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»الصندوق الكويتي« يبحث مع وزير االقتصاد اإلثيوبي تعزيز التعاون
بحث نائب املدير العام لشؤون االستثمار بالصندوق الكويتي للتنمية غامن الغنيمان مع وزير الدولة 
للشؤون املالية واالقتصاد جلمهورية اثيوبيا أحمد شيدي تعزيز التعاون بني اجلانبني. وقال الصندوق إن 
االجتماع تطرق إلى نشاط الصندوق التنموي في اثيوبيا، مشيرا إلى أن الصندوق كان قد قدم 6 قروض 
جلمهورية اثيوبيا تبلغ نحو 42 مليون دينار. وفي سياق اخر كرمت إدارة مركز التدريب بالصندوق 
املتدربني املتميزين في املرحلة األولى من الدفعة 23 من منتسبي برنامج تدريب وتأهيل املهندسني 
املعماريني حديثي التخرج.  وقال نائب مدير إدارة مركز التدريب خالد العوضي امس: إن املتدربني 
سينتقلون إلى املرحلة الثانية للتدريب في شركات خارج الكويت بحلول منتصف سبتمبر اجلاري. آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Local

محليات

»اخلدمة املدنية« اعتمد إجراءات التعيني في الوظائف القيادية
مريم بندق 

اعتمد مجلس اخلدمة املدنية اإلجراءات املرفوعة 
من ديوان اخلدمة املدنية لشغل الوظائف القيادية 
وإجراءات التجديد وعدم التجديد. وكانت »األنباء« 
قد انفردت في 16 يونيو بنشر اإلجراءات املقترحة 
والتي اعتمدها املجلس أمس وأجل اعتماد شرط 

التدريب، وهي: 

اإلجراءات المعتمدة لشغل وظيفة قيادية

أـ  يرسل الوزير املختص كتابا إلى رئيس 
مجلس اخلدمة املدنية أو من ينوب عنه أو إلى 
أمانة السر بديوان اخلدمة املدنية بطلب ترشيح 
لشغل وظيفة قيادية )يحدد مستواها( مرفق 
معه بيانات عدد 3 مرشحني لشغل هذه الوظيفة 
ممن تتوافر فيهم الشروط التي تطلبتها املادة 

30 مكرر من املرسوم رقم 2015/111 وهي:
1- وجـــود وظيفة شـــاغرة فـــي الهيكل 
التنظيمي املعتمد للجهة على أن ترفق صورة 
ملربع هذه الوظيفة من الهيكل التنظيمي وما 

يتبعها من وحدات تنظيمية.
2- احلصول على مؤهل جامعي تخصصي 
مناسب ويرفق صورة عن املؤهل واملعادلة 
الصادرة مـــن وزارة التعليم العالي )إن كان 

املؤهل من خارج البالد(.
3- توافر خبرة الحقة على املؤهل اجلامعي 
على أن تكون محددة املدة ومسميات الوظائف 

التي شغلت وفقا ملا يلي:
22 سنة للتعيني بالدرجة املمتازة.

20 سنة للتعيني بدرجة وكيل وزارة.
16 ســـنة للتعيني بدرجة وكيـــل وزارة 

مساعد.
4- احلصول على تقريـــر كفاءة بتقدير 
امتياز )أو التقدير الذي يضعه مجلس اخلدمة 
املدنية فيما بعد( حسب األحوال في كل سنة 

من السنتني األخيرتني.
5- أن يقدم املرشح تصورا لتطوير العمل، 
علـــى أن ترفق صورة من هـــذا التصور مع 

الطلب.
6- اإلملام بقـــدر كاف باللغة االجنليزية 

واحلاسب اآللي، ويثبت ذلك من خالل اختبارات 
للقدرات في هذين املجالني من أحد املعاهد التي 
يتم حتديدها من قبل ديوان اخلدمة املدنية.

7 - اجتياز الدورات التدريبية اخلاصة 
بالتأهيل لشغل الوظيفة القيادية واحملددة 
بالنظــــام اخلاص بالقياديــــني والذي يصدر 
به قرار من مجلــــس اخلدمة املدنية في هذا 
الشأن. )على أن يدخل هذا الشرط حيز التنفيذ 
عقب صدور القرار اخلــــاص بنظام تدريب 

القياديني(.
ب ـ يحيل رئيس مجلس اخلدمة املدنية 
الطلب إلى ديوان اخلدمة املدنية لدراســـته 
والتأكد من توافر الشـــروط في املرشـــحني 
ويتم إعمال قواعـــد املفاضلة التي تضمنتها 
املادة )30 مكرر أ( من املرسوم رقم 111/2015 
والتي تقضي بأن تكون األولوية في االختيار 
للمرشح من ذات اجلهة، ثم من جهة حكومية 
أخرى، ثم من جهات غير حكومية، ويفضل 
األكثر خبرة في املجـــاالت األكثر مالءمة مع 

طبيعة الوظيفة.

ج ـ يعد الديوان مذكرة بالطلب ونتيجة 
املفاضلـــة للعـــرض على مجلـــس اخلدمة 

املدنية.
دـ  يتم العرض على مجلس اخلدمة املدنية 

التخاذ التوصية املناسبة في هذا الشأن.
هـ ـ يقوم ديوان اخلدمـــة املدنية بإبالغ 
مجلس الـــوزراء عن طريـــق األمانة العامة 
بتوصية مجلس اخلدمة املدنية الســـتكمال 

اإلجراءات املطلوبة.

اإلجراءات المعتمدة عند التجديد أو عدم 
التجديد لشغل وظيفة قيادية

طبقا للمادة )30 مكرر ب( من املرســـوم 
رقم 111/2015.

1 - يقوم رئيس ديـــوان اخلدمة املدنية 
وفق مواعيد محددة مبراسلة السادة الوزراء 
لتذكيرهم بتواريخ التجديد لقيادييهم، وما 
إذا كان ميكن التجديد من عدمه وذلك قبل 8 

شهور من التاريخ احملدد للتجديد.
2 - يقوم الديوان بتســـلم ردود السادة 

الوزراء في هذا الشأن على أن تتضمن مبررات 
التجديد أو عدم التجديد - وذلك قبل 7 أشهر من 

تاريخ انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية.
3 - يقـــوم ديوان اخلدمة املدنية بعرض 
رغبة أو عدم رغبة الوزير على التجديد على 
مجلس اخلدمة املدنية مرفق به تقرير برأي 
الوزير وفقا للمادة )30 مكرر ب( وعلى املجلس 
إصدار توصيته قبل ســـتة أشهر من تاريخ 
استكمال مدة شغل القيادي ورفعها ملجلس 
الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشأن التجديد 
أو عدم التجديد، ويتم إبالغ القيادي بالقرار 

عقب صدوره من مجلس الوزراء.
وميكن تطبيق ما تقدم بشأن التجديد أو 
عدم التجديد للقياديني احلاليني ممن انتهت 
مراسيمهم احلالية أو ستنتهي خالل مدة تقل 
عن ستة أشهر بحيث يقوم الوزير املختص 
مبخاطبة الديوان بشأن التجديد أو عدم التجديد 
مع بيان مبررات الطلب في احلالتني وعرضه 
على مجلس اخلدمة املدنية متهيدا لرفعه إلى 

مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا.

الغامن أطلع صاحب السمو على نتائج مؤمتر البرملانات العاملي

األمير استقبل رئيس مجلس األمة في مقر إقامته باململكة املتحدة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والسفير أحمد فهد الفهد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس مرزوق الغامن والشيخ خالد العبداهلل والشيخ صباح ناصر صباح األحمد

الرئيس الغامن خالل زيارته مقر اقامة صاحب السمو صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والشيخ خالد العبداهلل خالل جولة في احلديقة جانب من اجلولة في مقر اقامة صاحب السمو

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ظهر أمس مبقر إقامة سموه في اململكة املتحدة رئيس مجلس األمة 
 مرزوق الغامن، حيث أطلع س�موه على نتائج املؤمتر العاملي الرابع لرؤس�اء البرملانات، والذي عقد مبقر األمم املتحدة

 في مدينة نيويورك.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والسفير أحمد فهد الفهد والشيخ فهد ناصر صباح األحمد

»اخلدمة املدنية« 
يوافق على إنشاء إدارة 
خاصة للحاسب اآللي 

في »القوى العاملة«

بشرى شعبان

علمـــت »األنبـــاء« من 
مصادر مطلعـــة في الهيئة 
العاملة ان  للقـــوى  العامة 
ديوان اخلدمة املدنية وافق 
للهيئة على تعديل في الهيكل 
التنظيمي باملوافقة على انشاء 
ادارة خاصة للحاسب اآللي. 
كما وافق على استحداث قسم 
خاص بالتأمني االجتماعي 
في كل ادارات العمل يكون 
مســـؤوال عـــن الضمانات 
البنكية واملسؤول عن الكي. 
نت وجميع عوائد إجراءات 

العمل.


