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المجدلي: مبالغ بدل المسرحين والعالوة االجتماعية للعاملين بـ»الخاص« في حساباتهم
أمين عام برنامج إعادة الهيكلة أكد أن انعكاسات األزمة المالية العالمية لم تؤثر على العمالة الوطنية بالقطاع الخاص

254 ألـف دينــار إجمالـــي المبالـغ 
المصروفـة للمسـّرحين حتى نوفمبـر الجاري

لـم  الذيـن  المسـتقيلين  أعـداد  صافـي 
%0.5 نسـبتهم  تتجـاوز  ال  لعملهـم  يعـودوا 

تزايـد أعـداد الكويتيين العامليـن في الخاص 
بنهاية الربع الثاني من 2009 بنسـبة 12.4% عما 
كانت عليه األعداد في نهاية الربع الرابع من 2008

أسامة دياب
ص���رح أمني ع���ام برنامج 
العاملة  الق���وى  إعادة هيكلة 
واجلهاز التنفيذي للدولة فوزي 
املجدلي، بأن البرنامج حرص 
على ان تكون مبالغ املسرحني 
الى حس���اباتهم  قد وصل���ت 
منذ يوم ام���س االول اي قبل 
املب���ارك، حيث  عيد األضحى 
املبالغ املصروفة  بلغ اجمالي 
للمسرحني حتى نوفمبر اجلاري 
254 ألف دين�ار، كما مت صرف 
مبالغ العالوة االجتماعية جلميع 
العاملني باخلاص ووصلت الى 

حساباتهم أيضا.
وأشار املجدلي الى ان تفجر 
األزمة املالية في الواليات املتحدة 
في منتصف ش���هر س���بتمبر 
املاض���ي وانهيار املؤسس���ات 
املالية الضخمة، بعد سنوات 
طويلة من النجاح، وتواصل مد 
األزمة الزلزالي ليطول مؤسسات 
مالية كبرى في اوروبا وآسيا 
ومعظم دول العالم الرتباطها 
االس���تثماري واملالي بالسوق 

املالية االميركية.
وق���د أدى تأثي���ر األزم���ة 
االقتصادية الى تفشي البطالة 
في كل أنح���اء العالم فظروف 
العمل غير مس���تقرة، ما أضر 
باملوظفني الشباب والباحثني 
اجل���دد ع���ن العمل، وخس���ر 
العدي���د من املوظف���ني عملهم 
واتسعت البطالة لتطول معظم 
االقتصادات الكبرى في العالم، ما 
أدى الى تعاقب إعالنات تسريح 
اعداد من املوظفني في قطاعات 
اقتصادية عدة كاملصارف وقطاع 
الس���يارات  البن���اء وصناعة 

واالتصاالت.
وأوض���ح ان برنامج إعادة 
الهيكلة استش���عر آثار األزمة 
االقتصادية املتوقعة على سوق 
العم���ل بالكويت قبل حدوثها 
وبعد ظهور بوادر تأثير األسواق 
القريبة من الدولة بهذه األزمة 
اجتهد برنام���ج إعادة الهيكلة 
من خ���الل إدارته وفرق عمله 
املعني���ة برص���د ما يس���تجد 
القطاع اخلاص،  لدى شركات 
ورفع مذكرة للجهات املسؤولة 
تتضمن توصيات مبراقبة واقع 
املوظف���ني الكويتيني العاملني 
بالقطاع اخلاص ورصد ما يهدد 

وظائفهم.
ولفت الى ان مجلس الوزراء 
أص���در القرار رق���م 2009/22 
بتكليف اجلهات املعنية بتقدمي 
دراس���ة عاجلة لبي���ان حجم 
املشكلة وما يتردد حول تسريح 
املواطن���ني العاملني في بعض 
القطاع  شركات ومؤسس���ات 
اخلاص، واقتراح السبل العملية 

املناسبة ملعاجلتها.
وبرر املجلس قراره انطالقا 
من حرص الدولة على ضمان 
مقومات العيش الكرمي لألسرة 
الكويتية ومب���ا ال يؤثر على 

الوطنية  العمال���ة  اس���تقرار 
بالقطاع اخلاص، مع احلرص 
عل���ى الواقعية وعدم التهويل 

في تناول املشكلة.
وقد اطل���ع مجلس الوزراء 
في جلس���ته رقم 2009/2036 
على دراسة مقدمة من برنامج 
إعادة هيكل���ة القوى العاملة، 
حول مشكلة تسريح املواطنني 
العاملني في القطاع اخلاص كما 
البيانات  اس���تعرض مجلس 
واإلحص���اءات املتعلقة بحجم 
املشكلة ومضاعفاتها وحدودها 

الزمنية.
وبناء عليه أصدر املجلس 
القرار رقم 568 بتشكيل جلنة 
تتولى دراسة كافة أبعاد املشكلة 

واقت���راح احلل���ول العملي���ة 
املناسبة على ان يتم تقدمي هذه 
الدراسة خالل 3 أسابيع، وتضم 
اللجنة )وزارة املالية � رئيسا/ 
ديوان اخلدمة املدنية � برنامج 
إعادة هيكل���ة القوى العاملة � 
الش���ؤون االجتماعية  وزارة 
والعمل � مؤسسات التأمينات 

االجتماعية(.
اللجن���ة  باش���رت  وق���د 
آثار األزمة  أعمالها في دراسة 
العمل  االقتصادية على سوق 
والعمال���ة الوطني���ة واقتراح 
اآلليات واإلجراءات ملعاجلتها 
بهدف حماية العمالة الوطنية 
واألسر الكويتية من آثار هذه 

األزمة.

البيانات  ال���ى  واس���تنادا 
العامة  الصادرة من املؤسسة 
للتأمين���ات االجتماعي���ة أعد 
برنامج إعادة الهيكلة دراس���ة 
إحصائي���ة حتليلية تش���ير 
ال���ى ان انعكاس���ات األزم���ة 
االقتصادية العاملية لم حتدث 
انعكاس���ا ملموسا على سوق 
العمل في الكويت، حيث تبني 
من توجيهات األرقام ان وضع 
املستقيلني الكويتيني من القطاع 
اخلاص بقي على نفس معدالته 
السابقة لألزمة، إال ان اللجنة 
املش���كلة حرصت على مراعاة 
الكويتيني  ظروف املستقيلني 
بتوقف أجورهم حتى لو كان 
العدد غير ملموس اقتصاديا.

اللجنة توصياتها  ورفعت 
الوزراء  التي تبناه���ا مجلس 
وبن���اء عليه أصدر القرار رقم 
613 لسنة 2009 بشأن املسرحني 
العم���ل بالقطاع اخلاص،  من 
ومتضمنا قواعد معاجلة املشكلة 
والشروط والضوابط اخلاصة 

بها.
وقد باش���ر برنام���ج إعادة 
الهيكلة باتخاذ اجراءات تنفيذ 
القرار منذ 2009/8/4 ومنذ يوم 
اخلميس 2009/8/6 باإلعالن في 
الصحف وجميع وسائل اإلعالن 
عن بدء استقبال املسرحني عن 
العمل بالقطاع اخلاص اعتبارا 
من يوم األحد املوافق 2009/8/9 
وتضمن اإلعالن املس���تندات 
الت���ي يتع���ني على املس���رح 
تقدميه���ا للتحقق من أحقيته 

في الصرف.
وقدمت اللجنة املشار إليها 
عدة اجراءات مستقبلية منها 
إعداد قانون للتأمني ضد البطالة، 
والتوسع باملشروعات الصغيرة 

والتحفيز للعمل احلر.
وخالل الفترة من 2009/8/9 
وحتى 2009/8/17 تقدم لصرف 
البدل عدد 204 مراجعني منهم 

125 ذكرا و79 أنثى.
وقام مجلس الوزراء بتعديل 
القرار رقم 613 لسنة 2009 بشأن 
العمل بالقطاع  املسرحني عن 
اخلاص )وذلك بناء على توصية 
مجلس األمة بانعقاد جلسة غير 

عادية بتاريخ 2009/8/19(.
وبناء عليه، أصدر مجلس 
ال���وزراء القرار رقم 675/ اوال 
لسنة 2009 بش���أن ما أنهيت 
خدماتهم ف���ي العمل بالقطاع 

اخلاص.
وقد مت تعريف املسّرح عن 
العمل: بناء على قرار مجلس 
الوزراء رقم 675/ اوال لس���نة 
2009 على ان كل كويتي قادر 
على العم���ل أنهت اجلهة غير 
احلكومية التي يعمل بها خدمته 
دون إرادته خ���الل الفترة من 

2008/8/1 وحتى 2009/12/31.
وقد اشترط الستحقاق هذا 

البدل توافر الشروط التالية:
كويت���ي  يك��������ون  أن   �

اجلنسية.
� أال يقل سنه عن 18 عاما.

� أن يكن مؤمنا عليه 6 أشهر 
متصلة على األق���ل قبل إنهاء 

خدمته.
� أال يكون خدمته قد انتهت 
بسبب االنقطاع عن العمل او 
بصدور حك���م بعقوبة مقيدة 
للحرية ف���ي جناية او جرمية 
مخلة بالشرف او األمانة ما لم 
يكن قد رد إليه اعتباره في اي 

من احلالتني.
� ان يكون مقيدا لدى برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة عن 

املدة املذكورة باملادة األولى.
� أال يكون مستحقا ملعاش 

تقاعدي.

اجمالي اعداد الكويتيني املستقيلني من 
العاملني في القط���اع اخلاص في كل ربع 
سنة خالل السنتني االخيرتني يتراوح بني 

424 و598 عامال.
صاف��ي اع��داد املس��تقيلني الذي����ن لم 
يع��ودوا الى اعمالهم خالل فترة االستقال��ة 
)ربع الس��نة( ال تتجاوز نسبتهم 0.5% م��ن 
اجمال��ي الكويتي��ني العامل��ني ف��ي القطاع 

اخلاص.
أكثر م���ن 50% من املس���تقيلني خالل 
الفترة احملتسبة )ربع سنة( يعودون الى 
نفس جهات عملهم أو يتجهون للعمل لدى 

مؤسسات اخرى خالل نفس الفترة.

حوالي 22% من املس��تقيلني لديهم معاش 
تقاعدي.

كل االرقام واملؤشرات االحصائية تنفي 
فرضية وجود ظاهرة ما يسمى ب�»املسرحني 

من القطاع اخلاص«.
تزايد اعداد الكويتيني العاملني في القطاع 
اخلاص في نهاية الربع الثاني من سنة 2009 
بنس��بة 12.4% عم��ا كانت علي��ه االعداد في 

نهاية الربع الرابع من 2008.
تنامي اعداد الكويتيني املتقاضني للعالوة 
االجتماعية من العاملني في القطاع اخلاص 
بنسبة 12.5% في س���نة 2009 عن السنة 

السابقة.

حقائق حول أعداد الكويتيين 
المستقيلين من القطاع الخاص

22% من المسـتقيلين لديهـم معاش تقاعدي

استمرار صرف بدل املسرحني من العمل في القطاع اخلاص

فوزي املجدلي

الحالة االجتماعية للمسرحين حسب النوع
المجموعالنوعالحالة االجتماعية

أنثىذكر
9137128أعزب
111109220متزوج
121426مطلق

214160374املجموع

المسرحون حسب التخصص والنوع
المجموعالنوعالتخصص

أنثىذكر
443175ادارة اعمال واقتصاد

334073شهادة املرحلة املتوسطة
502070ثانوية

141327علم احلاسوب
16521هندسة ورياضيات

8816ابتدائي / شهادة املرحلة  االبتدائية
10515االدارة والتنظيم

7411عالقات عامة واعالم
2911سكرتارية واعمال ادارة مكتبية

426حقوق وشريعة
134علوم سياسية

224العمارة والفنون احلرة
404الكترونات وكهرباء

404ميكانيك
033اللغة االجنليزية
303علوم عسكرية

033دون مؤهل
303حرفي

022العلوم االجتماعية
022خدمات فندقية

112علم نفس
202معمار
101انتاج

BTEC 011خدمة عمالء بنظام
011عالقات دولية

314غير مبني

214156374االجمالي

تعديالت القرار )675 / أوال( لسنة 2009 من تاريخ صدوره في 2009/8/25 وحتى اآلن
القرار 675/ أوال 2009القرار 2009/613الموضوعم

النطاق الزمني 1
لسريان القرار

املسرحون من العمل من 2008/10/1 
حتى 2009/8/3

املسرحون من العمل من 
2008/8/1 حتى 2009/12/31

قيمة البدل2

60% من املرتب اخلاضع للتأمني 
األساسي لدى الهيئة العامة 

للتأمينات االجتماعية باإلضافة إلى 
مبلغ 220 دينارا

60% من املرتب اخلاضع للتأمني 
األساسي والتأمني التكميلي 

باإلضافة إلى 220 دينارا

سنة6 أشهرمدة استحقاق البدل3
مت حذف هذا الشرطاال تكون خدمته قد انتهت باالستقالةشروط االستحقاق4

المستقيلون الكويتيون من القطاع الخاص خالل الفترة )1 يوليو 2007 حتى 30 يونيو 2009(

إجمالي المستقيلين خالل الفترةالفترة
عاد إلى العمل خالل نفس الفترة 

أو له معاش تقاعدي

لم يعد إلى العمل خالل نفس 

الفترة وليس له معاش تقاعدي
568396172الربع الثالث � 2007
497351146الربع الرابع � 2007
498330168الربع األول � 2008
598387211الربع الثاني � 2008
536331205الربع الثالث � 2008
548326222الربع الرابع � 2008
535281254الربع األول � 2009
424201223الربع الثاني � 2009

املصدر: املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية على حسب ما ورد من رب العمل

المسرّحون حسب المؤهل والنوع خالل الفترة )1 أغسطس 2008 ـ 16 نوفمبر 2009(

المجموعالنوعالحالة االجتماعية

أنثىذكر
7353126جامعي فأعلى

372865دبلوم أو ثانوي بدورة

502070ثانوي

13720متوسط بدورة

334073متوسط

81220ما دون املتوسط

214160374املجموع

المسرحون حسب المؤهل والنوع خالل الفترة )1 أغسطس 2008 ـ 16 نوفمبر 2009(
المجموعالنوعالمؤهل

أنثىذكر
011دكتوراه

459ماجستير

6947116جامعي

271946دبلوم

10616ثانوية بدورة سنتني

033ثانوية بدورة سنة

502070ثانوية

606متوسط بدورة 3 سنوات )فأكثر(

606متوسط بدورة سنتني

178متوسط بدورة سنة

334073متوسط

011ما دون املتوسط بدورة

81119ما دون املتوسط

214160374املجموع


