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التأمينات والتقاعد المبكر
 ...والعجز االكتواري

متثل الت�أمينات االجتماعية حاجة �رضورية
للإن�سان ،وخا�صة لرعايته و�أ�رسته من بعده،
لذا فقد �سعت كافة دول العامل �إلى ان�شاء �أنظمة
الت�أمينات ملواطنيها ،حتى ا�ضحت برامج
الت�أمينات االجتماعية هي الهدف الأول الذي
تعده احلكومات والأحزاب يف الدول الأوروبية،
وتتناف�س به يف براجمها االنتخابية الدول
لذا يعد تطوير برامج الت�أمينات االجتماعية
واملحافظة عليها ،من �أه��م �أ�سباب فوز هذه
الأحزاب باحلكم ،والت�أمينات االجتماعية هي
�أحد الو�سائل الأ�سا�سية يف جمال حتقيق احلماية
والأم����ن االجتماعيني ،ب��ل �أ�صبحت
ولنا رأي
�صناديق الت�أمينات هي املحرك الرئي�سي
للأ�سواق املالية ،واالقت�صاد العاملي،
و�أي ت�أثري على �أي �صندوق يف الدول
املتقدمة ي�ؤدي النهيار اقت�صاد الدولة،
بل �أ�صبح الن�ص يف د�ساتري الدول على
حتقيق احلماية االجتماعية ،وتوفري
ت�أمني ال�شيخوخة ،والعجز والوفاة
وت�أمني الرعاية ال�صحية والبطالة،
والت�أمينات االجتماعية يف الكويت
والتي �صدر قانون ان�شائها بالقانون
د.نايف العدواني
 76/61 Al_adwani_nayef@hotmail.comوم��ا ت�لاه م��ن ق��وان�ين معدلة
لقانون الت�أمينات والتي بلغت �أكرث
من ع�رشين قانونا و�آخرها القانون
رقم  2011/9ب�ش�أن الت�أمني التكاملي ،ورغم
ه��ذا الدعم القانوين ،والت�رشيعي مل�ؤ�س�سة
الت�أمينات االجتماعية لتقوم بدورها على �أكمل
وجه ،ومن ذلك ا�ستثنا�ؤها من درجات التقا�ضي،
بجعل التظلمات من قراراتها تبد�أ بتظلم ،يقدم
للت�أمينات ،ويف حالة عدم الرد �أو التو�صل حلل
يلج�أ �إلى حمكمة اال�ستئناف ملتابعة الق�ضية،
�إال ان الهيئة ،تفاجئ اجلميع على ال��دوام
باعرتا�ضها على اية مقرتحات بتطوير عملها
من قبل جمل�س الأمة باعرتا�ضها الدائم على هذه
التعديالت ،والتطويرات ،بحجة وقوع العجز
االكتواري ،والنظام االكتواري هو نظام حما�سبي
تتبعه الت�أمينات ،حل�ساب الأموال امل�ستقطعة
من امل�ؤمن عليهم ل�سنوات ،واعادة �رصفها لهم
يف نهاية اخلدمة ،عن تقاعدهم يف �شكل راتب
تقاعدي ،وبع�ض املميزات كنظام االقرتا�ض،
ببيع جزء من الراتب التقاعدي ،واخريا بطاقة
عافية للت�أمني ال�صحي ،ورغ��م الدعم املايل
وال�سخي من احلكومة واملتمثل يف حتمل جزء
من الت�أمني ،م�شاركة مع امل�ؤمن عليه و�صاحب
العمل ،حتى و�صلت ن�سبته �إلى ما يعادل % 22
من الراتب ،بينما املعدل العاملي ال يتعدى
 ،% 19ورغم الدعم الت�رشيعي للم�ؤ�س�سة �إال
�أنها تبالغ يف حر�صها وحتفظها يف تطوير نظام
الت�أمني االجتماعي بحجة العجز االكتواري
املتوقع ،ورغم ادعاء امل�ؤ�س�سة ب�أنها خ�رست
ما يقارب ع�رشة مليارات دوالر نتيجة االزمة
املالية العاملية ،ودون �أن تقدم ما يثبت �صحة
هذه الرواية من عدمها ،ورغم عدم تعاون الهيئة
مع اللجنة املالية يف املجل�س وديوان املحا�سبة
يف عمل نظام اك��ت��واري ،بناء على معلومات
مالية �صحيحة ،وتفاجئ اجلميع باختال�س
رئي�س الت�أمينات االجتماعية ال�سابق ملليارات
الدنانري وال��دوالرات ،وهروبه خارج البالد،
ومازالت االجراءات القانونية عرب االنرتبول،
جارية الح�ضاره للبالد ملحاكمته،و�أخري ًا رف�ض
الت�أمينات اعداد هذه الدرا�سة حمليا واال�ستعانة
مبكتب �أجنبي لعمل هذه الدرا�سة االكتوارية،
ان هذا التحفظ �أو التهرب وعدم ال�شفافية من
قبل جمل�س �إدارة الت�أمينات االجتماعية ،والتي
هي يف النهاية م�ؤ�س�سة حكومة ت�ستثمر �أموال
املواطنني ،يف ا�ستثمارات يجب �أن تكون م�ضمونة
وم�أمونة ،جندها تغايل يف االف�صاح عن حقيقة
ا�ستثمار هذه الأم��وال الطائلة� ،أو امل�ساهمة
يف تطوير امل�ؤ�س�سة ،وكل ما ظهر هو اختال�س
�أموال النا�س ،وم�ستقبلهم،وحتت م�سمى ال�رسية
والعجز االكتواري؟
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البنك الدولي
والمواطن

املواطن ي�ستغرب احلديث عن
البنك الدويل يف الأمور املالية
عندنا بعد �أي حديث عن رواتب
املوظفني ومعا�شات املتقاعدين
وال ن�سمع عن البنك الدويل يف
املناق�صات واملزايدات والأرقام
الفلكية ،ت�أ�س�س البنك الدويل
بعد احل��رب العاملية الثانية
وكانت فكرته اعادة بناء �أوروبا
بعد احل��رب وا�ستمرت جهود
البنك باعادة اعمار الدول بعد
ال��ك��وارث الطبيعية
نقطة ضوء
والطوارئ الإن�سانية
وم�����س��اع��دة ال����دول
النامية والفقرية،
ويتمركز عمل البنك
حول تخفيف حدة الفقر
يف الدول الفقرية .ان
م�سمى البنك الدويل
«ان������ه ل��ي�����س بنكا
باملعنى املتعارف
عليه ،البنك الدويل
مشرف عقاب
هو احدى وكاالت الأمم
 mishrefeqab@yahoo.comاملتحدة» املتخ�ص�صة
ملعاجلة الفقر ويقوم
مب�ساعدة الدول الفقرية لرفع
م�ستوى املعي�شة للمجتمعات
الفقرية ،ودور البنك الدويل
يقوم مبنح ال��ق��رو���ض جلميع
ال���دول الفقرية وي����شرف على
كيفية ادارت���ه���ا وي��ت��دخ��ل يف
طريقة ا�ستثمارها وي�رشف
على بناء امل�ست�شفيات وتوفري
الكهرباء وبناء املدار�س للدول
الفقرية وم�ساعدتها وي�سن لها
القوانني ويقرها مل�ساعدتها،
نعود ملحور حديثنا ونقول ان
الكويت دولة نفطية ،وتعترب
دول��ة غنية وت�ساهم مبيزانية
البنك الدويل ولدينا عدة هيئات
تعلن عرب املحطات الف�ضائية
وال�صحف وتقوم مبنح القرو�ض
ل��ل��دول الفقرية وت��ك��ون بذلك
ت�ساعد البنك الدويل وهذا �أمر
حتمد عليه ال�سيا�سة الكويتية،
الغريب عندنا احلكومة عندما
ي��ك�ثر احل���دي���ث ع��ل��ى زي����ادة
رواتب املوظفني واملتقاعدين
و�أي خدمة تنموية للمواطنني
لتخفيف �أعباء احلياة وم�شاكلها
ت��ق��وم احل��ك��وم��ة باال�ستعانة
ومرا�سلة البنك ال��دويل لعمل
درا���س��ات لها مع ان احلكومة
لديها جهات كثرية وجي�ش من
امل�ست�شارين واملاليني وال دخل
للبنك ال��دويل بال�ش�أن املايل
ال��داخ��ل��ي لأن ال��ب��ن��ك يتدخل
بال�ش�ؤون الداخلية للدول التي
ي��ق��وم مب�ساعدتها ع��ن طريق
القرو�ض وجدولتها ومراقبة
طريق �رصفها ،ال�س�ؤال املهم
مل��اذا ال تعر�ض خطة التنمية
وقانون اال�ستقرار املايل ودعم
البنوك ومبلغ امليزانية وهو 37
مليار دينار وقانون اخل�صخ�صة
على البنك الدويل لأخذ امل�شورة
وال��ر�أي والقرار �أ�سوة برواتب
املوظفني واملتقاعدين ،لأن هذه
تعترب �سيا�سة الكيل مبكيالني
وغري دقيقة ،م�سكني املواطن
الفقري ط��اح ب�ين رح��ى البنك
الدويل والعجز االكتواري.

مقاالت
عظم اهلل أجرج يا وزارات
حكومة الكويت !
()2-2
فدعونا ننتقل �إلى الأمثلة التطبيقية:
موظف يت�أخر عن احل�ضور يوميا
وجتاوز �ساعات ت�أخريه ال�سنوية
� 57ساعة ومعدل �إنتاجيته لتخلي�ص
املعامالت �شهريا هو  300معاملة
وم��وظ��ف �آخ���ر يح�رض ي��وم��ي� ًا يف
امليعاد املحدد له ومعدل �إنتاجيته
لتخلي�ص املعامالت �شهريا هو 100
معاملة ف�أمنح املوظف
عزف منفرد
الأول تقدير لفظي جيد
جدا والثاين امتياز لأن
الأول خ�رس  20درجة من
تقييم �أدائه ؟! وبناء عليه
ي��ح��رم الأول م��ن �رصف
البون�س ال�سنوي لأنه نظر
�إلى جمموع ت�أخرياته يف
ال�سنة دون النظر �إلى
�إنتاجيته ؟! طيب مثال
بسمة سعود
تطبيقي �آخر  :معلم يح�رض
يومي ًا مت�أخر ًا �إال �أن ن�صاب عدد
�ساعاته الدرا�سية  12ح�صة درا�سية
يف الأ�سبوع وم�رشف على  120طالب
و�آخر يح�رض يف امليعاد يوميا �إال
�أن ن�صاب عدد �ساعاته الدرا�سية 6
ح�ص�ص درا�سية وي�رشف على 60
طالب ًا � ،أمنح الأول تقدير جيد
والثاين تقدير امتياز ؟! و�أمر �آخر
جدا جدا مهم طالبت فيه مرارا لكن
ال �أذن ت�سمع وهي كلمة «عدالة» ،
فعندما قرر جمل�س اخلدمة املدنية
باعتبار ح�ضور املوظف الوزاري
بعد ال�ساعة الثامنة �صباحا ت�أخريا
ويطبق عليه عقوبة امل��ادة «»18
واملادة « »19من القرار عند �رصف
راتبه «م�صدر رزقه» جتاهل متاما
اختالف موطن ال�سكن ملوظفي الدولة
عند و�ضعه للقرار  ،فكيف ن�ساوي
موعد ت�أخري املوظف الذي يقطن
مبحافظة الأحمدي بنف�س املوظف
ال��ذي يقطن يف حمافظة العا�صمة
وهناك فرق �شا�سع يف بعد امل�سافة
عن جهة العمل ؟! ويف بريطانيا
الدولة املتقدمة مت مراعاة ذلك
بني املوظفني ومت احت�ساب الزمن
الذي يقطعه املوظف من �سكنه �إلى
جهة العمل من �ساعات عمله !! وهذه
هي العدالة .لكن هنا يف الكويت
املوظف الوزاري الذي يبعد �سكنه
عن جهة عمله مبا ال يقل عن �ساعة
ومعاناته اليومية مع االزدح��ام
امل���روري يعامل بالت�ساوي يف
عقوبة خ�صم الت�أخري م��ع نف�س
املوظف الذي يبعد �سكنه عن جهة
العمل ما يقل عن خم�سة دقائق
؟! وم��ؤخ��ر ًا �أ�صدرت قيادات دولة
الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة
�أوامرها يف اعتماد �إنتاجية و�إجناز
املوظف دون � ًا عن ميعاد ح�ضوره
ونحن هنا ويف ع��ام  2017يقيم
املوظف الوزاري يف �أجره وقريب ًا
يف تقييمه ومكاف�آته ال�سنوية على
ميعاد احل�ضور ؟! نقول عظم الله
�أجرج يا حكومة الكويت! اتقوا الله
يف رزق امل��وظ��ف ي��ا م�ست�شارين
و�أ�صحاب قرار الكويت!!

المحامي الفاشل وفرس النهر
بعد ما يبيلها ح�سبة� ،أ�صبح الهالل قمراً ،واللي
ما ي�شوف ان�صحه يراجع طبيب العيون ،خال�ص
�أ�صبح كل �شي وا�ضح و�ضوح ال�شم�س ،ال حد يطلع
يل ويقول مو فاهم؟ اللي مو فاهم هذا �إن�سان
يتمتع ب�آذان طوال.
ب�س ت��درون و���ش امل�ضحك؟ امل�ضحك ان اللي
دوخونا يف م�صطلحاتهم «فداوية ،ونحن االحرار،
ومنوت من �أجل الكرامة» طلعوا «ارزقية» ،طبعا
انا ما اتكلم عن ال�شباب ،لأن ال�شباب مايدرون

وين الله قاطهم ،وامنا اتكلم عن من كان يقودهم
ل�ساحات املعارك ،حيث كان يخدعهم بانه
وف حقيقة الأمر
يقودهم با�سم الإ�صالح واحلرية ،يِ
هو يقودهم ملهاجمة �شخ�صية من �أجل معزبة.
ولنا �سنوات «طاخ وطيخ» واق�ضب الرجال عن
الرجال ،و�آخرتها طلعت «ال�سالفة مو �سالفة»
م�صلحة بلد ،وامنا �رصاع كرا�سي.
طبعا املحامي الفا�شل و�صديقه «فر�س النهر»
وبع�ض م��ن ي��دع��ون امل��ع��ار���ض��ة م��ن النواب

ال�سابقني معزبهم واحد ،وكان املعزب يعطي
الأوام��ر لفر�س النهر� ،أو للمحامي الفا�شل،
وال�شباب بح�سن نية يرون ان املحامي الفا�شل
وفر�س النهر �إ�صالحيني وان لديهم نظرة �سيا�سية
ثاقبة ،واملحامي الفا�شل وفر�س النهر ا�ستغلوا
ثقة ال�شباب و�أخذوا يوجهونهم ل�رضب خ�صوم
معزبهم ،و�آخرتها ال�شباب تورطوا ،واملحامي
الفا�شل وف��ر���س النهر مل ت�سجل �ضدهم وال
ق�ضية.

