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 رأي اقتصادي

 قانون العمل في الكويت
  بين حالوة النص ومرارة التطبيق (٤ ـ ٤)

 بعــــد الدراســــة املتأنية 
لقانون العمــــل في القطاع 
األهلي في الكويت. نخلص 
الــــى أن القانون يعتبر من 
القوانني احلديثة بالرغم من 
أهميته الكبرى، وضرورته 

القصوى.
  وقد شــــهدت السنوات 
العشر األخيرة فراغا قانونيا 
حلل عدد من القضايا العمالية. 
وأثر ذلك في مختلف املجاالت 
مبــــا فيها تنظيــــم عالقات 
العمــــل. وتفاديــــا لتعطيل 
وجتميد احلياة االقتصادية 
واالجتماعية بادرت الهيئات 

املختصة الى وضع قانــــون عصري بامتياز. 
ولكن جل ما نخاف منه اجلنوح في التطبيق 
وضياع اجلهود التي بذلــــت لتفادي األخطاء 
والثغرات التي وجدت في القانون السابق. وهنا 
يطرح السؤال وهو بالفعل موضوع إشكالية: 
هل الثغرات التي وجدت في القانون السابق هي 
ثغرات قانونية أو سوء تطبيق في النص؟ فإذا 
كان املوضوع يتعلق بالنقطة األولى نقول ومن 
الناحية القانونية الصرفة ان القانون اجلديد 
عالج الثغرات بشكل ممتاز مبا يتالقى وأحدث 
القوانني العصرية. أما اذا كانت اإلشكالية تتعلق 
بالنقطة الثانية فنقول اننــــا «مكانك راوح». 
فإذا كان املشرع شــــديد احلرص على تظهير 
أفضل صورة ألحدث القوانني فإنه ومن الناحية 
القانونية ال ميلك سلطة الرقابة على كل شخص 

في التنفيذ.
  وكما ذكرنا في مقاالتنا السابقة فإن أي قانون 
يصدر يتعلق بتنظيم العالقة بني العامل وأصحاب 
العمل من شأنه أن يشكل في بداية األمر زوبعة 
في أرض فنجان وذلك لكي تستقر األمور. فقد 
صدر في فرنسا مشروع قانون للعمل يسمى «عقد 
الوظيفة األولى» يبيح للشركات إنهاء خدمات 
العمال اجلدد الذين لم يبلغوا سن الـ ٢٦ عاما 
خالل فترة العامني األولني من التعيني دون إبداء 
أسباب، وهو القانون الذي أثار احتجاجات في 
أوساط العديد من الشرائح االجتماعية الفرنسية 
من شباب وعمال وآباء إلى جانب املتضامنني 

مع املتضررين من ذلك القانون.
  وما مييز ردات الفعل على مشروع القانون 
هذا اللجوء إلى الوسائل القانونية عن طريق 
إبراز ما اعترى هذا القانون من عيوب بدال من 
اللجوء إلى القنوات السياسية، وذلك بهدف عدم 
السماح للبرملان بإصدار القانون حيث سيصبح 

وقتها أمرا واقعا.
  وإذا عدنا الى أوجه املقاربة بني ردات الفعل 
على هــــذا القانون وذاك جند أننا ما زلنا بألف 
خير. خاصة ان مشروع القانون في فرنسا، قد 
صدر في ظل معاناة للمجتمع مثله مثل الكثير 
من املجتمعات األوروبية من أزمة البطالة الى 
أزمات أخرى عاصفة. حيث تبلغ نسبة البطالة 
في املجتمع الفرنسي ٩٫٦٪، فيما تبلغ نسبتها 
٢٣٪ في املرحلة العمرية حتت ســــن ٢٥ عاما، 
فيما تبلغ ٤٠٪ في بعض املناطق الفقيرة والتي 
يسكنها في الغالب املهاجرون الذين يطلق عليهم 

«الغجر».
  ويعود ارتفاع نسبة البطالة في فرنسا إلى 

عاملني أساسيني:
  األول: زيادة نسبة املهاجرين (الغجر) في 
املجتمع الفرنسي والذين يأتون إلى فرنسا دون 
أن تكون لديهم فرص عمل حقيقية، األمر الذي 
يجعل منهم عبئا كبيرا على قطاع التوظيف في 
فرنسا ويؤدي إلى تزايد نسبة البطالة علما ان 
هؤالء يتمتعون بكل احلقوق من ضمان صحي 
وضمان شيخوخة واحلق املجاني في التعليم 

باإلضافة الى املساعدات االجتماعية.
  الثاني: عدم رغبة الكثير من الشباب الفرنسيـ  
واألوروبي بصفة عامةـ  في شغل بعض الوظائف 
واملهن مما يؤدي إلى بقاء الكثير من الشباب دون 
فرصة عمل حقيقية وهو ما يعني انضمامهم 
فعليا إلى قائمة الشــــباب العاطل على الرغم 
من وجود فرص عمل إال أنها فرص ال يرضاها 
الفرنسيون املرتفع مستوى تعليمهم، وبالتالي 
يتركونها إلى املهاجريــــن خاصة لو علمنا أن 
هنالك في فرنسا قانونا يسمى chomage البطالة 
وهو حق كل عاطل عن العمل براتب  يأخذه من 
الدولة في نهاية كل شهر. وهذا الراتب كاف الى 

حد ما لتأمني املأكل واملشرب واملسكن.
  ان جنــــاح الكثير مــــن اجليــــل الثاني من 

املهاجريــــن فــــي احلصول 
على فرص تعليمية جيدة 
جاء بعد أن تشرب طبيعة 
املجتمع الفرنسي وثقافته، 
األمر الذي أدى إلى تلقيه ذات 
فرص التعليم التي يتلقاها 
الفرنسي وبالتالي  الشباب 
النجــــاح في احلصول على 
وظائف من تلك التي تعتبر 
حكرا على الطبقات املتعلمة 
واملثقفة في املجتمع الفرنسي 
وهو ما يعني استقطاع جانب 
من الوظائف التي تستوعب 
ـ املتعلم  الفرنسي  الشباب 
تعليما عالياـ  لصالح شباب 

املهاجرين ما يزيد من حدة البطالة.
  وبالعودة الى قانون العمل في فرنسا جند 
أن من األفكار الســــائدة التي بني عليها، فكرة 
املساواة، وهي الفكرة التي جعلت فرنسا الدولة 
األوروبية األكثر استقباال للمهاجرين في أوروبا، 
وجعلت النظام الفرنسي األكثر قدرة على دمج 
املهاجرين، وفي هــــذا املضمار كان للموضوع 

حسناته وسيئاته.
  وإذا عدنا الى قانون العمل في القطاع األهلي 
في الكويت جند انه نظم عالقات العمل بشكل 
جيد وعلى أساس املساواة فأقر بحق العاملني 
في إجازات تختلف مدتها حسب نوع اإلجازة 
او الراحة ســــواء كانت يومية او أسبوعية، او 
سنوية، مرضية أو بقصد الزواج او األمومة او 
الوفــــاة او في حالة الوالدة، خاصة ان عالقات 
العمل في السابق كانت تقوم على مبدأ سلطان 
اإلدارة، فصاحــــب العمل هو الطرف القوي في 
عالقة العمل ويفرض شروطه، والعامل يشكل 
الطرف الضعيف وليس له سوى جهده ونشاطه 
اليومي ســــواء كان ذهنيا أو يدويا، مع العلم، 
ان الهدف من اإلجازة هو جتديد نشاط العامل 
وبعث حيويته من جديد واحلفاظ على صحته 
وقدراته علــــى العمل، لكن القليل من أصحاب 
العمل يعتبرون اإلجازات، السيما السنوية منها 
ابتزازا لهم واستنزافا لقدراتهم املادية وتأجيال 
ألعمالهم، ما يدفعهم الى تهديد العامل بالصرف 
اذا طالب بإجازته السنوية لالستفادة منها أو 
مقابل بدل مادي وقد أتى القانون اجلديد صارما 
الى حد ما في هذا االجتاه ولكن يجب العودة الى 
املبــــدأ الذي مت االنطالق منه وهو عامل الوقت 
عند العامل وعامل اخلوف من تقدمي الشكوى 
وهذان العامالن يجــــب التفتيش وبكل جدية 

إليجاد احللول الالزمة.
  يأتي هذا في الوقت الذي تنظر احملاكم في 
فرنسا وعلى وجه السرعة (القضاء املستعجل) 
في الدعاوى العمالية وتكون أحكامها بنســــبة 
٩٩٪ لصالح العمال مع أحكام مشددة ورادعة 
دون النظر الى االستثناءات مع االحتفاظ بحقهم 
برفع دعاوى التعويض أمام القضاء املدني عن 
األوقات التي اســــتهلكت اذا كان هنالك تعسف 

باستعمال احلق من قبل أصحاب العمل.
  فالبد من تسريع اإلجراءات أمام وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل والتقيد بالنص (النظر في 
الشكوى خالل أســــبوعني وعدم تأجيلها مهما 
بلغت األسباب) وفصل التحويل عن موضوع 
الشكوى وعدم إعطاء الكفيل فرصة احلضور 
للتأجيــــل ألن العامل وفي ظــــل هذه الظروف 
الصعبة يكون في حكم الضياع. عدم حتويل ـ 
عدم دفع املســــتحقاتـ  ال يستطيع العمل لدى 
شركة أخرى بسبب عدم التحويل ـ النظر في 
الشــــكوى يطول أمام الشؤون ـ عدم احلضور 
للمــــرة األولى ـ التبليغ للمــــرة الثانية واملرة 
الثالثةـ  حضور املندوب من الشركة ومطالبته 
بالتأجيل، في ظل هذه الظروف القاسية لم يبق 
أمام العامل سوى االستسالم، خاصة اذا كانت 
هنالك عائلة تنتظــــره وإيجارات ومصاريف. 
فالوقت يصبح مصدر قلق، فهمه الوحيد استجداء 
حتويل اإلقامة الى كفيل آخر وذلك لكي يؤمن 
استمراريته ولم يبق أمامه سوى الدعاء والقول 

حسبي اهللا ونعم الوكيل.
  وفي اخلتام، وكمــــا في كل ختام ندعو من 
أعماق القلب لهذا البلد الطيب املعطاء الذي لم 
يبخل على أحد وأعطى ولم ينتظر املقابل ألن 
الدعوات مستجابة بحقه. فمياه الكويت تسري 
في عروق كل من شرب منها، وشمسها لونت 
وعلمت كل من مر بها، ألنها وكما رددنا سابقا، 

الكويت احلبيبة اهللا حاميها.
 melhemmahmoud@hotmail.com  

 علي الكندري 

 لقطة جماعية جتمع الوزير أحمد الهارون ووزير املالية الهندي نامو ناراين مينا والسفير أجاي مالهوترا جنيب املال ود.آر كي كاول خالل االحتفال

 وزير املالية الهندي يتوسط السفير الهندي ورئيس شركة أورينتال للتأمني وعددا من موظفي الشركة خالل االحتفال

 د.وشاح رزاق خالل احللقة النقاشية

 تستعدان إلطالق برنامج تأمين صحي جديد يستهدف ٦٠٠ ألف هندي بالكويت

 يقام على أرض المعارض الدولية ٢٥ يناير المقبل

 في حلقة نقاشية للمعهد العربي للتخطيط حول «رأس المال البشري والنمو في الدول العربية»

 مجموعة المال و«أورينتال للتأمين» الهندية
   تحتفالن  بمرور ٢٥ عامًا من الشراكة الناجحة

 «أسمنت الكويت» تشارك في معرض الصناعات الكويتية 

 تردي نوعية التعليم وراء تدني إنتاجية العمالة العربية
  أحمد يوسف

  عقد املعهــــد العربــــي للتخطيط امس 
حلقة نقاشية بعنوان «رأس املال البشري 
والنمو في الدول العربية»، وذلك في اطار 
احللقات النقاشية التي يعقدها سنويا لبعث 
ومناقشة مختلف قضايا التنمية االقتصادية 

واالجتماعية العربية.
  وتنبع اهمية هذه احللقة النقاشية من 
اهمية تنمية العنصر البشري الذي يلعب 
دورا اساسيا في عملية النمو والتنمية بشكل 
عام ومن ان هناك «لغزا» في العالقة بني النمو 
ورأس املال البشري في الدول العربية ورغم 
الزيادة امللحوظة في مستويات رأس املال 
البشري في الدول العربية من الناحية الكمية 
فإن هناك انخفاضا في معدالت منو االنتاجية 
الكلية لعوامل االنتاج ألغلبية االقتصادات 

العربية وخصوصا الدول النفطية.

  وقد اوضح املستشار في املعهد د.وشاح 
رزاق انـــه ومن الناحية الفنية يســـتند 
تعريف االنتاجية الكلية الى ما توضحه 
االدبيات املتخصصة احلديثة ان االنتاجية 
الكلية ليست اال عملية مستمرة لالبداعات 
املعرفية وتدفق مستدمي لألفكار اجلديدة 
واخلالقة، وان االفكار اجلديدة تنبع من 
العقول املتعلمة كما في الثورة الصناعية 
التي صاحبها ظهـــور وتنامي طبقة من 
املتعلمني قادت وشـــجعت عملية تبادل 
االفكار، وحل املشكالت في مواقع العمل 

وخلق افكار مصرفية جديدة.
  وفي اطار املنهجيات املستقرة الستكشاف 
العالقة بني رأس املال البشري واالنتاجية 
الكلية لعوامل االنتاج ركزت دراسة عرضت 
نتائجها في احللقة النقاشية، على نوعية 
التعليم والتي اعتمد قياسها على نتائج 

اختبارات قياسية عاملية في الرياضيات 
والعلوم تقوم بنشـــرها مؤسسة دولية 
تقوم باختبار عينات عشوائية من طلبة 
في الســـنة الرابعة والثامنة في عدد من 
دول العالم منهـــا بعض الدول العربية.

وتتمثل اهم النتائج التي متت خالل احللقة 
النقاشـــية فيما يلي: ان زيادة رأس املال 
البشري العربي الذي شهدناه خالل العقود 
الثالثة الســـابقة لم تصاحبها زيادة في 
معـــدالت االنتاجية الكلية، كما حدث في 
دول العالم االخرى بسبب عدم التغير في 
التعليم بكل مراحله وخصوصا  نوعية 
مرحلة التعليم االبتدائي، وان الفرق بني 
نوعية التعليم في اي بلد عربي وكوريا 
على سبيل املثال، يفسر جزءا كبيرا من 

الفرق في معدالت االنتاجية الكلية.
  واوضحت الدراسة ايضا انه ميكن تفسير 

هذه النتائــــج مبالحظة ان هناك ترديا في 
نوعية التعليم بشكل عام مما ادى الى تردي 
نوعية رأس املال البشري، وان هناك عددا 
كبيرا من العمالة املؤهلة يعمل في قطاعات 
غير انتاجية مثل القطاع احلكومي اخلدمي 
مع صعوبة التشــــغيل في القطاع اخلاص 

رغم محدوديته االنتاجية.
  كما بينــــت الدراســــة ان االحصائيات 
املتوافــــرة تبني ان الناجت القومي االجمالي 
للفرد في أغلبية الدول العربية كان اعلى 
من مثيله في كوريا اجلنوبية في عام ١٩٥٠ 
اما اليوم فإن كوريا تعتبر في عداد الدول 
املتقدمة من حيث الناجت القومي للفرد والناجت 
القومي/ ساعة حيث توضح احلالة الكورية 
ان نوعية التعليم لعبت دورا مهما في عملية 
النمو وذلك بدليل انها قد حققت تقدما كبيرا 

في نوعية رأس املال البشري. 

 أعلنت شركة اسمنت الكويت 
فــــي معرض  عــــن مشــــاركتها 
الصناعات الكويتية الذي تقيمه 
الكويت  وتنظمه شركة معرض 
الدولي خالل الفترة من ٢٥ يناير 
الــــى ٥ فبرايــــر ٢٠١١ على أرض 

املعارض الدولية مبشرف.
  وبهذه املناسبة، قال مدير إدارة 
التسويق في الشركة علي حسني 
الكندري ان اسمنت الكويت حترص 
دائما على املشاركة السنوية في 
الكويتية  معــــرض الصناعــــات 
ألهميتــــه وخصوصيته في هذا 
املجال، وكونه أحد أهم املعارض 
التــــي تبرز الصناعــــة الكويتية 
فــــي تعزيز  وتنوعهــــا ودورها 
االقتصــــاد الوطني وتتحقق فيه 
فرص تسويقية للمنتجات احمللية 
عبر تواصل الصناعيني مع العمالء 
بشكل مباشر والتعريف مبنتجاتهم 

وما هو جديد لديهم، وهكذا يعتبر 
املعرض احد الدعامات التسويقية 

املهمة للصناعات الكويتية.
  وأوضح الكندري في تصريح 
صحافي ان شركة اسمنت الكويت 
التي يصل رأســــمالها حاليا الى 
٦٠٫٧٣ مليون دينار مدفوع بالكامل، 
تأسست عام ١٩٦٨ وأنشأت مصنعها 
في منطقة الشــــعيبة الصناعية 
الشــــرقية الذي بــــدأ إنتاجه عام 
ألف  إنتاجيه ٣٠٠  ١٩٧٢ بطاقــــة 
طن من االســــمنت ســــنويا، ثم 
عملت الشركة على تطوير طاقتها 
االنتاجية وخطوط إنتاجها بشكل 
الطاقة  تدريجي حيث وصلــــت 
التشــــغيلية احلالية مبصنعها 
الى ما يقــــارب ٥ ماليني طن من 
الســــنة، والشركة  االسمنت في 
القيام  قادرة على االستمرار في 
بدورها املعهود كشريك رئيسي 

في النهضة العمرانية والصناعية 
للبالد، ولديها االســــتعداد التام 
التنمية  خلدمة مشــــاريع خطة 

التي أقرتها الدولة.
  ولفت الى انــــه مواصلة لهذا 
الدور املهم الذي تؤديه الشــــركة 

فــــي خطة التنميــــة فإنها بصدد 
إنتاج نوع جديــــد ومتطور من 
االســــمنت وهو اسمنت السالج، 
والذي يتمتع مبواصفات خاصة 
ومتميــــزة وهو نوع مطلوب في 
كثير من املشاريع التنموية احلالية 
واملستقبلية كجسر الشيخ جابر 
األحمد وطريق اجلهراء وطريق 
جمال عبدالناصر وميناء بوبيان 
ومحطة كهرباء الصبية والزور 
وجامعة الشدادية ومدينة احلرير 
وغيرها من املشاريع االنشائية 

الضخمة.
  وذكر ان الشركة تقوم في الوقت 
احلالي بإنتاج ٣ أنواع من االسمنت 
البورتالندي  وهــــي االســــمنت 
العادي واملقــــاوم لالمالح رقم ٥ 
واســــمنت الرمادي، حيث متتاز 
منتجات الشركة باجلودة العالية 
والقوة واملتانة وتعتبر شــــركة 

اسمنت الكويت الشركة الصناعية 
الوحيــــدة التي تقــــوم بصناعة 
االســــمنت بالكامل فــــي الكويت 
وأول شركة حاصلة على عالمة 
اجلودة من الهيئة العامة للصناعة 
عن منتجاتها من االسمنت، الفتا 
الى انه بالنســــبة ملشروع إقامة 
الكلنكر  الثاني إلنتــــاج  الفــــرن 
والذي يجري تنفيذه على ارض 
مصنع الشركة مبنطقة الشعيبة 
الصناعية الشرقية سيكون بطاقة 
إنتاجيه في حدود ٢٫٥ مليون طن 
من الكلنكر سنويا والذي سيرتفع 
به انتاج الكلنكر مع ما يتم إنتاجه 
من الفرن االول الى ٥ ماليني طن 
سنويا، وطبقا للبرنامج احملدد 
تنفيذه مــــن املتوقع االنتهاء من 
العمل في املشروع وبدء جتارب 
تشــــغيله في النصف الثاني من 

عام ٢٠١١. 

  عمر راشد 
  أقامت مجموعة املال وشــــركة 
أورينتال للتأمني احملدودة حفل 
عشــــاء كبير في فندق شيراتون 
الكويت احتفــــاال مبرور ٢٥ عاما 
على شراكتهما الناجحة. اجلدير 
بالذكر أن مجموعــــة املال واحدة 
من أكبر شركات الكويت متعددة 
اجلنســــيات التي تهتم مبختلف 
التجارة والهندسة  املجاالت مثل 
وتقدمي اخلدمات املالية والسيارات، 
وشركة أورينتال للتأمني واحدة 
من أكبر أربع شركات هندية في 

التأمني.
   وقد حضــــر االحتفال وزير 
املاليــــة الهندي نامو ناراين مينا 
التجارة والصناعة أحمد  ووزير 
الهــــارون والســــفير الهندي في 
الكويت أجاي مالهوترا وسفيرنا 
لدى الهند سامي سليمان ورئيس 
مجلــــس إدارة شــــركة أورينتال 
للتأمــــني د.آر كــــي كاول واملدير 
اإلداري لشركة أورينتال للتأمني 
احملدودة املدير العام للشركة د. 
ايه كي ساكســــينا، ومت استقبال 
الضيوف مــــن موظفي مجموعة 
املال يرأســــهم رئيــــس مجموعة 
املال جنيب املال واملدير اإلقليمي 
لشــــركة أورينتــــال للتأمني في 
الكويت أنيل باراشير. وقد أعرب 
رئيس مجموعة املال جنيب املال عن 
تقديره للشراكة املثمرة التي دامت 
التزام املجموعة  ٢٥ عاما، وجدد 
بتقوية تلك العالقة في السنوات 
املقبلة، كما أضاف رئيس شركة 
أورينتال بأن أورينتال حســــنت 
من أنظمتهــــا وعملياتها من أجل 

تقوية منتجات احلالية وتستعد 
إلطــــالق منتجات جديدة بغرض 

تطوير قاعدة عمالئها.
   مــــن جانبه، أعرب الســــفير 
الهنــــدي عن ســــعادته بحضور 
االحتفال الذي يوثق الشراكة القوية 
واملمتازة بني شركتني رائدتني من 
الهند والكويت، كما الحظ أن تلك 
الشراكة املمتدة لفترة طويلة ما هي 
إال امتداد لروابط جتارية قوية بني 
الكويت والهند ملئات السنني، وأمل 
أن تكون تلك االحتفاالت عالمة في 
بداية ٥٠ عاما وأكثر من الشراكة 

الناجحة بني الشركتني.
  واعتبارا منه بأن االحتفال عالمة 
مميزة ملرور ٢٥ عاما من الشراكة 
الفريــــدة من نوعها بني مجموعة 
املال وشــــركة أورينتــــال للتأمني 
في الكويت، صــــرح د.كاول بأن 

الشركة تشعر بالفخر بارتباطها 
الطويــــل والوثيق مع واحدة من 
أكبر الشركات في الكويت ونتطلع 
إلى املزيد من النمو املثمر بينهما 
في املستقبل، وأضاف أن التعاون 
بني الشركتني شهد حتول شركة 
أورينتال للتأمني لتكون أكبر شركة 
تأمني أجنبية في الكويت بإجمالي 
أسهم ارتفع من ١٠٠ ألف دينار في 
١٩٨٥ إلى ٣٫٩ ماليني دينار حاليا.   
وقال رئيس شركة أورينتال للتأمني 
انه في الوقت الذي كنا نقدم فيه 
التغطية  مجموعة متنوعــــة من 
العام فــــي الكويت  التأمــــني  في 
مثل التأمني عند الســــفر بالبحر 
واحلرائق والهندسة واملركبات، 
كان العنصــــر املفقود هو التأمني 
الصحي، واليوم منأل هذا الفراغ 
من خالل إطــــالق برنامج التأمني 

الصحي اجلديد لشركة أورينتال 
الذي سيستهدف أكثر من ٦٠٠ ألف 
مواطن هندي في الكويت ســــواء 
كانوا أفرادا أو عائالت، وحتى بعد 

عودتهم إلى الهند.
   وبــــني ان فــــرص االلتحــــاق 
ببرنامج التأمني مفتوحة جلميع 
الكويت  الشــــرعيني في  املقيمني 
وعائالتهــــم، كما يغطي الوالدين 
إذا كانا يقيمان في الكويت ويصل 
احلد األقصى للسن لالنضمام إلى 
هذا البرنامــــج ٦٥ عاما للبالغني 
وبداية من ١٤ عاما وحتى ٢١ عاما 
لألطفال، بناء على البوليصة التي 
سيتم اختيارها، تتراوح تغطية 
التأمني بني ٣٥٠٠ دينار للوثيقة 
الفضيــــة و٥٠٠٠ دينار للذهبية 

و١٠٠٠٠ دينار للبالتينية.
التأمني     وتفصيال لبرنامــــج 

الصحي، يعلق مديــــر اخلدمات 
املالية ملجموعــــة املال هورموزدا 
دافير أن هناك عامال أساسيا في 
البرنامج اجلديد متمثال في طريقة 
الدفع التي تستمر ٢٤ ساعة خالل 
٧ أيام بصورة غير نقدية من خالل 
توفير العالج عبر فواتير مباشرة 
متصلة بنظام WAPMED وهي إدارة 
مسجلة في الكويت كطرف ثالث 
تعمل كوكالة تعاقدية بني شركة 
التأمني والعضــــو املؤمن ومزود 

اخلدمة الصحية. 
   وأضاف أن أكثــــر من ٤٥٠٠ 
مزود خدمة طبية في الهند و٥٠ في 
الكويت قد مت اختيارهم للمشاركة 

في هذا البرنامج.
   وفي حديثه بعد إطالق برنامج 
التأمني الصحي اجلديد، قدم وزير 
املالية املضيفني على دعوتهم إياه 
واحلضور على املشاركة في هذا 
االحتفال الرائع الذي ميثل شراكة 
فريدة بني أكبر شركتني في الهند 
والكويت، وعلق على أن شــــركة 
أورينتال للتأمني تلعب دورا هاما 
وحيويا في تطوير الهيكل التأميني 
العام في الهند والكويت واإلمارات 

العربية املتحدة ونيبال.
   وفي إشــــارة منه الى أهمية 
اإلجنازات االقتصادية للهند بعدد 
من الشركات الصاعدة في البالد 
كقوة اقتصادية رئيسية، حتدث 
الوزيــــر عن أن الهنــــد والكويت 
التي قدمت ضمانات جتارية من 
الطراز األول وروابط جتارية قوية 
ميكنهما العمل معا واملساهمة في 
حتقيق املنافع املشتركة بني البلدين 

ولشعبيهما.
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