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 رأي اقتصادي 

 قانون العمل الجديد.. 
  بين حالوة النص ومرارة التطبيق (١- ٤)

  «المستقبل» بصدد طرح برنامج جديد 
  يخدم القطاع اإلداري بداية ٢٠١١

 يطلق عليه «التاجر»

 «كابيتال ستاندردز» تطلق مؤشرًا غير وزني 
  ألكبر ٢٥ شركة مدرجة من حيث اإليرادات

 ..والبنك يشارك في معرض «عقارات الجهراء»

 «بوبيان» يستعرض خدماته المصرفية في المعرض

 دخلـــت الكويـــت من 
الناحية القانونية مصاف 
الدول املتقدمة التي أشرعت 
أبوابها ألحدث التشريعات 
املنظمة لقانون العمل من 
حيـــث تنظيـــم احلقوق 
اذ إن  الواجبات،  وفرض 
السنوات العشر األخيرة 
أثبتـــت أن هنـــاك حاجة 
التوازن بني  الســـتعادة 
االقتصاد احلر من ناحية 
العمـــال خاصة  وحقوق 
العمالة األجنبية من ناحية 
أخرى، واســـتنادا الى ما 

تقدم انكب املشـــرع ليال ونهارا على العمل 
املتواصل مدعوما من الســـلطة في البحث 
والتواصل إلخراج أجمل صورة ألفضل قانون 
مصحوبا بالتزامات لم أرها في النص حتى في 
فرنسا أم القوانني. ومت التوقيع على قانون 
عمل جديد بعد مناقشـــته بشكل مستفيض 
فـــي مجلس األمة حتى دخـــل حيز التنفيذ 

فكانت البشرى.
  يتضمن قانون العمل اجلديد في الكويت 
أحكاما جديدة ذات طابع إنساني مثل عمل 
األطفـــال ومنع التمييز بـــني الرجل واملرأة 
واحترام حقوق الغير بالعمل، وأخرى ذات 
طابع اجتماعي مثل طوارئ العمل وشروط 
السالمة والصحة واحلماية في األعمال اخلطرة 
إلى اإلجازات مدفوعة األجر والعمل في الليل 
والتعديالت اجلميلة التي ان أحسن تطبيقها 
فسنبشر بالدخول الى عالم آخر من تنظيم 
حلقـــوق العمالة واملراعـــاة ألفضل املبادئ 
والتي ســـنكون ان شـــاء اهللا السباقني الى 
تطبيقها نعني بذلـــك حق املوظف باإلنذار 
ثالثة أشهر واحلق في إجازة احلج وحقوق 
املوظفة بعد الوضع، والبد من اإلشادة وبكل 
ضمير باجلهود التي تبذل في وزارة الشؤون 
االجتماعية حلل قضايا العمال والسرعة في 
حتديد اجللسات. ولكن يبقى السؤال: ملاذا 
لم يعط الباحثون القانونيون الصالحيات 

األوسع لتطبيق أفضل للقانون اجلديد؟
  ان قانون العمل اجلديد في القطاع األهلي 
في الكويت والذي ينظم العمل بطريقة قانونية 
صرفة تســـتلزم التقيد بالنص والتطبيق 
احلرفي للمواد والبعد عن التحليل، يشكل 
خطوة ممتـــازة البد أن تســـتتبع بقانون 

إلغاء الكفيل، إذ ان اإلقامة 
وفي جميـــع دول العالم 
الســـيادة  مرتبطة مببدأ 
أي األمـــن العام وحتاول 
وزارة الشؤون االجتماعية 
مشـــكورة التصدي ملبدأ 
التعســـف في استعمال 
احلق من قبـــل أصحاب 
العمل بعدم اعطاء التحويل 
واللعب على عامل الوقت 
والذي يكـــون في غالب 
األحيان قاتال بالنســـبة 
العمال  للعامل، خاصـــة 
الذين يجهلون القانون ولم 
يعرفوا معنى التغيب أو احلق في اإللغاء أو 
منع العمل لدى شـــركات أخرى خالل فترة 
تعنت صاحب العمل بعدم إعطاء التحويل، 
وهنـــا نكون قد دخلنا فـــي أتون التطبيق. 
وأصبحنا نخاف على اجلهود اجلبارة التي 
بذلـــت إلخراج هذه الصـــورة اجلميلة لهذا 

املشهد الرائع من القانون.
  اذن البد من إقرار القانون اجلديد املتعلق 
مببدأ الكفيل لكي جناري في هذا املوضوع 
حتى فرنسا أم القوانني ولكن يعطى املجال 
لنا كمستشارين قانونيني في التحرر لإلجابة 
على جملة من األسئلة ال منلك اإلجابة عليها، 
والبد من التوضيح أن القانون اجلديد وضع 
حدا للثغرات التي كانت موجودة في القانون 
القدمي وأبرزها نهاية اخلدمة واحتساب ٢٥ 

يوما.
  إذن جاء قانون العمل في القطاع األهلي 
لينظم العالقة بامتياز مع احلرص على التنفيذ 
بني أصحاب العمل والعمال ويضمن جميع 
احلقوق ويفرض جميع الواجبات ويحرص 
على عدم تعسف أصحاب العمل في التعسف 
في استعمال احلقوق، خاصة املوضوع املتعلق 

مببدأ التحويل واالقامة.
  وقد جاء القانون في ٧ أبواب بشكل منظم 
واندرج في ١٥٠ مادة وهي تشكل رأس حربة 
لالستقرار بني العامل وأصحاب العمل وسنلقي 
الضوء في احللقات املقبلة على نقاط القوة 
في القانون كما سنشـــرح وبشكل قانوني 

بحت حقوق العامل وصاحب العمل.
  وفي اخلتام وكما في كل ختام نذكر بلدنا 

احلبيب الكويت اهللا حاميه.
   melhemmahmoud@hotmail.com  

 قالـــت مديـــر عام شـــركة 
املســـتقبل ابرار املســـعود ان 
شـــركتها بصدد طرح برنامج 
جديد يخدم القطاع االداري في 
الكويت، مشيرة الى انه مت عرض 
الفكرة الشاملة لبرنامج جديد 
يطلق عليه «التاجر» على جهات 
ومؤسسات حكومية ملشاركتهم 
في إجناح هذا البرنامج، حيث 
أشادوا بالفكرة ولم يتبق سوى 
اخلطوات النهائية إلطالقه على 

بداية ٢٠١١.
  وأوضحت املسعود ان فكرة 
البرنامج االولى من نوعها على 

مستوى الكويت واخلليج وهي مخصصة لصقل 
قدرات الشباب لتأسيس وإدارة املشاريع الصغيرة، 
وقد مت العمل والتحضير لهذا البرنامج سنة كاملة 
من الدراسة، مشيرة الى انه وبالرغم من وجود 
عدة برامج تدعم املشروعات الصغيرة حاليا إال 
ان مشـــروع «التاجر» ســـيكون الفكرة الشاملة 

واألكثر متيزا.
  وأضافت املســـعود ان للقطاع اخلاص أهمية 
بالغة تاريخيا وحديثا في دفع عجلة التقدم والنمو 
في البالد كما نـــرى اليوم، ومن ضمن متطلبات 
اخلطة االمنائية املليارية املقبلة للكويت، وتطبيقا 
للتوجيهات السامية لصاحب السمو األمير أن يكون 
للقطاع اخلاص دور محوري ومؤثر جلعل الكويت 

مركزا ماليا وجتاريا خالل السنوات املقبلة.
  اننا كإحدى شركات القطاع اخلاص النامية حديثا 

في مجال تكنولوجيا املعلومات 
املميزة، وإميانا منا  وتقنياتها 
بدور األجيال املقبلة من شباب 
وفتيات الكويت لإلسهام بدور 
التنموية  فعال فـــي اخلطـــة 
الطموح، ولتشجيعهم لالنخراط 
في العمل اخلـــاص احلر، كان 
البد لنا أن نفكر في مشـــروع 
حيـــوي يهتم بآلية تأهيل تلك 
الكوادر الوطنية بشكل يتواكب 
مع متطلبات فنون اإلدارة في 
القطـــاع اخلاص من جهة ومع 
التنموية من  متطلبات اخلطة 
جهة أخرى. وأوضحت: اننا في 
الشركة بادرنا بهذا املشروع احليوي الذي أطلقنا 
عليه مسمى «برنامج التاجر» الذي يرتكز أساسا 
على كيفية خلق جيل جديد من أبناء الكويت ممن 
لديهم احلماس واملثابرة والتحدي لبدء مشاريع 
خاصة بهم (منظومة املشاريع الصغيرة)، وتدار 
بشـــكل علمي وإداري حديـــث ومبنيا على نواة 
برنامج تدريبي جاد لتحقيق هدفنا املنشود. وقالت 
ان الشركة قامت مبخاطبة بعض اجلهات احلكومية 
واخلاصة رسميا قبل شهرين بهدف احلصول على 
دعمها املادي واملعنوي لهذه املبادرة املميزة، حيث 
انها أبدت تعاونها واستعدادها التام لتبني وتنفيذ 
الفكرة وهذه اجلهات هــــي: بنك الكويت الصناعي، 
غرفة جتارة وصناعة الكويت ومؤسســــة الكويت 
للتقدم العلمي وجهات حكومية أخرى كشركة محفظة 

متويل املشروعات الصغيرة. 

 أعلنـــت وكالـــة كابيتـــال 
ســـتاندردز للتصنيف مؤخرا 
عن إطالق مؤشـــر غير وزني 
ألكبـــر ٢٥ شـــركة مدرجة في 
ســـوق الكويت لألوراق املالية 
من حيث اإليرادات، ومت اطالق 
اسم «مؤشر ســـي اس آر ٢٥» 

CSR٢٥ على املؤشر.
  ويعكس املؤشر األداء احلقيقي 
للسوق الكويتي إال انه يشتمل 
فقط على الشركات املدرجة التي 
تستوفي مجموعة من الضوابط 
التي مت وضعها من قبل شركة 

كابيتال ستاندردز.
  ويهـــدف مؤشـــر كابيتـــال 
ستاندردز «سي اس آر ٢٥» الى 
رصد حركة االسهم ذات العوائد 

النشـــط  التداول  األعلى وذات 
(السيولة املرتفعة) في السوق 

الكويتي.
  ومت اختيار الشـــركات على 
أساس عدد من املعايير الفنية 
كتلك املستخدمة في املؤشرات 
املماثلـــة كاحلجـــم  العامليـــة 
واالســـتقرار من حيث التداول 
والعوائد، ويعتبر مؤشر «سي 
اس آر ٢٥» مؤشرا غير وزني، 
األمر الذي يســـمح بتقييم أداء 
كافة الشـــركات وعدم االنقياد 
بالشركات الضعيفة ذات القيم 

املتدنية والتداول الضعيف.
  ومت تصميم املؤشر باستخدام 
عـــدد من املقاييس األساســـية 
والسوقية، فعلى سبيل املثال مت 

اشتراط حد أدنى للتداول بهدف 
قياس سيولة السهم لرصد أكثر 
الشركات الكويتية املدرجة من 
حيث حتقيق اإليرادات، ويعتبر 
هذا املعيـــار اداة لقياس حجم 
الشركات املؤثرة في االقتصاد 
الكويتي. وخضع مؤشر «سي 
اس آر ٢٥» إلى فترات اختبار على 
مدى اكثـــر من عام كامل بهدف 
التأكد مـــن مصداقيته وقدرته 
على قياس وعكس األداء احلقيقي 

للسوق املالي الكويتي.
  وتخضـــع الشـــركات التي 
يحتوي عليها مؤشر «سي اس 
آر ٢٥» للمراجعة الدورية للتأكد 
من تلبيتها للضوابط اخلاصة 

باملؤشر.

 أعلن بنك بوبيان عن مشاركته في معرض عقارات 
اجلهــــراء الذي يقام في فندق كوبثــــورن اجلهراء في 
الفترة من ٢٩ نوفمبر اجلاري الى الثاني من ديسمبر 

املقبل.
  وقال البنك في بيان صحافي ان مشــــاركته في هذا 
احلدث تأتي في اطار اهتمامه باملشاركة في األنشطة 
واألحداث التي تستقطب اهتمام جميع أفراد املجتمع 
ومواكبة خلططه التوسعية في السوق الكويتي حيث 
افتتح البنــــك مؤخرا فرعه في منطقــــة العديلية الى 
جانب خطتــــه الفتتاح املزيد من الفــــروع قبل نهاية 
العام احلالي في ظل اســــتراتيجيته للوصول الى ٣٠ 

فرعا خالل ٥ سنوات.
  ويتوقع ان يشهد جناح البنك اقباال كبيرا من زوار 
املعرض كغيره من املشــــاركات السابقة في املعارض 

التي أقيمت في الفترة األخيرة في ظل تنوع اخلدمات 
واملنتجات واحللول التمويلية التي يقدمها البنك ملختلف 
العمالء والتي تلبي مختلف املتطلبات واالحتياجات.

  وتكتسب منطقة اجلهراء اهمية خاصة في خطط 
البنك سواء احلالية او املستقبلية حيث يتواجد فيها 
مــــن خالل فرعني يقدمان مختلف اخلدمات واملنتجات 
املتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية والتي تتناسب 

مع مختلف متطلبات الشرائح.
  وسيقوم موظفو البنك على مدار أيام املعرض بعرض 
مختلف اخلدمات واملنتجات التي يقدمها البنك للعمالء 
وفي مقدمتها أدوات التمويل االسالمية املتعددة التي 
متنح العميل جميع احتياجاته املختلفة ســــواء كانت 
مواد انشائية أو أثاث وهي التي تتيح للعميل فرصة 
تصميم وبناء منزل أحالمه بطريقته اخلاصة باالضافة 

الى أنواع التمويل األخرى التي تلبي جميع احتياجات 
عمالئنا املختلفة سواء كانت سيارات، قوارب ومعدات 

بحرية أو الكترونيات.
   كما ستتاح الفرصة جلميع زوار املعرض للتعرف 
ايضا على حساب الراتب مبزاياه العديدة التي متنح 
العميل خدمة الرسائل القصيرة مدى احلياة واخلدمة 
املصرفية عبر االنترنت واعفاء من رسوم احلد األدنى 
من الرصيد وبرنامج خصومات وعروض مميزة على 

العديد من احملالت التجارية واملطاعم.
  باإلضافة الى حســــاب التوفير الذي مينح العمالء 
أرباحا شهرية تنافســــية وودائع بنك بوبيان الثابتة 
التــــي متنح العميل اختيار مــــا يالئمه من بني وديعة 
الوكالة العالية املرونة ووديعة املضاربة ذات األرباح 

التنافسية. 

 شهد جناح بنك بوبيان اقباال مميزا 
من قبل زوار معرض االسكان الرابع عشر 
الذي انطلقت انشطته امس حيث اشادوا 
باخلدمات التي يقدمها والتطورات التي 
شهدها خالل الفترة االخيرة ومنتجاته 
املميزة واملتوافقة مع احكام الشــــريعة 
االسالمية والتي تلبي مختلف االحتياجات.  
وقال البنك في بيان صحافي ان مشاركته 
في املعرض تأتى انطالقا من احلرص على 
وجوده في االنشطة التي جتعله اقرب 
الى مختلف شرائح املجتمع مبا ميكنه من 
عرض مختلف منتجاته وخدماته التي 
يقدمها وفق احكام الشريعة االسالمية، 
مضيفا أن هذه املشاركة تأتي ايضا مواكبة 
خلطط التوســــع التي يشــــهدها البنك 
والتى تشــــمل افتتاح املزيد من الفروع 
خالل الفترة املقبلة حتقيقا خلطته التي 
تستهدف الوصول الى ٣٠ فرعا خالل ٥ 
ســــنوات.  واشار البنك الى ان موظفيه 
ســــوف يقومون على مدار ايام املعرض 
بتوفير املعلومات الالزمة حلضور املعرض 

خاصة تلــــك التي تتعلق بجميع أدوات 
التمويل اإلسالمية التي يطرحها البنك 
والتي تساعد العميل في احلصول على 
احتياجاته من مواد إنشائية أو أثاث بحيث 
يســــتطيع العميل تصميم وبناء منزل 
أحالمه بالطريقة التي يريدها باالضافة 
الى متويل السيارات والقوارب واملعدات 
البحرية وااللكترونيات والتي يوفرها 
أيضا لعمالئه. كما سيعرض البنك خالل 
املعرض املزايا التي تتعلق بحساب الراتب 
والتي تشــــمل خدمة الرسائل القصيرة 
مدى احلياة وخدمات االنترنت املصرفية 
وبرنامج اخلصومات وكذلك يقدم ودائع 
بوبيان ذات األرباح املرنة والتنافسية.

  ويتطلع بنك بوبيان إلى الوصول إلى 
مختلف شرائح املجتمع، وتقدمي خدمات 
على أعلى مســــتوى، وتوضيح أهمية 
اخلدمات املالية واملصرفية اإلســــالمية 
ومنافستها في السوق، حيث اعد البنك 
لزوار املعرض عدة مفاجآت سيعلن عنها 

خالل املعرض. 

 لقطة تذكارية في جناح املؤسسة العامة للرعاية السكنية 

 م.علي الفوزان يقص شريط افتتاح معرض اإلسكان الرابع عشر بحضور م. طالل القحطاني وبدر اخلرافي ومجدي الهواري

 م.علي الفوزان في لقطة جماعية مع بدر اخلرافي وفيصل اخلرافي وخالد الفالح في جناح شركة اخلليج للكابالت

 جناح البنك في معرض اإلسكان

 بقلم/ المستشار القانوني د. محمود ملحم

 أبرار املسعود 

 الفوزان: «الرعاية السكنية» في انتظار إقرار التمويل
  وإعادة طرح المدن منخفضة التكاليف قبل نهاية ٢٠١٠ 

واملقالع والتي سيتم طرحها بنظام 
القطاع اخلاص،  الـ B.O.T على 
ونحـــن في مرحلة االســـتعداد 
للطرح، وفي انتظار انتهاء متويل 
املشروع بني احلكومة ومجلس 
األمة قريبا، وقريبا سيتم اإلعالن 

عن تأسيس شركات».
  وعن التأخر في طرح املشاريع، 
قال الفـــوزان: «ال يوجد تأخير، 
لكن االنتهاء من قضية التمويل 
سيســـرع من طرح املشـــاريع 

وتأسيس شركات».
  وعن املدن منخفضة التكاليف، 
قال انه مت طرحها خالل أغسطس 
املاضـــي إال انه لـــم يتقدم إليها 
أي من الشـــركات، وذلك بسبب 
إعادة طرحها  التمويل، وأتوقع 

قبل نهاية العام احلالي».
  وأشـــار إلى أنها حتتاج الى 
متويـــل ومـــن ثم دعـــم مادي، 
الفتا إلى ان قيمة مشروع املدن 
منخفضـــة التكاليف نحو ٥٢٠ 

مليون دينار. 

سيتم االنتهاء منها، ومن املتوقع 
رفعها من ١٠ إلى ١٥ و٢٠٪.

  وعن جديد مشاريع الرعاية 
السكنية، قال الفوزان: «ان هناك 
مشاريع جديدة تقدمها الرعاية 
السكنية منها مشاريع اخليران 

  وأكـــد ان هناك دعمًا من قبل 
الوزراء لتفعيل قوانني  مجلس 
الدعم للمؤسسة العامة للرعاية 
السكنية، حيث نقوم بدراسة رفع 
نسبة الدعم احمللي مقابل املنتج 
املقبلة  الفترة  األجنبي، وخالل 

املباني السكنية.
  وأضاف ان اخلطة التنموية 
اخلاصة مبشاريع التنمية سيتم 
إنشاؤها بشكل متميز وسيستفيد 
منها القطاعـــان اخلاص والعام 

واملواطنون.

 أحمد يوسف
  افتتح مدير عام املؤسســـة 
العامة للرعاية السكنية م.علي 
الفوزان معرض اإلسكان الرابع 
عشـــر أمـــس نيابة عـــن نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة للتنمية 
الدولة لشؤون اإلسكان  ووزير 
الشيخ احمد الفهد، وذلك وسط 
حضور كثيف مـــن رجال املال 
واألعمـــال واملهتمـــني بالقطاع 

العقاري.
  وأكد الفـــوزان خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده عقب جولته 
فـــي املعرض، قدرة الشـــركات 
املشاركة في املعرض على تنفيذ 
مشاريع خطة التنمية التي بالفعل 

بدأ طرحها وتنفيذها.
  وتوقع حدوث انفراجة كبيرة 
في القطاع العقاري خالل السنوات 
املقبلة، مؤكدا ان هناك العديد من 
املنتجات احمللية التي تدعو للفخر 
في إمكانية تنفيذ وتصميم أحدث 

 خالل افتتاحه معرض اإلسكان الرابع عشر

 (محمد ماهر) ..ويتجول في املعرض


