
عدنان الشبراوي )جدة(

ال��ع��م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة االجتماعية  ف���رع وزارة  ع���ام  م��دي��ر  أع��ل��ن 

أخذت  أن��ه  العليان  بن محمد  عبدالله  املكرمة  مكة  بمنطقة 

أوج��ي��ه لتسليم ج���وازات سفر  تعهدات على شركة س��ع��ودي 

العمال الباكستانيني وحصر مستحقاتهم لدى الشركة، وأن 

الفرع خصص راب��ط » ك��وادر« لتسجيل العمال املتضررين 

من الشركة، وحصر رغباتهم لتحقيقها بشكل عاجل.

وب���ني خ���ال ل��ق��ائ��ه وزي����ر ال��رع��اي��ا ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ني بالخارج 

ال��دي��ن ش��اه رش��ي��دي، والسفير  البشرية بير ص��در  وامل����وارد 

ال��ب��اك��س��ت��ان��ي وال��ق��ن��ص��ل ال��ع��ام ب��ج��دة وع����ددا م��ن املسؤولني 

الباكستانيني والسعوديني وممثل شركة سعودي أوجيه في 

السفارة الباكستانية في جدة، )الخميس( املاضي أنه ناقش 

أزمة تأخر صرف رواتب ومستحقات العمال الباكستانيني 

املتضررين من شركة سعودي أوجيه.

وأوض���ح أن��ه ط��رح خ��ال االج��ت��م��اع��ات بالعمال املتضررين 

العديد من الحلول املجانية والعاجلة، التي تضمن الحفاظ 

ال��ع��ام��ل الباكستاني  أم����ام  ال��خ��ي��ار  ����رك 
ُ
ت ع��ل��ى ح��ق��وق��ه��م، إذ 

بالبقاء في السعودية مع توفير عمل بشركة أخرى مع نقل 

كفالته بشكل فوري دون الرجوع للكفيل الحالي بناء على 

نهائي  خ��روج  إج���راء  أو  إقاماتهم،  وتجديد  العمال  أنظمة 

على أن تتحمل ال��وزارة جميع تكاليف رس��وم نقل الكفاالت 

من  رسومها الحقا  واستقطاع  والتذاكر  النهائي  والخروج 

مستخلصات شركة سعودي أوجيه. 

وأشار إلى مشكلة تواجه فريق نقل كفالة العمال إلى كفاء 

جدد وتوفير وظائف لهم، وهي مبالغة العمال في الرواتب 

من هذه الشركات الجديدة مقارنة بما كانوا يتقاضونه من 

سعودي أوجيه.

وش��دد العليان على ض��رورة اتباع آلية لحل األزم��ة الراهنة 

م��ن خ���ال ت��وك��ي��ل ال��ع��م��ال ل��ل��س��ف��ارة ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة بمتابعة 

الرعايا  ب����ش����ؤون  امل���خ���ت���ص���ة  ال���ج���ه���ة  أن���ه���ا  إذ  ق���ض���اي���اه���م، 

ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ني، وت��وك��ي��ل ال���س���ف���ارة مل��ك��ت��ب م��ح��ام��اة يطالب 

بحقوق املوكلني. 

من جهته، أكد ممثل شركة سعودي أوجيه خال االجتماع 

ال��ع��م��ال، إض��اف��ة إل���ى خطابات  ال��ش��رك��ة ستسلم ج����وازات  أن 

حصر مستحقاتهم.
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الشريك االستراتيجي

العليان مع عدد من المسؤولين الباكستانيين لبحث قضية عمالة سعودي أوجيه. )عكاظ(

حصر املستحقات وتخصيص رابط لتسجيل املتضررين

»سعودي أوجيه« تتعهد بتسليم جوازات العمالة الباكستانية

»العمل« توفر سوقا إلكترونية للوظائف عبر »أجير«
»عكاظ« )الرياض(

أطلقت وزارة العمل والتنمية االجتماعية خدمة إلكترونية 

ل��ل��ع��م��ل امل����وق����ت ف����ي م���وس���م ال����ح����ج، ع���ب���ر ب����واب����ة »أجير« 

اإللكترونية؛ بهدف توفير سوق إلكترونية لعرض وطلب 

الوظائف في موسم الحج، إذ تجمع البوابة بني أصحاب 

املنشآت العاملة في خدمات الحج في منطقتي مكة املكرمة 

وامل���دي���ن���ة امل����ن����ورة، م���ع األف������راد م���ن امل���واط���ن���ني والوافدين 

املقيمني على أرض اململكة بصفة نظامية، والراغبني في 

العمل خال موسم الحج.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية للسياسات 

العمالية الدكتور أحمد قطان، أن البوابة ستوفر سوق عمل 

قائمة على العرض والطلب، يجمع شركات الحج باألفراد 

ال��راغ��ب��ني ب��ال��ع��م��ل ف��ي م��وس��م ال��ح��ج ب��ع��ق��ود م��وق��ت��ة، وأنه 

يشترط أن يكون الفرد الباحث عن عمل سواء كان مواطنا 

أو مقيما سبق له الحج.

من جهة أخرى، تفاعلت وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

ممثلة بفرعها بمنطقة الباحة، مع شكوى نحو 74 عاما 

لدى إحدى منشآت املقاوالت باملنطقة، امتنعوا عن العمل 

بسبب تأخر املنشأة في صرف أجور عامليها نحو أربعة 

أشهر. 

وأل���زم���ت ال������وزارة امل��ن��ش��أة ب��ص��رف ك��اف��ة األج����ور املتأخرة 

للعاملني، وف��ور وص��ول الباغ ل��دى ف��رع ال���وزارة بمنطقة 

الباحة توجه مفتشو الفرع إلى املوقع، للتأكد من فحوى 

الشكوى. 

وبني مدير فرع الوزارة باملنطقة إبراهيم الزلفان أن الوزارة 

أخذت التعهد على املنشأة بصرف أجور عامليها ومنحتها 

مهلة مدتها 15 يوما قبل إيقاع العقوبات النظامية التي 

نص عليها نظام العمل في حال تأخر املنشأة عن صرف 

األج����ور. وأش���ار إل��ى أن ك��اف��ة مستحقات األج���ور املتأخرة 

ل��ل��ع��ام��ل��ني ص��رف��ت أم�����س، وت����م م��ن��ح��ه��م ت���أش���ي���رات خروج 

امل��ن��ش��أة قيمة تذاكر  ب��ن��اًء ع��ل��ى طلبهم م��ع تحمل  ن��ه��ائ��ي 

السفر لعامليها. وشدد على أن الفرع أخذ التعهدات على 

املنشأة بعدم تكرار االمتناع عن صرف األج��ور ألي سبب 

ك��ان، واالل��ت��زام بما نص عليه نظام العمل تجاه العاملني 

لديها وحفظ حقوقهم كافة.
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»هدف«: 6 اتفاقيات لدعم املنشآت الصغيرة
»عكاظ« )الرياض(

أبرم الفرع املتنقل لصندوق تنمية املوارد البشرية »هدف« 

واملتوسطة،  الصغيرة  املنشآت  م��اك  ل��دع��م  اتفاقيات   6

وذل��ك ضمن مشاركة »ه��دف« في سوق عكاظ التاريخي 

بمحافظة الطائف.

فيما اطلع ال��زوار على البرامج والخدمات التي يقدمها 

ال���ص���ن���دوق س�����واء ل��ل��ب��اح��ث��ني ع���ن ال��ع��م��ل أو ل��ل��ط��ل��ب��ة من 

ال��ج��ن��س��ني أو ألص���ح���اب األع���م���ال أو ألص���ح���اب املنشآت 

ال��ب��رام��ج واملبادرات  إل��ى  الصغيرة وامل��ت��وس��ط��ة، إض��اف��ة 

األخرى. وتضمنت الوظائف املطروحة املسارات اإلدارية 

ق���ط���اع االتصاالت،  وال��ص��ح��ي��ة وال��س��ي��اح��ي��ة، ووظ���ائ���ف 

فيما طرحت وظائف نسوية في نشاط بيع املستلزمات 

إعداد  تدريبية شملت  دورات  ال��ف��رع  ق��دم  كما  النسائية. 

البحث عن وظيفة، والعمل في  الذاتية، وطريقة  السيرة 

القطاع الخاص، ودورة في اإلرشاد املهني ضمن برنامج 

»دروب« الذي يستهدف تأهيل وتدريب الطاب والباحثني 

إلكترونية،  تدريبية  منصات  عبر  وامل��وظ��ف��ني  عمل  ع��ن 

إضافة إلى اإلرشاد الخاص ببرنامج » الشهادات املهنية 

العام  القطاعني  ف��ي  العاملني  يمّكن  ال���ذي  االح��ت��راف��ي��ة« 

م��ن الحصول على ش��ه��ادات مهنية احترافية  وال��خ��اص 

معتمدة بما يضمن تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع 

ق��درت��ه��ا ال��ت��ن��اف��س��ي��ة ب��ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��ا وخ��ب��رات��ه��ا في 

املجاالت املتخصصة املطلوبة في سوق العمل.


