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درويش يشيد بالتعاون الكويتي ـ المصري في »التنمية اإلدارية«

القاهرة � كونا: أش���اد وزير الدول���ة للتنمية االدارية 
املصري د.أحمد درويش بالعالقات الوطيدة بني الكويت 
ومصر في مختلف مجاالت التعاون السيما في مجال التنمية 
االدارية. جاء ذلك في تصريح لدرويش ل�»كونا« على هامش 
افتتاح أعمال املؤمتر العربي الثاني »تقومي أداء اجلامعات 
العربية.. خطوة على طريق حتقيق اجلودة الشاملة« الذي 
ينظمه االحتاد العربي لتنمية املوارد البشرية بالتعاون مع 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية واجلامعة األميركية 
في القاهرة والذي بدأت أنشطته بالقاهرة الليلة املاضية 
ويستمر خمسة أيام. وقال د.درويش ان هناك تعاونا مثمرا 
ب���ني البلدين في مجال التنمية االدارية مثل عقد اللقاءات 
فيما يتعلق بتطبيق برنام���ج احلكومة االلكترونية في 
البلدين مبا يواكب النظم العاملية لتقدمي اخلدمة املتميزة 

للمواطنني ورجال االعمال واملستثمرين.

»الشؤون« تضيف نموذجًا جديدًا لتحديث بيانات 
الشركات تحت مسمى »نموذج الشخصية االعتبارية«

 بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزارة 
الش�������ؤون اضافت مستندا جديدا لتحدي���ث 
بيانات الشركات في برنامج ميكنة خدم���ات 
قط����اع العمل وهو من����وذج »الش����خصي���ة 
االعتباري����ة« حيث يتم تس����ليم هذا النموذج 
من مرك���ز امليكن���ة في اجلابرية الى اصحاب 
االعمال واملندوبني ليت����م تعبئته وختمه من 

وزارة التجارة.
وأش��ارت املص���ادر الى ان ه���ذا االج���راء 
ه���و لتس����هيل اجن����از معام�������الت اصحاب 
الش����رك���ات وفق نظ���ام امليكن���ة حي��ث ان 

الش����رك��ات ذات الطاب���ع اخل����اص أوجد لها 
القانون التج���اري الكويت���ي كيان���ا خاص���ا 
مستقال عبر منحها الشخصية االعتبارية والتي 
تعرف في القانون املشار اليه بأن لها ذمة مالية 
مستقلة ال تنتهي على سبيل املث���ال بوف���اة 

املؤسس.
ورأت ان تعبئ�������ة هذا النموذج في وزارة 
التج����ارة كونها اجله����ة املس����ؤولة عن هذه 
املالية  الش����خصيات االعتبارية والكيان����ات 
املس����تقلة وبالتالي الذي ال يقوم بتعبئة هذا 
النموذج ال ميك���ن ان ينج���ز معامالت���ه في 

قطاع العمل.

لتسهيل إنجاز المعامالت

الحكومة توافق على منح الكويتية الموظفة المتزوجة من كويتي عالوة األوالد
مريم بندق

ابدت احلكومة موافقة مشروطة 
على احد تعديالت قانون اخلدمة 
ال���واردة ف���ي االقتراح  املدنية 
بقانون بش���أن احلقوق املدنية 
واالجتماعي���ة للم���رأة املوظفة 
واملرفوع من جلنة شؤون املرأة 

واالسرة البرملانية.
فبالنس���بة لرؤي���ة اللجنة 
اضافة مادة برقم 18 مكررا ملنح 
املوظف���ة الكويتية واالجنبية 
املتزوجة م���ن كويتي العالوة 
االجتماعية لفئة متزوج وكذلك 
عالوة االوالد ان كان الزوج او 
االب ال يتقاض���ى ايا من هاتني 
العالوتني رأت احلكومة االكتفاء 
بع���الوة االوالد مع اس���تبعاد 
العالوة االجتماعية لفئة متزوج 
او ان يتم استبعاد غير الكويتية 
حتى ال يتم رفض املادة بالكامل 

للكلفة املالية العالية.
وحول اس���تبدال املادة 49 
بحيث تكون اجازة مرافقة الزوج 
لزوجته او الزوجة لزوجها في 
اخلارج بنص���ف مرتب، اكدت 
احلكوم���ة انه ص���در بالفعل 
املرسوم رقم 2009/395 باستبدال 
هذه املادة، وجاء العرض على 
مجلس اخلدمة املدنية الصدار 

قرار مبضمون ذلك.
واتفق���ت الرؤية احلكومية 
مع رؤية اللجنة البرملانية فيما 

لقد صدر بالفعل املرس���وم 
رقم 2009/395 باستبدال هذه 
املادة وجار العرض على مجلس 
املدني���ة الصدار قرار  اخلدمة 
يتضمن ان تكون هذه االجازة 
بنص���ف مرتب مع املس���اواة 
بني املوظ���ف واملوظفة في هذا 

الشأن.
ومن ثم فإنه ال محل العادة 
استبدال مادة استبدلت بالفعل 
وحتقق الغ���رض من االقتراح 
بالقانون املتمثل في ان تكون 
االجازة بنصف مرتب وبالتالي 
يتحفظ الديوان على هذه املادة 
القانون  املقترحة في مشروع 

املعروض.
7 � اضافة مادة برقم 82 مكررا 
لنظام اخلدمة املدنية لتخفيف 
ساعات العمل الرسمية للرضاعة 
ملدة سنتني من تاريخ الوضع:

ويتحفظ الديوان على هذه 
املادة اكتفاء باالجازات املمنوحة 

للموظفة لرعاية االمومة.
8 � اس���تبدال املادة 48 من 
نظ���ام اخلدم���ة املدنية بحيث 
تكون اجازة املتوفى عنها زوجها 
ملدة العدة الشرعية وان تكون 
مدتها 21 يوم���ا للموظفة غير 

املسلمة:

يتعلق باستبدال املادة 48 من 
القانون بحي���ث تكون اجازة 
املتوفى عنها زوجها ملدة العدة 
الشرعية مقابل 21 يوما للموظفة 
غير املسلمة، ورأت اعادة صياغة 

املادة لتصبح اجازة خاصة.
ج���اءت ردود احلكومة في 
الكتاب الذي رفعه وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان الى رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي واملتضمن تقريرا 
ب���رأي ديوان اخلدم���ة املدنية 
معتمدا من رئيسه عبدالعزيز 
الزين والذي س���جل »حتفظا« 
على جميع التعديالت االخرى، 
وفيما يل���ي تفاصيل التقرير: 
اش���ارة الجتماع جلنة شؤون 
املرأة واالس���رة مبجلس االمة 
الذي عقد يوم االثنني املوافق 25 
مارس املاضي حول التعديالت 
على قانون اخلدمة املدنية فيما 
يتعلق بحقوق املرأة الوظيفية، 
والى رغبة اللجنة في الوقوف 
على رأي ديوان اخلدمة املدنية 
بتقرير مكتوب حول ما انتهت 
اليه اللجنة من تعديالت ملواد 

القانون املقترح.
وفي ض���وء م���ا ورد الينا 
من جداول التعديالت من قبل 

أ � نتفق مع هذا االستبدال 
السيما ان مدة هذه االجازة لغير 
املسلمة في قانون العاملني في 
القطاع األهل���ي 21 يوما ومن 
زاوية اخرى فإن���ه من املالئم 
ربط مدتها للموظفة املس���لمة 
حسب مدة العدة املقررة شرعا 

وجعلها وجوبية.
ب � إال انن���ا ن���رى اع���ادة 
صياغتها ووصف االجازة بأنها 
إج���ازة خاصة حس���ب النص 
احلالي نظرا ألن وصف اإلجازة 
له آثار وظيفية ونقترح النص 
اآلتي: »تستحق املوظفة املسلمة 
التي يتوفى زوجها إجازة خاصة 
مبرتب كامل ملدة عدتها الشرعية 
من تاريخ الوفاة، كما تستحق 
غير املسلمة هذه االجازة ملدة 

21 يوما«.
وما جتدر اإلشارة اليه الى 
انه ملا كان���ت توجد اقتراحات 
بقوانني متعددة قدمت في شأن 
حقوق املرأة وتضمنت العديد 
من االجازات وحق���وق مالية 
مختلفة يترتب عليها كلفة مالية 
وان جلنة شؤون املرأة واألسرة 
قد انتهت الى عدم املوافقة على 
بعض هذه االقتراحات وتعديل 
البعض اآلخر � ف���إن الديوان 
ب���دوره يتحفظ عل���ى ما ورد 
به���ذه االقتراحات فيما يتعلق 

بالوظيفة العامة.

اللجنة والتي تضمنت اضافة 
واستبداال وتعديال لبعض مواد 
قانون ونظ���ام اخلدمة املدنية 
حسبما انتهت اليه اللجنة، نرى 

التالي:
1 � اضاف���ة للمادة 15 مكررا 
من قانون اخلدمة املدنية تتعلق 
بالت���زام اجله���ات احلكومية 
الفرص  بتحقيق مب���دأ تكافؤ 
بني اجلنسني في شغل الوظائف 

القيادية بنسبة %30:
ان هذه املادة ستترتب عليها 
اشكالية حول ما اذا كانت هذه 
النسبة على مستوى اجلهات 
احلكومية ام على مستوى كل 
جهة حكومية على حدة، وكذلك 
في حالة عدم وجود متخصصات 
او  القيادية  الوظائف  لش���غل 

االشرافية.
2 � اضاف���ة م���ادة برقم 18 
مكررا لقان���ون اخلدمة املدنية 
تتعلق مبنح املوظفة الكويتية 
واالجنبية املتزوجة من كويتي 
العالوة االجتماعية بفئة متزوج 
ان  وكذلك عالوة االوالد وذلك 
كان الزوج او االب ال يتقاضى ايا 
من هاتني العالوتني من اخلزانة 

العامة:
ونرى ان اقرار املقترح يرتبط 

بالتكلفة املالية التي ستتحملها 
اخلزانة العامة ومن املالءم ان 
يكون حس���اب ه���ذه التكلفة 
التقديرية لكل فرض من الفروض 

اآلتية على حدة:
� تكلفة العالوة االجتماعية 

بفئة متزوج للكويتية.
� تكلفة العالوة االجتماعية 
الكويتية  بفئة متزوج لغي���ر 

املتزوجة من كويتي.
� تكلفة العالوة االجتماعية 

عن االوالد للكويتية.
� تكلفة العالوة االجتماعية 
الكويتية  ع���ن االوالد لغي���ر 

املتزوجة من كويتي.
وترجع اهمية هذا التفصيل 
في حساب التكلفة حتى ال يتم 
رفض املادة بالكامل اس���تنادا 
العالية  املالي���ة  الكلفة  لعامل 
وبالتالي ميك���ن مثال االكتفاء 
بع���الوة االوالد مع اس���تبعاد 
العالوة االجتماعية بفئة متزوج 
او ان يتم استبعاد غير الكويتية 
املتزوجة م���ن كويتي كل ذلك 

حسب الكلفة املالية.
ويتحفظ الديوان على املوافقة 
على ه���ذه امل���ادة مبضمونها 
املقترح نظرا للكلفة املالية التي 

ستترتب عليها.

3 � اس���تبدال املادة 47 من 
نظام اخلدمة املدنية بحيث تكون 

إجازة الوضع مدتها 70 يوما:
الديوان على هذا  ويتحفظ 
الوقوف على  االستبدال حلني 
التكلفة املالي���ة علما بأن مدة 
إجازة الوضع في قانون العاملني 
في القطاع األهلي 70 يوما، كما 
أن قان���ون ذوي االحتياجات 
اخلاصة )املعاقني( رفع ايضا 
الوض���ع للموظفة  مدة إجازة 

املعاقة إلى 70 يوما.
4 – إضاف���ة مادة 47 مكررا 
لنظام اخلدمة املدنية مبوجبها 
تك���ون إجازة رعاي���ة األمومة 
التالية إلج���ازة الوضع أربعة 
أشهر مبرتب كامل وهي حاليا 
بنصف مرتب، كما اجاز التعديل 
للموظفة أن تطل���ب متديدها 
شهرين آخرين بنصف مرتب 
وفقا للضواب���ط التي يضعها 

مجلس اخلدمة املدنية.
أ � ويتحف���ظ الديوان على 
تعدي���ل مرتب اج���ازة رعاية 
االمومة من نصف مرتب وفقا 
للمعمول ب���ه حاليا الى أربعة 
اشهر مبرتب كامل حلني الوقوف 
على التكلف���ة املالية علما بأن 
االحتياج���ات  ذوي  قان���ون 

اخلاص���ة )املعاقني( قد اجرى 
ذات التعديل.

ب � كم���ا يتحف���ظ الديوان 
على متديدها ش���هرين آخرين 
املقررة  ألن االجازات املختلفة 
للمرأة تعد كافية لرعاية املوظفة 
س���واء بعد الوضع أو لرعاية 

األمومة.
5 � إضافة إجازة جديدة مدتها 
ثالثة اش���هر بنصف مرتب إذا 
كانت املوظف���ة حاضنة لطفل 
عمره ال يزيد على 4 س���نوات 

أو إذا كانت ترعى معاقا:
ويتحفظ الديوان على هذه 
االج���ازة النه م���ن ناحية فإن 
املعاقني وذويهم لهم قانونهم 
اخلاص بهم وال ينبغي معاودة 
تكرار معاجلة اوضاعهم في أكثر 
من قانون، ومن ناحية أخرى فإن 
هذه اإلجازة في االساس تتداخل 
مع مفاهيم االجازات االخرى وقد 
مت تغطية جميع اوضاع املرأة 
بالعديد من االجازات ومن ثم ال 

محل لتقرير إجازة اخرى.
6 – اس���تبدال املادة 49 من 
نظام اخلدمة املدنية بحيث تكون 
اج���ازة مرافقة الزوج لزوجته 
أو الزوجة لزوجها في اخلارج 

بنصف مرتب:

»الخدمـة المدنيـة« سـيصدر قـرارًا بـأن تكـون إجـازة مرافقـة الـزوج أو الزوجـة بنصـف راتـب

استبعدت األجنبية واشترطت عدم حصول الزوج أو األب عليها ورفضت »االجتماعية«

Positions AvAilAble

MArketing reseArch

Ipsos Kuwait Part of the Ipsos Group of Companies; a Multinational 
Marketing Research Group, with offices in over 60 countries, covering 
Latin and North America, Europe, the Middle East, Far East and 
Australasia, with its head offices in France.

Announces the availability of the following vacancies

A•	 ccountAnt 
It E•	 xEcutIvE

o•	 ffIcE AssIstAnt

D•	 AtA Entry supErvIsor

r•	 EcruItEr AnD fIElD supErvIsor

M•	 ArkEt rEsEArch AnAlyst

Qualifications and Skills:

Bachelor’s degree or higher education in: Marketing, Business, •	
Economics, Social Sciences or a related field 
2+ years of experience in marketing research (preferable) or relevant •	
experience
Excellent reporting and analytical skills•	
Perfect command of English & Arabic (Written & Spoken)•	
Enthusiastic, dynamic and motivated personality with high •	
organizational and computer skills

Only interested & qualified individuals will be considered and 
are requested to submit their CVs in confidence to the following 

address: 

Send your CV + Photo to:

Fax: + 965  22626019, Email: admin.kuwait@ipsos.com
All applications will be treated in strict confidentiality


