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مناسبا عند تعرضهم للبطالة لسبب ا يد لهم فيه
يضمن لهم راتبا تأمينيا

نواب :قانون لتحقيق اأمان ااقتصادي للمواطنين العاملين في «اأهلي»
❞ تــكــفــل الــــدولــــة الـــمـــعـــونـــة لــلــمــواطــنــيــن فــــي حـــــال الــشــيــخــوخــة أو الــــمــــرض أو الـــعـــجـــز عــــن الــعــمــل
❞ إنــــشــــاء صــــنــــدوق ضـــمـــن الـــتـــأمـــيـــنـــات ااجـــتـــمـــاعـــيـــة يــــكــــون مـــســـتـــقـ ً
ــا فــــي مــــــــــوارده وإدارتــــــــه
❞ الــتــزام «الـــخـــاص» بنسب الــتــكــويــت الـــصـــادرة مــن «الــــــوزراء» ويــلــتــزم كــل قــطــاع بتحقيق النسبة الــمــقــررة
اأعلن  5نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في �شاأن اا�شتقرار
الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع ااأهلي.
ويهدف ااقتراح الذي تقدم به النواب د .علي القطان وفار�ض
العتيبي ،ومب��ارك العرو ومحم��د الراجحي واأحم��د الحمد اإلى
تحقيق ا أامان ااقت�شادي للمواطنين العاملين في القطاع ا أاهلي
وتوفير اا�شتقرار الوظيفي وااجتماعي.
ون�شت المذكرة ااإي�شاحية لاقتراح بقانون على ما يلي:
طبق ًا لد�شتور دولة الكويت الذي ن�ض في المادة ( )11منه
على اأن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة ال�شيخوخة
اأو المر�ض اأو العجز ع��ن العمل ،كما توفر له��م خدمات التاأمين
ااجتماعي والمعونة ااجتماعية والرعاية ال�شحية» ،وتحقيق ًا
لذلك اأعد هذا القانون في �شاأن التاأمين الوظيفي لتحقيق ااأمان
ااقت�ش��ادي للمواطني��ن العاملين ف��ي القطاع ااأهل��ي وتوفير
اا�شتق��رار الوظيف��ي وااجتماع��ي ،حي��ث ي�شمن ه��ذا التاأمين
للموظف راتب تاأميني منا�شب ًا عند تعر�شه للبطالة ل�شبب ا يد
له فيه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وطلبه له.
والقان��ون المقت��رح ين�ش��ئ �شندوق�� ًا �شم��ن الت أامين��ات
ااجتماعية يكون م�شتق ًا في موارده التي يحددها القانون وفي
اإدارته التي تخت�ض بها الموؤ�ش�شة العامة للتاأمينات ااجتماعية
اأنها ااأقدر على تح�شي��ل اا�شت��راكات واإدارة وا�شتثمار اأموال
ال�شندوق ،ويحدد القانون م�شتحقي التاأمين والمزايا الم�شتحقة
لهم وااإطار الزمني لتقديم راتب التاأمين.
حيث حددت المادة ( )1تعاريف للكلمات والعبارات الواردة
في القانون.
وبينت المادة ( )2من هم م�شتحقي راتب التاأمين وي�شمل
كافة العمالة الوطنية في مختل��ف ن�شاطات ااقت�شاد الكويتي
من العاملين بالقط��اع ااأهلي الذي ي�شري عليه��م القانون رقم
( )61ل�شنة  1976وكل العاملين ممن ي�شري عليهم قانون ()19
.2000 áæ°ùd
و أا�شارت المادة ( )3ب إان�شاء �شندوق خا�ض للت أامين الوظيفي
�شمن �شندوق التاأمينات ااجتماعية وحدد القانون موارده من
اا�شتراكات ال�شهرية التي ي�شددها الم�شتفيد بن�شبة (� )1%شهري ًا
من الراتب ال�شهري ون�شب��ة (� )1%شهري ًا ت�شددها الجهة التي
يعمل لديها الموظف ،والمبالغ التي تخ�ش�ض من الميزانية العامة

للدولة اأغرا�ض هذا القانون ،وااإعانات والهبات والتبرعات التي
يقبلها الوزير ،وكذلك ريع ا�شتثمار اأموال ال�شندوق.
وحددت المادة ( )4اخت�شا�شات الجهات القائمة على تطبيق
اأحكام هذا القان��ون ،حيث تتولى الموؤ�ش�ش��ة العامة للتاأمينات
ااجتماعية بما لها من �شلطات واخت�شا�شات في مجال ال�شمان
ااجتماعي واأجهزة فنية متخ�ش�شة ااآتي:
تح�شيل اا�شتراكات المقررة بااإ�شاف��ة اإلى اإدارة ا�شتثمار
اأموال ال�شندوق و�شرف راتب التاأمين للم�شتفيدين.
ويتول��ى برنام��ج إاع��ادة هيكل��ة الق��وى العامل��ة والجهاز
التنفيذي للدولة ت�شجيل المتعطلين وتوفير التدريب للمتعطلين
ح�شب احتياجات �شوق العمل ،وتقرير ا�شتحقاق المتعطل لراتب
التاأمين الوظيفي اأو وقف �شرف اأو �شقوط الحق فيه.
وللمجل�ض اإ�شافة اخت�شا�ش��ات اأخرى اأي من الجهتين قد
يتطلبها تنفيذ القانون ويتك�شف لزومها بعد تطبيق القانون.

ول�شمان تن�شيق العم��ل بين الموؤ�ش�شة العام��ة للتاأمينات
ااجتماعية وبرنامج اإعادة هيكلة القوى العاملة للدولة والجهاز
التنفيذي قررت هذه المادة أان ي�شدر مجل�ض الوزراء قراراً بت�شكيل
لجنة ممثلين ع��ن الجهتين واإ�شافة اأي جه��ة ذات �شلة لتنفيذ
القانون ويح��دد القرار نظ��ام مبا�شرة اللجن��ة اخت�شا�شاتها،
ونظام عملها.
وج��اءت المادة ( )5لحماي��ة الم�شرحين ع��ن طريق ت�شكل
لجن��ة دائمة ف��ي وزارة ال�شوؤون با�ش��م (لجنة حماي��ة العمالة
الوطنية ف��ي القطاع الخا���ض) ت�شم ممثلين ع��ن كل من وزارة
ال�ش ؤوون ،و أارباب العمل ،والم�شتفيدين ،تخت�ض بمراجعة أا�شباب
الت�شريح على �شوء ااأدلة المقدمة من اأرباب العمل ،للتاأكد من
قانوني��ة الت�شريح ،وعلى �ش��وء ذلك اإذا تبين م��ن التحقيق اأن
الت�شريح تع�شفي اأو اأي �شبب يعود ل�شاحب العمل ،تتخذ اللجنة
ااإجراءات الازمة بحق رب العمل.

برأسمال قدره  50مليون دينار

الحميدي :إنشاء صندوق تكافلي لدعم اأسر المتعففة
❞ تــقــديــم الــمــنــح والـــهـــبـــات والـــمـــســـاعـــدات لـــأســـر لـــرفـــع مــســتــوى معيشتها
❞ مــنــح الــمــعــونــات أو الــــقــــروض الــمــيــســرة أصـــحـــاب الــمــعــاشــات دون فــوائــد
تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح بقانون في �شاأن اإن�شاء
�شندوق التكافل للمواطنين ،لتقديم الدعم لاأ�شر المتعففة وذات
الحاجة ،تموي ًا أاو قرو�ش ًا أاو م�شاعدات عينية.
وبح�شب المقترح ين�ش أا بوزارة ال�ش ؤوون ااجتماعية �شندوق
ي�شم��ى (�شندوق التكاف��ل للمواطني��ن) تكون ل��ه ال�شخ�شية
ااعتبارية والم�شتقلة ويتبع الوزير المخت�ض.
وي�شتهدف ال�شندوق م�شاعدة ااأ�شر وااأفراد من المواطنين.
لمواجهة اأعباء الحياة وما قد يتعر�شون له من م�شاكل تتطلب
الع��ون المعالجة المالي��ة أاو ب�شبب �شعف قل��ة إاجمالي دخل
ا أا�شرة وعدم وفائها باحتياجاتها ال�شرورية ،وكفالة المواطنين
في حالة ال�شيخوخة والمر�ض اأو العجز عن العمل.
ويعم��ل ال�شن��دوق عل��ى دع��م التكاف��ل وتقدي��م الع��ون
والم�شاع��دة لاأ�شر الكويتية بدع��م من الم�شارك��ة بين اأجهزة
الدولة وغيره��ا من خ��ال تقديم اإعان��ات تمثل الدع��م المالي
بتكافل وكرامة.
ووفقا للمقترح يبد أا ر أا�شمال ال�شندوق بخم�شين مليون دينار
كويتي على النحو ااآتي:
 %¼ 1م��ن اإجمالي قيمة م��ا يتم ت�شديره م��ن النفط�شنوياً.
 %½ 2من ن�شبة �شافي ااأرباح ال�شنوية لكل من الهيئةالعامة لا�شتثمار – م ؤو�ش�شة الت أامينات ااجتماعية – ال�شندوق
الكويتي للتنمية العربية من إاجمالي �شافي الربح ال�شنوي.
 3عائدات ا�شتثمار ال�شندوق اأمواله. 4التبرعات والهبات والو�شايا التي يقرر مجل�ض اإدارةال�شندوق قبولها ،تحقيق ًا اأغرا�ض ال�شندوق.
 5-المبالغ التي تودع من اأي �شخ�ض يرغب في اإبراء ذمته

لح�شوله على اأموال من دون وجه حق م��ن اأي م�شدر ويكون
ااإيداع من دون ذكر ا�شم المودع.
ويق�شي المقترح ب أان لل�شندوق في �شبيل تحقيق أاغرا�شه
المن�شو���ض عليها ف��ي هذا القان��ون :تقدي��م المن��ح والهبات
والم�شاعدات لاأ�شر الكويتية لرفع م�شتوى معي�شتها ،والوفاء
باحتياجاتها ااإن�شانية.
 منح المعونات اأو القرو�ض المي�شرة اأ�شحاب المعا�شاتمن دون فوائد ،وت�شتحق على اأق�شاط �شهرية بما يتنا�شب مع

حالة المقتر�ض .ويجوز بقرار من مجل�ض اإدارة ال�شندوق ااإعفاء
من �شدادها في كلها اأو جزء منها.
ويجوز لم�شتحقي معونات ال�شندوق الجمع بين ما يمنحه
ال�شندوق للم�شتحقين من دعم ،وما قد يتح�شل عليه المواطن
لذات الغاية من اأي جهة حكومية اأو خيرية اأخرى.
ويت��م ت�شجي��ل الم�شتحقين لخدم��ات ال�شن��دوق بالربط
االكتروني مع جميع الجهات الحكومية ويجري �شرف الدعم
لهم �شهرياً ،وذلك وفق ًا لل�شروط وااأحكام والقواعد التي تحددها
الائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون لل�شندوق مجل���ض إادارة ي�شكل بق��رار من مجل�ض
الوزراء برئا�شة الوزير المخت�ض وع�شوية كل من:
 المدير العام لل�شندوقوممثل لكل من
 وزارة ال�شوؤون ااجتماعية. مجل�ض الخدمة المدنية. غرفة تجارة و�شناعة الكويت. اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية.وي�شدر بتعيينهم قرار من الوزير المخت�ض بناء على تر�شيح
الجهات التي يمثلونها ثاثة من ذوي الخبرة وااخت�شا�ض في
العمل الخيري التطوعي وذلك لمدة ثاث �شنوات قابلة للتجديد
لمدة أاخرى ،ولمجل�ض إادارة ال�شندوق أان يدعو لح�شور جل�شاته
من يراه من المخت�شين من دون أان يكون له �شوت معدود.
وتحدد م��دة الع�شوية و�شروط �شحة ااجتم��اع واإ�شدار
المجل�ض لقراراته ونظام العم��ل بالمجل�ض واإجراءات ومواعيد
اجتماعات��ه ومكافاأة ح�ش��ور اجتماعاته واللج��ان الفرعية له
بقرار من الوزير المخت�ض.

سواء للعائد استكمال عمله أو القادم للمرة اأولى

الحويلة :مركز طبي دائم في المطار لفحص الوافدين
❞ للتحقق مـــن ســامــتــهــم وحــمــايــة أفـــــراد الــشــعــب الــكــويــتــي
❞ تــحــمــيــل الــــشــــركــــات والــــمــــؤســــســــات كــلــفــتــه الــمــالــيــة
تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة
يتم بموجبه اإن�شاء مركز طبي متخ�ش�ض دائم
في مطار الكويت لفح�ض العمالة الوافدة العائدة
ا�شتكمال عملها اأو اأي عامل يدخل اإلى الكويت
للمرة ااأولى.
وقال الحويلة في مقترحه اإن عملية فح�ض
العمالة الوافدة العائدة من ال�شفر اأو الم�شتقدمة
حديثا م��ن الم�ش��كات الت��ي يج��ب معالجتها
واتخاذ إاجراءات ج��ادة لحلها ليتم التحقق من

خلوهم من اأي مر�ض قب��ل دخولها اإلى الكويت
من اأجل حماية اف��راد ال�شع��ب الكويتي ،حيث
إان عملية الك�شف على العمالة الحديثة محددة
في عدد قليل من المراكز ما يجع��ل فيه تاأخيرا
في اإجراءات الفح�ض ي�ش��ل اإلى اأ�شهر ويتحرك
خالها العامل داخل الباد م��ن دون اإجراء اأي
فحو�شات له والذي يعر���ض ااأ�شر والمجتمع
لخطر ااإ�شابة بااأمرا�ض.
لذا ف إانني أاتقدم بااقتراح برغبة التالي:

اإن�ش��اء مرك��ز طب��ي متخ�ش���ض دائ��م في
مطار الكويت لفح�ض العمال��ة الوافدة العائدة
ا�شتكمال عملها أاو أاي عامل يدخل إالى الكويت
للم��رة ااأول��ى ،وذلك لك�ش��ف من يحم��ل منهم
اأمرا�شا معدية قبل دخولهم اإلى الباد لحماية
ااأ�شرة والمجتمع عل��ى اأن تتحمل ال�شركات اأو
الموؤ�ش�شات اأو مكاتب جلبهم من بادهم التكلفة
المالية للفح�ض الطبي ،واإلزامهم بعودتهم في
حال ثبوت عدم �شامتهم.

وحددت المادة ( )6ال�شروط الواجبة ا�شتحقاق الموؤمن عليه
لراتب التاأمين وهي اأن يكمل المدة المقررة في العمل و أان تكون
هذه المدة مت�شلة واأن ي�شدد ا�شتراكات التاأمين ،واأن ي�شجل ا�شمه
في �شجل الباحثين عن عمل.
ويجب أان يكون الموظف الم�شتفيد م��ن هذا الت أامين أا�شبح
عاط ًا واأا يكون قد انتهت خدمته ب�شبب الحكم عليه بحكم نهائي
في جريمة ما�شة بال�شرف اأو ااأمانة ما لم يكن قد رد اإليه اعتباره،
كما يجب اأن يكون قادراً على العمل مرة اأخرى وراغب ًا فيه.
واأفادت المادة ( )7باأنه دون اإخال المادة ( )3من القانون
رقم ( )19ل�شن��ة  2000الم�شار اإليه يوؤدي �شن��دوق اا�شتقرار
الوظيفي للكويتي الم�شرح من العمل من الجهات غير الحكومية
لغير ااأ�شباب الواردة في المادة ( )41من القانون رقم ( )6ل�شنة
 2010الم�شار اإليه راتب ا�شتقرار وظيفي بما يعادل ( )% 65من
اآخر راتب تقا�شاه عند الت�شريح .وي�شرف هذا الراتب اإلى حين
توفير عمل الم�شرح يتنا�شب مع موؤهله العلمي اأو يتنا�شب مع
�شنوات خبرت��ه العلمية وذلك بح��د اأق�شى �شنتي��ن من تاريخ
ال�شرف ،ما لم يتعذر توفير الوظيفة المنا�شبة.
وتطرقت المادة ( )8اإلى حاات وقف �شرف راتب التاأمين،
وذل��ك اإذا رف���ض الم�شتفيد فر���ض التدريب الذي ير�ش��ح اإليها،
ويجوز بقرار من مجل�ض اإدارة الموؤ�ش�ش��ة اإ�شافة حاات اأخرى
لوقف �شرف راتب التاأمين.
واأ�شافت المادة ( )9باأنه في ح��ال رغبة الم�شرح اانتقال
ليتوظف في القطاع الحكومي يتم احت�شاب �شنوات الخبرة التي
عملها في القطاع الخا�ض.
واأو�شحت المادة ( )10حالة الم�شتفيد الذي يعمل لدى الغير
باأجر يقل عن راتب التاأمين وتم اإخطار البرنامج بذلك في�شرف
اإليه في ه��ذه الحالة ما يع��ادل الفرق بين قيمة رات��ب التاأمين
وااأجر الذي يتقا�شاه خال المدة الباقية من مدة اا�شتحقاق.
وح��ددت الم��ادة ( )16الت��زام القط��اع الخا���ض بن�ش��ب
التكويت ال�ش��ادر من مجل�ض ال��وزراء بحيث يلت��زم كل قطاع
بتحقيق ن�شبته المقررة ،وتكون هذه الن�شب موزعة على جميع
الم�شتويات ااإدارية والفنية المقررة �شابق ًا اأو احق ًا من مجل�ض
الوزراء ،والتي تتم عن طريق مراقبة وزارة ال�شوؤون والجهات
التابعة لها

الطريجي يقترح إشراف المجلس اأعلى
للقضاء على هيئة مكافحة الفساد
اأ عل��ن النائ��ب د .عب��د اه
الطريجي عن اأنه تق��دم باقتراح
بقان��ون بتعدي��ل بع���ض أاحكام
القان��ون رق��م 2016 á``æ°ùd 2م
في �ش��اأن اإن�ش��اء الهيئ��ة العامة
لمكافح��ة الف�ش��اد ،يق�ش��ي ب��اأا
يكون وزي��ر العدل ه��و الم�شرف
على الهيئة واأن تن�شاأ هيئة عامة
ت�شمى (الهيئ��ة العامة لمكافحة
الف�ش��اد) ي�ش��رف عليه��ا رئي�ض
المجل�ض ا أاعلى للق�شاء.
ون�شت المذكرة ااي�شاحية
لاقتراح على اأن الحاجة اأ�شحت
ما�شة لتطوير الهيئة العامة لمكافحة الف�ش��اد لتكون قادرة على القيام
بعملها المهم ،و أان التطوير ا بد أان ينطلق من منحها اا�شتقالية لتقوية
مركزها القانوني ،كان ا بد من النظر في تبعية الهيئة وااإ�شراف عليها.
وكما هو معلوم فاإن الدولة مق�شمة اإلى �شلطات ثاث ،ومن اأولى واأهم
مهام الهيئة النظر واإر�شاء مبادئ ال�شفافية في المعامات ااقت�شادية
وا إاداري��ة بما يكفل تحقي��ق ا إادارة الر�شيدة أاموال وم��وارد وممتلكات
الدولة وغيرها من اأهداف واخت�شا�شات وردت في المادتين  4و øe 5
قانون اإن�شائها.
وتلك ااخت�شا�شات ترتبط اأ�شا�شا بال�شلطة التنفيذية ااأمر الذي
تغدو معه تبعي��ة الهيئ��ة لل�شلطة التنفيذي��ة ممثلة بوزي��ر العدل كما
ن�شت على ذلك المادة  ،3ا ين�شجم مع طبيعة عمل الهيئة وا يحق لها
اا�شتقال الازم والمنتج والمنزه لها عن التاأثير الحكومي.
من جهة اأخرى تثار �شبهات د�شتورية حول اإمكان اإلحاقها بمجل�ض
ا أامة لخروج ذلك عن ااخت�شا�ض الد�شتوري لل�شلطة الت�شريعية.

العتيبي :تخفيف شروط التوظيف في «النفط»
اأعلن النائب فار�ض العتيبي
عن تقديمه اقتراحا برغبة يهدف
اإلى تخفيف ال�شركات النفطية من
�شروطها في التوظيف لتتوافق
م��ع جه��ود الدول��ة ف��ي تكويت
القطاع النفطي.
وقال العتيبي في مقترحه:
لم��ا كان القط��اع النفط��ي ف��ي
الكوي��ت م��ن اأ ه��م القطاع��ات
ااقت�شادية الحيوية التي ت�شكل
المدخ��ل الرئي���ض للبل��د ،تن�ض
المادة ( )41م��ن الد�شتور على
اأن« :لكل كويتي الحق في العمل
وفي اختيار نوعه «.
و�شعي ًا منا للق�شاء على اأزمة البطالة بين اأبناء الوطن ونظراً اأهمية
مهند�شي البترول في القطاع النفطي وعدم اإمكان اا�شتفادة منهم خارج
هذا القطاع نظراً لطبيعة درا�شتهم التي تتمحور فقط في موا�شيع التنقيب
واا�شتك�شاف وا�شتخراج الموارد النفطية ،يجب على ال�شركات النفطية
التخفيف من بع�ض ال�شروط المطروحة في ال�شابق ب�شروط اأكثر عملية
لتتوافق مع جه��ود الدولة في تكويت القطاع النفطي ،ل��ذا فاإنني اأتقدم
بااإقتراح برغبة التالي:
 إا�شدار إاعانات توظيف منتظمة وفترات زمنية معروفة كل �شنةوب�شكل دوري لموؤ�ش�شة البترول الكويتية.
 اإلغاء �شرط التاأمين. تخفي�ض الن�شب ومعدات القب��ول المطلوبة لل�شهادات على اأنيكون ( )2في نظام ا أاربع نقاط و  65%ف��ي النظام المئوي على أان
يكون التقدير جيدا في الجامعة التي اأ�شدرت ال�شهادة.

