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»األنباء« تنشر مشروع القرار الذي يعتمده مجلس الوزراء اليوم حول ضوابط صرف 60% من الراتب مضافًا إليه 220 دينارًا للمسّرحين

صرف بدل التعطل يشمل المسّرحين من أكتوبر 2008 
وحتى اليوم وُيحسب من الشهر التالي لتاريخ القيد ولمدة 6 أشهر

التعجي�ل باتخ�اذ إجراءات عرض مش�روع قان�ون للتأمين ضد البطال�ة وإجراءات مش�روع قانون العمل ف�ي القطاع األهلي عل�ى مجلس األمة تمهي�دًا إلصدارهما

تنفيذ قرار نس�ب العمالة الوطنية في الجهات الحكومية للتحقق من استيفاء الش�ركات للنسب المقررة بقرار مجلس الوزراء والمتعين العمل به اعتبارًا من 19 الجاري

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتش�جيع إنش�اء المش�روعات الصغيرة واس�تصدار قرار من مجلس الوزراء بش�أن بدل التعطل عن العمل وفقًا لقانون المس�اعدات العامة

اإلجمالي العام ألعداد المس�تقيلين خالل الفترة من 1 يوليو 2008 وحتى 30 يونيو الماضي وحس�ب ما ورد لمؤسسة التأمينات االجتماعية من أصحاب األعمال والمؤمن عليهم 2043
خالد عمر

تنشر »األنباء« مشروع القرار الذي يعتمده مجلس 
الوزراء اليوم بشأن ضوابط صرف بدل التعطل للمسرحني 

عن العمل من القطاع اخلاص.
ويتضمن القرار 10 مواد اهمها ان صرف البدل يشمل 
كل كويتي انتهت خدمته بالقطاع اخلاص خالل الفترة 
من أول اكتوبر 2008 وحتى اليوم ويحسب له اعتبارا 
من الش����هر التالي لتاريخ قيده في برنامج اعادة هيكلة 
القوى العاملة وملدة 6 أش����هر بشرط ان يكون كويتيا 
وأال يقل عمره عن 18 عاما ومؤمنا عليه مدة ال تقل عن 
6 أش����هر متصلة، واجبر على ترك العمل قسرا وليس 
باس����تقالة.  ويس����قط صرف البدل اذا رفض املستحق 
االلتحاق بالعمل او بالدورات التدريبية مرتني ويوقف 
في حالة عدم االلتزام باملواعيد التي حتدد له للمراجعة 
لتقدمي املس����تندات املطلوبة او رفض االلتحاق بالعمل 
او بالدورة التي تعرض عليه او ثبت اشتغاله حلسابه 

اخلاص او لدى الغير.
ويتضمن املش����روع ان بدل التعطل يعادل 60% من 
املرتب االساس����ي ويضاف اليه 220 دينارا، هذا وتنشر 
»األنباء« تقرير اللجنة التي شكلها وزير املالية مصطفى 
الشمالي لدراسة مشكلة املسرحني والذي يتضمن اقتراحا 
باقرار مشروع قانون للتأمني ضد البطالة لتحقيق االمان 
االقتصادي للمواطن واحلد من التفاوت في االمتيازات 
الوظيفية لدى القطاعني العام واخلاص. وفيما يلي نص 

التقرير املقدم من اللجنة، وتوصياتها:
منذ عدة أش����هر بدأت تداعيات األزمة املالية العاملية 
تضرب اقتصاد دول العالم، وبدأ نذير انعكاسات هذه األزمة 
على الكويت، لذا لم يدخر مجلس الوزراء جهدا في متابعة 
آثار هذه األزمة على العمالة الوطنية، لذا قام باجتماعه 
رقم 2009/22 املنعقد بتاريخ 2009/4/30 بإصدار القرار 
القاضي ب� »تكليف اجلهات املعنية بتقدمي دراسة عاجلة 
لبيان حجم املشكلة وما يتردد حول تسريح املواطنني 
العاملني في بعض الش����ركات واملؤسس����ات في القطاع 
اخلاص واقتراح السبل العملية املناسبة ملعاجلتها، ثم 
اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 2009/236 املنعقد 
بتاريخ 2009/7/13 على دراسة مقدمة من برنامج إعادة 
هيكلة القوى العامل����ة واجلهاز التنفيذي للدولة حول 
مشكلة املواطنني العاملني في بعض الشركات ومؤسسات 
القطاع اخلاص اثر تداعيات األزمة االقتصادية العاملية 
وانعكاساتها على الواقع احمللي، كما استعرض البيانات 
واالحصائيات املتعلقة بحجم هذه املشكلة ومضاعفاتها 
وحدودها الزمنية ومختلف التفاصيل األخرى املتعلقة 
بها، وقد تدارس املجلس جميع أبعاد هذه املشكلة وسبل 
مواجهتها ومعاجلتها وجتنب اآلثار االجتماعية واألسرية 
الس����لبية املترتبة على هذه املش����كلة في ظل الظروف 
االقتصادية الطارئة، وأص����در املجلس قراره رقم 568 
التالي: تشكيل جلنة برئاس����ة وزارة املالية وعضوية 
ديوان اخلدمة املدنية، برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، مؤسسة التأمينات 
االجتماعية، لتتولى دراس����ة جميع أبعاد هذه املشكلة 
واقتراح احللول العملية املناسبة لها مبا يراعي جميع 
االعتبارات واجلوانب االجتماعية واالقتصادية والقانونية 
وجميع انعكاساتها وآثارها املختلفة، وتقدمي نتائج هذه 

الدراسة ملجلس الوزراء خالل ثالثة أسابيع.
وتابع التقرير: باش����رت اللجن����ة عملها على النحو 
املبني مبحاضر جلساتها، حيث قامت بالنظر في دراسة 
آثار األزمة املالية على س����وق العمل والعمالة الوطنية 
واقتراح اآلليات واإلجراءات ملعاجلتها حتى ميكن حماية 

االوروبية من خالل احلكومات، ويكون هناك حد اقصى 
للتعويض يحسب كنس����بة من الراتب االخير للعامل 
تتراوح ب����ني 55% و 60% في كن����دا والواليات املتحدة 
االميركي����ة، وما بني 50% و60% ف����ي بريطانيا وغالبية 

الدول االوروبية.
ثانيا: التوسع في انشاء املشروعات الصغيرة

وذلك من خالل تشجيع املواطنني على االنخراط في 
العمل احلر، حيث ميكن مس����اعدة املبادرين في انشاء 
املش����روع اخلاص عن طريق تقدمي معونات تتمثل في: 
تقدمي دراس����ات اجلدوى االقتصادية يستطيع املتعطل 
املبادر االختيار منها او اعداد دراسة اجلدوى للمشروع 
الذي يرغب في انشائه، ازالة العقبات االدارية الستخراج 
الرخص وانشاء الكيان القانوني للنشاط، انشاء حاضنات 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة وتقدمي الدعم املالي عن 
طريق مساعدته في صرف العالوة االجتماعية وعالوة 

االوالد.

المعالجة العاجلة لحماية العمالة الوطنية

واشتملت املعاجلة العاجلة حلماية العمالة الوطنية 
على: نظرا ملا قد يس����تغرقه صدور قانون التأمني ضد 
البطالة من وقت وإجراءات قانونية حيث انه غني عن 
البيان ان العامل ال يس����تفيد من هذا النظام اال اذا سدد 
االشتراكات املس����تحقة ملدة محددة، فضال عما يتطلبه 
تطبيق التش����ريع من فترة زمنية الس����تقرار العمل به 
ورسوخه في وجدان املستفيدين واجلهات التي تطبق 
احكامه، وما يستلزمه اعمال األفكار والتصورات اخلاصة 
باملشروعات الصغيرة من احداث تعاون بني جهات شتى 
وما قد يتطلبه كذلك من اس����تصدار قانون أو قرار ذي 
صبغة تشريعية فإن اللجنة تقترح اعمال نص املادة 19 
مكرر من القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن املساعدات 
العامة املضافة باملرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1981 والتي 
تنص على انه »يجوز تقرير منحة زواج أو بدل س����كن 
أو أي بدالت أو إعانات خاصة لألسر واألفراد الكويتيني 
ملواجهة أعباء معينة أو حتقيق أغراض اجتماعية غير 
ما ذكر في املواد السابقة، وذلك وفقا للشروط والقواعد 
واألحكام التي يضعها مجلس الوزراء، كما يعني املجلس 
اجله����ات التي تتولى تنفيذها« وم����ن هذا النص يتبني 
ان ملجل����س الوزراء حق منح اعان����ات لألفراد ملواجهة 
أعباء معينة أو حتقيقا ألغراض اجتماعية، وميكن كذلك 
ان تش����تمل تلك االعانات على إعانة بطالة للمتعثرين 
ف����ي العمل باجلهات غير احلكومية مع وضع الضوابط 

واالشتراطات الالزمة للصرف.
وقد جرى اعداد مشروع قرار من مجلس الوزراء في 

هذا الشأن، وتوصي اللجنة بضرورة عمل اآلتي:
أوال: التعجيل باتخاذ إجراءات عرض مشروع قانون 
للتأم����ني ضد البطالة على مجل����س األمة املوقر متهيدا 

إلصداره.
ثانيا: التعجيل باتخاذ إجراءات عرض مشروع قانون 
العمل في القطاع األهلي على مجلس األمة املوقر متهيدا 

إلصداره.
ثالثا: اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتشجيع إنشاء 

املشروعات الصغيرة.
رابعا: تنفيذ قرار نسب العمالة الوطنية في اجلهات 
غير احلكومية للتحقق من اس����تيفاء الشركات للنسب 
املقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 1104/خامسا لسنة 2008 

واملتعني العمل به اعتبارا من 2009/9/19.
خامسا: استصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن بدل 

التعطل عن العمل وفقا لقانون املساعدات العامة.

العمالة الوطنية واألس����ر الكويتية مم����ا قد ينتج عن 
هذه األزمة من آثار اقتصادية واجتماعية ويتناول هذا 
التقرير ملخصا ملا قامت به اللجنة من أعمال وما جرى 
مناقشته من مقترحات وأخيرا التوصيات التي خلصت 

اليها اللجنة.

حدود األزمة

ثم حتدث التقرير حول حدود األزمة فقال: لتحديد آثار 
األزمة على العمالة الوطنية، رصدت اللجنة احصائيات 
سوق العمل بصفة دورية وش����هرية من خالل بيانات 
املؤسس����ة العامة للتأمين����ات االجتماعية خالل الفترة 
من أول يوليو 2008 وحتى 30 يونيو 2009 حيث تبني 
ما يلي: االجمالي العام إلعداد املس����تقيلني خالل الفترة 
من 1 يوليو 2008 حتى 30 يونيو 2009 حس����ب ما ورد 
للمؤسس����ة العامة للتأمينات االجتماعية من أصحاب 
األعمال واملؤمن عليهم حسب األحوال هو 2043 املعاجلة 

الفعالة واحلقيقية حلماية العمالة الوطنية القائمة
تضمنت املعاجلة الفعالة واحلقيقية حلماية العمالة 

القائمة: اوال: مشروع قانون للتأمني ضد البطالة
فقد قامت اللجنة بدراسة العديد من االجراءات التي 
تهدف الى وقاية العمالة الوطنية من اي مخاطر محتملة 
بسبب االزمة املالية ووضع خطة استراتيجية ملواجهتها 
تعتمد على توفير حماية اجتماعية واقتصادية وضمان 
حقوق اكب����ر لفترات اطول للعمالة الوطنية عن طريق 
اقتراح تدخل تش����ريعي من ش����أنه معاجلة آثار االزمة 
بصورة حقيقية وفعالة لكنه قد يستغرق بعض الوقت 

وهو مشروع قانون للتأمني ضد البطالة.
ويعتمد هذا التشريع الذي اعده برنامج اعادة الهيكلة، 
مع مراعاة ضرورة التنسيق مع املؤسسة العامة للتأمينات 
في هذا اخلصوص، على توفير تعويض مناسب للعامل 
يقدر بنسبة 60% من آخر اجر كان يتقاضاه العامل الذي 

يتعرض للبطالة بسبب ال يد له فيه.
ويهدف هذا القانون الى اآلتي: حتقيق االمان االقتصادي 
للمواطن واملساعدة على االستقرار االجتماعي )حسبما 
جاء بتوصية اللجنة االقتصادي����ة واالجتماعية لدول 
غرب آس����يا، االمم املتحدة نيويورك 2003، واستكمال 
املنظومة التأمينية للعمالة الوطنية(، واحلد من التفاوت 
في االمتيازات الوظيفية بني القطاعني اخلاص والعام، 
ويعد هذا النظ����ام اجباريا في جميع دول العالم ويدار 
في الواليات املتحدة وبريطانيا وكندا والعديد من الدول 

مصطفى الشمالي

هل تسهم القرارات في حل مشكلة املسرحني؟

المستقيلون في القطاع الخاص خالل الفترة من 1 يوليو 2008 � 30 يونيو 2009
يوليو � سبتمبر

08
أكتوبر � ديسمبر 

أبريل � يونيو يناير � مارس 0809
09

536548535424املجموع

222204168103عاد الى العمل

10812011292له معاش تقاعدي

215234270241لم يعد وليس له معاش

المستقيلون الذين لهم معاش تقاعدي
النسبة املئويةالعدداحلالة

161178.9ليس له معاش تقاعدي

43221.1له معاش تقاعدي

2043100املجموع

المستقيلون الذين عادوا إلى أعمالهم أو لهم معاش تقاعدي
هل له معاش تقاعدي

املجموع
نعمال

9603861346الهل عاد  للعمل

65146697نعم

16114322043املجموع

ال يجوز الجمع بين البدل وأي مبالغ أخرى تمنح للمتعطل عن العمل من الخزانة العامة للدولة

يشترط الستحقاق البدل أن يكون كويتي الجنسية وال يقل عن 18 عامًا ومؤمنًا عليه 6 أشهر متصلة وأال تنتهي خدمته 
باالستقالة ومقيدًا على أنه متعطل لدى »إعادة الهيكلة« واستحقاق المعاش التقاعدي وأال يكون مقيدًا بإحدى مراحل التعليم

جاء في نص مشروع قرار مجلس الوزراء رقم )    ( لسنة 2009 بشأن 
بدل التعطل عن العمل بعد االطالع على: القانون رقم 38 لس�نة 1964 
بشأن العمل في القطاع االهلي وتعديالته، والقانون رقم 28 لسنة 1969 
في ش�أن العمل في قطاع االعمال النفطية والقوانني املعدلة له، واألمر 
األميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات االجتماعية 
والقوانني املعدلة له، واملرس�وم بقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن 
املساعدات العامة والقوانني املعدلة له، واملرسوم بقانون رقم 15 لسنة 
1979 في شأن نظام اخلدمة املدنية وتعديالته، والقانون رقم 19 لسنة 
2000 بش�أن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في اجلهات غير 
احلكومية والقوانني املعدلة له، واملرسوم الصادر في 1978/7/4 بشأن 
استحقاق وتقدير وربط املساعدات العامة وتعديالته، واملرسوم الصادر 
في 1979/4/4 في شأن نظام اخلدمة املدنية وتعديالته، وقرار مجلس 
الوزراء رقم 767 الصادر باجتماعه رقم 97/37 بتاريخ 1997/10/5 
بش�أن دمج برنامج اعادة تركيبة القوى العاملة ومش�روع هيكلة اجلهاز 
التنفيذي في برنامج واحد، وقرار مجلس الوزراء رقم 568 الصادر باجتماعه 
رقم 36-2009/2 املنعقد بتاريخ 2009/7/13 بشأن تشكيل جلنة 
القتراح احللول املناس�بة ملشكلة تسريح املواطنني العاملني في بعض 

جهات القطاع اخلاص.

قرر
مادة 1

يعتبر متعطال عن العمل  وفقا ألح�كام هذا القرار كل كويتي قادر على العمل 
انتهت خدمته باجلهة غير احلكومية الت�ي يعمل بها خالل الفترة من اول اكتوبر 

2008 وحتى صدور هذا القرار، قسريا بسبب خارج عن ارادته.
مادة 2

يستحق املتعطل عن العمل الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في املادة الثالثة 
من هذا القرار بدال نقديا يعادل 60% من املرتب اخلاضع للتأمني االساسي لدى 
املؤسس�ة العامة للتأمينات االجتماعية، ثم يضاف الى الناجت مبلغ وقدره 220 

دينارا دون أي زيادات اخرى.
مادة 3

يشترط الستحقاق املتعطل عن العمل هذا البدل توافر الشروط التالية:
1 � ان يكون كويتي اجلنسية.
2 � أال يقل سنه عن 18 عاما.

3 � ان يكون مؤمنا عليه ستة أشهر متصلة على األقل قبل انهاء خدمته.
4� اال تكون خدمته قد انتهت باالستقالة او لصدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية 
في جناية او جرمية مخلة بالش�رف او االمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في اي 

من احلالتني.

5� ان يكون مقيدا كمتعطل عن العمل لدى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة، خالل املدة املذكورة في املادة األولى.

6� اال يكون مستحقا ملعاش تقاعدي.
7� اال يكون مقيدا باحدى مراحل التعليم او مسجال بإحدى الدورات التدريبية 
التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويستثنى من هذا الشرط 
املتزوجون من طلبة اجلامعات او املعاهد التابعة للهيئة العامة  للتعليم التطبيقي 

والتدريب او من بلغت اعمارهم اخلامسة والعشرين عاما او من لديه ولد او اكثر.
مادة 4

يستحق املتعطل عن العمل هذا البدل اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ قيده لدى 
برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة وملدة ستة اشهر.

مادة 5
يوقف صرف هذا البدل للمتعطل في احلاالت اآلتية:

1� ع�دم االلتزام باملواعي�د التي حتدد له للمراجع�ة او االمتناع عن تقدمي 
املستندات املطلوبة منه.

2� رفض االلتحاق بالعمل الذي يتاح له.
3� رفض االلتحاق بالدورة التدريبية التي حتدد له.

4� اذا ثبت اشتغاله حلسابه اخلاص او لدى الغير.
ويعود احلق في صرف البدل بزوال س�بب الوق�ف، ويكون الصرف في هذه 

احلالة اعتبارا من الشهر التالي لزوال السبب.
مادة 6

يسقط حق املتعطل في صرف البدل في احلالتني التاليتني:
1� رفض االلتحاق بالعمل الذي يتاح له مرتني.

2� رفض االلتحاق بالدورات التدريبية التي حتدد له مرتني.
مادة 7

ال يجوز اجلمع بني هذا البدل واية مبالغ اخرى متنح للمتعطل عن العمل من 
اخلزانة العامة للدولة.

مادة 8
مع عدم االخالل بأي جزاء اش�د منصوص عليه في اي قانون آخر تطبق احكام 
املادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية للعاملني 
في اجلهات غير احلكومية على كل من يدلي ببيانات غير صحيحة بقصد احلصول 

على البدل املشار إليه.
مادة 9

يتول�ى برنامج اعادة هيكلة الق�وى العاملة واجلهاز التنفي�ذي للدولة تنفيذ 
احكام هذا القرار.

مادة 10 
ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

المستقيلون الذين عادوا إلى أعمالهم
النسبة املئويةالعدداحلالة

134665.9لم يعد إلى العمل

69734.1عاد إلى العمل

2043100.0املجموع


