ستقطاعات وما يقدم
من رب العمل وما ميول من اخلزانة
العامة ،وهناك اال�ستثمار الذي تقوم
به امل�ؤ�س�سة.
تطورت التزامات امل�ؤ�س�سة يف 1980
�أقل من مليار دينار ويف  2013بلغت
 48مليار دي��ن��ار كويتي ،ون�سلط
ال�ضوء على هذه الأرق��ام� ،أي قرار
يتخذ يتعلق بامل�ؤ�س�سة �سي�ؤثر لي�س
فقط على من هو على ر�أ�س عمله بل
على املتقاعدين ،الذين ال يوجد
لهم �أي دخ��ل �إال معا�ش التقاعد،
املو�ضوع لي�س تخفي�ض �سن التقاعد
بل له �آثار مبا�رشة وغري مبا�رشة،
هناك تخفي�ض يف املقرتح املقدم
فيما يتعلق باملر�أة ل�سنها �إلى 45
�سنة و�سنوات اخلدمة �إلى � 20سنة
وللرجل من � 55إلى � 50سنة و�سنوات
اخلدمة من � 30سنة �إلى � 25سنة.
والبع�ض يعتقد �أن هذا تقاعد اختياري
ولكن �سيكون له ت�أثري مبا�رش للتمويل
امل��ط��ل��وب م��ن امل��ؤ���س�����س��ة للوفاء
بالتزاماتها للمتقاعدين ،هناك 77
�ألف م�ستفيد واحل�سبة للرجل تختلف
عن املر�أة ،عند الرجل هناك احت�ساب
العالوة االجتماعية وع�لاوة الأوالد
وهي ال توجد عند ال�سيدة.
عندما تتحدث ع��ن امل ��ؤم��ن عليها
ونتيجة لتخفي�ض �سنوات اخلدمة
� 5سنوات والعمر � 5سنوات 1775
مليون دينار �ستكون تكاليف مبا�رشة
على امل�ؤ�س�سة.
وامل�ؤمن عليه �سيكون التكلفة 2090
مليون باجمايل  3مليارات و800
مليون.
امل���ؤ���س�����س��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى متويل
�صناديقها من خ�لال اال�ستقطاعات
وال��ت��ق��اع��د امل��ب��ك��ر �سيحرمها من
اال�ستقطاعات ملن هو على ر�أ�س عمله
�أو ملن تقاعد ،ت�ستند امل�ؤ�س�سة على
منظومة من خ�لال ا�شرتاكات و�أي
ق�صور يف اال�شرتاكات �سي�ؤثر على
قدرة امل�ؤ�س�سة.
وب��ن��اء على ك��ل �صناديق التقاعد
يف ال��ع��امل نتيجة ال��ى م��د �سنوات
اخلدمة وزي���ادة الق�سط الت�أميني
ول��دي��ن��ا اح�صائية ل���دول جمل�س
التعاون جميعها يتكلم بحدود 60
�سنة للذكور و� 55سنة لالناث ونحن
ال نعمل مبعزل عن هذه املنظومة
وهناك توجه عاملي لدعم �صناديق
التقاعد.
التقارير ا�ستندت �إلى ر�أي فني وحيد
من الت�أمينات ومل ي�ؤخذ بهذا الر�أي
وم��ن ب�إمكانه �أن يقدم ر�أي���ا فني ًا
بخ�صو�ص امل�ؤ�س�سة �إذا مل تكن بيانات
امل�ؤ�س�سة فالر�أي الوحيد لها مل يكن
مقنع ًا .نتمنى من خ�لال توجهات
اللجنة ان ت��ك��ون ه��ن��اك ا�ستعانة
ونطالب ب�أن يكلف املجل�س من يرى
من بيوت اال�ست�شارة العاملية لتقدمي
ر�أي حمايد ،جهة خارجية ا�ست�شارية
تقوم بهذا العمل ونحن على ا�ستعداد
للتعاون مع هذا العمل.
نظام الت�أمينات ي�ستهدف توفري

املعا�شات يف �شيخوختهم حتى ال
يتعر�ض املواطن الذي �أفنى زهرة
عمره و�أفراد الأ�رسة لطائلة الب�ؤ�س.
عملت امل�ؤ�س�سة على ا�سقاط نتيجة
مثل هذه القوانني يف حال مت تخفي�ض
�سن التقاعد مبعنى �أن � 30سنة خدمة
و� 55سنة فاملعا�ش  1167دينار ًا
«الو�ضع احلايل» �أما �إذا مت تخفي�ض
�سن التقاعد الى � 25سنة خدمة و50
�سنة عمر ف�سيكون املعا�ش 901
دينار ،و�سيكون هناك � 15ألف �سيدة
ينطبق عليها التقاعد وال ت�ستطيع
التقاعد لأن هناك حدود �أخرى منها
� 20سنة خدمة و� 40سنة عمر ،نطالب
ان يكون هناك جهاز ا�ست�شاري يدر�س
هذه الأرقام ليكون املجل�س واحلكومة
على اط�لاع كامل على ت��أث�ير هذه
القرارات على املعا�شات التقاعدية.
الدقبا�سي :ال ندفع باجتاه خراب
النا�س ف��االق�تراح اختياري ولي�س
اجباري ًا ،لي�س هناك �أروع من كلمات
احلكومة لكن الواقع غري ذلك فيقول
ال��واق��ع ودي���وان املحا�سبة وجلنة
امليزانيات ب�أن م�شكلة الت�أمينات يف
مكان �آخر وهي اال�ستثمارات ولي�س
ا�ستقطاعات املتقاعدين بيانات
الوزير حمل نزاع وديوان املحا�سبة
���ص��اح��ب االم��ت��ي��از ب��وج��ود �رشكة
حمايدة ،جلنة امليزانيات اثارت
هذه الق�ضايا ،جمل�س الوزراء �أحال
الطيارين وال�ضباط الى التقاعد بعد
� 30سنة وه��ذا لي�س عيب ًا �أن نبحث
عن حل للم�شكلة ونحن متم�سكون
مب�رشوعنا املقدم ون�صوت عليه يف
املداولة الأولى ،ومعكم يف الدرا�سة
كما ت�شاء وهو اختياري.
وبعد الدرا�سة كان هناك نا�صحون
بحل امل�شكلة ،ع�رشات الآالف من
الكويتيني عاطلون عن العمل ،نقول
االق�ت�راح مل��ن يرغب يف التقاعد،
م�شكلة الت�أمينات يف مكان �آخر
فنحن نعي�ش �أزم���ة ،فكلما تطول
�سنوات اخلدمة من م�شاكل الت�أمينات
انها ال ت�أخذ يف االعتبار والنظرة
امل�ستقبلية فهناك  55٪من املواطنني
�أقل من � 25سنة وهذا يعني �أن هناك
ا�شرتاكات و�أع��داد م�شرتكني كبرية
يف امل�ستقبل والتي من �ش�أنها تقليل
الأعباء املالية على الت�أمينات �أخ�شى
ان تكون ق�ضايا النا�س ورقة �سيا�سية
بني املجل�س واحلكومة �أو فيما بني
النواب بع�ضهم البع�ض.
�صالح ع��ا���ش��ور :امل��و���ض��وع لي�س
جديد ًا وا�رصار النواب على املو�ضوع
دليل على �أهميته ،كالم الوزير جيد
وجميل ولكن هذا الكالم هل ترتجمه
�أر�ض الواقع.
ان��ت الأخ ال��وزي��ر ت��ري��د املوظف
ي�ستمر �أطول فرتة يف الوظيفة لأخذ
�أكرب ا�ستقطاع منه فوق الألف دينار
لكن �سلوك احلكومة منذ � 5سنوات
حتيل خربة املوظفني �إلى التقاعد
االج��ب��اري املبكر بحكم ق�ضاء 30
�سنة يف اخلدمة و�أول قرار اليوم البد
على احلكومة �أن توقف قرار االحالة
ال��ى التقاعد ،والبع�ض ذه��ب الى
املحاكم.
�شعيب امل��وي��زري :الت�أمينات �أحد
�أجهزة احلكومة التي تنت�رش فيها
«املافيا» وت�ستغل �أموال الت�أمينات
يف تنفيع النا�س ،تقارير دي��وان
امل��ح��ا���س��ب��ة ت��ك�����ش��ف ال��ف�����س��اد يف
الت�أمينات العجز االكتواري درا�سة
تخمينية ،والإدارة العليا للم�ؤ�س�سة
يجب �أن تن�سف لكرثة العبث يف �أموال
الدولة ومت اللعب والعبث يف ح�سابي
ال�شخ�صي.
�صفاء الها�شم :العجز االكتواري
عبارها عن جمموعة من االفرتا�ضات
وه��ي ت ��أت��ي م��ن امل�ؤ�س�سة ولي�س
من مكان غرية ،ودي��وان املحا�سبة
يقول هناك مبالغة يف تقدير العجز
االكتواري باملليارات.
خالد العتيبي :كل معلومات احلكومة

