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طلب وزير املالية مصطفى الشمالي من 
مجلس األم���ة إضافة التكاليف التقديرية 
للزي���ادات والكوادر الت���ي مت إقرارها من 
قبل مجلس اخلدمة املدنية ضمن االعتماد 
التكميلي للباب األول � املرتبات � واالعتماد 
التكميل���ي للباب اخلام���س � املصروفات 
املختلف���ة واملدفوعات التحويلية ووزارة 
املالية � احلسابات العامة � الباب اخلامس 
لتعديل متويل اجلهات امللحقة واملستقلة 

مبش���روع ميزانية ال���وزارات واإلدارات 
احلكومية للسنة املالية 2011/2010 بواقع 
120 مليون دينار لالعتماد التكميلي بالباب 
األول، و10 ماليني دينار لالعتماد التكميلي 
بالباب اخلامس، و19 مليون دينار لوزارة 
املالية � احلسابات العامة � الباب اخلامس 
)تعديل متويل اجلهات امللحقة واملستقلة( 

بإجمالي 149 مليون دينار.
وأشار الش���مالي الى ان باقي تكاليف 

الزيادات والكوادر املشار إليها وقدرها 14 
مليون دينار تخص جهات ذات ميزانيات 
مس���تقلة ال حتول من ميزانية الوزارات 
واإلدارات احلكومي���ة، وتق���وم كل جهة 
بتدبي���ر االعتمادات الالزم���ة ملقابلة تلك 
الزيادات والكوادر من وفورات ميزانياتها 
 وموافاة وزارة املالية باحتياجاتها االضافية
م���ن االعتم���ادات املالي���ة خالل الس���نة 

احلالية.

»المالية«: إضافة الـ 162.8 مليون دينار التكاليف التقديرية للزيادات 
والكوادر للموظفين الكويتيين بالجهات الحكومية إلى االعتماد التكميلي

أبورمية: الحكومة تقدم ترضيات على حساب التنمية
عب����ر النائ����ب د.ضي����ف اهلل ابورمي����ة ع����ن 
خيبة أمل����ه بخطة التنمية بعد تصريح س����فيرنا 
ببنغالديش م����ن ان الكويت س����توظف املزيد من 
 القوى العاملة البنغالديشية من مهندسني واطباء
ملساعدتها على تطوير بنيتها التحتية. وأضاف ان 
هذه صفعة جديدة توجهها احلكومة الكويتية للكوادر 
الوطنية، فهل اطباء ومهندس����و بنغالديش افضل 
واكثر مهارة من الكوادر الكويتية، وماذا سيضيف 
لنا اخلبراء البنغالديشيون الذين عجزوا عن اجناز 
بنية حتتية لبالدهم؟!وقال د.ابورمية ان تنمية تبدأ 

باخلبرات البنغالديشية اهلل وحده يعلم أين ستنتهي، 
متسائال: أين خطة التنمية من خبرات أوروبا واميركا 
وغيرها من الدول املتقدمة طبيا وهندسيا؟! وأضاف 
د.أبورمية قائال: على رسلك يا حكومة »ما هكذا تورد 
االبل«، ففاقد الشيء ال يعطيه ونرجو أال يكون هذا 
التصريح من س����فير الكويت معبرا عن نية فعلية 
للحكومة الكويتية بتقدمي ترضيات سياسية على 
حساب تنمية البنية التحتية الكويتية، مضيفا: لن 
نسمح للحكومة باللعب السياسي على حساب تردي 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.

عسكر إلعادة خدمة 4 عسكريين »بدون«

الخنفور يُثمن قرار إنشاء مركز للقرآن وعلومه

تم تسريحهم الستخراجهم جوازات سفر سورية مزورة دون علمهم

ناشد رئيس جلنة الداخلية والدفاع في مجلس األمة النائب عسكر 
العنزي النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك املوافقة على إعادة 4 عسكريني من فئة البدون الى اخلدمة بعد 
تس����ريحهم منها بسبب استخراجهم جوازات تسفر سورية اكتشفوا 

انها مزورة.
وقال العنزي في تصريح صحافي ان هؤالء العسكريني ال� 4 كانوا 
يعتزمون تعديل أوضاعهم القانونية فقاموا باستخراج جوازات سفر 
سورية اكتشفوا الحقا انها مزورة دون علمهم، مشيرا الى ان استخراجهم 
لتلك اجلوازات دليل واضح على انهم ال يحملون اي جنسية أخرى. 
وأضاف العنزي ان وزارة الدفاع قامت على اثر ذلك بتس����ريح هؤالء 
العسكريني من اخلدمة ولم تصرف لهم مستحقاتهم حتى اآلن، ونتمنى 
من وزير الدفاع النظر ملوضوعهم بعني العطف األبوي على اعتبار ان 
هؤالء العسكريني كانت نيتهم سليمة لكنهم وقعوا ضحايا ألشخاص 

نصبوا عليهم واستخرجوا لهم جوازات مزورة.

ثّمن النائب سعد اخلنفور 
خطوة احلكومة بإنشاء مركز 
للقرآن الكرمي وعلومه، مشددا 
على أهمية ان يعمل هذا املركز 
التي  وفقا لألهداف الس���امية 
أنش���ئ من أجله���ا واملتمثلة 
والعناية  في حفظ كتاب اهلل 

بعلومه.
وق���ال اخلنف���ور ان خدمة 
القرآن الكرمي هي من أس���مى 
وأجل األعم���ال التي يجب ان 

حترص عليها الدولة.
من جانب آخر، أشاد النائب 

اخلنفور بقرار وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود بشأن زيادة مخصصات 
الطلبة املبتعثني في اخلارج، 
مؤكدا ان الطلبة الدارسني في 
اخل���ارج يواجهون صعوبات 
مالية بسبب األعباء الدراسية 
املتزايدة. وفي شأن آخر وجه 
النائب اخلنفور الشكر لرجال 
اإلطفاء على سرعة استجابتهم 
وتلبية نداء الواجب في إخماد 
احلريق الذي اندلع بأحد منازل 

املواطنني.

عسكر العنزي

سعد اخلنفور

جدول تفصيلي حول الزيادة التي اقرها مؤخرا مجلس الخدمة المدنية والتكلفة المالية المترتبة عليها

التكلفة السنوية املوضوعمسلسل
باملليون دينار

41اقتراح بدالت املهندسني الكويتيني بجميع اجلهات احلكومية1

2.499بدالت الصيادلة بوزارة الصحة واجلهات احلكومية التي بها ذات التخصص2

اقتراح الديوان االميري، وديوان سمو ولي العهد، وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، واالمانة العامة ملجلس الوزراء 3
تقرير مزايا مالية للموظفني الكويتيني بدال من قرار 2006/45

3.9
2.5
6.4

0.63منح مزايا مالية للحاصلني على مؤهل خدمة اجتماعية العاملني في مجال تخصصهم4

تطبيق قرار مجلس اخلدمة املدنية 2005/11 على حملة املؤهالت التجارية اجلامعية والقرار 2006/13 على حملة الدبلوم 5
24.325العاملني في مجال احملاسبة وفي مجال القانون

1.5تقرير مزايا مالية للكويتيني حملة املؤهالت اجلامعية العاملني في مجال التطوير االداري بجميع اجلهات احلكومية6

0.45تقرير مزايا مالية للكويتيني حملة املؤهل اجلامعي تخصص اقتصاد بكافة اجلهات احلكومية العاملني في مجال التخصص7

8
منح مزايا مالية للعاملني في:
- مؤسسة املوانئ الكويتية

-املؤسسة العامة للرعاية السكنية

املوانئ 4.57
الرعاية السكنية 

3.425
البيئة 2.215

1.371املزايا املالية للعاملني بوكالة االنباء الكويتية )كونا(9

2.321تعديل املزايا املقررة للعاملني في الهيئة العامة للمعلومات املدنية10

زيادة البدالت واملكافآت للموظفني الكويتيني العاملني باالدارة العامة للطيران املدني ومنح عالوة خاصة للعاملني في 11
5.7املراقبة اجلوية

0.9تقرير مكافآت مالية ملوظفي الهيئة العامة للشباب والرياضة12

0.937تعديل البدالت واملكافآت للموظفني الكويتيني ببنك التسليف واالدخار13

0.21تقرير مزايا مالية ملوظفي مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية14

0.3نظام التعويضات ومزايا اخلدمة للجهاز الفني لدراسة املشروعات التنموية واملبادرات15

0.127زيادة البدالت واملكافآت املقررة لالئمة واخلطباء واملؤذنني الكويتيني بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية16

0.18الالئحة املالية املقترحة للعاملني باالختبارات والكنترول بادارة الدراسات االسالمية بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية17

2.278تطبيق كادر اعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على احملاضرين ومدرسي اللغات باجلامعة18

طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مبساواتهم مع جامعة الكويت مبنح حوافز شهرية العضاء هيئة التدريس 19
2.3بالكليات العملية بفئة 200 دينار وبفئة 100 دينار لالعضاء بالكليات النظرية وبفئة 70 دينارا العضاء هيئة التدريب

طلب صرف مكافآت مالية للقائمني على تطبيق مشروع توصيات التقومي الذاتي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 20
والتدريب

0.246 تكلفة عن ثالث 
سنوات

5.51طلب اعتماد املزايا املالية للهيئة االدارية بالتعليم التطبيقي والتدريب مبا يتناسب مع نظرائهم في جامعة الكويت21

طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اعتماد الئحة مكافآت العاملني مبركز ابن الهيثم للتدريب اثناء اخلدمة 22
0.035والئحة مكافآت املشرفني الفنيني واالداريني على البرامج املسند تنفيذها الى القطاع اخلاص

1.5زيادة رواتب موظفي معهد الكويت لألبحاث العلمية23

15.6طلب وزارة التربية زيادة بدالت ومكافآت شاغلي الوظائف املرتبطة مبهنة التعليم ووظائف اخلدمات التربوية24

0.012طلب وزارة التربية زيادة مكافآت املوظفني املكلفني بالعمل في املتحف العلمي بعد أوقات الدوام الرسمي25

طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب املوافقة على صرف املكافأة الشهرية بصفة شخصية التي تقررت ملدير عام 26
0.025الهيئة ونائبه عن الفترة من 2006/12/17 وحتى 2007/7/30

طلب الهيئة العامة للمعلومات املدنية تقرير مكافأة شهرية بصفة شخصية للمدير العام بواقع 1000 دينار شهريا أسوة مبا 27
0.025تقرر ملدير عام الهيئة السابق وكذلك تقرير مكافأة شهرية بصفة شخصية لنواب املدير العام بواقع 400 دينار شهريا

28
طلب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل منح مكافآت لفريق العمل الرئيسي والفريقني الفرعيني املشكلني تنفيذا لقرار 

مجلس الوزراء لعالج ظاهرة تكرار املالحظات واملخالفات املالية واإلدارية لديوان احملاسبة على اجلهات احلكومية خالل 
العام املالي 2008/2007

0.092

17.6تعديل ضوابط صرف املكافآت املالية مقابل اخلدمات املمتازة وتعديل فئاتها جلميع اجلهات احلكومية )سنوية(29

8.051طلب بعض اجلهات احلكومية زيادة عدد الدرجات املخصصة مبيزانيتها للترقية باالختيار30

0.188طلب بعض اجلهات احلكومية زيادة املكافأة السنوية ألعضاء مجالس إداراتها31

0.02طلب وزارة التعليم العالي منح مكافأة سنوية ألعضاء اللجنة العليا للتخطيط واإلشراف والتنسيق32

0.743طلب الشركة الوطنية ملشاريع التكنولوجيا زيادة الرواتب األساسية جلدول املرتبات املعمول به33

طلب احتاد الصناعات الكويتية اقرار مكافأة مقطوعة للمهندسني الكويتيني العاملني في القطاع اخلاص بواقع 420 دينارا 34
4شهريا

1.57منح املوظفني الكويتيني احلاصلني على شهادة املاجستير والدكتوراه مكافأة مؤهل علمي بواقع 75 و150 دينارا35

0.162طلب وزارة الداخلية إقرار بدالت للعاملني على بدالة األمان36

طلب وزارة العدل منح مكافأة تشجيعية للموظفني الكويتيني شاغلي وظيفة »مراسل« بوزارة العدل الذين يستخدمون 37
0.034وسائل االنتقال اخلاصة بهم أثناء تأدية واجباتهم بواقع »30« دينارا شهريا.

طلب وزارة العدل زيادة املكافأة التشجيعية املقررة للموظفني الكويتيني الشاغلني للوظائف املرتبطة بأعمال القضاء وذلك 38
0.011ملديري اإلدارات منهم

0.048طلب وزارة العدل تقرير مكافأة سنوية للمستشارين رؤساء الدوائر الثالثية للمحكمة الكلية مقدارها 2000 دينار39

طلب وزارة العدل منح مكافأة تشجيعية تدفع ملرة واحدة لطلبة معهد القضاء احلاصلني على درجة امتياز مع مرتبة 40
0.018الشرف 2000 دينار ومبلغ 1000 دينار للحاصلني على درجة امتياز في العام الثاني فقط

0.032طلب وزارة اخلارجية صرف مكافأة للجنة النظر في املسائل املتعلقة باملناطق احلدودية41

0.5تعديل املستويات الوظيفية لنظم وتقنية املعلومات وتدرج مستوياتها وشروط شغلها في جميع اجلهات احلكومية42

0.028املوافقة على تقرير مكافأة مالية للعاملني بإدارة منطقة اإلطفاء البحري بواقع 35 دينارا بدل تلوث43

0.003طلب اإلدارة العامة لإلطفاء تطبيق قرار مجلس اخلدمة املدنية )2007/4( على مفتشي األغذية الكويتيني العاملني باإلدارة44

طلب وزارة الصحة منح املوظفني الكويتيني العاملني مبراكز الصحة الوقائية ومراكز فحص العمالة الوافدة مكافأة 45
0.11تشجيعية قدرها 25 دينارا شهريا

0.037اقتراح تطبيق قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم )1986/4( على خريجي دورة »معادن ثمينة«46

طلب مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية منح املوظفني مكافأة مبا يعادل مرتب شهر شامل تصرف مرة واحدة مقابل 47
2.93جهودهم املميزة

162.8املجموع

مالحظة: هذا اجلدول مرافق لكتاب الديوان رقم )م خ م/2010/33/320( املؤرخ 2010/5/26

مصطفى الشمالي 

120 مليون دينار لالعتماد التكميلي بالباب األول و10 ماليين لـ»الخامس« و19 لـ»المالية«

الرومي لـ »األنباء«: ترشيح 5 آالف
مواطن ومواطنة للتوظيف

أسماء ألفي مرشح الخميس المقبل والـ 3 آالف األخرى في رمضان

املقبل وتستمر أسبوعني »نفتح باب 
التسجيل آليا عند الدقيقة األولى من 
بعد الساعة الثانية عشرة من مساء 
اخلميس املقبل«، مذكرا بأن من ضمن 
ضوابط الترشيح للتوظيف أولوية 
التسجيل. وعن العدد الذي سيتم 
ترشيحه للتوظيف ضمن هذه الدفعة 
اجلديدة؟ أجاب الوكيل الرومي نحن 
دائما في الديوان نضاعف جهودنا 
بالتعاون مع الوزارات واملؤسسات 
واجلهات احلكومية على ترشيح أكبر 
عدد ممكن ونأمل ان نتمكن من خالل 
التنسيق الذي يبدأ مبكرا معهم ان 
يصل عدد املرشحني الى 3 آالف مواطن 
ومواطنة من اخلريجني واخلريجات 
أصحاب الشهادات العلمية وغيرهم 
 م���ن حمل���ة الثانوي���ة وغيره���م
من منتظري الوظيفة احلكومية.

وعن موع���د إعالن هذه الدفعة 
أجاب الوكيل الرومي: ستكون في 
شهر رمضان املبارك أو بعد عطلة 

عيد الفطر مباشرة.

والشهادة الدراسية التي يحملونها 
وننظر ايضا الى الدورات التدريبية 
التي اجتازوها. ولفت وكيل ديوان 
اخلدم���ة املدنية محمد الرومي الى 
ان الديوان س���يعمل على ترشيح 
دفعة جديدة أخرى للتوظيف بعد 
االنتهاء من التسجيل في املرحلة ال� 
31 للتوظيف التي تبدأ فجر اجلمعة 

مريم بندق
كشف وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
محمد الرومي عن خطة لترشيح 5 
آالف مواط���ن ومواطنة للتوظيف 
خالل يوليو اجلاري وأغس���طس 

املقبل.
الروم���ي في  الوكي���ل  وق���ال 
تصريح���ات خاصة ل���� »األنباء«: 
سيتم ترشيح ألفي مواطن ومواطنة 
اخلمي���س املقبل � 15 اجلاري � من 
املسجلني في مختلف مراحل التوظيف 
السابقة والذين توافرت احتياجات 
الوزارات بحسب التخصصات التي 

يحملونها.
وردا على س���ؤال: هل ستشمل 
الدفعة اخلريجني فقط؟ أجاب الوكيل 
الرومي: نعمل بالتعاون والتنسيق 
املس���تمرين مع اجلهات احلكومية 
على ان نتمكن من ترشيح اخلريجني 
من أصح���اب الش���هادات العلمية 
واألدبية فضال عن حملة الثانوية 
وغيرها في الوظائف التي تتناسب 

محمد الرومي

الصرعاوي يسأل صفر عن تخصيص »الزراعة« 
قسائم لتربية الخيول العربية األصيلة

إليها باإلعالن الذي نشر بإحدى 
الصحف؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، 
يرجى تزويدي بقائمة تفصيلية 
بالطلبات غير املستوفية لشروط 
التسجيل موضحا بها اسم املالك 
التسجيل  الفرس وتاريخ  واسم 
ونسخة من كل طلب، وما اذا كان 
احد منهم عضوا في مجلس األمة 

او في مجلس الوزراء.
ما مس����احة احليازة الواحدة 
امل����راد توزيعها؟ وما املس����احة 

اإلجمالية املراد توزيعها.
يرجى تزويدي بنس����خة من 
القرارات املنظمة لعملية التسجيل 

لألفراس املعمول بها بالهيئة.
يرج����ى تزوي����دي بنس����خة 
من الق����رارات املنظم����ة لصرف 

احليازات.
يرجى تزويدي بنس����خة من 
قرارات مجلس ادارة الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
ذات العالقة بتس����جيل األفراس 
وتخصي����ص وتوزيع احليازات 
اخلاصة باجلواد العربي منذ تاريخ 

2009/1/1 حتى تاريخه.

املالك قبل  موضحا في����ه اس����م 
 نق����ل امللكية وبعد نق����ل امللكية
الف����رس وتاري����خ نقل  واس����م 

امللكية.
تزويدي بنسخة من القرارات 
املنظمة لشروط تسجيل األفراس 
املعمول به����ا بالهيئة منذ تاريخ 
2009/1/1 والنماذج املعمول بها، وأي 
تعديالت متت عليها مع تزويدي 

بنسخة من تلك القرارات.
ه����ل مت قب����ول طلب����ات غير 
مستوفية لشروط التسجيل املشار 

وجه النائب عادل الصرعاوي 
سؤاال لوزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر قال فيه: نش����رت 
إح����دى الصحف احمللي����ة اعالنا 
صادرا عن الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية بشأن 
تخصيص قسائم لتربية اخليول 

العربية األصيلة.
لذا يرجى اإلفادة مبا يلي:

تزوي����دي بكش����ف تفصيلي 
بحاالت التس����جيل من����ذ تاريخ 
2010/1/1 حتى تاريخه، موضحا فيه 
اسم املالك واسم الفرس وتاريخ 
التسجيل، ومبينا فيه أسماء أي 
من أعضاء مجلس األمة ومجلس 

الوزراء.
تزوي����دي بكش����ف تفصيلي 
بحاالت تبادل األفراس منذ تاريخ 
2010/1/1 حتى تاريخه، موضحا 
فيه اسم املالك قبل التبادل وبعد 
الفرس وتاريخ  التبادل واس����م 

التبادل.
تزوي����دي بكش����ف تفصيلي 
بحاالت نقل امللكية لألفراس منذ 
2010/1/1 حت����ى تاريخه،  تاريخ 

عادل الصرعاوي


