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يستثنى من تطبيق 
هذا القانون العمال 

الكويتيون في 
القطاع النفطي 

والشركات 
اململوكة للدولة 

لوجود قوانني 
منظمة حلقوق 

العاملني في تلك 
اجلهات

 5 نواب يقترحون تعديل قانون التأمينات االجتماعية
للمساواة بني كل الكويتيني العاملني في الدولة

قدم النواب ماجد املطيري 
وعبــد اهلل فهــاد وفيصــل 
الســويط  الكنــدري وثامــر 
اقتراحــا  العربيــد  وفــراج 
بقانــون بشــأن تعديل املادة 
١ من القانون رقم ١١٠ لســنة 
٢٠١4 م بتقريــر مكافأة مالية 
للخاضعني لقانون التأمينات 
االجتماعية وقانون معاشات 
ومكافآت التقاعد للعسكريني.
وجاء في نــص االقتراح 

بقانون ما يأتي:

مادة أولى
تستبدل املادة األولى من 

القانون املشار إليه بالتالي:
تسري أحكام هذا القانون 

على الفئات التالية:
١- املؤمن عليهم اخلاضعني 
لقانون التأمينات االجتماعية 

املشار إليه.
٢- املســتفيدين اخلاضعني 
لقانــون معاشــات ومكافآت 
التقاعد للعســكريني املشــار 
إليه، ويشار إليهم في نصوص 
هذا القانون بـ »املؤمن عليهم«.
ويســتثنى مــن تطبيــق 
أحكام هــذا القانــون الفئات 

التالية:
١- املؤمن عليهم العاملون في 

القطاع احلكومي.
٢- املؤمن عليهــم العاملون 
في الشركات اململوكة للدولة 
الذين  بالكامل واملستفيدون 
التحقوا بالعمل قبل نشر هذا 
القانــون لدى جهــات تلتزم 
قبلهم بصــرف مكافأة مالية 

عند انتهاء اخلدمة.

3- املؤمــن عليهم العاملون 
القطــاع احلكومــي أو  فــي 
اململوكــة للدولة  الشــركات 
الذين  بالكامل واملستفيدون 
اســتحقوا مكافآت مالية عند 
انتهاء اخلدمة قبل العمل بهذا 

القانون.
4- العاملــون املعينون قبل 
سريان هذا القانون في حال 
نقلهم من املؤسســات العامة 
أو شــركاتها اململوكة للدولة 
إلى مؤسسات عامة أو شركات 
أخرى مملوكــة للدولة بعقد 

جديد.
5- املؤمــن عليهم العاملون 
الكويتيون لدى القطاع النفطي 
اخلاضعــون ألحكام القانون 
رقم ٢8 لســنة ١٩6٩ في شأن 

العمل في القطاع النفطي.
6 - املؤمــن عليهم العاملون 
الشــركات  الكويتيــون فــي 
اململوكة للدولة بالكامل والتي 
تخضع لقوانني أخرى تنظم 

حقوقهم املالية.

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء 
كل فيمــا يخصــه تنفيذ هذا 

القانون.
املذكــرة  فــي  وجــاء 
اإليضاحية لالقتراح بقانون 

ما يأتي:
املســاواة بــني العمال من 
األسس التي وردت في أحكام 
ومواد الدســتور ومنها على 
سبيل املثال ال احلصر املادتان 
٧ و8 اللتان جاء حكمهما بأن 
العدل واملساواة من دعامات 

املجتمــع، وتصــون الدولــة 
دعامات املجتمع وتكفل تكافؤ 
الفرص للمواطن، ونص في 
املــادة ٢٢ من الدســتور على 
أن القانون ينظم على أسس 
اقتصاديــة مع مراعاة قواعد 
العالقة  العدالــة االجتماعية 
بني العمال وأصحاب العمل.

وأكــدت املــادة ٢٩ كذلــك 
مبــدأ املســاواة بــني النــاس 
وسواســيتهم وأن جميعهم 
متســاوون لدى القانون في 
احلقوق والواجبات العامة، كما 
ورد في املادة 4١ وأكدت حق 
الكويتي فــي العمل، وتلتزم 
الدولة بتوفيره وعلى عدالة 
شروطه، وعلى هذا الدرب سار 
املشرع عند سن قانون العمل 
في القطاع األهلي رقم 6 لسنة 
٢٠١٠ حينما نص في املادة 33 
منه مبا مضمونه وفق ما ورد 
في املذكرة اإليضاحية له من 
ضرورة املساواة بني العمال 
إذا عهد صاحب العمل إلى آخر 
بتأدية عمل من أعماله وكان 
ذلك في ظــروف عمل واحدة 
إذ يتعني املســاواة بني عمال 

الطرفني.
وذلــك دليل على ضرورة 
املساواة، ومن ثم ال يستقيم 
األمر أال تكون هناك مساواة 
بني العمال وبعضهم البعض 
الذيــن يعملون لدى صاحب 
عمل واحد وفي ظروف واحدة 
ويؤدون نفس العمل، فسنجد 
منهم مــن يســتحق املكافأة 
املنصوص عليها في القانون 
أو لوائح صاحب العمل ومنهم 

من ال يتم صرفها لهم استنادا 
ملا ورد في نــص املادة املراد 
تعديلها، فكيف هو الشعور 
لدى العمــال فيما بينهم وما 
يولده ذلك من حقد أو ضغينة 
قد تؤثر علــى العمل في حد 
ذاتــه، وفضال عمــا مت ذكره 
عاليــه جنــد أن املشــرع في 
القانون املــراد تعديل مواده 
قد أهدر وأهمل مبدأ املساواة 
املنصوص عليه في الدستور 
وتطبيقــه علــى العمــال في 
ظروف العمــل الواحدة لدى 

صاحب عمل واحد.
ومــن ثــم ومــن منطلق 
املساواة بني كافة العاملني في 
الدولة فكان لزاما علينا تعديل 
املادة األولى من القانون رقم 
١١٠ لسنة ٢٠١4 مبا يكفل فيه 
املشرع املساواة الكاملة بني 
كل العمال الكويتيني، وكان 
املشــرع قد ســار علــى هذا 
النهــج في القانــون رقم ٢8 
لســنة ١٩6٩ في شأن العمل 
فــي القطــاع النفطــي ومن 
ثم وجــب اســتثناء العمال 
الكويتيــني اخلاضعني لهذا 
القانون سالف الذكر وعليه 
وجب إدخال تعديل على تلك 
املادة باستثناء تلك الفئة التي 
ينظم حقوقها القانون سالف 
الذكــر من تطبيق حكم هذه 
املادة، كما وجب التعديل فيما 
يتعلق بالشــركات اململوكة 
فــإن األصــل فــي  للدولــة 
احتساب حقوق العاملني فيها 
يكون لتلك القوانني املنظمة 

لهذه اجلهات.

فراج العربيد ثامر السويط ماجد املطيريعبد اهلل فهادفيصل الكندري

رداً على سؤال وليد الطبطبائي

الصالح: نهاية أغسطس بداية عمل 
شركة استقدام العمالة املنزلية

ماضي الهاجري

أكد نائــب رئيس الوزراء 
ووزير املاليــة انس الصالح 
أن بداية عمل شركة استقدام 
املنزلية  العمالــة  وتشــغيل 
سيكون نهاية شهر أغسطس 

املقبل.
حديــث الصالح جاء بناء 
علــى رد على الهيئــة العامة 
لالستثمار على سؤال النائب 

د.وليد الطبطبائي.
إنــه ال  وقالــت املذكــرة 
يحتاج تأســيس الشركة إلى 
صــدور الئحــة تنفيذية ولم 
ينص القانون رقم 6٩ لسنة 
٢٠١5 على ذلك ألنه يرجع في 
إجراءات تأسيس الشركة إلى 
قانون الشركات رقم ١ لسنة 

.٢٠١6
وأضافــت الهيئــة: وفــق 
اخلطة املعتمدة من قبل مجلس 
إدارة شركة الدرة للعمالة، فإن 
التاريــخ املتوقع لبداية عمل 

الشركة نهاية شهر أغسطس 
٢٠١٧ وذلك بعد استكمال كل 
النظــم والقواعد األساســية 
التحتيــة اخلاصة  والبنيــة 
املعلومــات  بتكنولوجيــا 
واختيار الكوادر املهنية القادرة 
على حتقيق األهداف املنشودة 
من تأسيس شركة ذات قيمة 
مضافة تتوافق مع متطلبات 
األسرة الكويتية. وأشار الرد 
إلى انه ال توجد أصال محاضر 
اجتماعــات خاصــة بإنشــاء 
الشــركة املذكورة، سواء في 
مجلس إدارة الهيئة أو اللجنة 
التنفيذيــة، ألن إنشــاء هذه 
الشركة كان اقتراحا من بعض 
أعضاء املجلس، والذي أحيل 
إلى جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية مبجلس األمة ثم 
إلــى اللجنــة املختصة، ومت 
إقــراره مــن املجلس، وميكن 
للنائب الرجوع الى محاضر 
اجتماعــات اللجنتــني والــى 
مضابط املجلس التي متت فيها 

مناقشة االقتراح بقانون سالف 
الذكــر وإقــراره والتصويت 
عليه، فهــي الوعاء الطبيعي 

لفكرة إنشاء هذه الشركة.

د.وليد الطبطبائي

احلويلة يشيد بإقرار »التشريعية« اقتراحه 
بإنشاء جامعة في مبارك الكبير أو األحمدي

اللجنــة  أشــاد رئيــس 
التعليميــة النائب د.محمد 
احلويلــة مبوافقــة اللجنة 
التشــريعية علــى اقتراحه 
اخلــاص بإنشــاء جامعــة 
حكومية في محافظة مبارك 

الكبير أو األحمدي.
وقال احلويلة في تصريح 
صحافي ان املقترح يتضمن 
تخصيص موقع جغرافي في 
إحــدى احملافظتني إلنشــاء 
حرمــني جامعيني منفصلني 
أحدهما للذكور واآلخر لإلناث 
ويضــم كل حــرم جامعــي 
مختلــف الكليــات واملراكز 
اجلامعيــة واملرافق الالزمة 
الســتيعاب التخصصــات 

املطلوبة.
وأشــار إلــى أن تقريــر 
اللجنة التشريعية اخلاص 
باملقترح أحيــل إلى اللجنة 
التعليميــة وســوف نقوم 
التقريــر  هــذا  مبناقشــة 
فــي »التعليميــة« ودعــوة 
املختصني حتى يتم إقراره 
ورفع التقرير إلى املجلس، 
وقال: ســندفع نحو إقراره 
حتى يتم إنشاء جامعة في 
محافظــة مبــارك الكبير أو 
األحمدي. ولفت احلويلة إلى 
أهمية هذا االقتراح نظرا ألن 
هاتــني احملافظتني ال يوجد 
فيهما أي منشــآت جامعية، 
فضال عن ابتعاد احملافظتني 

جغرافيا عن جامعة الكويت 
واملدينــة اجلامعية األخرى 
املتوقع إنشاؤها في السنوات 

القليلة املقبلة.
وأضاف أن هذا االقتراح 
يســاهم في سد النقص في 
األبنية واملنشآت اجلامعية 
نظرا للزيادة املطردة في أعداد 
السكان والزيادة املتوقعة في 
السنوات املقبلة، كما يتماشى 
وما جاءت به خطة احلكومة 
من إنشاء جامعات حكومية 
جديدة ملجابهة أعداد الراغبني 
في االلتحاق بالتعليم العالي 

احلكومي.
أن  احلويلــة  وأكــد 
التعليم في مختلف مراحله 
ومســتوياته وفروعه يعد 
عماد الرقي والتقدم احلضاري 
في املجتمع لتنشئة وإعداد 
األجيال لرفع الوطن وإعالء 
مكانته بــني األمم وحتقيق 
االزدهار فــي جميع نواحي 

احلياة.
وشدد على أن االستثمار 
فــي العنصر البشــري هو 
خير اســتثمار وان اإلنفاق 
على التعليــم مهما كبر هو 
استثمار مربح ألنه ينعكس 
على جميع جوانب احلياة.

ولفت إلى أن التقرير يضم 
كذلك اقتراحا بإنشاء جامعة 
حكومية في محافظة اجلهراء 
مقدمــا مــن النائب عســكر 

العنــزي، وسنســعى نحو 
املقترحــني بالتعاون  إقرار 

مع النواب.
وأكــد احلويلة في ختام 
لــن يألــو  أنــه  تصريحــه 
القوانني  جهدا إلقرار ودعم 
اإلصالحية، معتبرا أن هذه 
القوانني نقلة في املســيرة 
التعليمية وتســهم في سد 
الناقص احلاصل حاليا في 
األبنية واملنشآت اجلامعية.

د.محمد احلويلة

احلريص: ما سبب عدم شمول رجال اإلطفاء 
اجلامعيني في دورة ضباط االختصاص؟

النائــب مبــارك  وجــه 
احلريص ســؤاال إلى وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ محمد العبداهلل عن 
سبب عدم شمول جميع رجال 
اإلطفاء احلاصلني على شهادة 
جامعيــة فــي دورة ضباط 

االختصاص.
ونص السؤال على ما يلي:

أصدر املدير العام لإلدارة 
العامة لإلطفــاء قرارا بفتح 
باب التسجيل لدورة ضباط 

االختصــاص مــن حملــة 
الشهادة اجلامعية للعاملني 
في اإلدارة فقــط وذلك ملدة 
أسبوعني فقط حيث إن هذا 
القرار لم يطبق على مجموعة 
كبيــرة أخــرى مــن رجــال 
الذين  اإلطفــاء اجلامعيــني 
أكملوا الدراســة اجلامعية، 
وبالتالي حتملوا ضررا بالغا 
لعدم إتاحة الفرصة لهم رغم 
ما بذلوه مــن مجهود لرفع 
مستواهم العلمي والوظيفي.

وعليــه يرجــى إفادتــي 
وتزويدي مبا يلي:

١ - ملاذا اقتصر قرار املدير 
العام لإلدارة العامة لإلطفاء 
على فترة زمنية قصيرة ولم 
يشمل جميع رجال اإلطفاء 
الذين حصلوا على اإلجازة 

اجلامعية؟
٢ - هل هناك نية إلنصاف 
هــؤالء األفــراد الذيــن لــم 
يشملهم القرار بفتح املجال 
من جديد للتســجيل بدورة 

ضباط االختصاص؟
3 - كم عدد رجال اإلطفاء 
الذين حصلوا على شــهادة 
جامعيــة منذ عام ٢٠١3 ولم 

يشملهم القرار؟
4 - هل من ضمن خطط 
اإلدارة تشجيع رجال اإلطفاء 
على احلصول على مؤهالت 
عليا وأكادميية، األمر الذي 
ينعكــس إيجابا فــي ترقية 
لإلطفــاء  العامــة  اإلدارة 

وتطويرها؟ مبارك احلريص
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١4٠.٧١44.4٢.63الرقم القياسي العام
-١53.8١53.4٠.١3األغذية واملشروبات

١5٢.5١53.4٠.5٩السجائر والتبغ
-١٢8.4١٢٧.٧٠.55الكساء وملبهوسات القدم

١4٩.5١55.٩4.٢8خدمات املسكن
١46.٢١5٠.4٢.8٧املفروشات املنزلية ومعدات الصيانة

١٢٩.6١3١.6١.54الصحة
١٢3.3١38.٢١٢.٠8النقل

-١٠١.5١٠١.4١.١٠االتصاالت
١٢8.8١٢٩.١٠.٢3الترفيهية والثقافية

١3٩.6١4١.٢١.١5التعليم
١38.٧١44.٩4.4٧املطاعم والفنادق

-١3١.5١3١.3٠.١5السلع واخلدمات املتنوعة

تدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة

العدساني يحيل رسالة إلى املجلس حول
غالء األسعار لتتخذ احلكومة تدابير مواجهة القضية

ريــاض  النائــب  قــدم 
العدساني رسالة إلى مجلس 
األمــة لعرضهــا علــى بند 
الرسائل الواردة في اجللسة 
املقبلة جــاء عنوانها: غالء 
األسعار واألرقام القياسية 

للمستهلك. 
العدســاني رسالته  بدأ 
بالتالــي: نســأل اهلل عــز 
وجــل أن يبلغنــا رمضان 
ويعيــده علينــا وعليكــم 
باخليــر والبــركات، إذ إنه 
مع اقتراب الشــهر الفضيل 
من كل سنة تستغل بعض 
الشــركات املواســم لرفــع 
أسعار منتجاتها في سبيل 
الفاحــش  الربــح  حتقيــق 
على حساب املستهلك، مما 
سيســهم في ارتفاع أسعار 
املنتجات باألسواق املركزية 
والفروع التابعة للجمعيات 
التعاونية واألسواق املوازية 
التجزئة وغيرها،  وجتارة 
ويؤدي ذلك إلى زيادة األعباء 
املالية على املستهلكني بصفة 

عامة.
بيانــات  خــالل  ومــن 
اإلدارة املركزيــة لإلحصاء 
على فئات اإلنفاق الشهري 
لألســر، تبــني أن )األغذية 
والســلع  ـ  واملشــروبات 
الشــخصية  واخلدمــات 
املتنوعة( اســتحوذت على 
النســبة األكبر مــن إنفاق 
األســرة، وســنويا ســجل 

الرقم القياسي العام ألسعار 
املستهلكني في شهر مارس 
٢٠١٧ ارتفاعا مبقدار 63.٢% 
مقارنة بشهر مارس ٢٠١6.

المجموعة الرئيسية )األغذية 
والمشروبات(:

انخفض الرقم القياسي 
لهــذه املجموعة في شــهر 
مارس ٢٠١٧ بنسبة 3٢.٠% 
وفيما يلي املؤشرات املؤثرة 
في مجموعة املواد الغذائية 

في شهر مارس ٢٠١٧:
١- انخفاض أسعار مجموعة 
االسماك واالطعمة البحرية 

بنسبة ٢٢.%3.

٢- انخفاض أسعار مجموعة 
الســكر ومنتجاته بنســبة 

.%٠.5١
3- ارتفاع اسعار مجموعة 
اللحوم والدواجن بنســبة 

.%٠.٢6
4- ارتفاع اسعار مجموعة 
األلبــان واجلنب  منتجــات 

والبيض بنسبة ٠.٢٢%.
5- ارتفاع اسعار مجموعة 
الطازجة واملجمدة  الفواكه 

واملجففة بنسبة 6٠.٠%.
6- ارتفاع اسعار مجموعة 
الطازجــة  اخلضــراوات 
واملجمدة واملجففة بنسبة 

.%٠.48

٧- استقرار أسعار مجموعة 
احلبوب واخلبز عند الرقم 

.١٢٠.5
8- استقرار أسعار مجموعة 
الزيوت والدهون عند الرقم 

.١38.8
٩- استقرار أسعار مجموعة 
مواد غذائية أخرى عند الرقم 

.١38.٩
١٠- استقرار اسعار مجموعة 
املشروبات عند الرقم ١4٢.٩.
لعلنا نشعر مبا تشهده 
االسواق احمللية من ارتفاع 
في أسعار السلع االستهالكية 
وخاصة االساســية، وعلى 
الوزارات املعنية )التجارة 
االجتماعيــة  والشــؤون 
والبلديــة( تنظيم وتوزيع 
املفتشني والتنســيق فيما 
بينهم، االمــر الذي يتطلب 
جهــودا مضاعفة للتصدي 
لكل انواع االستغالل والغش 
التجاري واالحتكار وتفعيل 
قوانني الدولة والدور الرقابي 
للحــد مــن قضيــة ارتفاع 
األســعار والغش التجاري 
وهــي ظاهرة يعانــي منها 

املجتمع كافة.
يرجى عرض هذه الرسالة 
على مجلس األمة في جلسة 
يوم الثالثاء املوافق ٢3 مايو 
٢٠١٧ لكي تتخــذ احلكومة 
كافة االجــراءات والتدابير 
الالزمــة ملواجهــة قضيــة 

ارتفاع االسعار.

رياض العدساني


