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مدير إدارة تنمية العمالة الوطنية قال إن هناك توجهاً إللغاء إعفاء بعض المهن من نسب العمالة

بشرى شعبان

كشف مدير إدارة تنمية العمالة الوطنية 
سلطان الشــعالني عن ازدياد انخراط 
الشباب في العمل مبؤسسات القطاع 
اخلاص حتى وصل عدد العمالة الوطنية 
املسجلة على الباب اخلامس 9967 
صاحب عمل، واملسجلون على الباب 
وان  وطني،  عامــل   57000 الثالث 
قطاعات البنوك واالتصاالت وشركات 
النفط واالستثمار والتمويل تعتبر األكثر 
اســتقطابا للعمالة الوطنية. وأشار في 
لقائه مع »األنباء« الى وجود دراسة خاصة 
باملساواة في الرواتب بني العاملني في 
القطاع اخلاص وموظفي ديوان اخلدمة 
املدنية، وان هناك حمالت تفتيشية دورية 
مستمرة للتأكد من وجود املواطنني على 
رأس عملهم باخلاص، عارضا اإلجراءات 
العقابية للتعيني الصوري أهمها إيقاف 
شامل مللف صاحب العمل. ولفت إلى 
التوجه إللغاء إعفاء بعض املهن من نسب 
العمالة مع اإلبقاء على املهن املدرجة 
فيها النســب، إلى جانب ذلك حجب 
شهادة النسب عن أصحاب املشاريع 
احلكومية التي ال تقوم بتوظيف مواطنني 
باملشاريع، فالهدف هو »التوظيف« وليس 
حتصيل األموال من الشركات. وكشف عن 
خدمات اإلدارة ضمن البوابة اإللكترونية 
وهي التسجيل والتجديد وقريبا االستعالم 
عن النسب، نافيا وجود أي معوقات في 
العمل وان اإلدارة استقبلت في اقل من 6 
شهور اكثر من 37 ألف معاملة وكشف عن 

أمور اخرى في التفاصيل التالية:

بداية ما أعداد العمالة 
املسجلة على البابني 

اخلامس والثالث 
املسجلني في القطاع 

اخلاص؟
٭ أعــداد العمالة الوطـــــنية 
فــي القطاع اخلاص تســجل 
تطورا ملحوظــا، تظهر فيها 
زيــادة انخــراط الشــباب في 
العمــل مبؤسســات القطــاع 
اخلاص حتى وصل عدد العمالة 
الباب  الوطنية املسجلة على 
اخلامــس 996٧ صاحب عمل 
واملسجلون على الباب الثالث 

5٧٠٠٠ عامل وطني.

ما أكثر القطاعات 
استقطابا للعمالة 

الوطنية؟
٭ جميــع القطاعــات ملزمة 
بتوظيف العمالة الوطنية بناء 
على النسب احملددة في قرارات 
دعم العمالــة الوطنية، ولكن 
تبقى هناك قطاعات تستهوي 
الكويتي وتستقطب  الشباب 
النســب األعلــى وهــي قطاع 
البنوك، االتصاالت، شــركات 
النفــط والبتــرول، شــركات 

التمويل واالستثمار.
باالضافة إلى الوظائف ذات 
الرواتب املرتفعة بغض النظر 
عن املســمى الوظيفي، وذلك 
يؤكده اإلقبال على العمل في 
مشروع حفريات نفط الكويت 
والذي يشــهد إقباال كبيرا من 
العمالة الوطنية نتيجة ارتفاع 
الراتب التي يصل أحيانا إلى 
١٠٠٠ دينــار غيــر املزايا التي 

تصــرف مــن برنامــج إعادة 
التنفيذي  الهيكلــة واجلهــاز 
للدولــة. وأؤكد هنا ان الهيئة 
جادة في محاربة ظاهرة العمالة 
الوهمية وفــي تغيير الثقافة 
السائدة ببعض الشركات التي 
تعتقــد ان املواطن غير منتج 
في القطاع اخلاص، وسيكون 
هناك لقاءات بهذه الشــركات 
لتغيير تلك الثقافة، وقد تبني 
من خالل املتابعة ان اصحاب 
الشركات اليعلمون ان العمالة 
الوطنية املسجلة في شركاتهم 

صورية.

هل من مزايا محددة 
لتوظيف املواطنني 
خاصة بالشركات 

واألفراد؟
٭ جــرى رفع دراســة للجنة 
االقتصاديــة وذلك لرفع احلد 
األدنــى مــن االجــور للعمالة 
دينــارا   6٠ مــن  الوطنيــة 
إلــى ٢3٠ دينــارا او مســاواة 
املواطنــني العاملــني بالقطاع 
اخلــاص بالعاملني في ديوان 
اخلدمة املدنية من حيث الراتب 
األساسي، وارتفاع قيمة الراتب 
وإلزام الشركات بقيمة معينة 
يلزمها باختيار عمالة وطنية 
فاعلة واالبتعــاد عن العمالة 

الصورية.

هل يوجد توجه إلعادة 
النظر في بعض النسب 

احملددة؟
٭ تبني من خالل قراري نسب 
العمالة الوطنية )١١٠4 و١٠٢٨( 

والتأكــد مــن عالقــة العمــل 
الفعليــة بني العامل وصاحب 
العمل والتأكد من وجود العمالة 
الوطنية املســجلة على ملف 
صاحب العمل على رأس العمل، 
وهناك حمالت تفتيشية دورية 
بشــكل مســتمر علــى بعض 
األنشــطة التــي يصعب فيها 
العمل كعمالة وطنية، وأيضا 
للحــد مــن ظاهــرة العمالــة 
العاملــة بالقطاع  الصوريــة 

اخلاص.

ما العقوبات التي 
تفرض على املخالفني؟

٭ جميع الشركات التي يكشف 
من خالل التفتيش انها تعني 
صوريا يتم إيقاف ملفها بشكل 
شامل، وتتم مخاطبة »إعادة 
هيكلة« التخاذ اإلجراء الالزم، 
وكتاب إلدارة تقدير االحتياج 
إلعادة النظر في تقدير عمالة 
هذه الشركة، وادخال الشركة 
ضمن مجموعة الشركات التي 
يعاد التفتيش بشكل دوري 

عليها.

هل لإلدارة من دور 
في حتصيل املديونيات 
من املواطنني )بدل دعم 

العمالة(؟
٭ جميــع املزايــا املالية من 
اختصــاص برنامــج اعــادة 

الهيكلة.

مت صدور قرار الدمج 
وأنتم إدارة معنية، هل 

اصبحتم جاهزين؟

ان هنــاك عددا مــن املهن غير 
مــدرج عليهــا نســبة عمالة 
وطنيــة، فيمــا تتجــه بعض 
الشركات الستخدام هذه املهن 
للعمالة الوافــدة للتهرب من 
تعيني عمالــة وطنية، وهناك 
توجه إللغاء إعفاء هذه املهن 
من نســبة العمالــة الوطنية 
مع اإلبقاء على نسبة العمالة 
احملددة على املهن املطبق عليها 
النســب من مديريــن وفنيني 

وبائعني ومقدمي خدمات.
وقريبــا ســيصدر قــرار 
يحظر علــى الشــركات التي 
لديهــا عقــود حكوميــة غير 
مســتوفاة اســتخراج شهادة 
نسبة العمالة الوطنية للدخول 
فــي املناقصات، وذلك بعد ان 
تبني أن بعض الشركات لديها 
ملفــات رئيســية مســتوفاة 
النســب لكي تدخل بها جلنة 
املناقصــات املركزيــة ونفس 
هــذه الشــركات لديهــا عقود 
حكومية غير مستوفاة بنسب 
العمالة الوطنية وتكتفي هذه 
الشــركات بدفع غرامة مالية 
عن عدم تعيني عمالة وطنية، 
لقــرارات  الرئيســي  والهدف 
مجلس الوزراء اخلاص بالنسب 
هــو تعيني املواطنني بالقطاع 
اخلاص وليس حتصيل أموال 

من الشركات.

ما إجراءات التفتيش 
على العمالة الوطنية؟

٭ تقوم إدارة تفتيش العملـ  
وحدة العمالة الوطنية بدور 
كبيــر وفعــال فــي التفتيش 

٭ إدارة تنمية العمالة الوطنية 
تقوم بالتســجيل والتجديد 
والتحويل واإللغاء ألصحاب 
األعمال والعمالة الوطنية في 
القطاع اخلاص، وتقوم اإلدارة 
عبر النظام اآللي بالتأكد من 
وجــود املنشــأة والتأكد من 
صحة البيانات ورصيد تقرير 
االحتيــاج وإصدار شــهادة 
النســب وتطبيــق قــرارات 
مجلــس الــوزراء اخلاصــة 
بنسب العمالة الوطنية ويبقى 

العمل كما هو مع الدمج.

هل من معوقات بالعمل 
السيما فيما يتعلق 

بأعداد املوظفني؟
٭ إطالقا، ال توجد أي معوقات 
فــي العمــل، وحجــم العمل 
واجنازات اإلدارة تؤكد ذلك، 
حيث قامت اإلدارة باستقبال 
ما يقارب الـ 3٧٠٠٠ معاملة 
في مدة ال تتجاوز الـ 6 أشهر.

هل متت ميكنة 
خدمات اإلدارة؟

٭ أجنــــزنا ميكنة اخلدمات 
اخلاصــة بالهيئة، وبإمكان 
التسجيل  العــــمل  صاحب 
البوابــة  والتجديــد عبــر 
االلكترونيــة.. وقــــــريبا 
ميكنه االستعالم عن نسب 
العمالــة عبر النظــام اآللي 
الــذي يعمل بشــكل تام وال 
بد من توجيه الشكر إلدارة 
نظم املعلومات على ما تقوم 
به من تعاون لتسهيل هذه 

اإلجراءات.

9967 صاحب عمل 
مسجل على الباب 
 اخلامس و57 ألفًا 
على الباب الثالث

إلزام الشركات 
بالعمالة الوطنية 
للتوظيف وليس 

جلباية أموالها

تنمية العمالة استقبلت 
37 ألف معاملة في 

أقل من 6 أشهر

سلطان الشعالني لـ »األنباء«: نعمل على مساواة رواتب املواطنني 
العاملني في»اخلاص« مبوظفي ديوان اخلدمة

سلطان الشعالني 

التسجيل والتجديد 
عبر البوابة 

اإللكترونية.. وقريبًا 
االستعالم عن 

النسب

حمالت تفتيش 
دورية للتأكد من 
وجود املواطن 

على رأس عمله 
بـ»اخلاص«

ال منح لشهادة 
النسب ألصحاب 

املشاريع احلكومية 
إن لم تلتزم بنسب 
التوظيف احملددة 

للمشروع

ضمن فعاليات »صيفي ثقافي 12« للمكتبة الوطنية

الهندال: الصفات القيادية داخل كل شخص

عبداهلل الراكان

قالــت املدربة في مجــال التطوير الذاتي 
واإلداري هبة الهندال ان محاضرات »سمات 
القائد الناجح« تتكلم عن الصفات القيادية 
املوجــودة في كل شــخص وكيفيــة تنبيه 
الشــخص لتعزيز هذه الصفــات اإليجابية 
وتطويرهــا، وفي الوقت ذاتــه االبتعاد عن 
الصفات الســلبية كي نكــون مجتمعا غنيا 
بالقادة، مشيرة إلى أن كثرة القياديني الناجحني 

يعود بالنفع على بلدنا احلبيبة الكويت.
وأضافت الهندال خالل محاضرة »سمات 
القائد الناجح« ضمن فعاليات مهرجان صيفي 
ثقافي ١٢ الذي تنظمه املكتبة الوطنية الثقافية 

أن الهدف من هذه الدورات الثقافية هو تطوير 
املجتمــع من خالل احلضور واملشــاركة في 
احملاضــرات وايضا تطور احلياة األســرية 
واملجتمعية والعملية، موضحة أن اإلنسان 
هو أســاس املجتمع وهو الذي يصلح حال 

املجتمع بشكل افضل.
وأشــارت إلى أن كل إنســان فيه صفات 
القائــد ســواء كانت في األســرة الواحدة أو 
مجموعة من األصدقاء أو على مستوى العمل، 
موضحة أنه على اجلميع اكتشــاف ســمات 
القائد اإليجابية داخله واالبتعاد عن الصفات 
السيئة، مؤكدة أن الفرد إذا غير ما في داخله 
من صفات ســلبية يستطيع أن يصلح حال 

املجتمع ككل.

جانب من احلضور  )قاسم باشا( املدربة هبة الهندال

انطالق الدورات الصيفية للنادي العلمي

عاطف رمضان

أعلــن األمــني العام للنــادي العلمي علي 
اجلمعة عن انطالق الدورات الصيفية للعام 
٢٠١٧، مشيرا الى أنها في مجاالت علمية متنوعة 
وتغطي كل التخصصات والهوايات، وتتضمن 
برامج تدريبية وورش عمل جديدة مت خاللها 
مراعاة التطوير والتحديث مبا يفيد األبناء من 
اجلنسني في مختلف الفئات العمرية. وأشار 
اجلمعة إلى أن النادي يستقبل أولياء األمور 
يوميا لتسجيل أبنائهم في مختلف الدورات 
التدريبية املطروحة لهذا الصيف، والتي أعدتها 
إدارة النــادي بعناية فائقة، الفتا الى حرص 
النادي على االهتمام بالنشء والشباب الكويتي، 
والعمل على تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، 
والدفع بهم حلب املعرفة ومزاولة األنشــطة 
والهوايات العلمية الهادفة من خالل استغالل 
أوقات فراغهم وحتويل طاقاتهم اخلالقة إلى 
عمل مثمر ومتميز يعود عليهم وعلى وطنهم 

بالنفع والفائدة ويؤهلهم ملستقبل أفضل.
وقال ان جميــع اإلدارات جهزت باقة من 

الدورات املختارة بعناية، وان قطاع الشباب 
والعلوم بالنادي أعد )6( دورات علمية خالل 
فترة الصيف تســتهدف األعمار من )٧ - ١٧ 
سنة( بنني وبنات، مبينا ان هذه الدورات تنقسم 
إلى مجموعتني املجموعة األولى للفئة العمرية 
من )٧ - ١١ سنة( بنني وبنات وتتضمن عدة 
مجاالت علمية هي الفيزياء التطبيقية، الطاقة 
املتجددة، التحكم اإللكتروني، الروبوت، النبات 

والزراعة، علوم الطيران، الفلك والفضاء.
وأضاف ان املجموعة الثانية لدورات قطاع 
الشباب والعلوم والتي تستهدف األعمار من 
)١٢ - ١٧ سنة( بنني وبنات، تضم )6( دورات 
علمية أخرى في مجاالت اإللكترونيات، تشكيل 
احلديد، هندسة املعادن، تكنولوجيا السيارات، 
الفلك والفضاء، الكيمياء، والنبات والزراعة. 
وبخصوص الدورات املقدمة لألعمار من )4 
- 6 ســنوات( بنــني وبنات، فقــد أعد قطاع 
الشــباب والعلوم أيضــا )6( دورات علمية 
هي الفلكــي الصغير، الروبــوت، الفيزيائي 
الصغير، املشــاريع العلمية، العلوم املرحة، 

وعاملي األخضر.

علي اجلمعة مع عدد من املشاركني في الدورات الصيفية


