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مخاطبة »التجارة« 
لعدم منح أي صاحب 
عمل يستقدم عمالة 

وال يوفر لهم عماًل 
أي ترخيص جديد

متت مناقشة 
امليزانية في 

جلنة امليزانيات 
في مجلس األمة 
ومتوقع االعتماد 

اليوم

مدير عام »القوى العاملة« أكد منح ثالثة أشهر للشركات ذات العقود املنتهية لتعديل أوضاعها

جمال الدوسري لـ »األنباء«: بدء العمل 
بتفعيل قرار الضمان البنكي للعمالة 

اجلديدة بالقطاع اخلاص اليوم

بشرى شعبان - كريم طارق

كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة 
جمال الدوسري عن انتهاء جلنة امليزانيات من 
مناقشة ميزانية الهيئة، متوقعا أن يتم اعتمادها 

اليوم بعد االستماع لبعض الردود. 
وقال الدوسري في لقاء مع »األنباء« إن فتح 
البوابة االلكترونية إلجناز معامالت الشركات 
من أهم إجنازات الهيئة، حيث خففت الكثير 
عن أصحاب األعمال ومنحت كل الصالحيات 
املمنوحة ملوظفي الهيئة إلى الشركات إلجناز 

معامالتها من داخل الشركة. 
وكشف عن السماح للمسجلني على العقود 
احلكوميـة بالتحويل على عقـد آخر مبوافقة 
اجلهات املالكـة عبر كتاب موجـه من هذه 
اجلهـات الى صاحب العمل اآلخر شـرط ان 

يكون عقدا حكوميا. 
وأشار إلى قيام الهيئة بإعداد دراسة تسمح 
مبوجبهـا للعمالة الفنية املسـجلة على عقد 
حكومي بالتحويل إلى صاحب عمل آخر شرط 
انتهاء العقد ان يكون على العمل اجلديد أيضا 
عقد حكومي ومتوقع صدور ذلك في قرار وزاري 

خالل األيام القليلة املقبلة. 
وأكد أنه بعد جتاوب أصحاب األعمال الذين 
لديهم عقود حكومية منتهية مع قرارات الهيئة 
واملبادرة في تعديل أوضاعها منحتهم الهيئة 
فترة ثالثة شهور للتعديل ورفعت الرمز عن ملف 
الشركة الرئيسية وبعد مرور الثالثة شهور يتم 
إحالة الشركات التي لم تعدل أوضاع عمالتها إلى 
التحقيقات ويتم وضع رمز على امللف الرئيسي 
للشركة وتتوقف جميع إجراءاتها باستثناء اإللغاء 

النهائي للسفر. 
وبني الدوسري أنه على الشركات التي تنجز 
معامالتها عبـر البوابـة االلكترونية االحتفاظ 
باملسـتندات كافة العائدة إلـى إذن العمل 
ثالث سنوات واخلاصة بتصاريح العمل خمس 

سنوات. 
وأوضح ان اي شـركة لديهـا عمالة وطنية 
مسـجلة ولم تبادر السـتصدار إذن عمل لها 
سيوقف عنها دعم العمالة الوطنية ويتم وضع 
رمز على ملفها ومت التسهيل على أصحاب األعمال 
عبر إصدار اذن العمل للعمالة الوطنية أسـوة 
بالوافدة عبر البوابة االلكترونية، موضحا أن عدد 
العمالة املسجلة على الباب الثالث وصل إلى 

ما يقارب 65 ألف مواطن. 
وأشار الدوسري إلى ان قرار النسب اجلديد 
وفق التصنيف املهني بدأ العمل فيه من تاريخ 
24 فبراير وعلى اجلميع التزام النسب احملددة 
في القرار أو دفع الغرامة احملددة 100 دينار عن 

كل عامل وافد مسجل على ملف الشركة.
وكشـف ان عدد العمالة املسـجلة على 
العقود احلكوميـة وصل إلى 330 ألف عامل 
وعدد العقود املنتهية يتعدى الـ 580 عقدا 
وأمور أخرى تطرق لها مديـر عام هيئة القوى 
العاملة خالل لقائه مع »األنباء«، وفيما يلي تفاصيل 

اللقاء:

عمل الى أي مواطن مسجل على 
ملفه س����يتم إيقاف الدعم عنه 
ووضع رمز على ملفه واعتباره 

يقوم بتوظيف وهمي.
وعلى أصحاب االعمال االلتزام 
بالنسب احملددة في القرار الذي 
طبق في 2422015 ويسري عليهم 
دفع الغرامة املالية البالغة 100 
دينار عن كل عامل وافد مسجل 
على املؤسسة وبالطبع يحرم من 

املشاركة في اي مناقصة.

البعض يقول ان قرار 
فرض الضمان البنكي 

على عمالة القطاع 
اخلاص غير واضح، 

نرجو تفسير آلية عمله؟ 
وعلى أي عمالة يسري؟

٭ ان الق����رار اخلاص بفرض 
ضمان بنكي عن كل عامل يدخل 
البالد مبوجب تصريح بدأ من 
اليوم ويسري على العمالة التي 
ستدخل البالد بعد هذا التاريخ 
وهو يهدف حلفظ حقوق العمالة 
وهم اجلانب الضعيف في عقد 
العمل وهو عبر قيام الشركة 
بتزويد هيئة العمل متمثلة في 
اإلدارة املسجل فيها ملف الشركة 
بخطاب ضمان مالي يتضمن رقم 
احلساب وكتاب تفويض للهيئة 
املبلغ عند الضرورة  لتسييل 
الرواتب وفي  مثل عدم دف����ع 
حاالت عدم دفع نفقات السفر 

عليها ان حتتفظ بكل املستندات 
ملدة 5 س����نوات وبالنسبة الى 
إجراء جتديد إذن العمل حتتفظ 

باملستندات ملدة 3 سنوات.

إذن عمل »الباب الثالث«

مت االعالن عن صدور 
اذن عمل للعمالة الوطنية 

املسجلة على الباب 
الثالث ملاذا؟

٭ إن العمالة الوطنية في القطاع 
اخلاص تعامل في القانون مثل 
العمال����ة الوافدة وفق القانون 
باألخص بعد ان بلغ عددها 65 
ألف مواطن مسجل على الباب 
الثالث ويتم صرف دعم عمالة 
وطنية لهم من قبل برنامج اعادة 
الهيكلة، ومؤخرا قمنا في الهيئة 
بالرب����ط اآللي م����ع التأمينات 
الهيكلة  االجتماعية وبرنامج 
ومت من تاريخ 24 تطبيق النسب 
الوطنية اجلديدة الصادرة عن 
التسهيل  الوزراء ومت  مجلس 
على أصحاب االعمال في فتح 
البواب����ة االلكترونية إلصدار 
إذن عمل للعمالة الوطنية آليا 
من الشركة وال حاجة ملراجعة 
إدارة دعم العمالة الوطنية في 
الهيئة اال في حالة تعديل الراتب 
أو املسمى الوظيفي وال يوجد 
ما مينع م����ن تطبيق القانون 
وصدوره، وال بد من التوضيح 
أن أي صاحب عمل ال يصدر إذن 

للسفر للمتواجدين داخل البالد 
في اإلدارة وهذا اإلجراء خفف 
الكثير من الوقت على أصحاب 
االعمال، الس����يما املش����اريع 
التنموية الكبرى. وبعد جناح 
جتربة العقود احلكومية ارتأت 
الهيئة فتح البوابة أمام جهات 
اخرى ومنها جتديد اذن العمل 
القطاع اخلاص  للشركات في 
وص����دور اذن عم����ل للعمالة 
الوطنية من داخل الش����ركات 
وهذا خفف الكثير من الضغط 
عل����ى االدارات وعلى أصحاب 
االعمال وس����اهم في س����رعة 
اإلجناز وان ش����اء اهلل توجه 
الهيئة لفتح البوابة االلكترونية 
لكل اإلجراءات ولكل القطاعات 

دون استثناء.

حتدثت عن إجراءات 
صدور تصاريح العمل 
من الشركات باالضافة 

الى إجراءات التجديد 
في القطاع اخلاص هل 
مطلوب من الشركات 
االحتفاظ باملستندات 

لفترة محددة لتسهيل 
إجراءات التفتيش؟

الش����ركات  ٭ صحي����ح على 
ان حتتف����ظ بكل املس����تندات 
العائدة ملعامالتها في الشركة 
أي أرشفة املستندات وبالنسبة 
الى معام����الت تصاريح العمل 

امليزانيات ومتت مناقش����تها 
بالكامل وباق ردود بسيطة من 
املتوقع ان يتم اليوم اعتمادها 

من جلنة امليزانيات.

أعلنت عن فتح البوابة 
االلكترونية وإجناز 
املعامالت عبر هذه 
البوابة، هل هناك 
إجراءات محددة؟

الهيئ����ة منذ ما يزيد على ال� 6 
شهور فتحت البوابة االلكترونية 
مبوجب رقم سري الى أصحاب 
العقود احلكومية بهدف تسهيل 
اإلج����راءات على أصحاب هذه 
املش����اريع وبعد التسجيل في 
إدارة العقود احلكومية للضمان 
املال����ي يصب����ح باس����تطاعة 
صاح����ب االعمال اس����تخدام 
البواب����ة االلكترونية مبوجب 
الرقم الذي ت����زوده به اإلدارة 
املختص����ة ويس����تخدم جميع 
الصالحيات املمنوحة ملوظف 
الهيئة داخل الشركة وبإمكانه 
إصدار تصاريح العمل وجتديد 
النهائي  العمل واإللغ����اء  إذن 
البالد من  للمتواجدين خارج 
الشركة دون العودة الى اإلدارة 
الى جانب دفع الرسوم عبر الكي 

نت في الشركة.
اذن  االبقاء عل����ى صدور  ومت 
العم����ل اول م����رة وإجراءات 
النهائي  التحوي����ل واإللغ����اء 

مر ما يقارب العام على 
انطالق العمل في الهيئة، 
ما أبرز القرارات التي مت 

اتخاذها إلطالق العمل 
الفعلي؟

٭ أوال تشكيل مجلس اإلدارة 
وعقده العديد من االجتماعات 
التنظيمي����ة ون����دب املوظفني 
واعتماد عدد من املباني للهيئة 
منها مبنى اجلابري����ة، اتخاذ 
العديد من القرارات التنظيمية 
لتنظيم سوق العمل الى جانب 
إجراء العديد من ورش العمل 
الهادفة ال����ى تعريف أصحاب 
األعمال والعمال بتش����ريعات 
قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 
وما يتبعه من تشريعات خاصة 
املهنية،  في الصحة والسالمة 
الى جانب تش����كيل العديد من 
اللجان ملتابعة االعمال السيما 
جلنة خاصة بشؤون التوظيف 
في الهيئة وجلان عديدة ملعاجلة 
أوضاع العمالة وملفات أصحاب 
القرارات  العمل وغيرها م����ن 

التنظيمية. 
كم����ا مت تخصي����ص إدارة 
مبارك الكبير ألصحاب املشاريع 
الصغي����رة، وفت����ح البواب����ة 
أم����ام أصحاب  االلكتروني����ة 
املش����اريع احلكومية السيما 
التنموي����ة إلنه����اء إجراءاتهم 
وأصحاب الشركات في القطاع 
اخلاص إلجناز إجراءات التجديد 
اذن  الوافدة، وصدور  للعمالة 
الوطنية من  العمالة  الى  عمل 
داخل الشركات وربط توظيف 
العمالة الوطنية بالعمالة املقدرة 
من إدارة تقدير االحتياج وأيضا 
توفير مبان تناسب طبيعة عمل 
اإلدارات ومنها مبنى إدارة عمل 
الفروانية وإدارة عمل العاصمة 
وتخصيص مبنى مستقل إلدارة 
العمل والتوس����ع في  عالقات 
التفتيش، هذا بعض ما أجنزته 
الهيئة منذ بدء العمل فيها كهيئة 

مستقلة.

مت ربط فصل الهيئة 
نهائيا عن الشؤون 

باعتماد ميزانية مستقلة 
متى تعتمد؟

٭ الهيئة بالتعاون مع وزارة 
الشؤون تعمل على استكمال 
الفصل بينهم����ا وخالل فترة 
وجيزة ستنتهي من إجراءات 
الفصل، أما بالنسبة للميزانية 
اخلاص����ة بالهيئة فت����م إعداد 
ميزاني����ة ورفعت الى اجلهات 
املختصة، وحاليا جار مناقشتها 
في مجل����س األمة ف����ي جلنة 

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد والزميلة بشرى شعبان مع جمال الدوسري وأحمد السريع

الزميالن بشرى شعبان وكرمي طارق مع مدير الهيئة العامة للقوى العاملة خالل اللقاء

السماح بتحويل عمالة العقود احلكومية إلى صاحب عمل آخر وفق كتاب 
من اجلهة املالكة وعلى عقد حكومي 

تكثيف حمالت التفتيش على الشركات واملؤسسات وعدم التهاون 
في تطبيق القانون على الشركات التي ال يوجد لها مقر وعنوان

آلية جديدة لبالغات التغيب واحلرص على أن يتبلغ العامل وحتويل 
البالغ إلى »الداخلية« في مدة أقصاها 3 أشهر
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الثواب والعقاب 
مبدأ معتمد في 

كل إدارات الهيئة 
وسد النقص في 
أعداد املوظفني 

بعد اعتماد امليزانية 
وتوفير درجات

مؤمتر منظمة 
العمل العربية 

يعقد ألول مرة 
في الكويت

)فريال حماد( رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق والزمالء رئيسة قسم احملليات عفاف مختار وبشرى شعبان وكرمي طارق مع جمال الدوسري خالل اللقاء  

املرزوق: دور كبير 
لـ »القوى العاملة« في تسهيل 

اإلجراءات على أصحاب األعمال

الوزيرة تتابع أعمال الهيئة يوميًا

الرسوم اجلديدة إلجراءات العمل 
حتتاج إلى مزيد من الدراسة

آلية جديدة لبالغات التغيب 

شكر ملوظفي الهيئة 

أشاد رئيس حترير »األنباء« الزميل يوسف 
خالد املرزوق بعمل الهيئة العامة للقوى العاملة 

وتسهيل إجراءاتها على أصحاب األعمال واعتماد 
البوابة االلكترونية في إجناز املعامالت، متمنيا 

ملدير عام الهيئة ونوابه وجميع العاملني املزيد من 
النجاح للنهوض بدولتنا احلبيبة الكويت.

أكد مدير عام الهيئة جمال الدوسري على حرص 
وزيرة الشؤون هند الصبيح ومتابعتها اليومية 

لكل أعمال الهيئة وتقدمي التوجيهات الدائمة 
بضرورة تبسيط كل اإلجراءات وتسهيل العمل 
على أصحاب األعمال، السيما أصحاب املشاريع 

اخلاصة بخطة التنمية وأصحاب املشاريع 
الصغيرة من الشباب الكويتي وتشجيعهم الدائم 

على اإلجناز. 

عن الرسوم اجلديدة إلجراءات العمل، قال 
الدوسري خالل اللقاء إنها حتتاج الى مزيد من 
الدراسة في مجلس إدارة الهيئة قبل االعتماد 

وبعدها تقوم الوزيرة برفعها الى مجلس الوزراء. 

أكد الدوسري أن هناك آلية جديدة لبالغات 
التغيب، حيث يتم تسجيل البالغ عبر اعتماد 
منوذج خاص يتسلمه صاحب العمل، على ان 

يسلمه لوزارة الداخلية خالل 15 يوما من تسلمه 
ومت متديد فترة اإلعالن عن بالغ التغيب الى 

90 يوما قبل إحالته الى الداخلية، ووضع خط 
ساخن لالستفسار عن بالغات التغيب وجلسات 

الشكاوى العمالية جار العمل عليها مع دراسة آلية 
متكاملة.

توجه الدوسري بالشكر جلميع موظفي الهيئة 
العامة للقوى العاملة على ما أجنزوه خالل العام 
االول من عمر الهيئة وعلى رأسهم نواب املدير 
العام للقطاعات الثالثة، أحمد املوسى وعبداهلل 

املطوطح وبدرية املكيمي وجميع املديرين 
واملراقبني ورؤساء األقسام واملوظفني الذين 

لوال اجلهود التي بذلوها جميعا ملا حققت الهيئة 
ما أجنزته خالل العام األول من عمرها، للجميع 
الشكر والتقدير واننا جميعا فريق عمل واحد 

ونعمل يدا واحدة في خدمة وطننا الكويت.

ما جديد القطاعات 
املختلفة؟

الهيئة، قطاع  ٭ كل قطاعات 
االستقدام واالستخدام، وقطاع 
حماية القوى العاملة، وقطاع 
املوارد البشرية واملالية، متارس 
اختصاصاتها دون أي عوائق، 
بل وف���ق تطور ملموس يوما 
بعد يوم ومت استحداث العديد 
من اإلج���راءات الت���ي تؤدي 
الى تبس���يط العمل وتسهيل 
اإلجراءات على املراجعني، ومت 
وضع خطط عمل لكل قطاع من 
القطاعات وتتم متابعتها شهريا 
وسوف نعلن عن إجنازات كل 

قطاع على حدة في وقته.

هناك مشكلة مزمنة في 
ادارات العمل وانتقلت 
من الشؤون الى الهيئة 

مع االنتقال وهي 
نقص املوظفني وإهمال 

البعض، ما اإلجراءات 
للمعاجلة؟

٭ بالنسبة لنقص املوظفني في 
اإلدارات وبعد اعتماد امليزانية 
واالنتهاء من إجراءات الفصل 
عن وزارة الش���ؤون واعتماد 
درجات للهيئة س���يتم ردف 
اإلدارات باألع���داد الكافية من 
املوظفني، علما ان املتابع إلدارات 
العمل يتأكد ان اكثر من ال� %80 
من املشاكل التي كانت تواجه 
العم���ل حل���ت واملتواجدون 
على رأس عملهم رغم النقص 
يقومون بالعمل دون تأخير، 
الهيئة  أننا اعتمدن���ا في  كما 
تطبيق مبدأ الثواب والعقاب 
على املوظفني، ومت تش���كيل 
جلنة ملعاجلة خلل التوظيف 
ومعاجلة أي مش���كلة تواجه 

املوظفني.

ماذا عن االستعداد 
الستضافة مؤمتر 

منظمة العمل العربية؟
الكويت للمرة  ٭ تستضيف 
األولى اجتماعات منظمة العمل 
العربية ومبشاركة جميع الدول 
العربي���ة، وعن أطراف العمل 
الثالث���ة، احلكومات والعمال 
وأصحاب األعمال، وس���يتم 
خالل مؤمتر العمل العربي الذي 
يصادف م���ع اليوبيل الفضي 
العربية تكرمي  العمل  ملنظمة 
أمني عام املنظمة على جهوده 
الطويلة في قيادة املنظمة وهناك 
اكثر من 350 شخصية مشاركة 
في هذا املؤمتر والوزيرة تتابع 

التحضيرات بشكل يومي.

يك���ن، حيث يلغى مباش���رة 
وهذا أيض���ا لصالح العامل، 
اننا نحرص على ان يأخذ كل 

ذي حق حقه.

القضاء على تجار اإلقامات

أعلنت اكثر من مرة عن 
خطوات للقضاء على 

ما يطلق عليه جتار 
االقامات ما اخلطوات 
الفعلية التي اتخذتها 

الهيئة في ذلك؟
٭ الهيئ����ة أخ����دت الكثير من 
اخلطوات ف����ي مجال مكافحة 
ما يسمى بتجار االقامات منها 
تكثيف اجلوالت التفتيش����ية 
وف����ي كل احملافظ����ات وف����ي 
أوقات مختلفة على املنش����أة، 
وإحالة املنشأة املغلقة أو غير 
القائمة بالعنوان واإلدارة الى 
التحقيقات وخالل الشهر األخير 
من عام 2014 بينت الهيئة في 
إحصائية عن إحالة 6332 ملفا 
الى التحقيقات منها 4021 ملفا 
مت إيقافها إيقافا نهائيا وإحالة 
امللفات  أصحاب أعمال ه����ذه 
القضاء التخاذ اإلجراءات  الى 
القانونية، والهيئة متشددة في 
تطبيق القانون، السيما املواد 
اخلاص بالعقوبات ومنها عدم 
السماح لصاحب العمل بفتح 
ملف جديد قبل مرور 5 سنوات 
وتغرميه بني 1000 و5000 دينار 
أو الس����جن لثالث سنوات أو 
العقوبتان معا أو تغرمي ما بني 
100 و200 دينار عن كل عامل 
وحتريك الدعوى اجلزائية وفق 
أحكام املادة 138 من قانون العمل 
في القطاع األهلي رقم 62010.

ولكن معظم الشركات 
تقول لديها إشكالية في 
إجراءات التفتيش، هل 
من  آلية عمل جديدة؟

٭ قطاع حماية القوى العاملة 
ومن خالل مفتشي إدارة تفتيش 
العم����ل والذي����ن يتمتع����ون 
بالضبطية القضائية يقومون 
بالتفتيش على املنشآت وفق 
العمل ومينح  أحكام قان����ون 
العم����ل مهلة لتالفي  صاحب 
املخالفة لفترة محددة حسب 
املخالفة وفي حال عدم تالفي 
الفترة احملددة  املخالفة خالل 
يتخ����ذ بش����أنه اإلج����راءات 
القانونية وفق القانون أحكام 
القانون، والقانون فوق اجلميع، 
وبالتالي نؤكد عدم وجود أي 
ظلم وال توجد أي إشكالية بشأن 

التفتيش.

خالل 3 أشهر وبعد هذا التاريخ 
يحول بالغ التغيب الى وزارة 
العامل  الداخلية ونطلب من 
البوابة  حتديث بياناته عبر 
الهيئة  االلكترونية أو موقع 
في كتابة عنوان الشركة ورقم 
العامل وعندها يكون  هاتف 
لدينا قاعدة بيانات نخاطب 
فيما بعد العامل مباشرة عبر 

 .sms �رسائل ال
وهنا ال بد من التوضيح انه 
في حال ع���دم وجود عنوان 
للشركة وال يوجد مقر لها يتم 
اتخ���اذ إجراءات ضد صاحب 
العمل عبر حتويل امللف الى 
التحقيقات وإقفال امللف في 
رمز 71 إلغاء نهائي ومخاطبة 
التج���ارة وتزويدها ببيانات 
صاحب العمل لعدم منحه أي 
ترخيص نهائيا ومتنح العمالة 
فترة 3 أشهر ملراجعة الهيئة 
والقيام بالتحويل وفي حال 
عدم املراجعة من قبل العامل 
يح���ول الى ش���ؤون اإلقامة 
إلصدار بالغ إلقاء القبض على 
العامل. والهيئة على استعداد 
لتحويل اي عامل يدخل البالد 
وال يجد عنوانا للش���ركة أو 
عمال لدى صاحب العمل، كل 
ما عليه مراجعة إدارة عالقات 
العمل وه���ي تتولى حتويل 
إقامته على صاحب عمل آخر 
وال احد يقول ان جواز السفر 
التحويل،  محجوز وال ميكن 
هناك قرار يقول على احملكمة 
ان تعمل على تسليم العامل 
جواز السفر خالل أسبوعني 
من تاريخ الشكوى. وهنا ال بد 
من االشارة الى ان قطاع حماية 
القوى العاملة لم يأل جهدا في 
تسوية املنازعات في شكل ودي 
وفي حال تعذر احلل الودي تتم 
احالة املنازعة الى القضاء طبقا 
ألحكام قانون العمل في القطاع 
األهلي ويعمل أيضا على وضع 
آلية كم ذكرت سالفا ملعاجلة 

بالغات التغيب. 
والهيئة في نهاية 2014 وبعد 
اجتماع عقد مع وزارة الداخلية 
تبني لها ان هناك 10000 بالغ 
تغيب مسجل في الهيئة بينما 
مسجل في الداخلية 2000 فقط 
إلغاء 8000  وبناء علي���ه مت 
بالغ تغيب ومت إبالغ أصحاب 
األعمال بانه بعد تقدمي بالغ 
التغيب ومن لم يراجع الداخلية 
النم���وذج اخلاص  ويس���لم 
في بالغ التغي���ب بعد مرور 
15 يوما على تسلم النموذج 
يعتبر ب���الغ التغيب كأن لم 

أشهر لتعديل االوضاع للعقود 
املنتهية من تاريخ صدور القرار 
والباقي من تاريخ انتهى العقد 
الرمز عن  الى رفع  باإلضافة 
امللف الرئيس���ي وبعد انتهاء 
الفترة احملددة تتم احالة امللف 
الى إدارة التحقيقات ووضع 
رمز إيقاف على امللف الرئيسي 
وتس���جيل ضب���ط وإحضار 
للعمالة املسجلة على العقود 
املنتهية. وهذه اإلجراءات من 
اجل حماية العامل، الس���يما 
عمالة العقود احلكومية والبالغ 

عددها 330 ألف عامل.

نقلة نوعية

هناك نقلة نوعية 
في عمل إدارة العمل 
السيما ذات الكثافة 
في أعداد املراجعني 
وهذا يسجل للهيئة 

ولكن هناك خلل 
مازال حاصال في 

بعض اإلدارات السيما 
اخلاصة في القضايا 
العمالة، ما إجراءات 
املعاجلة لهذا اخللل؟

٭ صحيح، واحلمد هلل، وبفضل 
همة الشباب الكويتي إدارات 
العمل في املناطق نس���تطيع 
القول انه���ا عاجلت اكثر من 
80% من املش���اكل التي كانت 
تواجه العمل وصحيح هناك 
خلل وليس في اإلدارة بل في 
بالغ���ات التغيب وفي الهيئة 
نعمل على معاجلة هذا اخللل 
ومت التوجيه الى اإلدارة املعنية 
بأنه فور تقدمي بالغ التغيب 
يتم توجيه كت���اب الى إدارة 
التفتيش للقيام بثالث جوالت 
تفتيشية وفي أوقات مختلفة 
والتأكد من ان املنشأة قائمة 
وان العامل متغيب فعال وان 
بالغ التغيب معلق في مكان 
بارز في املنشأة معمول به. 

ولكن هناك بعض القطاعات ال 
يوجد مكان للشركة ويصعب 
الوص���ول ال���ى العامل وهو 
املزارع  الزراع���ي في  العامل 
والرعي واملشاريع احلكومية، 
العمل غير مقر  حيث مواقع 
الشركة، نعمل على ايجاد آلية 
إلبالغ العامل في وجود بالغ 
تغيب عليه وهناك دراسة حول  
آلية الوصول الى العامل عبر 
البواب���ة االلكترونية وتنزل 
املعلوم���ات م���ن تاريخ فتح 
الش���كاوى ويعلم العامل ان 
العمل  إدارة  عليه مراجع���ة 

أو نهاية اخلدمة وهذا الضمان 
يبقى جامدا في البنك طيلة فترة 
عقد العمل وبعد انتهاء العقد 
وحصول الش����ركة على براءة 
الذمة م����ن الهيئة يرجع املبلغ 

الى صاحب العمل.

أين اصبح قرار التعديل 
اخلاص بتحويل العقود 

احلكومية؟
٭ الهيئة حاليا تسمح بالتحويل 
للمسجلني على العقود احلكومية 
أو على  الى االلتح����اق بعائل 
وزارة م����ن وزارات الدولة أو 
أي جهة حكومية أو الى عمالة 
منزلي����ة، ومؤخ����را س����محت 
الهيئة ف����ي التحويل مبوجب 
كتاب صادر عن اجلهة املالكة 
للمشروع الى صاحب عمل آخر 
شرط أن يكون على عقد حكومي 
آخر، كما جرى إعداد دراس����ة 
تسمح مبوجبها للعمالة الفنية 
املختصة املسجلة على عقود 
حكومية بالتحويل الى صاحب 
عمل آخر وفق شرط انتهاء العقد 
االول وموافقة صاحب العمل، 
وعلى عقد حكومي لدى صاحب 
العمل املراد التحويل إليه، وهذا 
مازال مشروع قرار ان شاء اهلل 
تصدره وزيرة الشؤون قريبا، 
أما بالنسبة للتحويل الى قطاع 
اخلاص فهذا موقوف نهائيا وال 

يوجد أي استثناء. 

أعلنت قبل أسابيع عن 
إيقاف ملفات أصحاب 

األعمال التي لديها عقود 
حكومية منتهية ولم 

تبادر الى تسوية أوضاع 
عمالتها، هل مت تنفيذ 

القرار؟
العقود  ٭ صحيح مت حصر 
احلكومي���ة املنتهية ولم تتم 
تسوية أوضاع عمالتها ولديها 
عمالة مسجلة على ملفات هذه 
العقود وعددها 580 عقدا، ومت 
إغالق ملفات هذه العقود إغالقا 
نهائيا ووضع رمز على ملفات 
الش���ركات الرئيس���ية وفور 
اإلع���الن ألصح���اب األعمال 
املبادرة ف���ي إجراءات تعديل 
أوضاع العمالة بادر عدد كبير 
من أصحاب األعمال ملراجعة 
إدارة العقود احلكومية لتسوية 
أوضاع العمالة املسجلة على 
هذه امللفات سواء بالتحويل 
الى عقد آخر أو اإللغاء النهائي 
للس���فر ونتيج���ة التجاوب 
الكبير م���ن أصحاب األعمال 
مت اعتماد منحهم فترة ثالثة 

بيانات إحصائية خاصة بالقوى العاملة في 2014
1527068إجمالي العمالة حتى 31/ 12/ 2014
عدد التصاريح الصادرة من 1/ 6/ 2014 – 

2014 /12  /31
126121

أذونات العمل الصادرة ألول مرة على 
األنشطة االقتصادية

79278

جتديد إذن عمل من 1/ 6/ 2014 – 31/ 
2014 /12

408445

حتويل إلى خارج القطاع إلى القطاع 
األهلي

25057

حتويل من القطاع األهلي إلى خارج 
القطاع

3751

109916إلغاء وحتويل

37731اإللغاء النهائي

النسب اجلديدة التي طبقت
نسب العمالة الوطنية حسب النشاط االقتصادي

النسبةالنشاط االقتصاديةم
64%البنوك1
40%التمويل واالستثمار2
13%الصرافة3
20%العقار4
18%التأمني5
5%خدمات األعمال6
60%االتصال7
30%بتروكيماويات والتكرير8
3%صناعة حتويلية9
3%الزراعة والصيد والرعي10
10%مدارس خاصة عربية11
5%مدارس خاصة أجنبية12
30%دور احلضانة13

يطبق هذا القرار على الشركات التي يعمل بها 25 عامال فأكثر.
يستثنى من التطبيق احليازات الفردية في قطاع الزراعة والصيد والرعي.

يتم تطبيق القرار على دور احلضانة وعلى جميع العمالة دون شرط احلد األدنى.
تلتزم اجلهات غير احلكومية بالنسبة املبينة في اجلدول لالستفادة من الدعم العيني أو املالي أو احلصول على 

قسيمة أو أي ميزة عينية أو مالية أخرى أو عند التعاقد املباشر وإرساء املمارسات واملناقصات.

نسب العمالة الوطنية حسب النشاط االقتصادي واملهن

مقدمو اخلدماتبالعونكتبة وتنفيذيونمديرونعلميون وفنيوناألنشطة االقتصاديةم

5%12%20%17%5%نشاط الفنادق1

2%12%12%20%4%مكاتب السياحة والسفر2

5%10%20%30%15%شركات الطيران والشحن3

5%1%56%60%7%قطاع املناجم واحملاجر4

5%13%35%35%10%قطاع التشييد والبناء5

10%15%35%40%18%قطاع النقل والتخزين6

5%10%35%35%3%نشاط املستشفيات7

15%20%35%24%9%قطاع الكهرباء والغاز8

5%10%19%24%9%قطاع التجارة واملطاعم9

5%13%25%30%10%قطاع اخلدمات االجتماعية10

5%10%5%15%8%نشاط الصحف11

20%6%17%50%15%نشاط اجلمعيات التعاونية12

إدارات العمل عاجلت أكثر من 80٪ من املشاكل

فتح البوابة اإللكترونية إلجناز كل إجراءات العمل


