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 الثالثاء التربوية  التربوية  التربوية  التربوية 

  ٢٢  فبراير ٢٠١١ 

 اللوغاني تشارك في البرامج التدريبية  13 
بـ «الخدمة المدنية» 

 وافق ديوان اخلدمة املدنية على كتاب وزارة 
التربية بترشيح وكيل الوزارة املساعدة للتعليم 
العالي مــــن اللوغاني للمشــــاركة في البرامج 
التدريبيــــة التي يعقدها مركــــز تنمية املوارد 

البشرية بالديوان. 

 ٧ ماليين للمكافآت الممتازة للمعلمين واإلداريين الكويتيين والوافدين

 «التربية» أنجزت أول الئحة لضوابط التعيين وإنهاء الخدمة واالستقالة والتقاعد 

 «وكالء التربية» يقر زيادة المبالغ لمدير إدارة والمراقب ورئيس قسم وشاغلي الوظائف العامة من الدرجة (أ) حتى (٨) و«الفنية» و«المساعدة» و«المعاونة»

 في استجابة لما نشرته «األنباء» ٨ الجاري تحت عنوان: مبالغ «الممتازة» بحسب «الخدمة المدنية» تصرف للسديراوي و«المساعدين» وُيحرم منها الموظفون

 الصادرة على مستوى قانون ونظام الخدمة المدنية ومجلس الوزراء والوزارات ذات العالقة (١- ٢) 

 Mariembondok@hotmail.com 

  وجاء طلب املصادر بناء على ما 
نشرته «األنباء» في ٢٧ يناير املاضي 
بعــــدم اقرار اي زيــــادة في مكافآت 
االعمال املمتــــازة للعاملني بالتربية 

العام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩.
  وقالــــت املصادر: ســــيتم صرف 
املكافــــآت لكل فئة وظيفية حســــب 
ما مت صرفه العام الدراسي املاضي 
اجلــــدول  وبحســــب   ٢٠٠٩/٢٠٠٨

املنشور.
  وكان وكيل الوزارة للقطاع املالي 
راضي الرشيدي قد اعلن لـ «األنباء» 
في ١٨ يناير املاضي ان ميزانية االعمال 
املمتازة للعام املالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ تبلغ 

٥ ماليني دينار.
  وقال الوكيل الرشيدي لـ «األنباء»: 
ســــيتم الصرف فور حتويل قوائم 
االســــماء املســــتحقة بعد تدقيقها 
ومراجعتها من قبل القطاعات املختصة 
بالوزارة حيث يكلف قطاعا التعليم 
العام واالداري بإجناز هذه القوائم.

الرشــــيدي: نعمل على    واضاف 
تنفيذ التعليمات وااللتزام بتوجيهات 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود في صرف جميع 

املكافآت فور االنتهاء منها.

  وقالت أن هذه الدراسة ضرورية 
لتلبية ردود الفعل املتزايدة ازاء عدم 
تنفيــــذ الوزارة القــــرار رقم ٩ الذي 
اصدره مجلس اخلدمة املدنية حيث 
يوجد فرق شاسع بالسالب بني املبالغ 
التي تصرفها الوزارة واملبالغ التي 

حددها املجلس في القرار.
  واســــتغربت املصادر عدم تنفيذ 
الوزارة لبنود القرار املتعلقة بوظائف 
مدير ادارة واملراقب ورئيس قســــم 
العامــــة من  الوظائــــف  وشــــاغلي 
الدرجة (أ) حتى الدرجة (٨) اضافة 
الفنية واملســــاعدة  الوظائــــف  الى 

واملعاونة.
  وتساءلت املصادر: هل من العدالة 
تنفيذ قــــرار مجلس اخلدمة املدنية 
املالية احملددة  فيما يتعلق باملبالغ 
لشاغلي درجة وكيل الوزارة والوكالء 

املساعدين فقط؟
  واهابت بوزيرة التربية ووزيرة 
العالــــي د.موضي احلمود  التعليم 
العطــــاء توجيهات لصــــرف املبالغ 
املالية احملددة بالقرار رقم (٩) لباقي 
الدرجات الوظيفية، حيث ان املبالغ 
التــــي تصرف لهم حاليــــا ال توازي 

اجلهود املبذولة طوال العام.

الوظيفية  الدرجات  مكافآت جميع 
خصوصا ان مبالغ «املمتازة» بحسب 
اخلدمة املدنية تصرف للسديراوي 
والوكالء املســـاعدين ويحرم منها 

املوظفون.
  وطالبت املصادر بأن تعيد وزارة 
التربية دراسة املبالغ املالية املخصصة 
لكل مســــتوى وظيفي تنفيذا لقرار 
الــــوكالء بصــــرف مكافآت  مجلس 
االعمال املمتازة للعام الدراسي املاضي 

.٢٠١٠/٢٠٠٩

ألي طلب حتتاج إلى وقت خصوصا 
ان مبلغ الـ ٢ مليون دينار املطلوب 

اعتمادها ليس بسيطا.
  من االهمية االشـــارة هنا الى ان 
طلب وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود اجراء مناقلة 
ملبلغ ٢ مليون دينار جاء استجابة 
ملا نشـــرته «األنباء» في ٨ فبراير 
اجلاري حتت عنوان مصادر تربوية 
لـ «األنباء»: نهيب بالوزيرة احلمود 
لتطبيق القـــرار رقم (٩) املتضمن 

«األنباء» حول توقيت املوافقة على 
طلب الوزيرة خصوصا وانه لم تتبق 
اال ايام معدودة على اقفال ميزانية 
املالية ٢٠١١/٢٠١٠ واكتفت  الســـنة 
بالقول: نعم طلب الوزيرة لم يصل 
لنا إال منـــذ يومني والوقت املتبقي 
محدود جدا ولكننا دائما نعمل ملا فيه 
خدمة املواطنني، مستدركة: نتمنى 
على وزارة التربية تدارك متطلباتها 
في وقت مكبر حتى يتسنى دراستها 
بتأن وروية خصوصا وان أي دراسة 

املوافقة فستكون هناك زيادة  متت 
في املبالغ احملددة اآلن الصحاب هذه 
الوظائف ولكن لن تستطع الوزارة 
صرف املبالغ ذاتها احملددة في القرار 
رقم (٩) لضخامة االعداد التي تنطبق 

عليها شروط وضوابط الصرف.
  واستدركت املصادر قائلة: ولكن 
بعد العرض علــــى مجلس الوكالء 
واســــتمزاج االراء وعمــــل موازنة 
اعداد  مــــع  للميزانيــــة االجماليــــة 
املســــتحقني، اما إذا مت رفض الطلب 
فالوزارة مضطرة إلى االلتزام باملبالغ 
التي مت صرفها العام املاضي، وردا 
على سؤال آخر: هل ستستمر الوزارة 
في تطبيق احلــــد األقصى وصرف 
املبالغ ذاتها املنصــــوص عليها في 
القــــرار رقــــم (٩) لوكيلــــة الوزارة 
والوكالء املســــاعدين فقط، ويحرم 
منهــــا املوظفونـ  واالغلبية منهم ال 
يحصلون سنويا اال على هذه املكافأة 
ـ قالــــت املصادر هذا األمر يعود الى 
الوزيرة د.موضي احلمود وهي قادرة 
على اقرار العدالة ومراعاة االغلبية 

العظمى من املوظفني.
  وفي ديوان اخلدمة املدنية حتفظت 
املصادر على التعليق على سؤال لـ 

 مريم بندق
  علمت «األنباء» ان وزيرة التربية 
ووزيرة التعليــــم العالي د.موضي 
احلمود خاطبت وزير املالية مصطفى 
الشمالي لالســــتفادة من الوفورات 
املالية في ميزانية الوزارة للســــنة 
املالية ٢٠١١/٢٠١٠ في صرف مكافآت 
االعمال املمتازة للعاملني عن السنة 

الدراسية ٢٠١٠/٢٠٠٩.
ان  لـ «األنباء»    وكشفت املصادر 
الوزيرة طلبت إجــــراء مناقلة لـ ٢ 
مليون دينار مــــن بنود محددة إلى 
بنــــد املكافآت حتى تصبح امليزانية 
االجمالية لصــــرف مكافآت االعمال 
املمتازة ٧ ماليني دينار بعد ان وافق 
وزير املالية في وقت سابق على اعتماد 

٥ ماليني دينار لألعمال املمتازة.
  وبسؤال املصادر عما إذا كان هدف 
الوزارة صرف املبالغ املنصوص عليها 
في القرار رقم (٩) الذي اصدره مجلس 
اخلدمــــة املدنية في ٢٠ يونيو ٢٠١٠ 
للعاملني بوظائف مدير إدارة واملراقب 
ورئيس قسم وشاغلي الوظائف العامة 
مــــن الدرجة (أ) حتــــى الدرجة (٨) 
إضافة إلى الوظائف الفنية واملساعدة 
واملعاونة؟ أجابت املصادر: بالفعل إذا 

 مصطفى الشمالي   عبد العزيز الزبن 

 عائشة الروضان 

 د.موضي احلمود 

 جدول بفئات المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة المحددة من قبل مجلس الخدمة بحسب القرار رقم (٩) الصادر في يونيو ٢٠١٠ 
 الحد االقصى لفئات المكافآت المالية (بالدينار سنويا)  البيان 

 ٢٥٠٠  وكيل وزارة 
 ٢٠٠٠  وكيل وزارة مساعد 

 ١٥٠٠  مدير ادارة 

 ١٢٥٠  مراقب 

 ١٠٠٠  رئيس قسم 

 ٨٥٠  رئيس شعبة 

 ٨٠٠  شاغلو الوظائف العامة من الدرجة (أ) الى الرابعة 

 ٦٠٠  شاغلو الوظائف العامة من الدرجة اخلامسة الى الثامنة 

 ٣٠٠  شاغلو الوظائف الفنية املساعدة واملعاونة 

 جدول بفئات المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي صرفتها «التربية» وتعتزم صرفها مقابل العام الماضي 
 الحد المطبق «بالتربية» لفئات المكافآت المالية (بالدينار سنويا)  البيان 

 ٢٥٠٠  وكيل وزارة 
 ٢٠٠٠  وكيل وزارة مساعد 

 ١٥٠٠  مدير عام 
 ٥٠٠  مدير ادارة 

 ٤٠٠  املراقب واملوجه االول 
 ٢٥٠  رئيس قسم 
 ٢٥٠  رئيس شعبة 

 ١٥٠  شاغلو الوظائف العامة 
 ٢٠٠  املعلم واملعلم االول واملدير املساعد 

 ٣٠٠  مدير املدرسة واملوجه الفني 

الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف 
القيادية، فتكون بقـــرار من مجلس اخلدمة 

بناء على اقتراح الوزير» (م٧٦).
  - ال يجوز إعادة تعيني املوظفني الذين يحالون 
إلى التقاعد وفقا ألحكام املادة السابقة باجلهات 

احلكومية اخلاضعة لهذا النظام (م٧٧).
  مما تقدم يتضح ما يلي:

  ١- ال حتتاج اإلحالـــة للتقاعد لطلب من 
املوظف فهي تختلف عن االستقالة من هذه 
الناحية، وقد أوضح تعميم الديوان رقم ٨٤/٢٠ 
الفرق بينهما، كما أوضح أن الطلب الذي يقدمه 
املوظف الحالته إلى التقاعد ليس ملزما جلهة 

اإلدارة وال أثر له. 
  ٢ - تكون اإلحالة بقرار يختلف باختالف 
املجموعة الوظيفية الرئيسية التي تندرج فيها 
درجة املوظف عند اإلحالة إلى التقاعد فهي:

  أ - مجلس اخلدمة املدنية بناء على اقتراح 
الوزير (الوظائف القيادية).

  ب- الوزير بالنســـبة لباقي املجموعات 
الوظيفيـــة (العامـــة – الفنية املســـاعدة – 

املعاونة).
  ٣ - يشترط لصحة قرار اإلحالة باإلضافة 
لركـــن االختصاص في مصدر القرار وغيره 
من أركان أن يكون املوظف مستحقا ملعاش 
تقاعدي بافتراض أن خدمته تنتهي باالستقالة 

وقت اإلحالة.
  ٤ - قد يكون الباعث على اتخاذ هذا القرار 
إقصاء بعض العناصر املعوقة أو بقصد إعادة 
التنظيم أو ألي أسباب أخرى عامة أو خاصة، 
ولكنها جميعا يجـــب أن تهدف إلى حتقيق 

مصلحة العمل.
  وهكذا يكفل املشرع عند اتخاذ هذا اإلجراء 
احلصول على معاش تقاعدي بدال من املرتب 

الذي رتب املوظف حياته املعيشية عليه.
  وتعتبر اإلحالة إلى التقاعد من قبيل الفصل 
من اخلدمة بغير الطريق التأديبي، وخلطورة 
اآلثار املترتبة على اإلحالة إلى التقاعد والتي 
بينتها املـــادة (٧٧) من نظام اخلدمة املدنية 
بقولها «ال يجوز إعادة تعيني املوظفني الذين 
يحالون إلى التقاعد وفقا الحكام املادة السابقة 
باجلهـــات احلكومية اخلاضعة لهذا النظام» 
فإنه يتعـــني على مصدر القرار حتري الدقة 
في إصداره وعدم اخللط بينه وبني ما يقترب 
منه من أســـباب انتهاء اخلدمة كاالستقالة 
خاصة إذا ما انبنى القرار على طلب املوظف 
في الوقت الذي لم يســـتلزم النص مثل هذا 
الطلـــب، فضال عن أنه يتعـــني إحاطة ذوي 

الشأن بخطورة هذه اآلثار.
  يتبع غدا 

اخلدمة أورد املشرع الالئحي قرينة قانونية 
قاطعة تقوم مقام اإلفصاح الصريح عن إرادة 
املوظف في ترك اخلدمة وهذه القرينة تتمثل 
فـــي انقطاعه انقطاعا متصال عن العمل ملدة 
(١٥) يوما أو انقطاعا متفرقا يصل إلى ثالثني 

يوما في السنة.
   وقد أصدر مجلس اخلدمة املدنية تفسيرا 
حلكم املادة (٨١) مبوجب قراره رقم ٨١/٣ مؤداه 
أن اعتبار املوظف مستقيال بحكم القانون ال 
يعني انتهاء خدمة املوظف مبجرد حتقيق مدد 
االنقطاع املبينة بالنص، بل يعتبر فقط في 
حكم املوظف املقدم استقالته فتترخص جهة 
اإلدارة بقبولهـــا فيترتب أثر انتهاء اخلدمة، 
أو أن تقبل عذره عن مدد انقطاعه، ومن ثم 
يعود إلى عمله، مع عدم استحقاقه في هذه 
احلالة أي مرتبات أو بدالت أو مزايا وظيفية 

خالل مدة االنقطاع.
  ثانيا: عدم جتديد التعيني في الوظيفة القيادية

  تقضي املادة (١٥) مكررا من قانون اخلدمة 
املدنية بأن تكون مدة التعيني في أي وظيفة 
من الوظائف القيادية ملدة أربع سنوات قابلة 

للتجديد.
   ويكون جتديد التعيني في الوظائف القيادية 
ونقل وندب املعينني في هذه الوظائف مبرسوم 

بناء على عرض الوزير املختص.
   وينص البند (٢) من املادة (٣٢) من قانون 
اخلدمة املدنية ويقابلها البند (٢) من املادة 
(٧١) مـــن نظام اخلدمة املدنيـــة على انتهاء 
اخلدمة بسبب عدم جتديد التعيني في الوظيفة 

القيادية.
  وينص قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩/٣٠٣) 
على عرض حـــاالت التجديد وعدم التجديد 
مع توصيات مجلـــس اخلدمة املدنية، على 
مجلس الوزراء قبل ســـتة شهور من انتهاء 
مدة التعيني، ويبلـــغ املوظف بقرار مجلس 
الوزراء قبل ثالثة شهور على األقل من انتهاء 

مدة التعيني.
  ثالثا: اإلحالة إلى التقاعد 

  ورد هذا السبب في البند الثالث من املادة 
(٣٢) من القانون وكذا البند الثالث من املادة 
(٧١) من النظام هذا السبب نص عليه البند 
(٣) من املادة، ولم يكتف نظام اخلدمة املدنية 
مبا أورده في املادة (٣/٧١) وهو ترديد للقانون، 
إمنا نظم اإلحالة للتقاعد في املادتني (٧٦، ٧٧) 

منه وفيما يلي نصهما:
  «يجوز إحالة املوظف إلى التقاعد بشرط أن 
يكون مستحقا ملعاش تقاعدي فيما لو انتهت 

خدمته باالستقالة وقت هذه اإلحالة.
   وتكـــون اإلحالة إلـــى التقاعد بقرار من 

اخلدمة كالفصل التأديبي أو احلكم بعقوبة 
مقيدة للحرية.. الخ، إذ ان قبول االستقالة في 
هذه الظروف يعد إجراء ال يتفق واملصلحة 

العامة، ومن ثم قرر املشرع هذا احلظر.
  وهكذا يتبني أن االســـتقالة اما ان تكون 
صريحة بقبولها من السلطة املختصة بذلك، 
واما ان تكون بحكم القانون دون حاجة لقرار 
يصدر بها، وذلك على النحو املوضح بالفقرات 
السابقة، كما يجب أن يكون طلب االستقالة 
قد قدم بناء على أهلية كاملة سليمة ورضاء 
صحيح وإرادة غير منقوصة، ألن هذا الطلب 
هو مظهـــر من مظاهر إرادة املوظف الحداث 
اآلثار القانونية املترتبة على تلك االستقالة، 

ومنها ترك الوظيفة واعتزال اخلدمة. 
  وقد نصت املـــادة (٧٥) من نظام اخلدمة 
املدنية على أنه «على املوظف أن يستمر في 
أداء عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول االستقالة 
أو إلى أن ينقضـــي امليعاد احملدد العتبارها 

مقبولة.
  ويستحق املوظف مرتبه حتى تاريخ إبالغه 
بقرار قبول االســـتقالة أو انقضاء املدة التي 

تعتبر االستقالة بعدها مقبولة.
أما    هذا بالنسبة لالســـتقالة الصريحة، 
بالنسبة لالستقالة الضمنية فقد جاءت املادة 
(٨١) من النظام بقرينـــة يعد معها املوظف 

مستقيال، وذلك في احلالتني اآلتيتني: 
  ١ - إذا انقطع عـــن العمل بغير إذن ولو 
كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها خمســـة 

عشر يوما متصلة.
  ٢ - إذا انقطع عن العمل بغير إذن ثالثني 

يوما غير متصلة خالل اثني عشر شهرا. 
  فالى جانب االستقالة اإلرادية الصريحة 
التي يفصح بها املوظف عن رغبته في ترك 

  ب- املجموعات الوظيفية األخرى (العامة 
– الفنية املساعدة – املعاونة) السلطة لوكيل 

الوزارة.
  ٥ - يجـــب أن تكون االســـتقالة مكتوبة 

وخالية من أي قيد أو شرط.
  ٦ - تعتبـــر االســـتقالة املقترنة بقيد أو 

املعلقة على شرط كأن لم تكن.
  ٧ - يجوز قبول االستقالة املقترنة بقيد 
أو املعلقة على شـــرط متى قررت الســـلطة 
املختصة بقبولهـــا إجابة املوظف إلى طلبه 

(القيد أو الشرط).
  ٨ - إذا تقدم املوظف بطلب ســـحب قرار 
قبول استقالته قبل حلول موعد نفاذها فإنه 
يتعني على اإلدارة أن تستجيب لطلبه وتسحب 
قرارها، أما إذا كان طلب السحب بعد حلول 

املوعد فالسحب غير جائز.
  ٩ - تعتبر االستقالة مقبولة بقوة القانون 
إذا لم تقرر السلطة املختصة بقبولها إرجاء 

النظر فيها خالل ثالثني يوما من تقدميها.
  ١٠ - تعتبر االستقالة مقبولة بقوة القانون 
إذا ما قررت جهة اإلدارة إرجاء النظر فيها في 
امليعاد، وأجلت قبولها ألكثر من ستة أشهر، 
على أن يعتبـــر تاريخها من تاريخ انقضاء 

الستة أشهر.
  ١١ - ال يجوز قبول االستقالة في احلاالت 

اآلتية وبانتهائها يجوز قبولها وهي:
  أ- إحالة املوظف إلى التحقيق.

  ب- إذا أوقف عن العمل.
  ج- إذا اتخذت ضد املوظف أية إجراءات 

تأديبية أخرى.
  ذلك أنه قد يترتب على قبول االستقالة في 
هذه احلاالت أن تتعطل بعض األحكام اخلاصة 
بتأديب املوظفني أو باآلثار املترتبة على انتهاء 

املوظف من شاغلي مجموعة الوظائف القيادية 
ومن وكيل الـــوزارة بالنســـبة لغيرها من 
الوظائف، وللسلطة املختصة بقبول االستقالة 
إرجاء النظـــر فيها، وذلك خالل ثالثني يوما 
من تاريخ تقدميها وإال اعتبرت مقبولة بحكم 

القانون.
  وال يجوز تأجيل قبول االستقالة ألكثر من 
ستة أشهر تعتبر بانقضائها مقبولة ويجب 
أن تكون االستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد 
أو شرط، فإذا اقترنت االستقالة بقيد أو علقت 
على شرط اعتبرت كأن لم تكن ما لم يتقرر 

قبولها مع إجابة املوظف إلى طلبه.
  وال يجوز قبول استقالة املوظف إذا كان 
قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو 
اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخرى، فإذا 
انتهت هذه اإلجراءات إلى عدم مســـؤوليته 
أو مجازاته بغيـــر عقوبة الفصل جاز قبول 

استقالته.
  من اســـتقراء النص املشـــار إليه ميكن 

استخالص ما يلي:
  ١ - االستقالة حق للموظف، يناله بقبولها 

من السلطة املختصة، أو بقوة القانون.
  ٢ - للسلطة املختصة بقبول االستقالة 
إرجاء النظر فيها وذلـــك خالل ثالثني يوما 

من تقدميها.
  ٣ - إذا ما قررت السلطة املختصة إرجاء 
النظـــر فيها في امليعاد آنـــف الذكر، فلها أن 

تؤجل قبولها في حدود ستة أشهر.
  ٤ - تختلف سلطة قبول االستقالة باختالف 
املجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها املوظف 

مقدم االستقالة، وذلك وفقا ملا يلي:
  أ – مجموعـــة الوظائـــف القيادية تكون 

السلطة للوزير.

 الفصل األول:قواعد عامة
  أسباب انتهاء اخلدمة:

  حددت املادة (٣٢) من قانون اخلدمة املدنية 
وتقابلها املادة (٧١) من نظام اخلدمة املدنية 

أسباب انتهاء اخلدمة كاآلتي:
  ١- االستقالة.

  ٢ - عـــدم جتديد التعيني فـــي الوظيفة 
القيادية.

  ٣ - اإلحالة إلى التقاعد.
  ٤ - الفصل بقرار تأديبي.

  ٥ - احلكـــم بعقوبة مقيـــدة للحرية في 
جناية أو في جرمية مخلة بالشرف أو األمانة، 
ويجوز للوزير اســـتبقاء املوظف في حالة 

احلكم بوقف تنفيذ العقوبة.
  ٦ - ســـقوط اجلنســـية الكويتيـــة أو 

سحبها.
  ٧ - عدم اللياقة للخدمة صحيا أو استنفاد 

اإلجازة املرضية أيهما أسبق.
  ٨ - بلوغ سن اخلامسة والستني بالنسبة 
للكويتيني وســـن الســـتني بالنســـبة لغير 
الكويتيني، ويجوز مدها إلى ســـن اخلامسة 
والســـتني، أما أئمـــة املســـاجد وخطباؤها 
ومؤذنوها ومغسلو املوتى فتنتهي خدمتهم 

ببلوغ سن اخلامسة والسبعني.
  ٩ - الوفاة.

  ونتناول أسباب انتهاء اخلدمة في الفقرات 
التالية، على أن نلحق بها األســـباب األخرى 

في غير قانون ونظام اخلدمة املدنية.
  أوال: االستقالة

  تنص املادة (٧٤) من نظام اخلدمة املدنية 
على ما يلي:

  للموظف أن يقدم اســـتقالته من وظيفته 
ويصدر القرار بقبولها مـــن الوزير إذا كان 

 مريم بندق
  أجنزت وكيلة القطـاع اإلداري بوزارة التربية عائشـة الروضــان أول 
الئحة شـاملة تضم ضوابط التعامل مع املوظفني الكويتيني والوافديــن 
عند التعيني أو إنهاء اخلدمة أو االسـتقالة أو اإلحالـة إلى التقاعد أو الفصل 

بقرار تأديبي.
  تضم الالئحة جميع املواد واللوائح والقرارات املنظمة لذلك والصادرة 
في قانون اخلدمة املدنية ونظام اخلدمة املدنية ومجلس الوزراء والوزارات 

ذات االختصاص كوزارتي التجارة واملالية.
  وقد أوضح مراقب ميزانية الوظائف بإدارة املوارد البشرية سعود اجلويسر 
ان هذه الالئحة تعتبر األولى على مستوى الوزارات احلكومية جلميع احلاالت 

الوظيفية املختلفة بحسب قرارات التفويض الصادرة في هذا الشأن وحددنا 
سـلطة اتخاذ القرار. وحتى نضمن حماية كاملة للوزارة من قرارات الطعن 
في القرارات الصادرة من بعض املسـؤولني باحملاكم حيث أرفقنا السند 
القانوني والشروط واملستندات الواجب توافرها قبل إصدار أي قرار وذلك 

لكل وضع وظيفي على حدة.
  وأضاف اجلويسر: على سبيل املثال مت جتميع كل احلاالت املنصوص 

عليها قانونا إلنهاء اخلدمة سواء للكويتيني أو الوافدين.
  وبني اجلويسر ان الالئحة تهدف إلى تبسيط اإلجراءات في إدارة املوارد 
البشـرية وتقليص فترة اجناز أي معاملة لتصبح من أسبوع إلى ١٠ أيام بدال 

من شهر. وفيما يلي تفاصيل الالئحة: 


