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المنصور لـ »األنباء«: 21 مارس بدء تطبيق نسب العمالة الوطنية

منصور املنصور

بشرى شعبان
أكد الوكيل املساعد لقطاع العمل 
منصور املنصور ان وزارة الشؤون 
النسب احملددة  ستباش���ر تنفيذ 
اجلديدة للعمالة الوطنية في القطاع 
اخلاص صباح األحد 21 اجلاري. 
وقال ف���ي تصريح ل� »األنباء« ان 
الوزارة هي اجلهة التنفيذية للقرار 
الصادر ع���ن مجلس الوزراء رقم 
1104/ خامسا لسنة 2008 وقد منحت 
الوقت الكافي للمؤسسات وشركات 
القطاع اخلاص لتعديل أوضاعها 
للبدء ف���ي تنفيذ الق���رار. ونفى 
وج���ود اي توجه لتأجيل تطبيق 
النس���ب، وفيما يلي قرار مجلس 
العمالة  الوزراء بشأن نسب دعم 
الوطنية في القطاع اخلاص: تضمن 
القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن 
دعم العمالة الوطنية وتشجيعها 
للعمل لدى اجلهات غير احلكومية 
عدة أدوات من شأنها إيجاد فرص 
عمل حقيقي���ة للمواطنني أخصها 
تفويض مجلس الوزراء في إصدار 
قرار بتحديد نسب القوى العاملة 
الوطنية التي يجب ان تلتزم بها 
اجلهات غير احلكومية في الوظائف 
واملهن املختلفة، وقد أصدر مجلس 
الوزراء عدة قرارات في هذا الشأن 
كان آخرها القرار رقم 1104/ خامسا 

لسنة 2008.

قرر: مادة 1

القرار  في تطبيق أحكام هذا 
يقصد بالعمالة الوطنية كل كويتي 
يعمل ف���ي جهة غي���ر حكومية 
ومشترك بهذه الصفة في التأمينات 
االجتماعية كمؤمن عليه ويقصد 
بالعمالة غير الوطنية كل عامل 
غير كويتي يعمل لدى جهة غير 

حكومية بكفالة هذه اجلهة.

مادة 2

ال يج���وز للجهات احلكومية 

بالقانون رقم 1980/105 في شأن 
نظام أمالك الدولة املعدل بالقانون 

رقم 1988/8.

مادة 4

يج���ب عل���ى كل م���ن يتقدم 
للحصول من احلكومة على قسيمة 
او اي ميزة عينية او مالية اخرى 
بهدف مساعدته في ممارسة حرفة 
او مهنة او مباشرة عمل صناعي 
او جتاري او مهني او زراعي ان 
يلتزم بنس���ب العمالة الوطنية 
في أي من اجلدولني املرفقني وفقا 
لنشاطه االقتصادي، وذلك خالل 
م���دة ال جتاوز س���نة من تاريخ 
حصوله على القسيمة او امليزة 
او 6 اشهر من تاريخ بداية مزاولة 
العمل ايهما اقرب. ويفرض على 
كل من ال يتقيد بهذه النسب رسم 
إضافي سنوي وفقا ملا هو وارد 

في املادة التالية.

مادة 5

تلتزم اجلهات غير احلكومية 
بنس���ب العمالة الوطنية املبينة 
في اي من اجلدولني املرفقني وفقا 
لنشاطها االقتصادي مع مراعاة 
دفع الرسوم املقررة اذا جتاوزت 
اجلهة احلد األقصى للعمالة الوافدة 
املعفاة من الرسوم. ويفرض على 
اجلهات غي���ر احلكومية التي ال 
تتقيد بهذه النسب رسم إضافي 
سنوي مقداره 100 دينار على كل 
تصري���ح او اذن عمل مينح لكل 
عام���ل غير كويتي تطلبه اجلهة 
غير احلكومية زيادة على النسبة 
املق���ررة للعمالة غي���ر الوطنية 
ويتول���ى قطاع العم���ل بوزارة 
الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل 
بالتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة حتصيل الرسم اإلضافي 

املشار اليه.

مادة 6

الش���ؤون  وزارة  تص���در 
االجتماعية والعمل بعد التنسيق 
مع برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
بن���اء على طل���ب كل جهة غير 
حكومية شهادة بنسب العمالة 
لدى هذه اجلهات ومدى التزامها 
بهذه النسب. ويعمل بهذه الشهادة 
ملدة س���نة من تاريخ إصدارها، 
ويجب على اجلهة الصادرة لها 
الشهادة إخطار وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل بأي تغيير 
يحدث خالل هذه املدة ويؤدي الى 

تعديل نسب العمالة لديها.

مادة 7

تطبق النسب املشار اليها في 

اجلدولني رقم���ي 1 و2 املرفقني 
على اجلهات غير احلكومية التي 
يبلغ عدد العاملني بها 25 عامال 

فأكثر.

مادة 8

 يلغى القرار رقم 2002/904 
والق����رارات املع�����دلة واملضيفة 
ل���ه والق���رار رق���م 2005/955 
العمالة  باستبدال جدول نسب 
املرفقة للق���رار رقم 2002/904 
املشار إليه، وكل نص يتعارض 

مع أحكام هذا القرار.

مادة 9

 على الوزراء � كل فيما يخصه 
� تنفيذ هذا القرار، وينش���ر في 
اجلريدة الرسمية ويعمل به بعد 

6 اشهر من تاريخ نشره.

مبا في ذلك القطاعات العسكرية 
والنفطية التعاقد املباشر وإرساء 
املمارس���ات واملناقص���ات على 
جهة غي���ر حكومية ل���م تلتزم 
الوطنية في  العمال���ة  بنس���ب 
أي من اجلدول���ني املرفقني وفقا 
لنش���اطها االقتص���ادي. للجهة 
صاحبة املش���روع بالتنس���يق 
املناقص���ات املركزية  مع جلنة 
ووزارة الش���ؤون االجتماعي���ة 
والعمل وبرنام���ج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة ان تضمن شروط العقد 
او املمارسة او املناقصة االلتزام 
بنسبة أعلى للعمالة الوطنية من 
النسبة احملددة لها في اجلدولني 
املش���ار إليهما، وذلك في تنفيذ 
املش���روع وحتديد هذه النسبة 

في الشروط.

مادة 3

تلتزم اجلهات غير احلكومية 
بنسب العمالة الوطنية في أي من 
اجلدولني املرفقني وفقا لنشاطها 
االقتصادي عند التقدم لالستفادة 
من الدعم العيني او املالي الذي 
تقدم���ه اجله���ات احلكومية مبا 
في ذل���ك التصرف او اإليجار او 
الدولة طبقا  التخصيص ألمالك 
للمواد 16، 17 و18 من املرس���وم 

نسب العمالة الوطنية التي تلتزم بها الجهات
 غير الحكومية حسب النشاط االقتصادي

النسبةالنشاط االقتصاديم

60%البنوك1

56%االتصاالت2

40%شركات التمويل واالستثمار3

30%بتروكيماويات وتكرير4

30%دور حضانة5

16%التأمني6

15%العقار وخدمات األعمال7

13%الصيرفة / الصرافة8

10%مدارس خاصة عربية9

5%مدارس خاصة أجنبية10

2%الزراعة والصيد والرعي11

2%صناعة حتويلية12

صاحب السمو األمير خالل استقباله يوسف احلجي وأحمد سعد اجلاسر ود. فؤاد العمر

سمو ولي العهد مستقبال د.عبداهلل املعتوق

خليل احلمر يهدي سمو ولي العهد لوحة حتمل صورة سموه

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال ناصر اخلرافي ولؤي اخلرافي

األمير استقبل ولي العهد وناصر ولؤي الخرافي والحجي
ويحضر حفل تخريج ضباط »علي الصباح« اليوم

صاحب السمو تلقى برقية شكر من رئيس تحرير »العربي« وتسلم أوراق عدد من السفراء

 ..وسموه خالل تسلمه أوراق السفير األرجنتيني اجلديد

الكندري: »الشؤون« قدمت تعديالت
على قانون التعاون قبل أكثر من 5 سنوات

العاملي تقودها عقيدتها وينظم منهج عملها 
دستورها الذي اولى منذ انطالقة الكويت 
اهتماما بالغا لوضع اخلطط والبرامج التي 
حتفظ لالسرة كيانها وتصون حقوقها في 
جميع املجاالت السياس����ية واالقتصادية 
واالجتماعية والنفس����ية عب����ر ما تقدمه 
مختلف اجهزة الدولة في هذا الش����أن مبا 
يكفل لالسرة احلياة الكرمية. واضاف ان 
اهتمامنا باالسرة واجب علينا انطالقا من 
احساسنا كمسؤولني مختصني وآباء وامهات 
باالمانة جتاه ان نحفظ الجيالنا املقبلة حقها 
في حياة الرخاء واالستقرار، مشيرا الى ان 
ما تقوم به وزارة الشؤون من دور واضح 
وملموس في حماية االسرة عبر مختلف 
اداراتها املختصة س����واء املعنية بالتنمية 
او بالرعاية االجتماعية، يعد  االجتماعية 
دورا من احد االدوار املهمة التي تتضافر من 
خاللها مختلف اجلهود احلكومية واالهلية 
في هذا املجال وفي س����بيل توفير احلياة 
اآلمن����ة والكرمية لكل فرد في هذا املجتمع 
وتوفير جميع احلقوق الالزمة لالسرة مبا 

يتوافق مع دستور الكويت.

افتتحت اول معرض لبيع منتجات االسر 
املنتجة في جمعية مشرف التعاونية ونأمل 
من باقي رؤس����اء اجلمعيات السماح لهذه 
االسر ببيع منتجاتها في االسواق التعاونية 
املركزية. وفي كلمته التي القاها في حفل 
افتتاح االحتفال باليوم العربي لالس����رة 
قال ان الكويت كجزء ال يتجزأ من احمليط 

تلتف����ت الي مصالح ش����خصية. واوضح 
ان وزارة الش����ؤون تدعم االس����ر املنتجة 
التي تتلقى املس����اعدات االجتماعية حتى 
جتد لها مهنة وحرفة جتعلها تس����تغني 
عن املساعدات االجتماعية، مشيرا الى ان 
وزارة الش����ؤون ومن هذا املنطلق انشأت 
قسم من كسب يدي في منطقة مشرف، كما 

بشرى شعبان
كش����ف وكيل وزارة الش����ؤون محمد 
الكن����دري ان الوزارة طرحت منذ اكثر من 
خمس سنوات تعديل اربع مواد على قانون 
التعاون وذلك باالتفاق مع جميع التعاونيني 
ومت رفع هذه املقترحات الى مجلس االمة. 
وق����ال في تصريح صحاف����ي عقب اطالق 
االحتفاالت باليوم العربي لالس����رة حتت 
شعار »االسرة بني الثابت واملتغير« التي 
تنظمها ادارة تنمية املجتمع برعاية وزير 
الشؤون د.محمد العفاسي، ان الوزارة لم 
تعدل اي مواد في قانون التعاون في غياب 
القائمني على احلركة التعاونية او احتاد 
اجلمعيات ولكن اذا رأت اللجنة املختصة 
في مجلس االمة تعديل اي مواد في القانون 
فنحن كوزارة ال منلك حق املعارضة على 
تلك التعديالت. وج����دد الكندري التأكيد 
على ان وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
مستمرة في دعم احلركة التعاونية وتعتبرها 
م����ن اهم الروافد التي تقدم خدمات جليلة 
للمجتمع، مشيرا الى ان الوزارة ستبحث 
عن اي سبيل يحقق مصلحة املواطن ولن 

افتتح نيابة عن وزير الشؤون يوم األسرة العربي

منيرة الفضلي وشيخة العدواني تكرمان محمد الكندري

ولي العهد التقى المعتوق 
والسربل والعمر والحمر

العهد  استقبل س���مو ولي 
ن���واف االحم���د في  الش���يخ 
ديوان���ه بقصر بي���ان صباح 
امس د.عب���داهلل املعتوق، كما 
اس���تقبل سموه د.فهد السربل 
حيث اهدى سموه نسخة من 
رسالة الدكتوراه بعنوان »عالقة 
منهاج التربية الرياضية ببعض 
امناط التفكير لتالميذ املرحلة 
املتوسطة بالكويت« وقد شكره 
سموه على اجلهود التي بذلت 
في اعداد هذه الرسالة، متمنيا 

له التوفيق والنجاح.
واس���تقبل س���موه العميد 
متقاعد يعقوب العمر حيث اهدى 
سموه كتابا بعنوان »األندلس 
بني الش���روق والغروب« وقد 
شكره سموه متمنيا له التوفيق 

والنجاح.
كما اس���تقبل سموه خليل 
احلمر حيث اهدى سموه لوحة 

ملجموعة ص���ور فوتوغرافية 
تعبر عن مراحل حياة سموه 

وقد شكره س���موه متمنيا له 
التوفيق والنجاح.

ال���وزراء ووزير  رئيس مجلس 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ونائ���ب وزير ش���ؤون الديوان 
األميري الش���يخ عل���ي اجلراح 
ووكيل الديوان األميري إبراهيم 
الش���طي ومدي���ر مكتب صاحب 
السمو األمير احمد الفهد ورئيس 
املراسم والتش���ريفات األميرية 
العبداهلل ومدير  الش���يخ خالد 
املراسم بوزارة اخلارجية  إدارة 

السفير ضاري العجران ورئيس 
هيئة احلرس األميري اللواء ركن 

طالل املسلم.
كما تلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد برقية شكر 
العسكري رئيس  من د.سليمان 
حترير مجل���ة العربي عبر فيها 
باسمه واسم املشاركني في ندوة 
العربي السنوية لعام 2010 التي 
استضافتها الكويت عن أسمى آيات 

الشكر والعرفان ملا حظوا به من 
حفاوة وتكرمي في بلدهم الثاني 
الكويت وعلى دعم سموه املتواصل 
لألنشطة الثقافية،مشيدين بدور 
الكويت الفاعل في دعم واحتضان 
وتعزيز كل ما يخدم الثقافة والفكر 
العربي، متمنني لس���موه موفور 
الصحة والعافية وللكويت املزيد 
من التقدم واالزدهار في ظل قيادة 

سموه احلكيمة والرشيدة.

وم���ن جهة أخ���رى، يتفضل 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صب���اح األحم���د القائ���د األعلى 
للقوات املسلحة فيشمل برعايته 
الطلبة  وحضوره حفل تخريج 
الضباط اجلامعيني من الدفعة ال� 
14 والطلب���ة الضباط من الدفعة 
ال� 37 وذلك بكلية علي الصباح 
العسكرية في متام الساعة ال� 10.30 

من صباح اليوم )األربعاء(.

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.
كما اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح امس ناصر اخلرافي 

ولؤي اخلرافي.
واستقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس رئيس الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية يوسف احلجي 
وأمني س���ر الهيئة احمد س���عد 
اجلاس���ر وعضو مجلس اإلدارة 

د.فؤاد العمر.
كذلك احتفل بقصر بيان صباح 
امس بتسلم صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد أوراق اعتماد 
السفير روبرتو عبداهلل  كل من 
سفيرا جلمهورية البرازيل والسفير 
خورخي عمر انطونيو س���فيرا 
جلمهورية األرجنتني والس���فير 
مصطفى باهية سفيرا للجمهورية 
التونسية وذلك كسفراء لبالدهم 

لدى الكويت.
وحضر مراسم االحتفال نائب 

صاحب السمو األمير خالل لقائه السفير البرازيلي اجلديد


