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م����اج����د امل����ط����ي����ري ي���ق���ت���رح ص���رف 
م��س��اع��دة خ��اص��ة ل���رب���ات ال��ب��ي��وت 

حسب مؤهالتهم العلمية 
تــقــدم  النائب ماجد مساعد 
املطيري باالقتراح بقانون بشأن 
صــرف مساعدة خاصة لربات 

البيوت 
نص االقتراح بقانون

- بعد االطالع على الدستور
- وعــلــى الــقــانــون رقـــم 12 
لسنة 2011 بشأن املساعدات 

العامة
ــوم رقـــم 23  ــرس - وعــلــى امل
ـــان ربــط  لــســنــة 2013 فــي ش

واستحقاق املساعدات العامة
- وعــلــى قــانــون التأمينات 
االجــتــمــاعــيــة الـــصـــادر بــاألمــر 
االمــيــري رقــم 61 لسنة 1976 

والقوانني املعدلة له.
- وعلى املــرســوم بالقانون 
رقــم 15 لسنة 1979 في شأن 
اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة 

له.  
- وافق مجلس االمة على القانون االتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.

)مادة 1 (: يقصد بالكلمات التالية - في حكم هذا القانون - املعنى املبني لكل 
منها: 

الوزير: وزير الشئون االجتماعية والعمل. 
الوزارة: وزارة الشئون االجتماعية والعمل.

اإلدارة: إدارة اخلدمات بالوزارة. 
الوحدة: الوحدة االجتماعية. 

اللجنة: جلنة املساعدات العامة. 
األسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأوالد يقيمون في مسكن واحد، أو 

بعض أفراد هذه املجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد.
- ربة البيت: هي املــرأة الكويتية املتزوجة وال تتقاضي راتباً أو معاشا 
تقاعدياً أو مساعدة عامة وال متتهن أي حرفة وال تقوم باي عمل مقابل أجر في 

اي جهة عامة أو خاصة.
 )مــادة 2 (: تسري أحكام هذا القانون على ربة البيت الكويتية املتزوجة 
البالغة من العمر ثمانية عشر عاما فما فوق املقيمة في دولة الكويت اقامة دائمة 

.
)مادة 3 (

- تستحق ربة البيت الكويتية املتزوجة البالغة من العمر ثمانية عشر عاما 
ميالدياً فما فوق، املساعدة املقررة مبوجب هذا القانون ما لم يثبت وجود مصدر 

دخل ثابت خاص بها وذلك وفقاً لالتي:
الشرائح - الشروط

1 -صرف مساعدة شهرية تقدر مببلغ 500 دينار كويتي ان تكون حاصله 
علي مؤهل متوسط فأقل

2 -صرف مساعدة شهرية تقدر مببلغ 550 دينار كويتي ان تكون حاصله 
علي مؤهل ثانوي

3 -صرف مساعدة شهرية تقدر مببلغ 600 دينار كويتي ان تكون حاصله 
علي مؤهل دبلوم – خريجات املعهد التطبيقي .

4 -صرف مساعدة شهرية تقدر مببلغ 650 دينار كويتي ان تكون حاصله 
علي مؤهل جامعي

5 -صرف مساعدة شهرية تقدر مببلغ 700 دينار كويتي ان تكون حاصله 
علي مؤهل ماجستير فأعلي

)مادة 4(: يشترط الستحقاق ربة البيت املساعدة املقرر مبوجب هذا القانون 
أال تكون مسجله لدي املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية – عدم وجود 
مصدر دخل خاص بها – استمرار قيام رابطة الزوجية -ومع مراعاة احكام 

املادة السابقة .
)مادة 5 (: - لربة البيت املخصص لها مكافأة شهرية مبوجب هذا القانون 
وحــال حصولها على مؤهل تعليمي أعلي مما كانت عليه، يصرف لها مبلغ 
املكافأة وفقاً للمؤهل اجلديد وذلك ابتداءاً من الشهر التالي حلصولها على املؤهل 

األعلى.
)مادة 6 (: تتبع االجراءات والضوابط  املنصوص عليها في  القانون رقم 12 
لسنة 2011 في شأن املساعدات العامة عند التقدمي للحصول علي هذه املساعدة 

.
)مادة 7 (: يصدر الوزير املختص اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام 

هذا القانون وذلك بعد عام من اقراره .
)مادة 8(: يلغي كل نص و قرار يتعارض مع تطبيق احكام هذا القانون .

)مادة 9(: - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا 
القانون.، ويعمل به بعد ثالثني يوما من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

 أمير دولة الكويت.. صباح األحمد الصباح..

 املذكرة االيضاحية 
لالقتراح بقانون  بشأن صرف مساعدة خاصة لربات البيوت

ُتعُد املرأة الكويتية نواة املجتمع ونصفه اآلخر وكذلك تعد جزءاً ال 
ينفصل بأي حال من األحوال من كيان املجتمع، كما أنها مكون رئيسي 
للمجتمع بل تتعدى ذلك لتكون األهم بني كل املكونات، كما أن للمرأة 
الكويتية دور في بناء دولة املستقبل عبر إعداد أجيال قادرة على البذل 

والعطاء وايضاً مبشاركتها عبر االنتخابات بصنع القرار في البلد.
وحرصاً منا على توفير حياة كرمية للمرأة الكويتية وتخفيفاً من 
معاناتها التي تتمثل في قلة مصادر الدخل املالية السيما في حالة عدم 
وجــود دخل ثابت لها أو وظيفة تضمن لهن دخل ثابت يأمنا به غدر 
الزمانا، بل أن هناك عشرات االف من املواطنات يقبعنا خلف أبواب 
ديوان اخلدمة املدنية ينتظرون وظيفة فكثير منهن يرغنب في العمل دون 

وجود وظائف لهن.
وانطالقا من اهتمامنا التام بقضايا املرأة التي حتملناها على عاتقنا 
منذ وصولنا الي قبة املجلس والسعي إلقرارها مبا يكفل لها االستقرار 

والتقدير ملا تقوم به من دور في املجتمع.
ونظراً لغالء املعيشة الــذي اجتاح كل اســرة ومنزل بطول البالد 
وعرضها ولسد اخللل التشريعي الذي اصاب التشريعات التي تخص 
املــرأة  اصبح الزامــاً علينا التدخل باقتراح  بقانون بصرف مساعدة 

خاصة لربة البيت الكويتية املتزوجة ، االمر الذي يضحي معه:-
1 - يساعد االسر الكويتية علي توفير حياة كرمية ألفرادها احقاقاً ال 

انعاماً . 
2 - تقومي اواصر االسرة وتعزيز استمرار احلياة الزوجية .

3 - احلد من نسب الطالق التي تزايدت بشكل كبير في السنوات 
املاضية .

4 - التشجيع علي التعليم والتفوق في الدراسة ذلك انه كلما حصلت 
ربة املنزل علي مؤهل أعلي كلما زاد مبلغ املساعدة املخصص لها .

5 - محاربة البطالة  واحلد من اعداد منتظري الوظيفة بطابور ديوان 
اخلدمة وحيث ان التشريعات السابقة بشأن املساعدات العامة جاءت 
شامله لفئات عديدة من الكويتيني ولكنها اصابها القصور في حق 
املرأة الكويتية املتزوجة وربط املساعدة املخصص لهن ببلوغهن سن 
اخلامسة واخلمسون من العمر وبالنظر والتمحيص في تلك الفئة تبني 
انها شريحة قليلة باملقارنة مبن هم دون السن املذكور من الكويتيات 
لذا كان من واجبنا التدخل إلصالح هذا اخللل لذلك فإنني أتقدم باقتراح 

بقانون بصرف مساعدة خاصة لربة البيت الكويتية املتزوجة

ماجد املطيري

ريا�ض عواد 

قدم النواب شعيب املويزري ومحمد براك املطير ورياض 
العدساني ومحمد هايف املطيري وعبدالله فهاد العنزي وثامر 
الظفيري وعبدالوهاب البابطني واسامه الشاهني وعبدالله 
الكندري ود. عبدالكرمي الكندري ود. عادل الدمخي  كتابا الى 
رئيس مجلس االمة يطالبون فيه بعقد جلسة خاصة ملناقشة 

قضية توظيف الكويتيني 
وقالو في كتابهم استناداً على املــادة ) 72 ( من الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة ، وألن التوظيف اصبح أزمة وهاجس 
لكل الكويتيني ولــوجــود خلل بنسبة الوظائف ومــا حصل 
في الفتوى والتشريع اال دليل على تخبط احلكومة وظلمها 
للمتقدمني ، ومن منطلق أهمية هذا املوضوع باعتباره من 

األمور
العاجلة التي يتطلب مناقشتها ألهميتها للخريجني 
واخلريجات الكويتيني وحتديد مستقبلهم لذا يرجى التكرم 
بتوجيه دعوة لعقد جلسة خاصة في يوم األحد املوافق 23 
يونيو 2019 ملناقشة سياسة احلكومة في التوظيف و اتخاذ 

القرارات املطلوبة ملواجهة أزمة التوظيف.

كتاب االعضاء د. عادل الدمخي اسامه الشاهني عبدالله فهاد 

قــدم  النائب شعيب املويزري باالقتراح 
بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية 
باسم )شركة تسويق احملاصيل الزراعية(، 

مشفوعاً مبذكرته اإليضاحية، 
نص االقتراح بعد االطالع على الدستور، 

وعلى املرسوم بالقانون رقم )68( لسنة 
1980 بإصدار قانون التجارة والقوانني 

املعدلة له،
وعلى القانون رقــم )47( لسنة 1982 

بإنشاء الهيئة العامة لالستثمار،
وعلى القانون رقــم )94( لسنة 1983 
بشأن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة 

السمكية والقوانني املعدلة له،
ــم )1( لسنة 2016  وعــلــى الــقــانــون رق

بإنشاء قانون الشركات،
وعلى القانون رقــم )33( لسنة 2016 

بإنشاء بلدية الكويت،
ــة على القانون اآلتــي  ــق مجلس األم واف

نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه، 
املادة األولى

تؤسس مبقضى أحكام هذا القانون شركة 
مساهمة عامة كويتية مقرها الكويت باسم 
»شــركــة تسويق للمحاصيل الــزراعــيــة« 
غرضها تسويق وبيع احملاصيل الزراعية 

احمللية.
املادة الثانية: رأسمال الشركة )50 مليون 

د.ك(، وتخصص أسهمها على النحو اآلتي:-
1 -عشرون في املائة )20( من األسهم 

تخصص للحكومة واجلهات التابعة لها.
2 - ثالثون في املائة )30( من األسهم 
ــدة علنية تشترك  ــزاي تــطــرح للبيع فــي م
فيها الشركات املساهمة املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية والشركات األجنبية 
املتخصصة الــتــي يــوافــق مجلس الـــوزراء 
على مشاركتها في املــزايــدة، ويرسى املزاد 
على من يتقدم بالسعر االعلى للسهم فوق 
قيمته االســمــيــة مضافة إليها مصاريف 
ــدت- ويلتزم من يرسو  التأسيس- إن وج
عليه املــزاد وبالسعر ذاتــه الــذي رســا عليه 
املــزاد، باالكتتاب بجميع األسهم التي تؤول 
إلــى الدولة وفقا ألحكام البند )1( من هذا 

القانون.
3 -خمسون في املائة )%50( من األسهم 

تخصص لالكتتاب العام جلميع املواطنني.

4 -حتول الزيادة الناجتة عن بيع األسهم 
وفقا ألحكام البند )1( من هــذه املــادة إلى 

االحتياطي العام للدولة.
املادة الثالثة: يتم تأسيس الشركة خالل 
ستة أشهر من تاريخ صــدور هذا القانون، 
ـــوزراء اجلهة احلكومية  ويــحــدد مجلس ال
التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس 

والدعوة النتخاب أول مجلس إدارة للشركة.
ويستثنى مجلس اإلدارة األول للشركة 
املؤسسة من النسبة احملــددة لعدد األسهم 
التي يجب أن ميلكها عضو مجلس اإلدارة 
وفقاً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 2016 

املشار إليه.
املادة الرابعة

تتولى الشركة مسئولية شراء املنتجات 
الزراعية احمللية مباشرة من املزارعني ومن 
ثم إعادة تسويقها وبيعها في السوق احمللي، 

وتصدير الفائض منها متى حتقق.
املادة اخلامسة: يضع أول مجلس إلدارة 
الشركة الالئحة التنفيذية ونظامها األساسي 
خالل ثالثة أشهر من بداية تأسيس الشركة، 
ويــوضــح فيها طريقة عملها وميزانيتها 

والهيكل التنظيمي للشركة.
املادة السادسة: تلتزم الشركة بتوظيف 

وتدريب وضمان ما ال يقل عن )%75( من 
العمالة الوطنية، كما أنها تعفى من جميع 
رسوم الدولة ملدة خمس سنوات من تاريخ 
العمل بهذا القانون، ومتنح الدولة األراضي 

الالزمة للمشروع.
املــادة السابعة: يلغى كل حكم يخالف 

احكام هذا القانون.
املادة الثامنة: على رئيس مجلس الوزراء 
والــــوزراء – كــل فيما يخصه – تنفيذ هذا 
الــقــانــون ويعمل بــه مــن تــاريــخ نــشــره في 

اجلريدة الرسمية.
أميـر دولة الكــويت

صباح األحمد الصباح
املذكرة اإليضاحية

لالقتراح بقانون
بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم 

)شركة تسويق احملاصيل الزراعية(
ملا كان القطاع الزراعي ميثل أحد مصادر 
الدخل القومي، كان االهتمام بحل مشاكلة 
وتفعيل أدائــه ميثل احــد االهتمامات التي 
يجب التوجيه إلى نظرها وإيجاد احللول، ملا 
تواجهه من صعوبات ومعوقات، وخاصه 
مــع تــزايــد االســتــيــراد، ومزاحمة املنتجات 
املستوردة للمنتجات الزراعية الوطنية في 
السوق احمللي، ومــن اجــل رفــع املعاناة عن 
كاهل املــزارعــني الذين يتعرضون خلسائر 
تراكمية فادحة نتيجة عدم توافق أوضاع 
السوق احمللي في تهيئة املناخ التسويقي 

املالئم، 
جاء هذا االقتراح بقانون بإنشاء شركة 
مساهمة كويتية بــاســم شــركــة تسويق 
للمحاصيل الــزراعــيــة، ليساهم فــي ربط 
املزارعني بالسوق احمللي، وتشجيعهم على 
زيادة اإلنتاج وحتسني جودته، ورفع عبء 
التسويق الــذي يعانون منه كثيراً، وذلك 
بشراء احملاصيل من املزارعني احملليني بشكل 
مباشر ومن ثم تسويها وبيعها في السوق 
احمللي، مما سنعكس على ترسيخ توجهات 
الدولة في حتقيق االمــن الغذائي، وحتقق 
االكــتــفــاء الــذاتــي والسعر املناسب لعامة 

الناس.
فقد نص هذا القانون في املادة األولى منه 
على » تؤسس مبقضى أحكام هذا القانون 
شركة مساهمة عامة كويتية مقرها الكويت 

باسم »شركة تسويق للمحاصيل الزراعية« 
غرضها تسويق وبيع احملاصيل الزراعية 

احمللية.
ونص املادة الثانية على » رأسمال الشركة 
)50 مليون د.ك(، وتخصص أسهمها على 

النحو اآلتي:-
1 -عشرون في املائة )20( من األسهم 

تخصص للحكومة واجلهات التابعة لها.
2 -ثــالثــون فــي املــائــة )30( مــن األسهم 
ــدة علنية تشترك  ــزاي تــطــرح للبيع فــي م
فيها الشركات املساهمة املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية والشركات األجنبية 
املتخصصة الــتــي يــوافــق مجلس الـــوزراء 
على مشاركتها في املــزايــدة، ويرسى املزاد 
على من يتقدم بالسعر االعلى للسهم فوق 
قيمته االســمــيــة مضافة إليها مصاريف 
ــدت- ويلتزم من يرسو  التأسيس- إن وج
عليه املــزاد وبالسعر ذاتــه الــذي رســا عليه 
املــزاد، باالكتتاب بجميع األسهم التي تؤول 
إلــى الدولة وفقا ألحكام البند )1( من هذا 

القانون.
3 -خمسون في املائة )%50( من األسهم 

تخصص لالكتتاب العام جلميع املواطنني.
4 -حتول الزيادة الناجتة عن بيع األسهم 
وفقا ألحكام البند )1( من هــذه املــادة إلى 

االحتياطي العام للدولة.
وبذلك يكون مت رســم كيفية تخصيص 

أسهم الشركة،
وجــاءت املــادة الثالثة لتحدد ستة اشهر 
بحد اقصى لتأسيس الشركة من تاريخ إقرار 
القانون، على ان يحدد مجلس الوزراء اجلهة 
احلكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات 
التأسيس والدعوة النتخاب أول مجلس إدارة 

للشركة.
وتناولت املادة الرابعة الهدف من انشاء 
الشركة، واملــادة اخلامسة مهام أعضاء أول 
مجلس إدارة للشركة من حيث وضع الالئحة 
التنفيذية بحد اقصى ثالثة أشهر ورســم 
طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي 
لها.لم يغفل القانون أهمية توظيف املواطنني 
واملواطنات بحيث حدد في املــادة السادسة 
منه على ان ال تقل نسبة العمالة الوطنية عن 
%75 من اجمالي العمالة، واعفاء الشركة من 

جميع الرسوم ملدة خمس سنوات.

مساهمة  شركة  إنشاء  يقترح  املويزري  شعيب 
الزراعية« احملاصيل  »تسويق  باسم  كويتية 

شعيب املويزري 

التوظيف قضية  ملناقشة  املقبل  األحد  جلسة  بعقد  يطالبون  نواب 

الظفيري:  أين وصلت  التحقيقات 
في قضية  »املجد« باخلطوط 

اجلوية الكويتية 

خليل الصالح : البديل االستراتيجي 
منظومة  ل��ت��ع��دي��ل  ت��اري��خ��ي��ة  ف��رص��ة 

الرواتب في كافة قطاعات الدولة
وجــه النائب ثامر الظفيري ســؤاال الى 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية د. 

نايف احلجرف 
علمي أن هناك شبهات تعدي على املال 
العام في شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
ومنها على سبيل املثال ال احلصر قضية 
)املجد( وهي حبيسة األدراج لدى الرئيس 
التنفيذي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة 

شركة اخلطوط اجلوية الكويتية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: -1
هل مت التحقيق في هذه القضية املذكورة 
أعــاله؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب ماهي 
نتيجة التحقيق؟ مــع تــزويــدي بنسخة 
من جميع املستندات املتعلقة بالتحقيق 

ونتيجته.
ــأن لتلك  -2هناك معلومات تــردنــي ب
القضية املذكورة أعــاله أبعاد تسببت بأن 
تكون حبيسة األدراج إلى هذا الوقت؟ فما 
ــراءات التي اتخذتها الشركة بهذا  هي اإلج

ثامر سعد الظفيرياخلصوص؟   

 ريا�ض عواد 

ــوارد  اكــد رئيس جلنة تنمية امل
البشرية النائب خليل الصالح، 
أن الــبــديــل االســتــراتــيــجــي فرصة 
تاريخية لتعديل منظومة الرواتب 
فــي كــافــة قــطــاعــات الــدولــة، وهو 
اختبار حقيقي للتعاون احلكومي 
ــي طــريــق االصـــالح  ــع املــجــلــس ف م

الوظيفي.
ــح رفــضــه ألي  ــال ــص وأعـــلـــن ال
ـــة احلكومة  ــي رؤي اســتــثــنــاءات ف
جتــاه تطبيق القانون، معتبراً أن 
وجود تلك االستثناءات من شأنها 
تفريغ القانون من محتواه حيث ان 
الغرض منه القضاء على التمييز بني 

املوظفني في كافة قطاعات الدولة.
وأوضح  أن التمييز احلاصل بني 
املوظفني في املزايا والرواتب خلق 
واقــعــاً مختاًل بــني قطاعات تشهد 

اقباالً وظيفياً بينما جند قطاعات 
اخرى تشهد تسرباً وظيفياً وعزوف 
ــتــســاوي في  ــن ال عنها بــالــرغــم م

الدرجة الوظيفية واملؤهالت لها.
ــــاف الــصــالــح أن الــبــديــل  وأض
االستراتيجي ينبغي إال يقتصر 
على عدم املساس باملراكز القانونية 
واملالية للموظفني وحسب وإمنا 
البد وأن يشمل التخطيط ايجاد آلية 
للمساواة في االختبارات املؤهلة 

للوظائف ذات الدرجة الواحدة.
ــح إلـــي وجـــود  ــال ــص وأشـــــار ال
اشتراطات واختبارات تعجيزية 
للمتقدم الحدى الوظائف رغم كونه 
خريج جامعة الكويت وهي جامعة 
معتمدة، في الوقت الذي يجد املتقدم 
لنفس الوظيفة في قطاعات اخرى 
تسهيالت في القبول ولو كان خريج 

جامعة أخرى.


