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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

الكـــادي

للطلب : 60911960

�سغل بيت

%100

قـر�س وحـلــو

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

A Leading Pharmaceutical Company in 
Kuwait looking for Medical Representatives 
(Male & Female) as below:
1- Bachelor's degree.
2- At least one year experience in the kuwaiti market.
3- Driving License & car.        4- Transferable Visa.

Please send your C.V. to Fax No. 22405213
Or Email us at : mrkw72@yahoo.com

الجبر: نرفض محاوالت تخفيض تكاليف عقود مشاريع 
نظافة المدن بزعم معالجة فروق األسعار

أكد أن طرح مناقصة المشروع استند إلى مواصفات عالمية متبعة في الدول الغربية

االس�تعانة بش�ركات تنظيف غي�ر كويتية لن ت�ؤدي إل�ى انخف�اض التكاليف بس�بب قوانين العم�ل الجديدة

علي اجلبر

حّذر رئيس احتاد شركات 
التنظي���ف عل���ي اجلبر من 
محاوالت تفريغ مشروع نظافة 
املدن بالبالد م���ن مضمونه، 
مشيرا الى ان استمرار الزعم 
بأن هناك فروقات مالية مرتفعة 
في هذا املشروع الكبير ليس 

صحيحًا.
 وقال الغامن ان احملاوالت 
اجلاري���ة اآلن للعم���ل عل���ى 
تخفيض تكاليف العقود بزعم 
معاجلة فروق األسعار وذلك 
بإلغاء بعض املواصفات اخلاصة 
باآلالت واملعدات هي مبررات 
غير منطقية، موضحا ان طرح 
مناقصة مشروع املدن استند 
ألول مرة على مواصفات عاملية 
حديثة متبعة في الدول الغربية 
وكذل���ك دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وقال انه ينبغي أال 
تتراجع تلك املواصفات احلديثة 
من أجل تخفيض تكاليف عقود 
التنظيف التي ال تؤدي في واقع 
األمر إال الى انخفاض مستوى 
اآلليات واملعدات وقال اجلبر 
بلغ���ة األرقام.. لن يؤدي ذلك 
الى تخفيض ه���ذه التكاليف 
التالية، قيمة  وذلك لألسباب 
اإلهالكات حسب الدراسة هو 55 
مليونا إلجمالي املعدات وطوال 
فترة العقد، وبافتراض تخفيض 
املواصفات في اآلليات واملعدات 
بنسبة افتراضية 30% من قيمة 
املعدات واآلليات سينتج عنه 
انخفاض في اإلهالكات بنفس 
النس���بة وبقيمة 16.5 مليون 
دينار، لذا فإنه يتضح مما ذكر 
أعاله أن تخفيض مواصفات 
اآلليات واملع���دات لن يكون 
له تأثير كبي���ر في انخفاض 
األسعار في العقود اجلديدة.

وأكد ان االستعانة بشركات 
تنظيف غير كويتية لن يؤدي 

الى انخف���اض تكاليف عقود 
النظافة وذلك بس���بب وجود 
تكاليف ثابتة ومحددة مرتبطة 
ارتباطا وثيقا مبا يلي: قوانني 
العم���ل احلكومي���ة اجلديدة 
والشروط والعقوبات اجلديدة 
أداء  واملشددة للحصول على 
أفضل، لذا فإن احلصول على 
أسعار جديدة غير مكلفة يتطلب 
الرقابية  الش���روط  تخفيض 
اجلديدة وإلغاء قوانني العمل 
اجلديدة وهذا أمر يعتبر غير 
معقول وال ميكن القبول به ألنه 

سيؤدي بالتأكيد الى انخفاض 
مستوى األداء في هذه العقود، 
وبني اجلبر بعض املالحظات 
على التكلفة التقديرية لعقود 
النظافة اجلدي���دة فقال قيمة 
عق���ود النظافة الس���ابقة 70 
مليون دينار، التكلفة التقديرية 
للمناقصات اجلديدة هي 155 
مليون دينار وه���ذه التكلفة 
توجد بها كثير من املالحظات 
لعل أبرزه���ا عدم األخذ بعني 
االعتبار التكلفة املالية املتوقعة 
لتطبيق قانون العمل اجلديد 

ما سيؤدي الى ارتفاع تكلفة 
العمال���ة عن أس���عار العقود 
السابقة بنس���بة 57.5% عن 
أس���عار العمالة ف���ي العقود 
اآلليات  اجلدي���دة، وأس���عار 
والعمالة في التكلفة التقديرية 
هي عبارة عن متوسط األسعار 
الس���ابقة،  النظافة  في عقود 
وتكاليف الصيان���ة لآلليات 
واملعدات التي مت األخذ بها في 
التكلفة غير واقعية وأغفلت 
الكثير من املصاريف التي لم 

يتم احتسابها.

تأثير القرارات المتخذة من قبل وزارة الشؤون لمكافحة االتجار بالبشر والحفاظ
 على حقوق العمالة والحفاظ على سجل الكويت في مجال حقوق االنسان على تكاليف العمالة

عقود  2010عقود 2005
60 د.ك باإلضافة )1 د.ك حتويل بنكي()غير محدد( من 15 إلى 20 د.كالراتب

السكن
كل 8 – 10 عمال في غرفة ايجارها 50 د.ك 

بجليب الشيوخ )تكلفة العامل 4/عامل د.ك 
+ مصاريف جتهيز السكن 1 د.ك

كل 4 عمال في غرفة في عمارة استثمارية 
تكلفة الشقة 200 د.ك لعدد 8 عمال = 25 

د.ك/عامل + مصاريف جتهيز السكن 5 د.ك 
لتشديد الرقابة على املواصفات

التأمني الصحي
1 د.ك للتأمني الصحي

2 د.ك لإلقامة
سنويا

54 د.ك تأمني صحي
12 د.ك لإلقامة واجلوازات

سنويا

حقوق نهاية اخلدمة واإلجازات
ال يتم الدفع في اغلب احلاالت بسبب عدم 
وجود رقابة واستغالل بعض الشركات 

للعمالة متوسط 2 د.ك شهريا

تشديد الرقابة والتأكد من حتويل 
املستحقات للعمالة حسب قانون العمل 

اجلديد15/500د.ك

�/7 د.ك من املهبولة واملناطق املجاورة�/5 د.ك من اجلليباالنتقال

�/118 د.ك26/250 د.كتكلفة العامل

تأثير الشروط الرقابية املشددة وزيادة 
118 × 28% = 33نسبة التشغيل %28

26/250151 د.كإجمالي التكلفة

إجمالي الزيادة في التكاليف 575% على العمالة

دراسة تحليلية مقارنة لبنود تطوير عقود النظافة وأسباب ارتفاع األسعار عن العقود الحالية
عقود 2010عقود 2005    

إحكام املراقبة على الشركات املتاجرة بالعمالة وتأهيل الشركات زيادة حدة املنافسة1
املتخصصة والقادرة على تنفيذ مشاريع تنظيف املدن

زيادة املشاريعانخفاض عدد املشاريع2

3
ال يوجد حد أدنى 

ألجور العمالة تتراوح 
بني 15 و 20 دينارا

وضع حد ادنى لألجور 60 دينارا للعمالة

4

عدم وجود رقابة 
وتالعب وتهرب بعض 
الشركات من دفع أي 

امتيازات للعمال

تطبيق قانون العمل اجلديد وزيادة االمتيازات للعمالة وتشديد 
الرقابة لتطبيق القانون والتأكد من حتويل الرواتب عن طريق 

البنوك

5

ال توجد رسوم على 
املخلفات اإلنشائية ما 
عدا املخلفات املجهولة 

الهوية

رسوم على املخلفات اإلنشائية

وضع مواصفات عالية )أوروبية( للمعدات واآللياتال يوجد6

ال يوجد7

زيادة نسبة التشغيل بنسبة 28% نتيجة وضع شروط ورقابة 
جديدة وغرامات مشددة:

- وضع أجهزة الرصد والتتبع )GPS( ملراقبة خطوط سير 
املركبات

- وضع أجهزة البصمة ملتابعة حضور وانصراف العمالة 
والسائقني

- زيادة قيمة وعدد الغرامات من 39 بندا الى 135 بندا

ال يوجد8
استبدال جميع احلاويات باملناطق بحاويات جديدة ومبواصفات 
أوروبية ومضاعفة أعدادها بحيث يخصص عدد )2( حاوية لكل 

منزل أحداهما للمواد العضوية واألخرى للنفايات املدورة.

استخدام أكياس قمامة عالية القيمة صديقة للبيئة وقابلة للتحللال يوجد9

استخدام النظام امليكانيكي لتفريغ احلاوياتال يوجد10


