
مجلساألمــــــة الثالثاء
20  أبريل 2010

وجه النائب علي الدقباسي سؤاال لوزير االعالم ووزير النفط الشيخ 6
احمد العبداهلل جاء فيه:

أنشأت وزارة االعالم عددا من املباني داخل مبنى الوزارة مثل مسجد 
الوزارة، متسائال كم تبلغ تكلفة هذا املسجد؟ وما املناقصة التي ارسيت 
على هذا املس���جد؟ هل حصلتم على موافقة من ادارة االطفاء وبلدية 
الكويت لبناء املس���جد؟ مع تزويدي بنسخة من املراسالت التي متت 

مع ادارة االطفاء وبلدية الكويت ان وجدت.

الدقباسي يسأل عن كلفة مسجد وزارة اإلعالم

تأسيس صندوق لدى »التأمينات االجتماعية« لدعم البطالة والباحثين 
عن العمل تسدد موارده من االشتراكات الشهرية والمبالغ اإلضافية والفوائد

اقتراح بقانون قدّمه الصرعاوي والرومي وعبدالصمد والعبد الهادي والجسار

عدنان عبدالصمد د. سلوى اجلسارعادل الصرعاوي م. ناجي العبدالهاديعبداهلل الرومي

مرزوق الغامن

قدم الن����واب عادل الصرعاوي 
وعبداهلل الرومي وعدنان عبدالصمد 
وناج����ي العبدالهادي ود.س����لوى 
اجلس����ار اقتراحا بقانون بش����أن 

التأمني ضد البطالة جاء فيه:

مادة )1(

في تطبيق أحكام هذا القانون، 
تكون للكلمات التالية املعاني املبينة 

قرين كل منها.
1 � الدي����وان : دي����وان اخلدمة 

املدنية.
2 � املؤسسة: املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية.
العمل: احلكومة  3 � صاحب 
وصاح���ب العم���ل ف���ي القطاع 

األهلي. 
4 � املستفيد: املؤمن عليه أو 

الباحث عن العمل ألول مرة.
5 � املؤمن عليه: كل شخص 
طبيعي يعمل لدى صاحب عمل 

لقاء أجر.
6 � الباح���ث عن العمل ألول 
مرة: من لم يسبق له العمل في 
عمل مؤمن علي���ه طبقا ألحكام 

هذا القانون.
7 � احلكومة: الوزارات واإلدارات 
احلكومية واجلهات ذات امليزانيات 

امللحقة واملستقلة.
8 � عم���ل مؤمن عليه: العمل 

لدى صاحب عمل 
9 � التعوي���ض: املبلغ الذي 
يستحقه املؤمن عليه الذي كان 
ملتحقا بعمل ثم انقطعت صلته 

به.
10 � اإلعان���ة: املبل���غ ال���ذي 
يس���تحقه الباحث ع���ن العمل 
ألول مرة، أو املؤمن عليه الذي 
لم يستكمل املدة املقررة الستحقاق 

التعويض.
11 � األج���ر: األج���ر الذي يتم 
على أساسه حساب االشتراكات 

الشهرية لدى املؤسسة.
12 � التعط���ل: احلال���ة التي 
يكون فيها املس���تفيد غير قادر 
على احلصول على عمل مناسب 
رغم قدرته على العمل ورغبته 

فيه وبحثه عنه.
13 � املتعطل: غير القادر على 
احلصول على عمل مناسب على 
الرغم م���ن قدرته عل���ى العمل 

ورغبته فيه وبحثه عنه.
14 � احلساب: حساب صندوق 

التأمني ضد البطالة
15 � الصندوق: صندوق التأمني 

ضد البطالة.
16 � الوزي���ر املختص: وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

17 � مجل���س اإلدارة: مجلس 
إدارة املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية. 

مادة )2(

تسري أحكام هذا القانون على 
كل كويتي كان يعمل لدى صاحب 
عمل ث���م انقطعت صلته به، أو 

تنظم اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات

بالتعاون مع جمعية ال�صحافيني الكويتية

فى ال�صابعة والن�صف من م�صاء اليوم الثالثاء املوافق 20 ابريل 2010 مبقر اجلمعية

حلـــقــة نـقــا�صـيــة بعـنـــوان

الآثار ال�سحية والنف�سية والأمنية والقانونية 

على املدمن واملجتمع
يحا�صر فيها كل من :

اأ�شتاذ القانون اجلزائي ووكيل وزارة الدفاع لل�شوؤون القانونية. 1 ـ  د. حممد بوزبر 
2 ـ  د. حمود الق�شعان        اأ�شتاذ علم االجتماع فى كلية العلوم االجتماعية وم�شاعد العميد لل�شوؤون الطالبية.

اإخ�شائي الطب النف�شي - م�شت�شفى الطب النف�شي. 3 ـ  د. خالد ال�شالح 
م�شاعد املدير العام - االإدارة العامة ملكافحة املخدرات. 4 ـ  العميد/ �شالح غنام العنزي 

اأمني عام اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات. 5 ـ  د. احمد ال�شمدان 
الدعوة عامة 

»الآثار ال�سحية والنف�سية والأمنية والقانونية على املدمن واملجتمع«

حلقة نقا�سية اليوم  فى جمعية ال�سحافيني الكويتية

اإعـــــــــالن

الدكتور/ هالل م�ساعد ال�ساير

يت�ضرف رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

االحتاد الكويتي للمزارعني
ونيابة عن كافة الإخوة املزارعني اأن يتقدموا بخال�س

واإىل ال�ضادة / وكيل وزارة ال�ضحة والوكالء امل�ضاعدين

ب�ض��اأن اإ�ض��دار القرار ال��وزاري رقم )75( ل�ضن��ة 2010 املت�ضم��ن حتديد الق�ضط 

ال�ضنوي لل�ضمان ال�ضحي للعمال الزراعيني العاملني يف احليازات الزراعية مببلغ 

خم�ضة دنانري لل�ضخ�س الواحد.

راج��ني ملع��ايل الوزير ولكافة العاملني يف ال��وزارة املوقرة دوام التق��دم وال�ضداد ملا 

فيه خري وم�ضلحة الكويت و�ضعبها الوف�ي.

اإل�����ى معال���ي

املوقر

الشكر والتقدير واإلمتنان

مجلس اإلدارة

وزير الصحة

شكر وتقدير
الغانم يسأل الشمالي عن سياسة

االستثمار بالودائع في البنوك
الغامن  النائب مرزوق  وّجه 
س����ؤاال لوزير املالية مصطفى 
الش����مالي جاء فيه: تقوم خطة 
التنمية وفقا لالس����تراتيجيات 
التي اوردتها احلكومة في برنامج 
عملها عل����ى دعم االس����تثمار 
وتأمني ادارة املال العام س����واء 
املدرج ضم����ن امليزانية العامة 
للدولة للس����نة احلالية او تلك 
الوزارات والهيئات  التي تقوم 
واملؤسسات العامة على ادارتها، 
سواء مباشرة او من خالل ايداعها 
احد البنوك احمللية لودائع تدر 
عائدا سنويا، واضاف: وملا كانت 
هذه االم����وال متثل جزءا فاعال 
من امليزانية التي تلتزم الوزارة 
باالشراف عليها وتطبيق النظم 
املالية عليها حتقيقا  واللوائح 
لشفافية االس����تخدام وحماية 
للمال الع����ام وصيانته، وعلى 
نحو خاص ان يتم ايداعه الى 
جانب البن����ك املركزي البنوك 
احمللية التي تتمتع باالستقرار 
املالي واالقتصادي مع اختيار 
افضل شروط وضوابط االيداع 
مبا يحق����ق اكبر عائد مضمون 

حتقيقا للصالح العام.
وقال الغامن: واس����تنادا الى 
مؤش����رات االزمة االقتصادية 
العالم مؤخرا  التي اجتاح����ت 
وظهرت آثارها في تعثر العديد 
من البنوك العاملة س����واء في 

الداخ����ل او اخلارج، اضافة الى 
اتباع ه����ذه البنوك لسياس����ة 
حتفيز توفير السيولة النقدية 
لها مع تخفيض نس����ب العائد 

على االموال املودعة بها.
وتساءل: ما االستراتيجية 
املالية التي تقوم عليها سياسة 
الوزارة في االستثمار بالودائع 
بالعم����الت احمللية او االجنبية 
في البنوك؟ وهل تقوم الوزارة 
باستخدام سياسة االيداع لدى 
البنوك احمللي����ة فقط ام متتد 
لاليداع بالبنوك االجنبية؟ وما 
قيمة العائد السنوي على هذه 
الوزارة  الودائع؟ هل تراج����ع 
التي تكفل س����المة  الضمانات 
هذه االيداعات وضمانتها ضد 

تقلبات السوق املالي؟.

يبحث عن العمل ألول مرة.

مادة )3(

اختصاصات الديوان واملؤسسة 
أ � يتول����ى الديوان: تس����جيل 
املتعطلني وتقرير وتوفير التدريب 
املناسب للمتعطلني وتقرير استحقاق 
املتعطل للتعويض أو اإلعانة وتقرير 
وقف صرف التعويض أو اإلعانة 

وسقوط احلق في أي منهما.
ب � تتولى املؤسسة: حتصيل 
االشتراكات املقررة مبوجب أحكام 
هذا القانون وصرف التعويض أو 
اإلعانة واستثمار أموال احلساب 

وإدارة احلساب.

مادة )4(

ينش����أ لدى املؤسسة صندوق 
للتأم����ني ضد البطالة تس����ري في 
ش����أنه أحكام الصناديق املنشأة 
املنظم����ة لعملي����ات  باملؤسس����ة 
التس����جيل واالشتراكات ومواعيد 
سدادها وفوائد تأخيرها واستثمارها 
وغيرها من األحكام اخلاصة بإدارة 

حساب الصندوق.

مادة )5(
تتكون موارد الصندوق من:

الش����هرية  االش����تراكات   �  1
املنصوص عليها في املادة )6( من 

هذا القانون.
2 � املبال����غ اإلضافية والفوائد 

املستحقة في حاالت التأخير.
4 � األرباح الناجتة من استثمار 
أصول احلساب وأي دخل آخر ينتج 

من أنشطته.
5 � املس����اهمة الس����نوية التي 
تخصص في امليزانية العامة للدولة 

ألغراض الصندوق.
6 � الهبات والتبرعات التي يقبلها 

مجلس اإلدارة
احلس����اب  م����ن  وتص����رف 
التعويضات واإلعانات املقررة في 

هذا القانون.

مادة )6(

تسدد اش����تراكات التأمني ضد 
البطالة على النحو التالي:

1% من األجر يدفعها املؤمن عليه 
شهريا.

1% من أجور املؤمن عليهم يدفعها 
صاحب العم����ل في القطاع األهلي 

شهريا.
1% من مرتب����ات املؤمن عليهم 

تدفعها احلكومة شهريا.

مادة )7(

يش����ترط الس����تحقاق املؤمن 
عليه الذي انقطعت صلته بالعمل 
التعويض أن تتوافر فيه الشروط 

التالية:
1 � أن يكون كويتي اجلنسية.

2 � أن يك����ون ق����د أكم����ل املدة 
التعويض  املق����ررة الس����تحقاق 
املنصوص عليه����ا في املادة 11 من 

هذا القانون.
3 � أال يك����ون قد ت����رك العمل 

مبحض إرادته.
4 � أن يك����ون قادرا على العمل 

وراغبا فيه.
5 � أن يكون مقيدا بس����جالت 

الديوان.
6 � أال يكون قد بلغ سن التقاعد 

وفقا للقانون.
7 � أال يكون قد فصل من العمل 
ألسباب تأديبية أو حلكم قضائي في 

جرمية مخلة بالشرف واألمانة.
8 � أن يلتحق بالبرامج التدريبية 
وفقا للنظم املعمول بها في الديوان 

وأن يجتازها بنجاح.

مادة )8(

يصرف التعويض شهريا بواقع 
60% من أجر املؤمن عليه على أساس 
متوس����ط أجره خالل ال� 12 شهرا 
السابقة على تعطله مع جبر الكسر، 
وتنظم الالئحة التنفيذية األحكام 

اخلاصة بذلك.

مادة )9(

بدء س����ريان فترة اس����تحقاق 
التعويض يس����تحق املؤمن عليه 
التعويض اعتبارا من اليوم الثامن 
من تاريخ انقضاء عالقة العمل إذا 
بادر إلي طلب قيد اسمه في السجل 
خالل ثالثني يوما من تاريخ انقضاء 
تلك العالقة، وإال استحق التعويض 
من تاريخ الطلب بش����رط أن يتم 
تقدمي الطلب خالل املدة املنصوص 
عليها في الفقرة )أ( من املادة )17( 

من هذا القانون.

مادة )10(

تكون امل����دة القصوى لصرف 

1� أن يكون كويتي اجلنسية.
2� أال يق����ل عم����ره عن ثماني 

عشرة سنة.
3� أن يلتزم بالقرارات الصادرة 

من الديوان. 
4� أال ي����زاول عمال جتاريا أو 

مهنيا.
5� أن يكون قادرا على العمل 

وراغبا فيه.
6� أن يكون مقيدا بس����جالت 

الديوان.
7� أال يكون قد بلغ سن التقاعد 

وفقا للقانون.
8� أن يلتحق بالبرامج التدريبية 
وفق النظم املعمول بها في الديوان 

وأن يجتازها بنجاح.
ب � مع ع����دم اإلخالل بأحكام 
املادة )15( من هذا القانون، متنح 
اإلعانة للمؤمن عليه الذي تقل مدة 
اشتراكه في التأمني ضد التعطل عن 
املدة املنصوص عليها في الفقرة )أ( 

من املادة )11( من هذا القانون.

مادة )14(

تكون اإلعانة للحاصلني على 
املؤهالت العلمية اآلتية:

أو م����ا  1� مؤه����ل جامع����ي 
يعادله.

أو م����ا  الدبل����وم  2� ش����هادة 
يعادلها.

3� ش����هادة الثانوية العامة أو 
ما دونه����ا، باإلضافة إلى اجتياز 
دورة تدريبي����ة ال تقل مدتها عن 
تس����عة شهور دراس����ية من أحد 
املعاه����د التابعة للهيئ����ة العامة 
أو  التطبيقي والتدريب  للتعليم 
أحد املعاهد املعتمدة من اجلهات 
املختصة، ويستثنى من اجتياز 
الدورة من جاوز عمره اخلامسة 
والعشرين، واملتزوج، واملتزوجة، 

واملطلقة، واألرملة.
 وذلك وفق جدول صرف اإلعانة 
الذي يص����در به قرار من مجلس 

الوزراء.

مادة )15(

املدة القصوى لصرف اإلعانة 
ستة أشهر خالل مدة اثني عشر 
ش����هرا متصلة، وفي حالة تقدمي 
املس����تفيد مطالبة بإعانة تعطل 
ألكثر من مرة خالل مدة اثنى عشر 
شهرا تصرف له خاللها اإلعانة ملدة 

و)4( و)6( و)8( من املادة )7( من 
هذا القانون.

ب - يوق����ف صرف االعانة اذا 
فقد املتعطل أي شرط من الشروط 
املنصوص عليه����ا في البنود )3( 
و)5( في الفقرة )أ( من املادة )13( 

من هذا القانون. 
ج - يوقف ص����رف االعانة أو 
التعويض من تاريخ حتقق سبب 
الوقف، ويع����ود احلق في صرف 
التعويض أو االعان����ة بزوال هذا 
السبب، ما لم يستمر ملدة جتاوز 
ستة أشهر وذلك للمدة الباقية من 
مدة االس����تحقاق املقررة مبوجب 
أحكام أي من املادتني )10( و)15( من 

هذا القانون بحسب األحوال. 

المادة )20(

يسقط احلق في التعويض أو 
االعانة في أي من احلاالت التالية:
أ - اذا رفض املتعطل االلتحاق 
بعمل يراه الديوان مناس����با بغير 
مب����رر مرتني، ويس����قط احلق في 
التعوي����ض أو االعانة اعتبارا من 
تاريخ رفضه العمل املعروض عليه 
للمرة الثانية، ويراعى في حتديد 

العمل املناسب ما يلي:
1 - ق����درات ومؤهالت وخبرة 

املتعطل وامكانية اعادة تدريبه.
2 - سن املتعطل ومدة خدمته 
في وظيفته السابقة ومدة تعطله 

عن العمل.
3 - أن يكون األجر املقرر للعمل 
املعروض على املتعطل يس����اوي 
أو يزي����د على مقدار التعويض أو 

االعانة. 
ب - اذا التحق املتعطل بعمل 
يتقاضى عنه أج����را يجاوز مقدار 
التعويض أو االعانة، يسقط احلق 
في التعويض أو االعانة اعتبارا من 

تاريخ التحاقه بالعمل
ج - اذا ق����دم املتعطل مطالبة 
لص����رف التعويض أو االعانة عن 

طريق االحتيال أو الغش.
املتعط����ل  اس����تحق  اذا   - د 
معاشا يساوي أو يزيد على مقدار 
التعويض أو االعان����ة، وفي هذه 
احلالة يسقط احلق في التعويض أو 
االعانة اعتبارا من تاريخ استحقاق 

املتعطل للمعاش.
ه� - اذا لم يبادر املتعطل الى 
طلب قيد اسمه لدى الديوان خالل 
املدة املشار اليها في الفقرة )أ( من 

املادة )17( من هذا القانون.
و - اذا زاول املتعط����ل عم����ال 

جتاريا أو مهنيا.

مادة )21(

يتولى الديوان تقرير استحقاق 
التعويض واالعانة ووقف صرفهما 
وسقوط احلق فيهما، وذلك طبقا 
ألحكام ه����ذا القان����ون والقرارات 

الصادرة تنفيذا له.
ويجوز للمتعطل التظلم من قرار 
الديوان بشأن استحقاق التعويض 
أو االعانة أو وقف صرفهما أو سقوط 

التعويض س����تة أشهر متصلة أو 
متقطع����ة عن كل م����رة من مرات 
االس����تحقاق املنصوص عليها في 
املادة )11( من ه����ذا القانون. وفي 
جميع األحوال، تكون املدة القصوى 
لصرف التعويض ستة أشهر خالل 
كل أربعة وعشرين شهرا متصلة 
تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خالل 

هذه املدة.

مادة )11(

مدة االشتراك املقررة الستحقاق 
التعويض واملطالبات املتكررة

ا � يستحق املؤمن عليه التعويض 
للمرة األولى إذا عمل في عمل مؤمن 
عليه مدة ال تقل عن اثني عش����ر 

شهرا متصلة.
ب � يس����تحق املؤم����ن علي����ه 
التعويض للم����رة الثانية إذا عمل 
مرة أخرى في عم����ل مؤمن عليه 
ملدة ال تقل عن اثني عش����ر شهرا 
خالل الثمانية عشر شهرا السابقة 

على تعطله.
ج � يس����تحق املؤم����ن علي����ه 
التعويض للم����رة الثالثة إذا عمل 
مرة أخرى في عم����ل مؤمن عليه 
ملدة ال تقل عن ثمانية عشر شهرا 
خالل مدة األربعة وعشرين شهرا 

التي تسبق املطالبة الثالثة.
د � يس����تحق املؤم����ن علي����ه 
التعويض في أي م����رة الحقة إذا 
عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه 
ملدة ال تقل عن ستة وثالثني شهرا 
خالل مدة الثمانية وأربعني شهرا 

التي تسبق املطالبة األخيرة.
وتعتبر املطالب����ة بالتعويض 
ملرة جديدة كلم����ا صرف للمؤمن 
علي����ه تعويض للم����دة القصوى 
املنصوص عليها ف����ي املادة )10( 

من هذا القانون.

 مادة )12(

اجلمع بني التعويض واملستحقات 
األخرى

للمتعطل احلق في اجلمع بني 
التعويض ومستحقاته لدى صاحب 

العمل.

مادة )13(

أ � متنح اإلعانة للباحث عن عمل 
ألول مرة إذا توافرت فيه الشروط 

التالية:

أقصاها ستة أشهر.

مادة )16( 

يستحق املتعطل اإلعانة اعتبارا 
من اليوم الثامن لتاريخ طلب قيد 
اسمه في الس����جل بشرط أن يتم 
ه����ذا الطلب خالل املدة املنصوص 
عليها في الفقرة )أ( من املادة )17( 

من هذا القانون.

مادة )17( 

أ � يجب الستحقاق التعويض 
أو اإلعانة أن يطلب املستفيد قيد 
اسمه في السجل خالل ثالثة أشهر 
من تاريخ انقضاء عالقة العمل في 
حالة املطالبة بالتعويض، وفي حالة 
املطالبة باإلعانة خالل ثالثة أشهر 
التدريب  من تاريخ استكمال مدة 
املقررة إذا كان باحثا عن العمل ألول 
مرة أو من تاري����خ انقضاء عالقة 
العمل إذا كانت مدة اش����تراكه في 
التأمني ضد التعطل تقل عن املدة 
املنصوص عليها في الفقرة )أ( من 

املادة )11( من هذا القانون.
ب � على املستفيد أن يبادر الى 
إخطار الديوان خالل سبعة أيام على 

األكثر من تاريخ علمه مبا يلي:
1� فقدان أي من شروط استحقاقه 

للتعويض أو اإلعانة.
2� أي تغيي����ر ف����ي البيان����ات 

واملعلومات التي قدمها للديوان.
ج � على صاحب العمل موافاة 
الديوان مب����ا يطلبه من معلومات 
بشأن عمل املستفيد وأسباب انقضاء 

عالقة العمل.

مادة )18(

إذا التح����ق املتعطل بعمل لدى 
الغير يتقاضى عنه أجرا يقل عن 
مقدار اإلعانة، صرف له ما يعادل 
الفرق ب����ني مق����دار التعويض أو 
اإلعانة املستحقة طبقا ألحكام هذا 
القانون وبني األج����ر وذلك للمدة 
الباقية من مدة استحقاق التعويض 

أو اإلعانة.
وتسري أحكام الفقرة السابقة إذا 

استحق املتعطل معاشا تقاعديا.

مادة )19(

أ - يوقف ص����رف التعويض 
اذا فقد املتعطل أيا من الش����روط 
املنصوص عليه����ا في البنود )2( 

احلق فيهما خالل خمسة عشر يوما 
م����ن تاريخ علمه بالق����رار، وعلى 
التظلم واخطار  البت في  الديوان 
املتظلم بنتيج����ة البت في تظلمه 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

تقدميه.

مادة )22(

مع عدم االخالل بأي عقوبة أشد 
ينص عليها آخر:

1 - يعاقب بالغرامة التي ال تقل 
عن مائة دينار وال جتاوز خمسمائة 
دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة 
)ب( من املادة )17( من هذا القانون 
وتضاعف العقوبة بحديها األدنى 

واألقصى في حالة العود.
2 - يعاقب باحلبس مدة ال تقل 
عن ش����هر وال جتاوز ستة أشهر 
وبالغرامة الت����ي ال تقل عن مائة 
دينار وال جتاوز خمسمائة دينار 
أو باحدى هاتني العقوبتني كل من 
قدم بيانات غير صحيحة مع علمه 
أو  بذلك بغرض احلصول لنفسه 
لغيره على تعوي����ض أو اعانة ال 
يستحقها مبوجب أحكام هذا القانون 
وتضاعف العقوبة بحديها األدنى 

واألقصى في حالة العود.
3 - يعاقب بالغرامة التي ال تقل 
عن مائة دينار وال جتاوز خمسمائة 
دينار كل من خالف حكم الفقرة )ج( 

من املادة )20( من هذا القانون.

مادة )23(

أ - يكون للمفتشني، من موظفي 
التفتيش  املكلفني بأعمال  الديوان 
والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون 
والقرارات الصادرة تنفيذا له دخول 
أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب 
العمل وغيرها من املواقع ذات الصلة 
الس����جالت وطلب  واالطالع على 
البيانات واملستندات واملعلومات 
الالزمة لتمكينهم من القيام بأعمال 

التفتيش.
ب - على أصحاب العمل عدم 
اعاقة املفتشني من أداء مهامهم، وأن 
يزودوهم باملس����تندات والبيانات 

واملعلومات فور طلبها.

مادة )24(

تشكل بقرار من مجلس الوزراء 
الديوان  جلنة تضم ممثلني ع����ن 
التنسيق بني  واملؤسس����ة تتولى 
اجلهتني بش����أن تنفيذ أحكام هذا 
القانون، ويحدد القرار نظام عمل 

اللجنة. 

مادة )25(

ال تستحق االعانة طبقا ألحكام 
هذا القانون اال بعد انقضاء س����تة 

أشهر من تاريخ العمل به.

مادة )26(

التنفيذية لهذا  الالئحة  تصدر 
القانون بقرار من مجلس الوزراء، 
ويلغ����ى كل حكم يتع����ارض مع 

أحكامه.


