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علي الراشد
علي الدقباسي

د.اسيل العوضي
فهد الرجعان مصطفى الشمالي

في ردها على اقتراح بقانون 

الحمود: ال تشريعات تجعل التعليم 
الجامعي إلزاميًا على المواطنين

اكدت وزيرة التربية ووزيرة 
العال���ي د.موضي  التعلي���م 
احلم���ود ان االقتراح بقانون 
املق���دم من الن���واب عبداهلل 
الرومي ومرزوق الغامن وعادل 
الصرع���اوي وعلي الراش���د 
ود.اس���يل العوضي بش���أن 
مساهمة الدولة في مصروفات 
الكويتيني  التعليم للطلب���ة 
بالتعلي���م اجلامع���ي خارج 
جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
يتعارض مع نظ���م ولوائح 
بعثات وزارة التعليم العالي 
الداخلية مبجلس  والبعثات 
اجلامعات اخلاصة وازدواجه 
مع مرس���وم ص���رف االعانة 

االجتماعية للطلبة.
واضافت د.احلمود، في ردها 
على املقترح: نحيطكم علما بأنه 
مت بحث املوضوع في اجتماع 
جلنة البعثات بوزارة التعليم 
العالي رق���م 2009/3 املنعقد 
بتاريخ 2009/1/25، وبعد تداول 
املناقشة لالقتراح بقانون ابدى 
اعضاء اللجنة حتفظهم بسبب 

عدة نواح هي:

أوال: الديباجة

خلت الديباجة من االقتراح 
بقانون من االشارة الى املرسوم 
االميري بش���أن انشاء وزارة 
العالي رقم 88/164،  التعليم 
وذلك ألن االقت���راح بقانون 
اورد في املادة الثانية منه ان 
تدرج ميزانية املبالغ املستحقة 
الكويتيني من ضمن  للطلبة 
ميزانية وزارة التعليم العالي، 
اي ان االختصاص بالتطبيق 
ومتابعة اجراءات االستحقاق 
والصرف تعتب���ر بقوة هذا 
االقت���راح بقانون اختصاصا 
التعليم  محصورا في وزارة 
العالي، مع ان اقتراح بقانون 
العالي  التعليم  اعتبر وزارة 
جهة االختص���اص لتنفيذه 
اال ان���ه لم يتطرق لالش���ارة 
الى املرسوم االميري بانشاء 

الوزارة.
واالقتراح بقانون جاء خاليا 
من اي ضمانات باسترجاع املال 
العام في حال التعثر الدراسي 
وعدم استكمال الدراسة لنيل 
الش���هادة اجلامعية، خاصة 
ان امليزاني���ة املرصودة لذلك 
ستكون خاضعة للتشريعات 

املنظمة للميزانيات العامة.
وخلت الديباجة كذلك من 
الى املرسوم بقانون  االشارة 
بشأن انشاء اجلامعات اخلاصة 
رقم 56 لسنة 1999، لذا فإن من 

الواجب ادراج املرسوم بقانون 
بشأن انشاء اجلامعات اخلاصة 
بديباجة املشروع بقانون حيث 
هي اجلهة املعني���ة بالتنفيذ 

حصرا.
وخلت الديباجة من االقتراح 
بقانون من االشارة الى موافقة 
مجلس ال���وزراء التي تعتبر 
م���ن الثوابت االساس���ية في 
االجراءات اخلاصة بتشريع 
القوانني واملراس���يم بقانون 

واملراسيم االميرية.

ثانيا: نص المشروع

الدستور كفل حق الكويتيني 
في التعليم في مادته رقم 40 
وتكفله الدولة وهو الزامي في 
املرحلة االبتدائية، لذا ال توجد 
تشريعات جعلت من التعليم 
اجلامعي الزاميا على املواطنني 

الكويتيني.
التعليم  وتتحم���ل وزارة 
العالي مبوجب املقترح بقانون 
كل طال���ب ثانوي ل���م يقبل 
بجامعة الكويت او في الهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدري���ب مهم���ا كان اداؤه 
الدراس���ي واملعدل احلاصل 

عليه.
واملقت���رح بقان���ون يأتي 
متنافي���ا م���ع خط���ة الدولة 
التنموي���ة وتهيئ���ة العمالة 
احلرفية وتكويت كل الوظائف 
الفني���ة واحلرفية، ويناقض 
مشاريع الدولة باعادة هيكلة 
القوى العاملة واحالل العمالة 

الوطنية.
وكذلك يأتي املقترح متنافيا 
مع مبدأ تطبيق املساواة وتكافؤ 
الفرص الذي اقره الدس���تور 
وجاء بالتشريعات اخلاصة 
بانشاء جامعة الكويت، وانشاء 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب للذين تتوافر فيهم 
ش���روط القبول العامة وهي 
شروط مجردة تضمن تكافؤ 
الف���رص، بحيث يت���م قبول 

الذي���ن تتوافر فيهم  الطلبة 
الش���روط فقط، وال ميكن ان 
يتم اخللط بني الطالب املجد 
والطالب غير املجد ويتساوى 
املتميز وغير املتميز فيهم. ولم 
يتطرق االقتراح بقانون الى اي 
جزاءات في حال تعثر الطلبة في 
امتام الدراسة وعدم احلصول 
على الش���هادة اجلامعية، ما 
ينتج عنه مس���اواة املجد مع 
املتعثر دون حسيب وال رقيب، 
وعدم استرجاع املصاريف التي 
تكبدتها اخلزانة العامة للدولة 
وميزانية الوزارة من املتعثر 
دراسيا، وهذا يناقض قانون 
حماي���ة االم���وال العامة رقم 

1993/1 والقوانني املعدلة له.
ولم يحدد املقترح ضرورة 
اعتماد املؤسسة التعليمية من 

وزارة التعليم العالي.
وان جلنة البعثات واملنح 
وبع���د مناقش���تها للمقترح 
رأت ان���ه منع���ا لالزدواجية 
ف���ي التش������ريعات به������ذا 
اخلصوص فإنه سبق للوزارة 
ان تدارست االقتراح بقانون 
بانشاء صندوق لدعم وتشجيع 
الطلبة الدارسني في اجلامعات 
اخلارجية والداخلية ووض���عت 
الشروط والضوابط االكادميية 
والفنية لالس���تف���ادة من���ه 
على ان توفر وزارة املالي����ة 
االعتم���ادات املالي���ة الالزمة 

لتنفيذ ذلك.
هذا باالضاف���ة لتعارض 
هذا املقترح مع نظم ولوائح 
بعثات وزارة التعليم العالي 
والبعث���ات  )اخلارجي���ة(، 
الداخلية مبجل���س اجلامعة 
اخلاص���ة، ناهيك عن ازدواج 
املقترح مع املرسوم اخلاص 
بصرف االعان���ة االجتماعية 
للطلبة الكويتيني الدارس���ني 
باجلامع���ات داخ���ل الكويت 

وخارجها.
انه  ومم���ا تق���دم، جن���د 
ليس هن���اك مبرر لقبول هذا 

املقترح.

شعيب املويزريحسني القالف مبارك اخلرينج

الخرينج يناقش اليوم اقتراحه
بشأن »أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية«

تقدم النائب مبارك اخلرينج 
م���ع كل من النواب ش���عيب 
العمير  املوي���زري ود.عل���ي 
وسيد حسني القالف ود.فيصل 
املسلم باقتراح بقانون في شأن 
إنشاء »أكادميية جابر للعلوم 
التطبيقية« والتي تتكون من 
التطبيقية احلالية  الكلي���ات 
ف���ي الهيئة العام���ة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب، وهذا 
االقتراح بقانون احياء ملقترح 
الذي  النائب مبارك اخلرينج 
قدمه ف���ي مجلس 1999 حول 
»أكادميية الك��ويت للع����لوم 

التطب���يقية«. 
هذا وقد تقدم بالشكر للنواب 
الذين تبنوا املقترح وكل من 
عضو هيئة التدريس ورئيس 

اللجنة االجتماعية والثقافية 
بكلية الدراسات التكنولوجية 
أحمد مندن���ي واالحتاد العام 
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب.
وس���يقيم النائ���ب مبارك 
اخلرينج ندوة بهذه املناسبة 
ف���ي ديوانيته  اليوم  مس���اء 
الواقع���ة بال���عميري���ة على 
ال���دولي  امل����ط���ار  ط���ريق 
اكادميية جاب��ر  للحديث عن 

لل���علوم التط���بيقية.
وأفاد د.أحمد مندني بأن اكثر 
من 33 نائبا حتى اآلن وقعوا 
على ميثاق انشاء »أكادميية 
جابر للعلوم التطبيقية« وفي 
حالة موافقة مجلس االمة عليه 
فإن الكليات التطبيقية احلالية 

تنتقل تبعيتها اليها دون املساس 
التدريب ومكتسباتهم  بقطاع 
ورواتبهم، وسيتحقق مطلب 
طال انتظاره ألكثر من ربع قرن 
للطلبة وألعضاء هيئة التدريس 
بعد أن ألغي ملزيد من الدراسة 
سنة 1988 وستكون اول جامعة 
تطبيقية حكومية، وسيوفر 
العناء للكثير من ابناء الكويت، 
وستكون دراستهم في الكويت 
بني أهاليهم وعلى درجة عالية 
من الكفاءة والرقابة، وسيقلل 
نوع���ا ما م���ن تس���ابق ابناء 
الدراسة بدكاكني  الكويت من 
الش���هادات في اخلارج،  بيع 
حيث اكثر من خمسني ألف من 
ابناء الكويت يدرسون خارج 

الكويت.

ردًا على اقتراح قّدمه الدقباسي إللغاء سقف الـ 1250 دينارًا

قّدمه المسلم والطبطبائي والحربش ومزيد والصواغ

»التأمينات«: رفع الحد األقصى للراتب الخاضع للتأمين للعاملين 
بشركة البترول إلى 1750 دينارًا إخالل بالعدالة بين المواطنين

اقتراح إصدار نظام لتأمين البطالة لم يمنع الجمع بين معونة 
البطالة وأي مبالغ ُتمنح للمتعطل من الخزانة العامة

أوصت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ان االقتراح 
بقانون اخلاص بإصدار نظام لتأمني البطالة لم مينع اجلمع 
بني معون����ة البطالة وأي مبالغ اخرى متنح للمتعطل من 

اخلزانة العامة.
جاء ذلك في رد بعثه وزير املالية مصطفى الشمالي على 
كتاب رئيس مجلس االمة بشأن رغبة جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية باملجلس في معرفة وجهة نظر املؤسسة حول 

االقتراح بقانون بإصدار نظام لتأمني البطالة.
وبعثت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مبذكرة 
ممهورة بتوقيع مديرها العام فهد الرجعان جاء فيها: تقدم 
اعضاء مجلس االمة د.فيصل املسلم ود.وليد الطبطبائي 
ود.جمعان احلربش وحسني مزيد وفالح الصواغ باقتراح 

بقانون بإصدار نظام لتأمني البطالة ينص على التالي:
مادة أولى

ينشأ صندوق للتأمني ضد البطالة ويضاف الى الصناديق 
املنشأة مبوجب القانون رقم 61 لسنة 1976 املشار اليه.

وتتولى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تطبيق 
النظام الصادر به هذا القانون، ويكون لوزير املالية ومجلس 
ادارة املؤسسة ومديرها العام ذات االختصاصات املقررة 
بالقانون رقم 61 لسنة 1976 املشار اليه في تطبيق احكام 

هذا القانون.
مادة ثانية

تس����ري احكام هذا النظام بصف����ة إلزامية على املؤمن 
عليهم اخلاضعني الحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 املشار 

اليه فيما عدا الفئات اآلتية:
العاملون باجلهات احلكومية والعاملون الذين يبلغون 
سن اخلمسني ويستحقون معاشا تقاعديا، واملؤمن عليه 
الذي يعمل من دون مرتب او يعمل مبرتب بش����ركة ميلك 
حصة فيها واملؤمن عليهم الذين يعملون في اعمال عرضية 

او موسمية ال تتجاوز ستة اشهر.
ويجوز بقرار من الوزير املختص تنظيم شروط واوضاع 
انتفاع الفئات املشار اليها كلها او بعضها مبزايا هذا التأمني 

وطريقة حساب املرتبات بالنسبة اليهم.
مادة ثالثة

تتكون موارد الصندوق املنش����أ مبوجب هذا القانون 
من األموال اآلتية:

االش����تراكات الش����هرية التي يلتزم بها صاحب العمل 
بواقع 2% من مرتبات املؤّمن عليهم، وريع اس����تثمار هذه 

االشتراكات.
مادة رابعة

يس����تحق املؤمن عليه في حال����ة تعطله معونة بطالة 
بواق����ع 65% من املرتب املنصوص علي����ه في املادة 19 من 
القانون رقم 61 لسنة 1976 املشار اليه، وملدة ال تزيد على 
ستة اش����هر، وجتدد ملدة ستة اشهر اخرى في حالة تعذر 
حصوله على عمل مناسب، ويصدر قرار من الوزير املختص 
بعد موافقة مجلس االدارة بش����روط واوضاع صرف هذه 

املعونة وحاالت ايقافها واسقاطها.
وقد ورد ف����ي مبررات هذا االقت����راح بقانون انه يأتي 
اس����تكماال حللقات التأمني االجتماعي التي بدأتها الكويت 
على مراحل، وللحاجة امللح����ة للتأمني ضد خطر البطالة 

الذي ظهرت اهمية تغطيته في اآلونة االخيرة.
الرأي:

بصرف النظر عن املالحظات الش����كلية على االقتراح 
بقانون املش����ار اليه فإن للمؤسسة بعض املالحظات من 

ناحية املوضوع هي كالتالي:
بالنس���بة للمادة الثانية: تقضي هذه املادة بسريان 
احكام التأمني املقترح عل���ى اخلاضعني ألحكام قانون 
التأمينات االجتماعية باستثناء الفئات احملددة في البنود 

من 1 الى 4.
وحيث ان اعضاء مجلس االمة واملتدربني بشروط محددة 
وكذا العاملون حلسابهم اخلاص من اخلاضعني ألحكام قانون 
التأمينات االجتماعية، ولم ي����رد حكم في املادة املذكورة 
بشأن استثنائهم من احكام التأمني املقترح، فإن مؤدى ذلك 
ان هذه الفئات تستفيد بحسب االصل من معونة البطالة 
املق����ررة وفقا الحكامه على الرغم من ان مفهوم البطالة ال 

يثور في شأنها.
ويقضي البند 1 من املادة املذكورة بعدم سريان التأمني 
على العامل����ني باجلهات احلكومي����ة، واالصل ان اجلهات 
احلكومية حس����بما تعرفها املادة 2 من املرسوم بالقانون 
رقم 15 لس����نة 1979 في شأن اخلدمة املدنية هي الوزارات 
واالدارات والوحدات االدارية التي تكون ميزانيتها ضمن 
امليزانية العامة للدولة او ملحقة بها، ومبا مؤداه ان التأمني 
املقترح يسري في شأن اجلهات االخرى في القطاع احلكومي 
التي ال ينطبق عليها هذا التعريف كاملؤسسات والهيئات 

العامة ذات امليزانيات املستقلة، مع انها من حيث الواقع غير 
مهددة بخطر البطالة وال تختلف في هذا الش����أن عن باقي 
اجلهات في القطاع احلكومي باعتبار ان هذا القطاع بجميع 

جهاته ومؤسساته وهيئاته آمن ومستقر وظيفيا.
ويقضي البند 3 من املادة املذكورة بعدم سريان التأمني 
على العاملني الذين يبلغون س����ن اخلمسني ويستحقون 
معاش����ا تقاعديا، ومبا مؤداه ان من يبلغ الس����ن املذكورة 
او ما يزيد عليها وال يستحق معاشا تقاعديا يستفيد من 
التأمني على الرغم من ان السن التي جتاوز سن اخلمسني 
في مراحل معينة »كسن الستني او السبعني« ليست سن 
عمل وبالتالي ال يتحقق بشأنها مفهوم البطالة، كما ان النص 
املقترح في هذا البند من ش����أنه ان يفتح بابا للتحايل في 

احلاالت التي ال يستحق فيها املعاش التقاعدي.
بالنسبة للمادة الثالثة:

لم يحدد في االقتراح بقانون املش����ار اليه املرتب الذي 
تؤدى على اساس����ه االش����تراكات وهل هو املرتب الشامل 
ال����ذي يتقاضاه العامل دون حدود، ام انه املرتب اخلاضع 
للتأمني االساسي فقط، ام املرتب اخلاضع للتأمني االساسي 

والتكميلي معا.
ول����م يحدد ف����ي االقت����راح بقانون االح����كام اخلاصة 
باالش����تراكات من حيث مواعيد س����دادها واآلثار املترتبة 
على التأخير في ذلك، ولم يتضمن احالة في هذا الش����أن 

الى قوانني التأمينات االجتماعية.
ومن املهم االشارة الى ان حتميل صاحب العمل بكامل 
االش����تراكات املس����تحقة عن العامل قد يكون له اثره في 
عزوف اصحاب االعمال ف����ي القطاع اخلاص عن توظيف 
الكويتيني ملا يفرضه االقت����راح بقانون من اعباء اضافية 

عليهم في هذه احلالة.
بالنسبة للمادة الرابعة:

لم تتضمن هذه املادة حتديدا للمقصود بالعمل املناسب 
ولم حتل الى قرار يصدر في هذا الشأن مما يثير اشكاالت 

في التطبيق.
مالحظات اخرى:

ان االقتراح بقانون املش����ار اليه ل����م مينع اجلمع بني 
معونة البطالة واي مبالغ اخرى متنح للمتعطل من اخلزانة 
العامة، وهو امر له اهميته لضمان العدالة بني املشمولني 
بالتأمني وكذا ضمان عدم ازدواج الصرف عن ذات السبب 

مبا يحافظ على املال العام.

قالت املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية ان رفع احلد األقصى 
للمرتب اخلاضع للتأمني األساسي 
الى 1750 دينارا بالنسبة للعاملني 
لدى ش���ركة البترول فيه إخالل 
مبب���دأ العدال���ة واملس���اواة بني 
املواطنني، جاء ذلك في رد وزير 
املالية مصطفى الشمالي بناء على 
رد املؤسسة على االقتراح برغبة 
الذي قدمه النائب علي الدقباسي 
في شأن رفع احلد األقصى للمرتب 
في التأمني األساسي من 1250 دينارا 
الى 1750 دينارا بالنسبة للعاملني 
لدى ش���ركة البت���رول الوطنية 
الكويتي���ة، وجاء رأي التأمينات 
كالتالي: حيث ان األصل في نظام 
التأمين���ات االجتماعية انه نظام 
قوم���ي عام يق���رر ذات احلقوق 

الوطني���ة الكويتية فيه إخالل 
باعتبارات العدالة واملساواة بني 
املقررة وفقا ألحكام  املواطنني 
الدستور حس���بما سبق بيانه 
ومساس بهذه األحكام، وباألخذ 
في االعتبار ان الشركة املذكورة 
هي إحدى الش���ركات اململوكة 
البترول  بالكام���ل ملؤسس���ة 
الكويتية ويطبق في ش���أنها 
جدول املرتبات الذي يسري على 
الشركات اململوكة لهذه املؤسسة، 
وال يوجد مبرر خلص العاملني 
فيها بامليزة التي يقررها االقتراح 
دون بقي���ة العامل���ني في هذه 
الشركات وكذا قطاعات الدولة 
املختلفة، لذلك فإن املؤسسة ترى 
انه يتعذر االستجابة لالقتراح 

برغبة املشار اليه.

وااللتزامات بالنسبة للمواطنني 
اخلاضع���ني ألحكام���ه دون اي 
تفرقة بينهم، وذلك إعماال ألحكام 
الدس���تور التي تقض���ي بأحقية 
املواطنني في ان توفر لهم الدولة 

التأمني االجتماعي، وان  خدمات 
املواطنني متساوون أمام القانون 
في احلق���وق والواجب���ات، وان 
العدالة واملس���اواة م���ن دعامات 
املجتم���ع )امل���واد 7 و11 و29 من 

الدس���تور(. وحيث ان االقتراح 
برغبة مبا يق���رره من رفع احلد 
األقصى للمرتب اخلاضع للتأمني 
األساسي الى 1750 دينارا بالنسبة 
للعامل���ني لدى ش���ركة البترول 

الطبطبائي يسأل الشمالي 
عن خسائر صندوق األجيال

قدم النائب د.وليد الطبطبائي 
س����ؤاال لوزير املالية مصطفى 
الشمالي جاء فيه: ورد في التقرير 
الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة 
للتج����ارة والتنمي����ة )انكتاد( 
اليومية  واملنشور في اجلرائد 
بتاريخ 2009/9/27 بأن خسائر 
الكويتي  الس����يادي  الصندوق 
)صن����دوق األجيال الذي تديره 
الهيئة العامة لالستثمار( بلغت 
41% لعام 2007 وقد ورد نفي من 
الهيئة العامة لالستثمار حول ما 
جاء في التقرير، في اليوم التالي، 
وقد كثرت التقارير التي تتحدث 

عن خسائر في االستثمارات اخلارجية، وخصوصا اثناء األزمة املالية 
العاملية عام 2009/2008 كما تضاربت األرقام حول قيمة االستثمارات 

اخلارجية وحجم اخلسائر.
لذا يرجى افادتي باآلتي: ما مقدار رأس����مال الصندوق الس����يادي 

الكويتي؟
وما مقدار ما ضخ في الصندوق السيادي الكويتي في كل من األعوام 

التالية 2007 و2008 و2009؟
وم����ا حجم األرباح للصن����دوق في كل من األع����وام التالية 2007 
و2008 و2009؟ وما حجم اخلس����ائر في رأس����ماله للس����نوات 2007 

و2008 و2009؟
وما أس����باب خس����ائر الصندوق الس����يادي الكويت����ي ان وجدت 

خسائر؟
وما قيمة استثمار الهيئة العامة لالستثمار داخل الكويت؟

وما قيمة أرباح استثمارات الهيئة العامة لالستثمار داخل الكويت 
ان وجدت األرباح؟ وما قيمة خسائرها داخل الكويت ان وجدت؟ وما 

أسباب اخلسائر؟
وأثبتت األزمة املالية العاملي����ة ان االقتصاد األميركي واألوروبي 
والعاملي غير مأمون وغير مس����تقر فلماذا ال يت����م جلب األموال من 

اخلارج واستثمارها داخل الكويت وفي دول اخلليج؟
وان االستثمار في الصناعات النفطية والبتروكيماويات متيسر لنا 

فلماذا ال يتم استثمار االموال في هذا القطاع الصناعي احليوي؟

د.وليد الطبطبائي


